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ZPRÁVA Z 1. JEDNÁNÍ OBCE BRNĚNEC V R. 2012
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Brněnec,
konané dne 21. 3. 2012, bylo občany hojně navštíveno. Pravděpodobně proto, že je zajímaly zejména některé projednávané části jednání, např.
úpravy dopravy v centru obce. Přítomno bylo
všech 15 zastupitelů.
Ze schváleného programu vybírám:
a) místostarostka Eva Kozáková vyložila dva možné způsoby transformace První Brněnecké s.r.o. .
Na základě doporučení právníků Zastupitelstvo
schválilo další kroky, které povedou k levnějšímu
způsobu zániku této zadlužené společnosti.
b) starosta Blahoslav Kašpar popsal realizaci Změny č.1 Územního plánu Brněnec
• vypracováno zadání odborem výstavby MěÚ SY
• dohodnuto vypracování změny Urbanistickým střediskem Brno
• připraven návrh smlouvy o dílo na vypracování změny ÚP
Jedná se o tyto změny:
• lokalita Z1/1 na parcele 318/9
v k.ú. Moravská Chrastová
• lokalita Z1/2 na parcele 2475/8,9
v k.ú. Brněnec
• lokalita Z1/3 na parcele 148/1, 146
v k.ú. Chrastová Lhota
• lokalita Z1/4 na parcele 74
v k.ú. Chrastová Lhota
Smlouva byla projednána a schválena.
c) dále byly podány tyto Aktuální informace:
• velká nejistota v oblasti příjmů (nevyrovnané, nepředvídatelné) i výdajů Obce (náklady
transformace 1. Brněnecké, spolufinancování projektů, nepojízdná multikára, havárie na
hasičském autu a vodovodním řadu,…)
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• při hlášení obecním rozhlasem bude používána vlastní znělka Obce
• příslib na údržbu potoka v Chrastová Lhotě
od LČR
• od 1. 4. přenesení parkování nákl. aut od hasičské nádrže na odstavnou plochu u bývalého
kravína
• v jarních měsících bude přemístěn „turistický“
přístřešek od OÚ na cyklostezku
• VITKA – 21. 2. kontrolní prohlídka StÚ Březová
za účasti zástupce PK a majitele (BLUE FILDS
se nedostavil a poslal vyjádření), nařízeno
odstranění staveb, pokračující soudní spory
i právní nejistota. (AKTUÁLNĚ: Dne 11. 5. 2012
Obec Brněnec obdržela „výzvu k seznámení s podklady před rozhodnutím o prohlášení souboru továrních budov“ bývalé továrny
VITKA za kulturní památku. Jedná se téměř
o celý původní areál !!!?)
• od 1. 4. 2012 bude kompletně převedena správa bytového fondu ve vlastnictví Obce do kompetence OÚ Brněnec (zodpovědná osoba ing.
Josef Hoch)
d) zastupitelům i veřejnosti byl představen návrh
projektu úpravy dopravy v centru obce, který má
zvýšit bezpečnost zejména chodců (dětí) v obci –
předpokládaná realizace v r. 2013
e) jsou zpracovány a podány následující projekty:
• na Státní fond dopravní infrastruktury – cyklostezka Podlesí (hodnota 2 mil. Kč)
• na Státní zemědělský intervenční fond – lesní
cesta a komunikace v Mariánském údolí – Sibiř
(hodnota 1,060mil)
• Program na obnovu venkova PK – dokončení odstranění následků havárie v MŠ a ZŠ
(AKTUÁLNĚ: dotace byla schválena)
• Ministerstvo pro místní rozvoj, podpora obnoBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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vy a rozvoje venkova – Dětské hřiště na zahradě Obecního úřadu (AKTUÁLNĚ: dotace nebyla
obci přidělena)
• ČEZ – Program „Oranžové hřiště“ s umělým
povrchem za ZŠ v Brněnci (hodnota 1 mil. Kč)
(AKTUÁLNĚ: Obec nebyla do programu vybrána)
• na Státní fond životního prostředí, program
„Realizace úspor energie“ v budově OÚ (hodnota 3,5 mil. Kč)
• na Ředitelství silnic a dálnic PK „program
protihluková opatření“ – výměna oken
(AKTUÁLNĚ: Dne 7. 5. 2012 byla Obec Brněnec vyrozuměna, že ve výběrovém řízení byl
vybrán vítěz, kterému bude předáno staveniště, a to po zrušení „blokace“ ze strany GŘSD,
tj. pravděpodobně do konce měsíce května.)
• zřízení fotovoltaických elektráren na obecních budovách (v případě úspěšné realizace
je předpokládaný roční přínos 50 – 100 000
Kč) – na Místní akční skupinu Svitava „Rekonstrukce školního hřiště“ (požadovaná dotace 199 000 Kč) (AKTUÁLNĚ: dotace byla Obci
11. 5. 2012 potvrzena)

f) dále byly schváleny: – plány práce ﬁnančního
a kontrolního výboru
• dotace na Sněhový Brněnec
• kronikáři obce pan Blažka Miroslav a paní
Beránková Marie.
K jednotlivým projednávaným bodům programu byla vedena diskuze, což je mimochodem hlavní důvod, proč musí být všechna jednání
„Zastupitelstva“ veřejná. Zastupitelé i přítomní občané mají v závěrečné části jednání možnost vznést
podněty a dotazy i mimo schválený program.
Realizace výše uvedených projektů, ale i život
v obci jistě přinesou řadu otázek a problémů, které bude přínosné veřejně prodiskutovat. Proto věřím, že i na dalším zasedání „Zastupitelstva“ dne
18. 6. 2012, bude tak hojná účast jako v březnu.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

NOVÁ ZNĚLKA
Naši občané již jistě zaregistrovali novou hudební znělku, kterou uvádíme hlášení obecního
rozhlasu. Znělka je novým symbolem naší obce.
Dalším podnětem k jejímu vzniku byl požadavek „OSA“ (Ochranný svaz autorský) na úhradu
vysokých poplatků za produkci písniček na úvod
a ukončení hlášení našeho rozhlasu.Tuto zdařilou
znělku její autor z OK PERCUSSION DUA Obci věnoval za symbolickou jednu korunu se slovy:
„Při vytváření znělky obecního rozhlasu
Obce Brněnec jsme se inspirovali dávnou tradicí obecních bubeníků, kteří vyhlašovali na
venkově zprávy a nařízení. Proto v naší znělce zaznívají pouze bicí nástroje, konkrétně tympány, vibrafon a marimba. Věříme,
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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že naše znělka bude uvádět jen samé
dobré zprávy“.
I my věříme, že autoři budou mít pravdu a znělka se stane charakteristickou součástí života
naší obce.
Eva Kozáková
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POMOCI MŮŽEME VŠICHNI
Naše obec zatím rozhodně nepatří k těm výstavním ukázkám, jak by mělo lidské sídlo roku 2012
vypadat. Příčiny všichni známe a nemusíme je zde
opakovat. Stav obecních budov, absence základního vybavení jako jsou dětské a sportovní hřiště
nebo místo, kde by se mohli scházet i ti, kteří zrovna sportu neholdují, nás trápí zrovna jako vás a snažíme se alespoň postupně tyto věci napravovat.
Uvědomme si ale všichni, že nemůžeme, stejně
jako naše vláda, svádět všechny současné problémy na ty, kteří tu byli před námi – protože vždycky nejde jenom o chybějící peníze. Jde o vztah nás
všech ke svému okolí, kde bydlíme, kam chodíme do školy. Někteří, a jsou to bohužel většinou ti
mladší, se domnívají, že oni jsou tu proto, aby jim
patřil svět a ti ostatní, aby jejich přítomnost tiše
trpěli, uklízeli po nich a chodili kolem po špičkách,
aby náhodou jednu neschytali. Není to dobrá vizitka uplynulých více jak 20-ti let, ani dobrá zpráva pro naši budoucnost a budoucnost této obce.
Prosíme a žádáme tímto zejména rodiče a praro-

diče, aby si uvědomili, že budou-li ve svých dětech pěstovat dobrý, vstřícný a nesobecký vztah ke
svému okolí, pomohou tím všem, zejména sobě.
Dnes jsme v situaci, že uděláme-li cokoli dobrého
v naší obci, máme strach, že během krátké doby
se někdo postará, aby vše vrátil do původního
nebo ještě horšího stavu. Je to na nás, nikdo jiný
nám nepomůže, nebuďme proto lhostejní! Pokud
si všimnete vandalismu, nebojte se přijít za námi
na Obecní úřad. Pomůžete nám tím tuto nedobrou
situaci řešit.
V obci se v poslední době také hojně rozmnožuje drobná kriminální činnost. Především „sběrači
kovů“ často navštěvují obecní i soukromý majetek
a přivlastňují si, co jim nepatří. Jednáme s Policí
ČR ve Svitavách, aby naši obec častěji navštěvovala a obnovila i služebnu v našem Obecním úřadě.
V obnoveném jednání je i spolupráce s Městskou
policií v Březové nad Svitavou. I zde to však nepůjde bez vaší všímavosti a pomoci, za kterou vám
předem děkujeme.
Eva Kozáková

35. ROČNÍK SOUTĚŽE PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Druhou březnovou sobotu se do Lidového domu
v Brněnci – Moravské Chrastové sjeli modeláři
z mnoha míst naší republiky, aby změřili své síly
na jubilejním, 35. ročníku veřejné soutěže plas-
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tikových modelů. Přípravu „zakulaceného“ ročníku soutěže pojali členové zdejšího klubu velmi
důkladně a tak se mohli účastníci soutěže i její
návštěvníci z řad široké veřejnosti nejen spoleh-
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nout na perfektně probíhající organizaci sportovního klání, ale také potěšit své oko pohledem na
vystavované modely nebo obohatit své znalosti
doprovodným programem. V přízemí, v hlavním
sále Lidového domu byla pořadateli nainstalována veřejnosti přístupná soutěžní výstava modelů vojenské techniky. Na protější straně sálu pak
bylo možné obdivovat na několika stolech vystavený průřez tvorby členů místního klubu, ve kterém kromě několika desítek letadel nechyběly ani
lodě, kamiony či tematické kolekce modelů. Nahoře v divadelní klubovně mezitím hodnotila dle
přísných bodovacích pravidel nestranná komise
rozhodčích soutěžní modely letadel. Zpestřením
doprovodného programu soutěže pak byla např.
přednáška jednoho z našich vojenských pilotů
o bojovém létání s vrtulníkem na misi v Afgánistánu a také prezentace člena zdejšího modelářského
klubu, PhDr. Pavla Petra, věnované životním osudům angličana J. H. G. Sleamana, který přestože
dobrou polovinu svého života prožil ve Svitavách,
sloužil v letech 1946 a 1947 jako mechanik na palubě letadlové lodi. Soutěž by samozřejmě nebylo možné realizovat bez pomoci mnoha sponzorů
a srdečné poděkování modelářů patří mimo nich
také Obecnímu úřadu v Brněnci. V závěru soutěže
tak byli její účastníci pozdraveni starostou a místostarostkou Obce, kteří také vyjádřili své uznání
neúnavné organizátorské činnosti předsedy modelářského klubu, Jiřího Zeleného. Sluší se přitom
připomenout, že se pan Zelený se svým modelem
stal také vítězem soutěže modelů letadel v měřítku 1/72 a protože se jednalo o velmi podařený
model stíhačky z první světové války, získal rozhodnutím poroty i zvláštní cenu Josefa Siegela,
udělovanou na památku tohoto rakousko – uherského pilota, který se narodil v Rudné a dětství
i mládí prožil v nedalekém Baníně.
PhDr. Pavel Petr
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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Tradiční součástí této soutěže se stala krátká vzpomínková akce u pomníku padlých v roce
1938 v Moravské Chrastové. Kromě zástupců Obce
Mgr. Blahoslava Kašpara a Evy Kozákové, účastníků soutěže, ředitele soutěže Ing. Miroslava Sýkory a předsedy klubu Jiřího Zeleného, se jí zúčastnil
i ředitel kanceláře předsedy Senátu České republiky pan PaedDr. Jaroslav Müllner (třetí zleva).
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100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU
Milí čtenáři zpravodaje, český skauting slaví v letošním roce své kulaté 100. „narozeniny“. I naše skautské středisko v Brněnci se připojuje k tomuto významnému výročí. Chceme Vás prostřednictvím Obecního zpravodaje, skautských i obecních webových stránek průběžně informovat o činnosti našich oddílů.
Do konce letošního roku také připravujeme v rámci oslav ještě několik aktivit, na které vás srdečně zveme. V následujících řádcích se dočtete něco o historii a poslání skautingu a o tom, co se nám letos již podařilo, a co připravujeme.
tři principy skautingu,
skautský zákon
a skautský slib,
postavené jednoznačně na křesťanských základech. Jsou hlavní osou skautské výchovy, jejímž
cílem je charakterní a poctivý člověk, hájící mravní hodnoty lidského soužití, vzájemnou toleranci
a praktikující lásku k bližnímu kdekoli na světě.
Myšlenka skautingu se po jeho vzniku v Anglii
začíná rychle šířit po Evropě a následně i na jiné
kontinenty světa. Nový výchovný přístup k mládeži zaujal i středoškolského profesora tělocviku
a zpěvu Antonína Benjamína Svojsíka, do té doby
činovníka České obce sokolské. V roce 1911 odjíždí do Anglie, kde se setkává s Baden Powelem
Krátce skautskou historií – z Anglie
a podrobně se zajímá o skautské hnutí. Po návraaž do Brněnce
tu co Čech překládá první skautkou literaturu do
Český skauting je součástí světového skautské- českého jazyka a snaží se začlenit skauting do soho hnutí, které působí téměř ve všech zemích naší kolského hnutí. Naráží však na nepochopení a tak
planety. Od jeho vzniku v roce 1907 prošlo ve svě- zakládá samostatnou skautskou organizaci Český
tě skautingem víc jak 250 milionů chlapců a děv- junák. První oddíl si sestavil ze svých žáků Žižkovčat. Je hnutím, jehož hlavním cílem je působení ského gymnázia a v létě roku 1912 pořádá nedana mravní a duchovní výchovu člověka prostřed- leko Lipnice první pokusný tábor skautů. Zde tedy
nictvím výchovného systému, vypracovaného pro začíná historie českého skautingu. Následně vznivšechny věkové kategorie. Od malých dětí až po kají další skautské oddíly zejména ve velkých měsdospělé. Skautem se tedy může stát každý, kdo se tech. Společnost nahlíží na skauting zprvu velmi
svým skautským slibem zaváže žít podle pravidel váhavě a s nedůvěrou. Spát v lese pod stanem bylo
stanovených zakladatelem světového skautingu v tu dobu přímo pohoršením, natož chodit v krátAngličanem Robertem Baden Powellem. Těmito kých kalhotách.
pravidly jsou:
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Kladný vliv pobytu v přírodě na výchovu mládeže začíná postupně chápat spousta významných osobností z řad vysokoškolských profesorů,
lékařů a tehdejší inteligence, kteří sami vstupují do skautských řad a začínají pracovat s dětmi
a mládeží. Skauting tak začíná postupně nabírat
na důvěryhodnosti. V roce 1914 je založen i dívčí
skauting a české země se stávají oﬁcielním spoluzakladatelem světového skautingu. První světová
válka utlumila na čas jeho vývoj, ale ihned s koncem války a vzniku samostatného Československa
nastává u nás jeho velký rozmach. Český skauting pak prochází složitým historickým vývojem
a bratru Svojsíkovi se až těsně před vypuknutím
2. světové války podaří sjednotit všechny naše
skautské organizace pod jednu „střechu“. Totalitními režimy je pak skauting třikrát násilně umlčen. Přesto u nás skautská idea přežívá všechnu
nelehkou dobu a dočká se poslední obnovy
v roce 1989.
Na konci tohoto roku zakládá bratr Josef Havlíček, přezdívkou „Šifra“, skautskou družinu „Káňat“
ve Bělé nad Svitavou. Navazuje kontakt se Stanicí přírodovědců v Brněnci, která v důsledku politických změn ve státě ukončuje svoji činnost a její
bývalé oddíly přecházejí do obnovené organizace
Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Z těchto oddílů vzniká na doporučení Okresní rady Junáka ve
Svitavách v roce 1991 samostatné skautské středisko BIOS Brněnec.
Být skautem není jednoduché
„Cílem skautského hnutí je především všestranně podporovat harmonickou výchovu dětí, mladých lidí ale také dospělých po stránce mravní,
duševní, společenské i fyzické, aby z nich vyrostli zodpovědní, demokraticky smýšlející občané
své vlasti …“
( citace ze stanov Svazu skautů a skautek ČR )
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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K dosažení cíle je nezbytná metodika
skautské výchovy, která je založena na:
• skautských principech, slibu a zákonu
• učení se praxí a hrou
• pobytu v přírodě a ochraně přírody
• činností v malých družinách (6 – 8 členů)
• postupném přijímání zodpovědnosti
za ostatní členy družiny
• výchově k samostatnosti a tvořivosti
• výchově k sebeovládání
• výchově ke spolupráci s ostatními
• plnění podmínek stupňů zdatnosti
a odborných zkoušek
• službě společnosti a vlasti
• spoluvytváření harmonického rozvoje
osobnosti názorným příkladem
Principy skautského hnutí
1/ Plnění povinností k Bohu
2/ Plnění povinností k bližním
3/ Plnění povinností k sobě samému
Zákon skautů a skautek – Skaut je:
• pravdomluvný
• věrný a oddaný
• prospěšný a pomáhá jiným
• přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem
každého skauta
• zdvořilý a ohleduplný
• ochráncem přírody a cenných
výtvorů lidských
• poslušný rodičů, představených a vůdců
• veselé mysli
• spořivý
• čistý v myšlení, slovech a skutcích
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Skautský slib
„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
• plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti
• plnit své povinnosti vůči sobě a zachovávat
skautský zákon
• tělem i duší být připraven (-a)
pomáhat bližním!“
Dodržet stoprocentně tato pravidla je samozřejmě pro člověka nemožné. Povinností skauta
však je snažit se dle vlastních schopností a vůle
se těmto ideálům co nejvíce přiblížit. Činnost
v kolektivu (družině) napomáhá vzájemné kontrole ale i povzbuzování se k lepším výsledkům.
Důležitým faktorem výchovy je také příkladné
chování dospělých skautů a vůdce oddílu, který
nese veškerou zodpovědnost za výchovu i zdraví
svých svěřenců.
Něco málo o naší skautské organizaci
V Brněnci dlouhodobě pracují dva skautské
oddíly. Chlapecký 30. oddíl skautů Brněnec
(vůdce Jan Datinský) a dívčí 29. oddíl skautek
Brněnec (vůdkyně Alena Opršálová). Skauting
uplatňuje samostatný program pro děvčata a též
samostatný pro chlapce. Každý oddíl má svou
právní subjektivitu a svého statutárního zástupce, kterým je vůdce či vůdkyně oddílu. Oba oddíly
spolu úzce spolupracují a neformálně tvoří takzvané „středisko“. Naše oddíly patří do jedné ze sedmi skautských organizací, působících na území
naší republiky. Přesný název té naší je „Svaz skautů a skautek České republiky“, vedení svazu sídlí
v Praze, nazývá se „Hlavní stan“ a je tvořen starostou, místostarostou a jednatelem, dále pak náčelníky jednotlivých kmenů (dívčího, chlapeckého,
roverského a oldskautského) a jejich zástupci. Toto
vedení včetně revizní a smírčí komise se volí jednou za tři roky na Valném sněmu, který je nejvyšším orgánem organizace.
8

Každý oddíl pracuje samostatně podle celoročního plánu, v němž je zapracován výchovný systém pro určité věkové kategorie. Plán sestavuje
vůdce oddílu se svým zástupcem, popřípadě s oddílovou radou. Oddíl tvoří družiny s počtem členů
4 – 8 dětí. Hospodář oddílu zodpovídá za vedení účetnictví, které podléhá každoroční revizi jak
vnitřní, tak i vnější. Celoroční činnost oddílu je završena letním táborem, kde se prakticky ověřuje
snažení jednotlivých členů i družin v uplynulém
roce. Zodpovědnou osobou za činnost oddílu je
vždy vůdce oddílu.
Co v Brněnci letos ještě připravujeme
Naše oddíly se rozhodly v rámci oslav stého výročí uspořádat takzvaný „Skautský týden“. Jeho
program najdete na přiloženém letáčku v tomto
zpravodaji. Stěžejním bodem této akce bude týdenní výstavka o skautingu a činnosti místních
oddílů.
V závěrečném víkendu Skautského týdne pak
proběhne několik aktivit – viz. leták. Zveme
srdečně již nyní všechny příznivce skautingu, naše bývalé členy a činovníky z let minulých a celou veřejnost.
Připravujeme též vydaní „Almanachu“ o historii
skautingu a skautské činnosti v Brněnci za posledních 22 let.
Pokud by se našel sponzor či dobrodinec a chtěl
nám přispět ﬁnančně či jiným způsobem na realizaci „Skautského týdne“ a vydání almanachu, budeme velmi vděční.
Číslo účtu 30. oddílu skautů Brněnec:
200337724/0300
Kontakt na vůdce oddílu Jana Datinského:
tel.: 732 191 406
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JAK DOPADLA SBÍRKA
PRO DIAKONII?
Březnová humanitární sbírka ošacení a potřeb
pro domácnost dopadla i v letošním roce úspěšně. Skauti a skautky připravili k odvozu víc jak
2 tuny potřebného materiálu. Pracovníci
Diakonie Broumov, skauti a Obecní úřad Brněnec

děkují všem dárcům. Příští sbírka se uskuteční
pravděpodobně v říjnu letošního roku.
Jaké věci již můžete připravovat?
• letní a zimní oblečení – pánské
– dámské – dětské
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony
• látky – minimální rozměr 1 m čtvereční
• domácí kuchyňské potřeby – nádobí bílé
i černé, skleničky
• peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky
• obuv – nepoškozenou a čistou,
svázanou do párů
Termín bude zveřejněn minimálně měsíc před
konáním sbírky.
Skauti a skautky z Brněnce

SKAUTSKÝ DEN ZEMĚ
„Skaut je ochráncem přírody...“ říká jeden z bodů skautského zákona. Pobyt v přírodě, její poznávání a zásady, jak se v přírodě chovat, patří
10

ke skautskému životu. Brněnečtí skauti a skautky si i letos připomněli 22. dubna mezinárodní
Den Země. Připravili odpolední vycházku pro děti
předškolního věku, žáčky 1. a 2. třídy ZŠ a jejich
rodiče. Celkem nás od školy v Brněnci odešla do
nedalekých lesů rovná třicítka. To je pěkná účast!
Děti s rodiči se rozdělily na dvě družiny. „Divočáci“
a „Daňci“ pak během vycházky plnili různé soutěžní úkoly. Poznávání rostlin a stromů, sledování turistické značky, hod na cíl, sbírání odpadků,
které do přírody nepatří. Děti braly soutěž „smrtelně“ vážně, rodiče se bavili. Jarní výšlap končil
na skautské základně „Šifrův palouček“, kde zaplál oheň a zavoněly klobásky. Po svačině všichni účastníci společně vysadili ke Dni Země mladou
lipku, které děti daly jméno Marcela. Za těsný bo-

dový rozdíl v soutěži družin byly Daňkům i Divočákům přiděleny sladké odměny.
Tak kdy zase vyrazíme za Marcelkou?
Jan Datinský
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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TRADIČNÍ JARNÍ ÚKLID
Každým rokem pomáhají skauti a skautky s jarním úklidem okolo Evangelického kostela v Mor.
Chrastové. Hoši z 30. oddílu skautů nelenili ani le-

tos a uhrabali opět trávník pod lipami. V pracovním zápalu si přidali ještě „bonus“ a pustili se do
úklidu okolí skautských kluboven. Vyčistili trávník od nepořádku a kamenů, navozili novou hlínu a oseli ji travním semenem. V následujících
dnech bylo nutno i zalévat. S prací vypomohli
pracovníci Obce, za což moc děkujeme. Vchod do
kluboven jsme vyzdobili truhlíky s muškáty, darované od ﬁrmy Stolařství – Havlíček z Vítějevsi.
Nyní už jen udržovat pořádek. Kluci si určitě zasloužili pochvalu.
Jan Datinský

SKAUTI Z BRNĚNCE
MAJÍ „SVŮJ“ LES
Všechno se nám letos točí kolem „stovky“. Jedním z úkolů letošní celoroční svazové soutěže
vyhlášené ke 100 letům českého skautingu je vysázení alespoň jedné stovky stromů za každý oddíl. Žádný lehký úkol pro malý počet „bojovníků“.
A tak jsme se do toho dali hezky „od lesa“.
Po dohodě s panem starostou Obce a lesním
hospodářem jsme se pustili do čištění paseky po
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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těžbě dřeva v obecním lese. Po čtyři odpoledne
a jedno sobotní dopoledne jsme bojovali s drsnou přírodou. Stahování klestu na hromady a vyřezávání nežádoucích dřevin dostatečně nahradilo
náročnou posilovnu. Ale podařilo se, pan lesní byl
velmi spokojen a hned následovala domluva na
výsadbě nového porostu na vyklizené pasece. Výborně, to se nám hodí do soutěže !
A tak opět několik odpolední v nepříjemném
teple sázíme nový les. Motyky naráží na kameny
a kořeny, chlapci nosí do jamek hlínu. Ruce bolí, vedoucí trpí, chlapci se snaží! Kdy už to bude? Konečně hotovo! 600 malých doubků je v zemi a začne

svůj dlouhý život nad domky v Mariánském údolí.
30. oddíl skautů splnil jeden náročný úkol.
A protože za těch několik dní nám paseka přirostla
k srdci, bereme si nad ní patronát i pro další roky.
Budeme se o „náš“ les i nadále starat. Až půjdete
na procházku v Moravské Chrastové nad Evangelický kostelík, pozdravte naše duby.
Družina Medvědů
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SKAUTSKÁ LÍPA V BRNĚNCI
V letošním roce se český skauting „dožívá“
sta let své existence. Skauting se svojí bohatou

i složitou historií je jedním z nejstarších hnutí
ve světě i v naší zemi. Stále patří mezi uznávané
pojmy hájící mravní principy lidského soužití.
Až do konce letošního roku si všichni skauti a skautky v naší republice budou různým

způsobem připomínat toto krásné výročí. Oddíly skautského střediska v Brněnci se k oslavám
též připojují a mimo jiné se rozhodly vysadit při
této příležitosti Skautskou lípu. Strom symbolizující dlouhověkost, pevnost a věrnost vysadili
v neděli 6. května 2012 v malebném zákoutí
Moravské Chrastové.
Této malé slavnosti se zúčastnili skautské oddíly z Brněnce a Jevíčka, zástupci veřejného života
obce, rodiče a příznivci skautingu. Lípu symbolicky vysadili společně starosta obce Brněnec pan
Mgr. Blahoslav Kašpar a starosta Svazu skautů
a skautek České republiky bratr Ivo Vacík.
Poděkování patří sponzorovi akce ﬁrmě Kučera Pavel – kamenictví – Moravská Chrastová
za zhotovení pěkného pomníčku k lípě.

Přejme si, aby tato Skautská lípa připomínala
nejen uplynulých sto let skautské historie, ale aby
se stala symbolem naděje pro budoucnost českého skautingu i pro šťastný život všech lidí dobré
vůle žijících v Brněnci a jeho okolí.
Jan Datinský
12
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DEN UČITELŮ V BRNĚNCI
Den učitelů vychází na 28. březen. Už dávno
žáci neblahopřejí svým učitelům a svátek upadl

v zapomnění. O to více nás překvapila návštěva
starosty obce Brněnec, pana magistra Blahoslava Kašpara, s pozváním na radnici u příležitosti

práci. V kostce nás seznámil s novinkami, které nás
čekají v souvislosti s opravami školy, školek a zajištěním bezpečnějšího přesunu žáků ze školy do
školní jídelny z hlediska dopravy. Slavnostní zážitek umocnil komorní smíšený pěvecký sbor z Dolní Dobrouče s názvem Č.A.S. Vyslechli jsme písně
pozapomenuté i populární. Po asi půlhodinovém
programu jsme byli i se zpěváky pozváni na malé
občerstvení a posezení u společného stolu. Naše

poděkování patří zastupitelům, kteří nám připravili příjemně strávené společné chvíle.
text Jana Peterková, foto Eva Švancarová

HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM BRNO
Ve středu 18. dubna se žáci 5. a 6. ročníku vydali na exkurzi do Hvězdárny a planetária v Brně.
Čekala nás procházka fascinujícím příběhem Slu-

Dne učitelů. 6. dubna v 17 hodin přišli na Obecní
úřad zaměstnanci školy i obou školek v očekávání
něčeho nového. Pan starosta nás uvítal v obřadní síni a poděkoval všem zúčastněným za jejich
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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neční soustavy. Během ní jsme se seznámili s moderním pohledem na okolí naší planety, sáhli jsme
13

si na meteorit starý jeden milion roků a s pomocí audiovizuálního systému, který nemá ve střední Evropě obdoby, jsme putovali napříč prostorem
i časem. V nově zbudovaných prostorách planetária jsme strávili 45 minut. Pořadem nás provázel
průvodce, který dětem kladl různé otázky. Moc se
nám ve hvězdárně líbilo a odnesli jsme si plno nových informací a poznatků.
Eva Švancarová

DRAMATICKÝ KROUŽEK
A SNĚHOVÝ BRNĚNEC
Ve dnech 20. až 22. dubna se v Lidovém domě
konal již 9. ročník přehlídky venkovských divadelních souborů. Děti z dramatického kroužku při ZŠ
v Moravské Chrastové zde vystoupily nesoutěžně v neděli o desáté hodině s pohádkou Sněhová
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královna od H. Ch. Andersena. Po svém vystoupení přešly do malého sálu, kde jim pár slov řekla porota v čele s profesorem Laurinem, otcem Sabiny
Laurinové. Děkuji pořadatelům, že žákům umožnili vstoupit do jejich divadelního světa a také rodičům malých herců, že je na tak mimořádnou
akci dopravili a doprovodili.
Jana Peterková
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SOUTĚŽ POŽÁRNÍ OCHRANA
OČIMA DĚTÍ

ŘEDITELSKÉ VOLNO?
JAK PRO KOHO

Každoročně pořádá ústředí hasičů Čech, Moravy a Slezska literární a výtvarnou soutěž pro
děti „Požární ochrana očima dětí“, které se
pravidelně zúčastňují žáci naší Základní školy.

Dne 7.5. 2012 bylo vyhlášeno v ZŠ Brněnec ředitelské volno. Lavice zůstaly opuštěné a toto prázd-

Hodnotí se kolo základní, okresní, krajské
a republikové.
Žáci ZŠ Brněnec se umístili v okresním a krajském kole takto:
V literární soutěži v kategorii L 1
1. místo
David Jura
2. místo
Aleš Lidmila
Ve výtvarné soutěži v kategorii ZŠ 1
1. místo
Vojtěch Petrů
2. místo
Anna Jelínková
3. místo
Marián Balint
V kategorii ZŠ 2
1. místo
Tobiáš Havlíček
Všem výše uvedeným gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka ZŠ Brněnec
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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no využili provozní pracovníci k dezinfekci prostor
tříd, chodeb, tělocvičny a nářadí chemickými prostředky. Rovněž pedagogové pracovali na projektu EU Peníze školám, kde se věnovali šablonám
klíčových aktivit. Tento den sice žáci měli volno,
ale ostatní zaměstnanci jej plně využili k pra-

covním činnostem, které nelze plnit za plného
provozu školy.
Mgr. Lenka Kašparová
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TJ JISKKRA BRNĚNEC
INFORMUJE
Sportovci v uplynulých dnech provedli každoroční jarní generální úpravu povrchu kurtu a také
jeho okolí. Nutné byly opravy oplocení, které na
několika místech úmyslně poškodili vandalové.
Svou činnost zde zahájili volejbalisté i tenisté.
Kurt bude nově využíván i sportovním kroužkem
při naší ZŠ pod vedením p. učitele Radimeckého.
Při dodržení základních pravidel je kurt přístupný
i dalším zájemcům.

Dne 2. května byla rozehrána na svitavských
kurtech tzv. Městská volejbalová liga. Přihlášeno je 18 družstev a to ve dvou výkonnostních kategoriích. V 1. kategorii naše družstvo pod názvem
B.A.N.A.N.I obhajuje loňské 3. místo. V úvodních
6-ti zápasech získalo 8 bodů a jeho sportovní forma lehce roste. Ve 2. kategorii družstvo JISKRA B
zatím odehrálo jen jeden zápas s plným bodovým
ziskem a jeho cílem je minimálně obhajoba loňského 3. místa. Průběžné výsledky a další informace naleznete ve vývěsce TJ JISKRA u sokolovny.
Mgr. Blahoslav Kašpar

SNĚHOVÝ BRNĚNEC 2012
Ve dnech 20. až 22. dubna t. r. se v Lidovém
domě v Mor. Chrastové konal již 9. ročník divadelní
přehlídky venkovských souborů Sněhový Brněnec
– licenční přehlídka Pardubického kraje s právem
nominace na Národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Divákům se
představilo 5 soutěžních a 1 mimosoutěžní představení dramatického kroužku ZŠ Mor. Chrastová.
Soutěžící soubory byly především z Pardubického kraje, dále z Olomouckého a Královéhradeckého kraje. Žánrově byla přehlídka pestrá, což bylo
odbornou porotou ve složení Prof. František Laurin, Mgr. Petr Kolínský a Ivan Loněk velmi kladně
hodnoceno. Úroveň představení byla rovněž porotou i diváky přijata příznivě a opět bylo vysloveno poděkování našemu publiku. Letos jsme měli
dva nováčky – Miletín a Mikulovice. Poprvé chyběl soubor z Chvaletic, který měl vždy u diváků
i poroty velký ohlas a obdržel spoustu ocenění.
Organizačně jsme byli coby pořadatelé společně s Krajskou knihovnou v Pardubicích hodnoceni velmi pozitivně. Je to zásluha mnoha sponzorů,
kteří nám jsou nakloněni, bez jejichž pomoci by se
takováto akce zajišťovala velmi složitě. Všem patří
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naše velké poděkování. Byly nám přiděleny granty z Ministerstva kultury ČR a Pardubického kraje, které jsou bezpodmínečně nutné, aby nebyl
zatěžován rozpočet Obce Brněnec. Náš DS E. Vojana Brněnec byl jako vítěz přehlídky s hrou Viliama Klimáčka Komunismus nominován na Národní
přehlídku do Vysokého n.Jizerou. Moc si ocenění
vážíme a v říjnu 2012 budeme už popáté reprezentovat naši obec.
V pátek 18. a v sobotu 19. května se uskutečnila v Lidovém domě derniéra divadelní hry bratří
Mrštíků Maryša, se kterou jsme sklízeli po celé republice velký ohlas a dočkala se 40 repríz. Získali
jsme s ní na mnoha festivalech řadu ocenění, především na Jiráskově Hronově.
Milada Pavlasová
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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Výsledková listina

9. ročníku krajské přehlídky venkovských divadelních souborů
„Sněhový Brněnec“ ve dnech 20. 4. – 22. 4. 2012
Licenční postupová přehlídka na Krakonošův divadelní podzim 2012
ve Vysokém nad Jizerou
POROTA VE SLOŽENÍ:
Prof. Mgr. František Laurin, předseda poroty • Mgr. Petr Kolínský, člen poroty
Ivan Loněk, člen poroty • Hana Cihlová,tajemnice
rozhodla takto
Cena za inscenaci: DS E. Vojana Brněnec – inscenace „Komunismus“
Nominace na KDP: DS E. Vojana Brněnec – inscenace „Komunismus“
Doporučení programové radě k výběru na KDP – Heřman Heřmanův Městec
– představení „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“
DIPLOM:
Cena za herecký výkon Drahoslavu Bernátkovi (DS Kantoři Mikulovice) v roli Kiliána,
prof.čestiny, v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy ze 40 dní“
Cena za herecký výkon Martinu Kosovi (DS Tyl Králíky) v roli Pentworthyho
v inscenaci „Hrobka s vyhlídkou“
Cena za herecký výkon Josefu Řezáčovi (DS Heřman Heřmanův Městec) v roli Pána
v inscenaci „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“
Cena za herecký výkon Michalu Dziendzinskému (DS Heřman Heřmanův Městec)
v roli Spisovatele v inscenaci „Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“
Cena za herecký výkon Janě Čihákové (DS E. Vojana Brněnec) v roli Aleny
v inscenaci „Komunismus“
Cena za herecký výkon Dušanu Blažkovi (DS E. Vojana Brněnec) v roli vyšetřovatele
v inscenaci „Komunismus“
ČESTNÉ UZNÁNÍ:
Štěpánu Hakovi (Divadelní spolek Zahrádka Miletín) za autorský přínos
k inscenaci „Vázání Kytice“
Šárce Jasanové (DS Kantoři Mikulovice) za roli dr.Halvové
v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“
Vlaďce Hromádkové (DS Kantoři Mikulovice) za roli pacientky Doležalové
v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“
Janu Audý (DS Kantoři Mikulovice) za roli pacienta Šifaldy
v inscenaci „Cesta kolem mé hlavy za 40 dní“
Hance Staré (DS Tyl Králíky) za roli Dory Tombové v inscenaci „Hrobka s vyhlídkou“
Ivě Musilové (DS Tyl Králíky) za roli Anny Franklinové inscenaci „Hrobka s vyhlídkou“
Jiřímu Zelenému (DS E. Vojana Brněnec) za roli Michala v inscenaci „Komunismus“
Vlastimilu Bednářovi (DS E. Vojana Brněnec) za roli syna Viktora v inscenaci „Komunismus“
Divadelnímu souboru Heřman Heřmanův Městec za inscenaci
„Libra špiritusu možná spíš Spiritus libri“ s přihlédnutím k dramatizaci literární předlohy
Pořadatelé DS E. Vojana Brněnec a Krajská knihovna v Pardubicích – oddělení regionálních
a kulturních služeb vyhlásili v rámci přehlídky Anketu diváka,
kterou vyhrál Divadelní spolek Zahrádka Miletín.
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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AKTUALITA PO UZÁVĚRCE

Dne 18. a 19. května proběhla v Lidovém domě derniéra divadelní
hry Maryša v podání Divadelního souboru E. Vojana. Při závěrečné
děkovačce předali překvapené a dojaté Miladě Pavlasové členové
rady VSVD Karel a Blanka Šefrnovi a Petr Mohr nejvyšší vyznamenání
udělované v ČR divadelníkům – ochotníkům odznak s diplomem
„Zlatý Tyl“. Mezi četnými gratulanty byli i starosta s místostarostkou.
Za redakci se s gratulací připojujeme i my a jsme přesvědčeni,
že paní Pavlasová si toto ocenění za svou práci v našem
divadelním souboru opravdu zaslouží.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE BRNĚNEC
Rozbité čerpadlo u vozidla CAS 32 T-148
V lednu se v naší cisterně polámalo 30 let staré čerpadlo a vozidlo muselo být odstaveno z provozu. Nejprve bylo Jiřím Neudertem a Jaroslavem
Neudertem provedeno několik pokusů čerpadlo
opravit, ale bohužel se zjistilo, že čerpadlo je neopravitelné. Po internetu zjišťoval Jaroslav Nečas,
kde by se dalo čerpadlo pořídit a za jakou cenu,
věnoval tomu spoustu hodin. Nové čerpadlo by
v opravně hasičské techniky stálo 54 000 Kč, práce 26 000 Kč. Pro Obec, která je ve ﬁnanční tísni,

demontáž starého čerpadla

velký problém. Díky Liborovi Kolářovi se podařilo
sehnat úplně nové nepoužité čerpadlo, které bylo
10 let uloženo ve vojenském skladě. Čerpadlo bylo
převedeno bezplatným převodem.
V sobotu 31. 3. 2012 Jiří Neudert, Jaroslav
Neudert a Jaroslav Nečas namontovali čerpadlo
do vozidla, ktré tak mohlo být opět uvedeno do
provozu. Na opravě, demontáži starého čerpadla
a montáži nového čerpadla bylo celkem odpracováno 130 hodin. Děkuji touto cestou všem, kteří se
na vyřešení tohoto problému podíleli.

nové čerpadlo

V dubnu se naše jednotka rozrostla o nového člena pana Jana Janků, který se do naší obce přistěhoval; je mu 23 let a bude zastávat funkci hasiče. V současné době má naše jednotka 14 členů, věkový
průměr je 38 let. Nejstaršímu členovi je 63, nejmladšímu 18 let.
Ondřej Kozák, velitel JSDHO Brněnec
18
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GRATULUJEME

VŠEM NAŠIM SPOLUOBČANŮM, KTEŘÍ OSLAVÍ VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ
VÝROČÍ V DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU. PŘEJEME JIM DO DALŠÍCH
LET HODNĚ ŠTĚSTÍ ZDRAVÍ A RADOSTI ZE ŽIVOTA.
Dvořák Ladislav
Opatřil Zdeněk
Adamová Jiřina
Nečas Vladimír
Štěpánová Hedvika
Přikryl Zdeněk
Schleglová Olga
Bárta Emil
Chovaniaková Růžena
Filová Marnit

82 let
80 let
84 let
88 let
82 let
87 let
80 let
85 let
81 let
81 let

Mikolín Oldřich
Přikrylová Olga
Koudelková Marie
Andrlíková Jarmila
Pospíšilová Růžena
Dvořáková Věra
Šanderová Olga
Adámková Arnošta
Vaněk Jan
Kabátová Zdeňka

85 let
86 let
85 let
84 let
89 let
81 let
85 let
91 let
86 let
81 let

Vážení spoluobčané, abychom předešli případným konﬂiktům a nedostali se do rozporu se zákonem
(č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů), vyzýváme ty občany, kteří se zveřejněním svých údajů v této
rubrice nesouhlasí, aby svoji námitku sdělili písemně nebo telefonicky Obecnímu úřadu.
Sociální komise a Obecní úřad Brněnec
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ZPRÁVIČKY
Dne 2. 6. 2012 proběhne v obřadní síni
Obecního úřadu slavnostní vítání občánků narozených ve 2. pololetí r. 2011 a v 1. pololetí
r. 2012.
Upozorňujeme občany, že poplatky za psy se z technických důvodů budou platit pouze v hotovosti na pokladně obecního úřadu
nebo převodem na účet obce 1283433379/0800,
variabilní symbol číslo známky a do zprávy pro příjemce uveďte jméno poplatníka. Děkujeme
Připomínáme všem občanům
platnost Vyhlášky č.1/2011 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
ze které vyjímáme:

Cesta na Podlesí je nově zařazena do páteřní sítě cyklostezek a proto je jako cyklostezka i označena. Po tomto kroku
bylo možno zažádat o dotaci na vybudování nového povrchu v celé její délce. Rada Obce Brněnec vydala usnesení č. 5/2012-1/e) z 14. 3. 2012,
ve kterém je stanoveno, kterým motorovým vozidlům Obec Brněnec povoluje vjezd:
Rada Obce Brněnec uděluje zvláštní povolení k vjezdu na cyklostezku motorovým
vozidlům občanů, kteří mají v místní části
Podlesí trvalé bydliště, vlastní zde rekreační objekt nebo pozemek a jejich návštěvám
a návštěvníkům cvičiště Kynologického klubu. Dále je vjezd povolen všem vozidlům,
která zajišťují obsluhu (zdravotní služby, odvoz popelnic, údržbu komunikací, servisním
vozidlům atp.).

S ohledem na několik protichůdných názorů na znělku obecního rozhlasu
jsme se rozhodli udělat touto cestou malou anketu s položenou otázkou:

„Jak se vám líbí nová znělka?“
LÍBÍ
NELÍBÍ
JE MI TO JEDNO
Anketní lístek se zaškrnutou odpovědí vystřihněte a vhoďte do schránky
Obecního úřadu. Tamtéž můžete vložit i lístek se svým rozepsaným názorem.

A NKE T A

A NKET A

• Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství vést psa na vodítku
• Průvodce psa je povinen uklidit exkrementy, které pes po sobě na veřejném
prostranství zanechal.
• Každý je povinen zdržet se veškerých prací
spojených s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.)

a) v době nočního klidu,
b) o nedělích od 00:00 do 8:00 a v době
od 12:00 do 24:00 hodin,
c) ve dnech pracovního volna v době
od 20:00 do 24:00 hodin.
Kompletní znění vyhlášky je k dispozici na Obecním úřadu nebo na internetové úřední desce.
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