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Pamětní kniha obce Brněnec rok 2015
------------------------------------------------------------------Stav obyvatel k 31.12,2014
- 13 dětí se narodilo
- 8 občanů zemřelo
- 44 občanů se přistěhovalo
- 29 občanů se odstěhovalo
- 20 osob do obce přibylo a celkový počet je 1 303 obyvatel
Stav společnosti
--------------------Začátek roku byl opět ve znamení oslav a očekávání.
Ve skutečnosti byl tento rok poznamenán několika
teroristickými činy / leden, útok na redakci Charlie Ebdro
17 obětí, listopad sestřelení Ruského dopravního letadla
nad Egyptem mělo za následek 229 obětí a teroristický
útok v Paříţi 132 obětí/. Následovala obludná
celoevropská krize v podobě stěhování více jak milionu
uprchlíků ze středního východu na západ našeho
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kontinentu. U nás z těchto běţenců zůstalo pouze 9 , ale
atmosféra vyvolaná sdělovacími prostředky nenechala
nikoho klidného.
Poměrně dobře se nám i Evropě dařilo v hospodářské
činnosti. Zejména vývoz zboţí a výrazný pokles
nezaměstnaných měl pozitivní vliv na celkovou
společenskou atmosféru. Jedna zpráva za všechny.
V závěru roku byla zveřejněna statistika starobních
důchodců. Jejich měsíční příjem je v průměru 10 841,z toho u muţů 11 930,- a u ţen 9 896,-Kč. Není to sice po
srovnání se západními zeměmi ţádný zázrak , ale od
1.ledna 2016 dostane kaţdý důchodce přidáno 40,-Kč a
v únorové splátce pak jednorázově 1 200,- Kč.
Ţivot obce
---------------Obec ţila svými pravidelnými starostmi. Na prvním
letošním zasedání zastupitelstva, které se konalo
12.března byly projednány záměry, které by měly opět
přispět k lepší péči o obecní majetek a uspokojování
reálných potřeb občanů. Vedle schválených obecních
vyhlášek o „sběru a třídění odpadu, „poplatků ze psů“,
„poţárního řádu“ a pravidel pro vyvěšování „Moravské
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vlajky“ na OÚ, informoval starosta přítomné o
přípravných pracích na rekonstrukci a výstavbu 3,5 km
chodníků. Dále byl diskutován záměr zahájit v tomto roce
výstavbu domu s pečovatelskými byty, chodník k domu č.p.
50, výměna oken a dveří u domů č.p. 34,37 . Z menších
akcí je na pořadu oprava severní strany Lidového domu,
likvidace rozpadlých dřevníků a opěrné zdi u domu č.p104.
Nečekaně se objevila moţnost získat dotaci na velkou
opravu školy v Brněnci. V případě jejího získání by
muselo být pořadí důleţitosti akcí mírně pozměněno.
V závěru jednání pak jednotliví zastupitelé podali
zprávy ze svých zájmových oblastí. Záměr jistě
chvályhodný, ale u několika jedinců je silně cítit jejich ego,
které o nich vypovídá, ale celkové ovzduší otravuje.
Na druhém zasedání zastupitelstva konaném 11.6,
byla projednána mimo běţných a pravidelných bodů i
otázka našeho
členství
v Mikroregionu Brněnec.
K tomuto bodu byl přizván i místopředseda sdruţení pan
Petr Havlíček a podivil se „o co nám jde“. Problém spočívá
v tom, ţe jako největšímu přispívateli do rozpočtu/
cca.80 000,-/ se nám, jako obci členství nijak nevrací.
Část zastupitelů se tedy přiklonilo k vystoupení a hledání
jiného sdruţení. Část poţaduje podrobnější analýzu.
V závěru byl zvolen vyčkávací postoj.
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Dále byl schválen Závěrečný účet a účetní uzávěrka
roku 2014. Starosta pak informoval přítomné o získané
dotaci na velkou opravu školy v Brněnci, která jiţ probíhá,
avšak musí být v tomto roce dokončena. Na další období
byla odloţena oprava chodníků.
Stejně příznivá zpráva je dokončení technické i
finanční přípravy pro rekonstrukci domu č.p.42 na Dům se
7 pečovatelskými byty. Celkový rozpočet je plánovaný na
11 mil. Z toho 7 mil. bude pokryto úvěrem od banky a
zbytek z různých dotací včetně spoluúčasti OÚ.
Významným dnem byl pro naši obec 17. červen, kdy
naši obec navštívila známá spisovatelka, dramatička a
autorka mnoha programů pro děti i dospělé, paní Markéta
Zinnerová. Nikdo netušil, ţe ona se svoji maminkou v
době války v Brněnci č.p. 30 bydlela a dosud ráda na toto
období vzpomíná. Smutek v jejich očích byl patrný při
pohledu na trosky zdevastovaných objektů bývalé Vitky.
Přesto v dalším rozhovoru nevyloučila, ţe by jí tato
návštěva mohla inspirovat k nějakému dalšímu
uměleckému dílu.
V červnu navštívili naši obec ministr pro Ţivotní
prostředí pan Richard Brabec a hejtman Pardubického
kraje pan Martin Netolický. Ţivě se zajímali o současný
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stav Vitky. Byli nemile překvapeni zničenými objekty a
mnoha chemickými pozůstatky, které hrozí únikem do
řeky. Ministr slíbil, ţe se o jejich odstranění v co nejkratší
době postará.
Třetí letošní zasedání zastupitelstva se konalo
23.záři . Zde se veřejnost dozvěděla o záměru České
spořitelny uzavřít svoji pobočku v naší obci. Jako hlavní
důvod uvedli, ţe byla v posledních třech letech třikrát
přepadena a vykradena. Další důvod pak byl malý počet
klientů a hospodářská ztrátovost.
Naše i okolní obce zorganizovali podpisové akce,
intervenovali na mnoha úřadech, ale vedení spořitelny
k potřebám občanů zůstalo hluché. K uzavření pobočky
dojde 31. ledna 2016.
V listopadu došlo k naplnění slibu ministra Brabce a
hejtmana Netolického. Z bývalé továrny Vitka bylo
odvezeno a ekologicky zlikvidováno 30 tun kyselin, barev
a zářivkových trubic. Celkové náklady na tuto likvidaci
přesáhly 600 000,-Kč
V průběhu roku naši obec navštívil 2x Hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a 1x senátor Radko
Martínek.
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Poslední zasedání zastupitelstva v letošním roce se
uskutečnilo 17.prosince. Zastupitelé vzali na vědomí
dokončení velké opravy školy v Brněnci za 3 350 000,-Kč.
Z toho dotace činila 2 200 000,- Kč. Dále schválili
rozpočet obce na příští rok. Za zaznamenání stojí některá
naše aktiva i pasiva. Z předchozích úvěrů nám zbývá
splatit ještě:
2 504 000,- za nadstavby 10 bytů
7 949 000,- za výstavbu 30 sociálních bytů
4 496 000,- + 12 830 000,- za čističku
7 000 000,- nový úvěr za 7 bytů chráněného bydlení
Pohledávky u občanů, které počátkem roku činily
2 500 000,- se podařilo sníţit o 750 000,-Kč.
Za zveřejnění stojí i tvořící se fondy na opravu
hasičské cisterny, budoucí opravu vodovodního řadu a
kanalizačních sítí. Vodné a stočné pro občany zůstává na
100,-Kč a poplatky za svoz tuhého domácího odpadu na
500,- Kč.
Kulturní a spolkový ţivot
-----------------------------------
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Zavedený styl kulturního a spolkového ţivota v obci
si vytváří svoji tradici i příznivce. V úvodu roku to je
především Tříkrálová sbírka s vybranou částkou 20 499,Kč, která je věnována pro potřeby Svitavské Charity.
Následovaly tři plesy, Myslivecký, Hasičský a
Divadelníků.
21.února se konala beseda se záchranářem panem
Filipem Chladkem na téma „dobrovolníkem v Keni“, která
byla doplněna fotografickou výstavou pana Petra
Švancary na téma „Ţivot na Sahaře“
21.března se v Lidovém domě konala další zajímavá
beseda na téma „Audience u Dalajlámy“. O svém setkání
s Dalajlámou a záţitky z cesty po Malém Tibetu se s námi
zajímavým způsobem podělil ing Jiří Sázel.
18.dubna se za účasti 42 návštěvníků konal jiţ III.
ročník „Koštu moravských vín“
15.května proběhl III.ročník Májového odpoledne,
v koncertní části vystoupila skupina Schola Rozhraní a po
nich následovaly soutěţe pro děti i rodiče, soutěţ o
máminu buchtu, opékačky a volná zábava. Výtěţek
z dobrovolného vstupného byl věnován na opravu střechy
evangelického kostela.
Nabytý byl 30. květen. V místní vinárně
„Chrastovanka“ se konala výstava maket ţeleznice a
ţelezničních modelů. Obecní úřady v Brněnci a Březové
slavnostně otevírali cyklostezku mezi oběma obcemi
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zpestřenou ukázkou exhibice šampionů v cyklotrialu,
šestimístného kola i cyklosoutěţe. Naše obec tak svým
dílem přispěla ke zkvalitnění cyklokřiţovatky od Svitav a
Křenova do Letovic a Svojanova .
13.června pořádala místní organizace SDH „Dětský
den“ „Pod komínen“. Nechyběly maţoretky, skákací hrad,
trampolína a řada jiných atrakcí.
25.června následoval známý „Brněnecfest“, který si
jiţ dávno vydobyl svoje místo na mapě letních festivalů
pro mladé i starší. 19 skupin přilákalo svých stabilních
1 700 příznivců.
V letošním roce si připomínáme i 125 výročí od
postavení evangelického kostela. Při této příleţitosti se 28.
června konala slavnostní bohosluţba, po ní vystoupil
pěvecký sbor SYxtet ze Svitav a následovalo přátelské
posezení 75 účastníků na zahradě areálu.
28.srpna se v evangelickém kostele setkalo 71 občanů
s našim rodákem Prof.PharmDr.Ladislavem Novotným
DrSc, který jiţ 17 let působí jako děkan a profesor na
universitě v Kuwajtu. Ve svém poutavém vyprávění nám
pověděl svůj ţivotní příběh, který započal absolvováním
naší ZDŠ, studiem na Chemicko technologické škole
v Pardubicích, absolvováním VŠ v Charkově a pracovní
angaţovaností v Bratislavě aţ do dnešních dnů.
Za svoji vědeckou kariéru vypracoval více jak 300
vědeckých článků, které zveřejnil v odborných časopisech a
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přednesl mnoho přednášek na vědeckých kongresech a
seminářích. Od roku 2002 je pak jeho jméno opakovaně
uváděno v několika publikacích nejvýznamnějších
osobností světa.
Dopoledne 29. srpna byly na školní hřiště v Brněnci
zahájeny oslavy „Den obce Brněnec“. Zde se odehrál
volejbalový turnaj o „Pohár starosty“. Oslavy se dále
soustředily do areálu „Pod komínem“. Připravena byla
řada aktivit a hudebních vystoupení včetně občerstvení.
Podvečer gradoval vystoupením známá hudební skupina
„Laura a její tygři“. Přítomno bylo 340 bavících se
návštěvníků. Celý program zakončila taneční zábava.
Další velmi významné výročí v obci zaznamenali
divadelníci. Od zahájení jejich opravdu bohaté činnosti
uplynulo letos jiţ 80 let. Na objektivní popis toho co na
poli kultury generace obětavců udělali si netroufám. Však
také oslavy trvaly dva dny 23 a 24. října. Byla
instalována výstavka předmětů pouţitých při některých
představeních a vydána krásná vzpomínková publikace,
kde jsou uvedena jména opravdových pionýrů této
ušlechtilé zábavy u nás. Vzhledem k obsáhlé činnosti
těchto nadšenců se pisatel omlouvá, ţe případné čtenáře
odkazuje na vlastní „Divadelní kroniku“, která obsáhle a
daleko fundovaněji činnost spolku zaznamenává.
25.října zorganizovala TJ Jiskra a Svaz českých
skautů jiţ 16.ročník terénního běhu /5,8 km/„Brněnecký
Megáč“. Loňský rekord v počtu účastníků překonán sice
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nebyl, ale 62 závodníků odcházelo velice spokojených se
svými výkony, z pěkného počasí a přátelského prostředí.
7.listopadu se za účasti 44 návštěvníků konala
v Lidovém domě přednáška na téma „Opevnění našich
hranic“. Amatérský badatel pan Bedřich Škraňka slovem i
obrazem přiblíţil některé betonové objekty, které dodnes
působí jako memento předválečného období.
14.listopadu se přišlo do Lidového domu podívat více
jak 250 návštěvníků na rukodělné výrobky tematicky
spojených s vánocemi. Jiţ III. ročník této akce se velice
vydařil a samotní prodejci svůj pocit vyjádřili větou.
„Mnoho ze svých výrobků neprodáme, ale nálada zde je
vţdy výborná – tak za rok nashledanou“
17.listopadu, pořádali skauti vzpomínkové setkání
na události před 26 lety. Účast 46 příznivců sice nebyla
nijak významná, ale i tak je důleţité si toto datum stále
připomínat, aby zejména mladá generace nepřipustila
nějaký další společenský experiment.
18.prosince uspořádala v Lidovém domě novinářka a
cestovatelka Markéta Kutilová přednášku na téma „Sýrie
- peklo na zemi“ Lektorka se s 42 účastníky podělila o
svoje poznatky z cesty do nejdiskutovanější země
v současnosti. Vysvětlila sloţitosti národnostní, politické
kulturní i náboţenské. Výsledkem vyjmenovaného pak je
jiţ 4 roky trvající válka, strach o holý ţivot, morální i
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hmotná bída. Řada návštěvníků pak odcházela s pocitem
bezmoci vůči mocným.
5.prosince se v Lidovém domě konala výroční schůze
SDH. Ve zprávě předsedy jsme se dozvěděli, ţe nás za
poslední rok opět o 2 ubylo a naši členskou základnu tvoří
pouze 53 převáţně starších členů. V další části zprávy
hovořil o činnosti organizace, která spočívala v pořádání
dětského dne, dětského tábora pro 28 dětí ve Sloupě,
účasti v okresním kole soutěţe mladých hasičů a drakiády.
Poděkoval i 7-mi sponzorům za jejich finanční podporu.

5.prosince od 17.00 hod. se zahrada obecního úřadu
rozzářila vánoční výzdobou. Ani tentokrát nechyběly
fanfáry, Mikuláš, pěvecké vystoupení Alţběty
Boucníkové, rozsvícení vánočního stromu, betlém, vánoční
melodie, tradiční pošta Jeţíškovi, ani buchty a jiné
občerstvení. Pouze „svařáku“ mělo být více a včas. 250
účastníkům přálo i příjemné teplé počasí.
11.12. se konalo v Lidovém domě pravidelné setkání
důchodců, kterým k tanci i poslechu zahrála oblíbená
hudební skupina „Petruška“.
Předposlední slavnostní událostí roku pak byl VIII.
ročník „Vánočního koncertu“ v evangelickém kostelíčku.
Rekordních 120 návštěvníků si vyslechlo folklorní skupinu
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Antonína Stehlíka, která tentokrát rozšířená o dívčí sextet
bezchybně zahrála a zazpívala koledy a tradiční melodie.
Poslední společenskou akcí roku se stal II.ročník
recesistického výstupu na Padělku spojený s občerstvením,
dobrou náladou a závěrečným posezením s přáteli ve
vinárně Jamall. Spokojených turistů bylo 23 a 3 psi.

Školství
------------Základní škola je rozmístněna ve 3 budovách, to je :
- hlavní budova v Moravské Chrastové č.p. 100
- budova v Brněnci č.p.28
- školní jídelna Moravská Chrastová č.p. 39
Ve škole pracuje 16.učitelů, 2 vychovatelky, 1 školník,
2 uklizečky, 4 kuchařky a 1 účetní.
9 tříd navštěvuje 185 ţáků z toho polovina je
místních a ostatní na přání rodičů dojíţdějí z Banína,
Lavičného, Bělé, Vitějevse a Březové. Počet ţáků ve třídě
se pohybuje od osmnácti do třiceti.
5.února se v naší ZŠ konal zápis dětí do 1.třídy.
Zapsat se přišlo celkem 33 dětí z našich MŠ i několik dětí
z Bělé a Banina. Noví prvňáčci měli prokázat především
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svoji vyzrálost poslechovou, vyjadřovací, rozlišovací a
manuelní zručnost. Opět se ukázalo, ţe některé z nich mají
ještě rezervy ve vyjadřování a schopnost zavázat si
tkaničku u bot. V září jich tedy do 1.třídy nastoupilo
pouze 26.
V červnu ukončilo svoji školní docházku 19 ţáků. 9
z nich odešlo na učební obory a 10 na další studium.
Během uplynulého školního roku bylo evidováno 16 917
omluvených hodin. Ředitelských důtek bylo uděleno 8.
Mateřskou školu „U dvou sluníček“navštěvuje 45
dětí a jejich průměrná docházka činí 31,5 denně. O děti
pečují 4 učitelky, 2 kuchařky a 1 školnice.
Mateřskou školu v Moravské Chrastové navštěvuje ve
dvou třídách 43 dětí a pečují o ně 4 pedagogické
pracovnice, kuchařka a uklizečka.
Ve školní jídelně pracuje 1 vedoucí kuchyně a 3
kuchařky. Na částečný úvazek pak uklizečka a 2 řidiči.
Denně zde uvaří 230 – 240 obědů pro děti a převáţně
důchodce, kterým je strava v řadě případů rozváţena do
domu.
Zvláštní události
--------------------------Jiţ počátkem roku byly občany zjištěny podivné stopy
na březích protékající řeky Svitavy. Oborníci rychle zjistili,
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ţe se jedná o kolonii Bobrů evropských, kteří okusují na
březích vzrostlé stromy. Ty potom padají a ohroţují
bezpečnost vozidel i lidí. Ochránci přírody se radují,
protoţe se jedná o přísně chráněný druh, ale vodohospodáři
mají vrásky. Pokouší se břehy osadit dřevinami, které jim
nechutnají a sami se přesunou tam, kde bude dostatek
vhodné potravy.
25.dubna přijíţděl od Brněnce osobní vůz řízený
občanem Chrastovce panem Váňou. Kdyţ vjel na
ţelezniční přejezd náhle odbočil a po kolejích se pokoušel
jet směrem na Březovou. Jen duchapřítomnost prodavače
jízdenek pana Petra Válka , který okamţitě informoval
nadřízené, kteří nechali zastavit vlaky z obou směrů a
zabránili tak velkému neštěstí. Vůz musel být vyproštěn
zásahovou jednotkou Svitavských hasičů.
17.září utrpěl váţné zranění pan Rudolf Schwalbe,
který pracoval na stavbě domu s pečovatelskými byty
v Moravské Chrastové. Dostatečně si nezajistil pracoviště
a propadl se do přízemí. Vrtulníkem byl transportován do
Brna a ještě v závěru roku je v nemocničním zařízení.
24.listopadu došlo v souvislostí s krizí na středním
východě a v důsledku narušení Tureckého vzdušného
prostoru k sestřelení Ruského bombardovacího letadla SU
24. Událost vyvolala ostré reakce obou stran
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Počasí
--------Zimní měsíce 2014 – 15 byly bez sněhu s teplotami
nad nulou. Z hlediska nízkých nákladů na topení, údrţbu
a sjízdnosti silnic bylo dosaţeno značných celostátních
úspor, které byly vyuţity na velké letní opravy silniční
sítě. Léto bylo rovněţ parné, celé prázdniny se teploty
drţely nad 35°. Na mnoha místech byly překročeny
teplotní rekordy. Celý rok se pak vyznačoval vysokými
teplotami ale váţným nedostatkem vodních sráţek. Vláda
dokonce uvaţuje, ţe po vzoru protipovodňových komisí
bude nucena ustavit i nějakou opačnou instituci, která by
se dlouhodobým nedostatkem vody zabývala.
Tak zvané „Babí léto“ skončilo asi 6.listopadu, ale
teploty nad 15°pokračovaly. 15.listopadu pak vydatně
zapršelo a do konce roku jsme zůstali bez sněhu.
Zápis do kroniky provedl: Miroslav Blaška
Zápis do kroniky ověřil: Mgr.Blahoslav Kašpar
V Brněnci 1.února 2016
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