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             Pamětní kniha obce  Brněnec z roku 2018    

---------------------------------------------------------------------------- 

Počty obyvatel obce k 31.12.2017 

---------------------------------------------  

Do obce se během loňského roku přistěhovalo          40 osob 

Odstěhovalo se                                                        45 osob 

Zemřelo                 13 osob 

Narodilo se                                                               6 dětí 

K 1.1.2018 v obci žilo                                       1 289 občanů 

Z uvedeného tedy vyplývá, že v roce 2017 došlo 

k dalšímu poklesu počtu našich občanů o 12 osob.    

Stav společnosti 

---------------------- 

Průměrná mzda v loňském roce dosáhla v ČR 29 504,-Kč 

a důchodcům bylo přidáno v průměru asi 475,-Kč. Zároveň je 

potřeba zmínit, že se současně výrazně zvyšovaly ceny potravin 

a služeb. Některé statistiky vykazují až 2,6 % růst inflace. 

Ekonomický růst ČR za loňský rok dosáhl na hodnotu o 4,6 %. 

Minimální mzda byla stanovena na částku 12 200,- Kč. Za 

tuto mzdu pracuje 3,6 % zaměstnanců, což představuje 

144 000 osob. Důležitým ukazatelem je i vysoká zadluženost 

občanů a nepřiměřený počet exekucí. Podle statistiků jich je již 

863 000, což představuje 9,7% občanů nad 15 let. Většina 

dlužníků však má několik exekuci a celkově vymáhaná částka 

činí více jak 239 miliard. Uvedený fakt signalizuje velmi vážný 

společenský problém. Pozitivní zprávou je, že máme nejnižší 

nezaměstnanost v EU a kdo chce opravdu pracovat, ten si 

práci najde. Továrny  jsou nuceny nabírat zahraniční 

pracovníky a to se zase některým  „vlastencům“  nelíbí.  

 

 První lednové dny byly ve znamení příprav na 

prezidentské volby jejich první kolo se konalo 12 – 13. ledna. 
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Celostátně kandidovalo 9 osobností. V naší obci bylo ve 

volebních seznamech zapsáno 1 079 voličů. Samotných voleb se 

pak zúčastnilo 619 voličů, což bylo 57,37%. Svoje hlasy pro 

kandidáty rozdali následovně:  

  

Zeman  Miloš                  351 hlasů       Drahoš Jiří         116 

Horáček  Michal               57                 Hilšer Marek        44 

Fischer Pavel                   27                  Hynek Jiří            10 

Topolánek Mirek              6                   Hannig Petr          2 

Kulhánek Vratislav         2 

  Do druhého kola, které se konalo 26 a 27 ledna 

 tedy postoupili Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Ve druhém 

 kole pak v obci i v zemi zvítězil Miloš Zeman se ziskem 

 57,07% a druhý skončil Jiří Drahoš. 

1. Zvláštním prvkem naši společnosti je, že od 

loňských říjnových parlamentních voleb máme až 

11 července - po 264 dnech a 16 hodinách plané 

diskuse, hlasy 105 poslanců řádnou vládu 

s důvěrou parlamentu. Tato vláda je koaliční, 

složená ze zástupců hnutí ANO a ČSSD 

podporovaná komunisty.  

Ze života obce 

------------------------  

 První letošní zasedání zastupitelstva 

           14.února se konalo krátké mimořádné zasedání 

zastupitelstva, které projednalo možnosti výstavby 

tělocvičny u místní ZŠ. Rozměry  by měly být 37 x 17m 

a pravděpodobný rozpočet by činil kolem 25 000 000,-

Kč.           

  Podmínkou k dalšímu jednání je mít 

zajištěný  pozemek potřebné velikosti. Proto byl 

starosta pověřen  jednáním s vlastníky sousedních 

pozemků, aby jejich potřebnou část obci odprodali. 



3 
 

  Druhé letošní zasedání zastupitelstva se konalo 

21.června. Po procedurálních bodech byl projednán a 

schválen závěrečný účet roku 2017 a některé drobné 

záměry, nebo prodeje obecního majetku. Starosta pak 

informoval přítomné o některých aktuálních činnostech: 

- možnost koupě bývalé hasičské zbrojnice Vitky za cca     

790 000,-Kč 

- zhotovení plotu ve školce Moravská Chrastová 

- oprava domů č.p. 34, 37 v Brněnci 

- vypovězení zájmu o provozování cukrárny v bývalé 

masně 

- oprava obecní Zvoničky v Brněnci 

- oprava schodiště na Obecním úřadu 

- dokončit asfaltování cest v obci 

- nadále usilovat o výstavbu a opravy chodníků v celé obci 

- usilovat o výstavbu tělocvičny u ZŠ 

 

Další a v tomto volebním období poslední zasedání 

zastupitelstva se konalo 24. září. Po procedurálních 

bodech programu bylo projednáno a schváleno: 

- rozpočtové opatření 

- schválení prodeje menších obecních pozemků  

- zastupitelstvo schválilo obnovené ustavení organizační 

složky obce „Divadelní soubor Eduarda Vojana“ v čele 

s paní Ivanou Škrancovou  

- zastupitelstvo schválilo ustavení organizační složky obce 

„Klub důchodců“ v čele s paní Marií Beránkovou 

Dále starosta informoval o aktuálním dění v obci:  

- průběžné zvelebování koupaliště (zejména doplnění 6 

herních prvků pro děti) 

- dokončení koupě hasičské zbrojnice v Brněnci a její 

úprava pro potřeby naší hasičské jednotky 

- postup přípravných prací na výstavbu tělocvičny u ZŠ, 

zejména přikoupení potřebného pozemku 

- průběh velké opravy Lidového domu, která se má zahájit 

3.9 a ukončit 31.3 příští rok. Rozpočtové náklady mají 

činit 5 400 000,-Kč. Z toho příspěvek od SFŽP 

1 653 000,- Kč. Zbytek bude uhrazen z vlastních 

prostředků. 
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- záměry ŘSD opravit do konce r. 2021 silnici I/43 až na 

hranice kraje 

- evergreenem zůstává rekonstrukce a oprava chodníků v obci,  

včetně dokončení vyasfaltování části obecních komunikací 

- ze zprávy JSDH, kterou přednesl velitel pan Kozák 

vyplynulo, že s vozidlem Tatra 148 bylo za posledních 

10 let realizováno 255 výjezdů, ujeto 4 293 km a za 

revitalizaci vozidla bylo uhrazeno 240 000,-Kč. Celkem 

pak bylo uskutečněno 299 zásahů z toho 12 u požárů. 

Přítomní byli dále obrazově seznámeni s novým a 

moderním vybavením naší jednotky. 

           V závěru svého vystoupení pak starosta poděkoval 

těm zastupitelům i dobrovolníkům, kteří se aktivně 

podíleli na práci minulého zastupitelstva. 

Důležitou událostí pro obec i celou zemi se staly 

komunální volby a volby do 1/3 senátu, které byly 

vypsány na 5. a 6. října. 

V naší obci bylo občanům nabídnuto 5 

kandidátních listin se 75 jmény zájemců o post obecního 

zastupitele. O křeslo senátora se v prvním kole ucházelo 

7 kandidátů. K volbám se dostavilo z 1 075 

oprávněných voličů pouze 573 to je 53,3%   a svoje 

hlasy rozdělili následovně: 

Do druhého kola senátorských voleb v rámci 

volebního okrsku postoupili kandidáti Michal Kortyš z 

ODS se ziskem 24,73% hlasů a MUDr. Pavel Havíř 

z ČSSD se ziskem 20,76 % hlasů.  Při velmi malé účasti 

voličů /14.55%/ ve druhém kole získal mandát Michal 

Kortyš s 62.76% hlasů. 

 

              Do obecního zastupitelstva pak byli zvoleni za: 

 Sdružení kandidátů pro občany I 

Mgr. Blahoslav Kašpar   269 hlasů 

Ondřej Kozák    259 hlasů 

Zdeněk Nečas    238 hlasů 
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Mgr. Petra Štoudková   236 hlasů 

Ing. Vít Urbánek Ph.D.   211 hlasů 

 

Sdružení kandidátů pro občany II 

Eva Kozáková    224 hlasů 

Martin Klemša    156 hlasů 

Vladimír Hanik    149 hlasů 

 

Nezávislí  Brněnec I 

Irena Křížová    188 hlasů 

Jaroslav Nečas    179 hlasů 

Ing. Josef Hoch    159 hlasů 

 

Nezávislí Brněnec  II 

Jan Datínský    153 hlasů 

Jaroslav Neudrt    150 hlasů 

Milada Pavlasová    143 hlasů 

 

         KSČM 

Miroslav Bednář      72 hlasů 

 

Během října bylo dokončeno asfaltování Říční 

ulice, Černé stezky v Brněnci a cesty k evangelickému 

kostelíčku. Zbývá dokončit krajnice a drobné úpravy. 

31. října se uskutečnilo ustavující zasedání nového 

zastupitelstva, které zvolilo následující funkcionáře. 

Starosta    Mgr.  Blahoslav Kašpar 

místostarosta                      Eva Kozáková 



6 
 

členové rady    Ing.   Vít Urbánek 

       Martin Klemša 

        Vladimír Hanik 

předseda kontrolního výboru               Miroslav Bednář 

předseda fin. výboru                      Ing.  Vít Urbánek   

 

                                                                                                                                          

1.prosince bylo dokončeno zateplení pláště a výměna 

oken v Lidovém domě. Zároveň bylo dořešeno vytápění 

celého objektu. Nyní zbývá dokončit zateplení podlahy 

půdy, drobné úpravy na plášti budovy a modernizaci 

sociálního zařízení. 

 První pracovní zasedání nového zastupitelstva se 

konalo 18.12.2018 

Vedle kontroly usnesení z jednání minulého 

zastupitelstva byl schválen jednací řád zastupitelstva a 

plány práce finančního a kontrolního výboru na rok 

2019. Zároveň byla stanovena výše odměny 

zastupitelů. Základní odměna řadového zastupitele 

bude činit 767.-Kč. V případě opakované a neomluvené 

absence bude odměna krácena, případně odejmuta. 

Důležitým bodem pak bylo projednání a schválení 

rozpočtu obce na rok 2019, který přednesla 

místostarostka paní Kozáková. Je koncipován jako 

schodkový. Plánované příjmy činí 50 367 000, Kč a 

plánované výdaje činí 55 539 000,Kč. Uvedený rozdíl 

bude pokryt z vlastních úspor. I nadále budou 

vytvářeny fondy pro dlouhodobé účely a podle plánu 

řádně spláceny úvěry. 

  Dále starosta podrobně vysvětlil ceny vodného a 

 stočného na příští rok. I za cenu vyšších doplatků 

 z obecních prostředků bude cena vodného i stočného pro 

 občany 100,-Kč zachována. Zvýšenou pozornost však je 

 potřeba věnovat ztrátám vody ze stávající, poměrně staré 

 vodovodní sítě. 
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  Zvýšil se však místní poplatek za svoz odpadu na 

550 Kč, protože došlo i k navýšení cen za tyto služby. 

Je potřebné vhodnou formou na občany působit, aby 

dbali na třídění a ukládání odpadu, zejména plastů, 

skla, papíru, biologického a nebezpečného materiálu. 

Tímto opatřením pak dojde ke snížení množství 

odváženého odpadu na skládky. 

 

  

Kulturní a společenský život 

------------------------------------  

Jako každoročně se i letos konala „Tříkrálová 

sbírka“, která přinesla dosud rekordních 29 581 ,- Kč. 

Tato částka byla předána pro potřeby Svitavské charity  

  Ve dnech 23. – 25. března se v naší obci konal XV. 

ročník krajské přehlídky venkovských divadelních 

souborů „Sněhový Brněnec“.‘ Účastníci předvedli šest 

představení na velmi dobré úrovni. Soutěžní porota pak 

jako nejlepší vyhodnotila představení „Český děják“ 

v provedení souboru DOVEDA ze Sloupnice, který pak 

postoupil do dalšího kola soutěže „Krajský divadelní 

podzim“ ve Vysokém nad Jizerou. 

  30.června se v areálu „Pod komínem“ konal již 

XIX. ročník  „Brněnecfestu“. Od 9.30 hod. zde 

vystoupilo 19 hudebních skupin a předvedlo svoje 

umění. Zde je potřeba zmínit, že během konání akce 

nedošlo mimo hlasité hudby k žádným rušivým 

událostem. 

  Vzhledem k letošnímu stému výročí založení 

republiky a 80 výročí přepadení obce Svitavskými 

ordnery  se  připravuje řada akcí, které si již od jara 

vyžádalo několik zasedání Kulturní komise. 

Nejvýznamnější událostí byly jistě „Dny obce“ konané 

31.8. – 1.9. Jejich součástí byla ekumenická bohoslužba 

za padlé vojáky v evangelickém kostele, pietní akt u 

pomníku padlých, ukázka bojů o Lidový dům, beseda 
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k událostem v roce 1938, výstava obrazů z díla pánů 

Jiřího Prudila a Libora Částka. Pan Prudil vystavil a 

odborně komentoval i svoji velmi zajímavou sbírku 

minerálů.  

  Velmi zdařilých 8 modelů obecních budov z pálené 

hlíny vystavoval rovněž místní občan pan David 

Marcikán. 

   Součástí prezentace byly i 3 ukázky z díla 

uměleckého kováře pana Radomíra Bárty ze Sebranic. 

Mezi čestnými hosty byl i syn zraněného vojáka 

pan Příhoda s manželkou, vedoucí územního odboru 

PČR ve Svitavách plk. Mag. Libor Mauer a náčelník 

štábu voj. gymnázia v Moravské Třebové pan pplk. 

Viliam Becke 

   V Malém sále patřil výstavě historické výstroje a 

výzbroje a obrazová dokumentaci o vývoji obce. Místní 

organizace, zejména hasiči, skauti, divadelníci a 

modeláři se pochlubili výstavkou dokumentů o své 

činnosti. Škoda, že nám nepřálo počasí a při dopolední 

ukázce vojenských skupin /Četnická pátrací stanice 

Pardubice a KVHPT Letovice/ nám od června poprvé   

dosti vydatně zapršelo. 

Součástí oslav byla i prohlídka závodu  

SILK & PROGRESS spol. s r. o., který v těchto dnech 

vzpomínal 25 let od svého založení.  

              Odpoledne se pak konal zábavný program „Pod 

komínem“. Jeho vyvrcholením bylo vystoupení známé 

zpěvačky Ilony Csákové a hudební skupiny MIRAI. 

Program gradoval tradičním výročním ohňostrojem.  

  Celá akce se velmi vydařila i pokud se týká počtu 

zúčastněných občanů. Celkový počet návštěvníků na 

jednotlivých akcích přesáhne 2 700 dospělých osob. 

25.října se v domovském městě „Pěšího pluku 13“ v 

Šumperku konala vzpomínková akce k 80. výročí 

přepadení obce Moravská Chrastová Svitavskými 

Ordnery. Při této příležitosti zde byla na bývalých 



9 
 

kasárnách za účasti významných osobností města 

odhalena pamětní deska 4 padlým vojákům.  Delegace 

v čele s panem starostou Mgr. Blahoslavem Kašparem   

vyslala i naše obec. Starosta města Šumperka pan 

Zdeněk Brož ve svém projevu vyzdvihl hrdinství necelé 

šedesátky českých vojáků, včetně jejich velitele plk. 

Karla Čejky v boji s téměř desetinásobnou přesilou. 

Svoji zdravici přednesl i náš pan starosta. Poté 

následovalo setkání občanů před Kulturním domem 

s programem věnovaným stému výročí založení naší 

republiky a večerní slavnostní koncert. 

  

4.listopadu pořádal obecní úřad v evangelickém 

kostele vzpomínkové setkání u příležitosti 100 výročí 

založení naší republiky. Úvodem bylo vzpomenuto 

událostí, které vzniku nového státu předcházely a jsou 

s osmičkovými daty spojeny.  Následoval koncert 

pěveckého souboru FERNÁTA z Moravské Třebové. 

Slavnostní atmosféru a krásný zážitek však kalila malá 

účast veřejnosti. 

  8.prosince se konala výroční členská schůze SDH 

Moravská Chrastová. Po procedurálním úvodu přednesl 

předseda sboru pan Pavel Kolínek zprávu o činnosti za 

uplynulý rok a zprávu o finančním hospodaření 

jednotky. Organizace se věnuje především výchově 

mladých hasičů, jejich účasti na 9 okrskových cvičeních, 

údržbě zařízení a hasičské techniky.  

SDH dále zorganizovalo dětský tábor pro 29 dětí 

ve Sloupě a dětský den „Pod komínem“. Celková činnost 

jednotky se však potýká s nedostatkem financí a zájmu. 

Bez pomoci sponzorů by musela být řada aktivit 

omezená. Určité pochybnosti se týkají i pořádání 

tradičního „Hasičského plesu“. Účast hostů se pohybuje 

kolem 90 osob, což nepokryje ani náklady na hudbu. 

V závěru pak byl projednán a schválen návrh 

rozpočtu organizace a plán činnosti na rok 2019. 
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Stejný den v 17.00 hod. se  v obci  konalo tradiční 

rozsvícení „Vánočního stromu“. Následoval doprovodný 

hudební program s pěveckým vystoupením Mgr. 

Alžběty Janků, bohaté občerstvení a pošta Ježíškovi.  

Součástí vánočních oslav byl i koncert Cimbálové 

muziky pana Antonína Stehlíka dne 15. 12. 

v Evangelickém kostele a předsilvestrovský výstup 

nadšenců na Padělku.  

             Celý rok se nesl ve znamení 100 let od 

vzniku republiky a „osmičkových výročí“. Nebylo od 

věci si připomenout 50 let od vojenského obsazení 

Československa pěti státy Varšavské smlouvy. Řada 

vzpomínek směřovala k následkům této události. Téměř 

nikdo se však nezabýval důvody „Proč“ k roku 1968 

vůbec došlo.  Dávno před tím se ve společnosti 

hromadily problémy jako nedostatek spotřebního zboží, 

nedostatek bytů, chátrající infrastruktura, zaostávající 

technologie a zbytnělá stranická a státní struktura. 

Vážná situace nastala počátkem října 1967 při nástupu 

vysokoškolských studentů do nového ročníku. Čekaly je 

nepřipravené koleje bez topení, teplé vody a dalšího 

potřebného zajištění.  

Odtud byl jen krůček k demonstracím s hlavním 

požadavkem k odstoupení zkostnatělých funkcionářů. 

Následovalo velké politické zemětřesení pod ideovým 

heslem „Chceme socialismus s lidskou tváří“.  

Následovala řada veřejných i neveřejných jednání 

s Moskvou, která se nechtěla svého zásadního vlivu ve 

svém satelitu vzdát. Proto bylo logické, že v úterý 

21.srpna 1968 jsme se probudili do okupované země. 

Překvapení pro mnohé bylo značné. Řada lidí se již 

stačilo svobodně nadechnout, někteří stačili vycestovat 

na dosud zakázaný Západ. Oteplení se proměnilo na 

zmrazení. 

I v naší obci se našli tací, kteří se nechtěli smířit. 

V domě č.p. 93 v bytě paní Evy Semanové  se sešli již ve 

středu  názorově příbuzní Miroslav Kozák, Stanislav 

Pavlík, Vítězslav Daněk a Miroslav Blaška, aby svými 
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skromnými možnostmi projevili svůj nesouhlas 

s nastalou situací. Přítomní se rozhodli napsat asi 8 

demonstrativních plakátů a ty pak po obci rozvěsit. 

Text na nich byl dán atmosférou okamžiku jako „Ivane 

jdi domů, čeká Tě Nataša, Okupanti jděte do kélu, 

Lenine vzbuď se Brežněv se zbláznil“ a podobně. 

Ještě v noci jsme plakáty rozvěsili, ale ráno kolem 

9 hodiny již byly všechny odstraněny. Samozřejmě že se 

o akci dozvěděla STB a stranické orgány, tak že po 

zahájení normalizace se „konalo“ a odnesl to iniciátor 

pan Kozák ztrátou pracovního místa. Ostatní situaci 

nějak ustáli a museli si na změny počkat dalších 21 let.  

   

 Školství 

 -----------  

  Do naší základní školy chodilo v roce 2017 – 2018 

celkem 197 žáků. Z toho asi polovina je z naší obce a 

zbytek z obcí okolních. Obsazenost tříd je od 17 do 28 

žáků. O jejich vzdělání pečuje 17 pedagogických, 5  

nepedagogických pracovníků a 4 pracovnice ve školní 

jídelně. Na konci školního roku opustilo školu 14 žáků 

deváté třídy. Čtyři z nich si zvolili učební obor a 

zbývajících 10 studijní obory s maturitou. Dva žáci 

VIII. třídy odešli na učební obor a 1 žák  z V. třídy 

odešel na víceleté gymnázium.  Do první třídy dne 

1.září 2018 nastoupilo 20 nových školáčků. 

  Studijní výsledky na druhém stupni nevybočují z 

průměru ostatních škol. Trvalým problémem je 

matematika, fyzika, chemie a překvapivě i čeština.  

  Společensky alarmující je nárůst sociálně 

patologických jevů. Počty zameškaných hodin a 

kázeňských přestupků jsou zejména vizitkou rodičů a 

rodin ve kterých děti vyrůstají. 
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 Zvláštní události 

 --------------------------  

  Počátkem března byl znovu obnoven plný provoz 

na naší čerpací stanici, která byla za poloprovozu 

modernizována. Zároveň je řidičům elektromobilů 

umožněno dobití jejich baterií. Tímto patříme mezi 

prvních 400 dobíjecích míst v republice. 

  5.srpna zastihla naší zemi smutná zpráva. 

Patrolující hlídku v rámci mezinárodního kontingentu 

v Afganistánu napadl sebevražedný terorista, který se 

odpálil a tři z našich vojáků /Martin Marcin, Kamil 

Beneš a Patrik Štěpánek/ utrpěli smrtelná zranění. 

17.října pak naše jednotka původce atentátu odhalila. 

Jednoho teroristy zastřelila a druhého zajala. Celý 

konflikt pak pokračoval 22. října, kdy při rutinní 

činnosti byl zastřelen náš rotný Tomáš Procházka a 

další dva jeho kolegové byli zraněni. Celkem za dobu 

našeho působení v mezinárodních jednotkách NATO již 

zahynulo 29 našich vojáků. Čest jejich památce !  

  30.října v odpoledních hodinách, po mnohaletých 

rodinných i osobních problémech ukončil střelnou zbraní  

svůj život náš  spoluobčan z Chrastové Lhoty  pan Jan 

Najman.  Tato událost je o to smutnější, že se jednalo o 

32letého táty dcery. Ani pokusy policejního psychologa 

se nesetkaly s úspěchem. 

  4.prosince zemřel ve svých 75 letech náš 

spoluobčan Jaroslav Štěpánek. Jmenovaný byl několika 

násobným mistrem Evropy i světa v raketovém 

modelářství. V jeho osobě ztrácíme nejen vynikajícího 

sportovce, ale i skromného a slušného  člověka. 

 

 Počasí 

 ---------  
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 Začátek roku pokračoval v mírných teplotách 

 kolem 0° s minimálním sněhovým popraškem. Kalamita 

 se dostavila 16. ledna na D1 kde auta musela stát více 

 jak 16 hodin, bez možnosti řádně zaparkovat. 

 Katastrofální stav a nedostatek parkovišť na naší 

 nejfrekventovanější tepně se tak ukázal v plné nahotě.                    

       Teprve 19. února uhodily silné mrazy -15° až -

25°C,, které vydržely do 5.března. Následně se výrazně 

oteplilo  nad 0° a ve vzduchu začalo být cítit jaro. 

21.března byl vzorný první jarní den. 19. dubna se 

teploty usadily kolem 25 až 28,6°C a vydržely do 

20.června. Větší bouřka  přišla 30. června. Tak rychlý 

nástup letních teplot dosud nepamatujeme. Červenec 

započal  tropickými teplotami kolem 30°, které vyjma 

třech dnů v srpnu vydržely do konce prázdnin. 

  Září pak pokračovalo v příjemných 

teplotách  kolem 24°, až do 22., kdy se počasí výrazně 

změnilo. Začaly foukat silné větry dokonce až 100 

km/hod. V noci byla na 8 hod. přerušena dodávka  

elektřiny. Časté přeháňky doprovodil výrazný pokles 

teplot na 5° až 7°C přes den. Od 28.září si již řada 

domácností přitápí.  Pověstné „Babí léto“ přišlo  7.října 

a trvalo do 23.října. Ten den nastalo výrazné ochlazení 

pod 10°C. Zdálo se, že začíná dušičkové počasí. 

Nikoliv, od 3.listopadu nastalo opět slunečné počasí s 

teplotami přes 15°C a příroda se nemohla zorientovat. 

Zejména ptactvo, které by už mělo odletět má na polích 

dostatek potravy a na cestu se jim nechce.  

 Až koncem měsíce došlo k poklesu teplot a  začátkem 

prosince již bylo pod bodem mrazu a napadly první 

sněhové poprašky. 5.prosince se však znovu oteplilo a 

teploty kolem 5° vydržely do konce roku. 

 Nepříjemným faktem v tomto roce zůstává 

 dlouhodobý nedostatek srážek a nedostatek spodní, ale i 

 povrchové vody . 

 V Brněnci   15.dubna 2019 zapsal :    Miroslav Blaška 

                 kronikář 
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                                                                  ověřil :   Mgr. Blahoslav Kašpar 

                                                                                       starosta 


