www.brnenec.cz

Brněnecký

Vychází 1. 3. 2012

Občasník
01/2012

OBSAH ČÍSLA
Zpráva ze zasedání zastupitelstva ..................................................... 2 – 3
Chcete žít v hromadách odpadků? ......................................................... 3
Přepadení naší pobočky České Spořitelny ............................................... 3
Regionální doprava IREDO ............................................................... 4 – 5
Co se děje s Vitkou • Mohlo by vás zajímat ............................................. 6
Letošní zima přeje bruslení • Zprávy z dění v DS E. Vojana Brněnec............. 7
Tříkrálová sbírka 2012 ........................................................................ 8
Soutěž plastikových modelářů.............................................................. 9
Poděkování • Zprávy ze ZŠ Brněnec .............................................. 10 – 11
Medvědi v Beskydech.................................................................. 12 – 13
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Brněnec ................................ 14
Společenská kronika ......................................................................... 15
Inzerce ........................................................................................... 16

ZPRÁVA Z 5. JEDNÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
obce Brněnec, které se konalo 16. 12. 2011 v Lidovém domě.
Prvním bodem programu bylo odstoupení
ing. Josefa Hocha z pozice zastupitele. Důvodem
je neslučitelnost funkce zastupitele s pracovním
zařazením „zástupce matrikáře“, které na Obci
nově zastává. Na uvolněné místo nastoupila paní
Vladislava Pražanová, z důvodů její nemoci složila
slib na následujícím jednání Rady obce.
Důležitým bodem programu bylo projednání a schválení ceny vodného a stočného na rok
2012. Úvodní informaci přednesl pan Bc. Finsterle, ekonom VHOS Moravská Třebová. Rekapituloval období roku 2011, na který byla cena vodného
stanovena ve výši 40 Kč a stočného 60 Kč. Tyto ceny
byly podrobeny státní kontrole a nebylo shledáno
porušení předpisů. V ceně vodného a stočného
je zakalkulováno 1 500 000 Kč nájemného. Touto částkou se splácí úroky a půjčka od VHOS. Pro
rok 2012 dochází rozhodnutím vlády ke zvýšení
DPH z 10 na 14%, což by mělo o 4% zvýšit i cenu vody pro spotřebitele. Starosta Mgr. Blahoslav
Kašpar přednesl návrh Rady obce, aby se stávající
cena vodného a stočného nezvyšovala i s tím rizikem, že případné překročení nákladů na opravy
vodovodní a kanalizační sítě by hradila Obec. Návrh byl přijat.
Dále byl projednáván rozpočet Obce na rok 2012.
Místostarostka Eva Kozáková vysvětlila předpokládané snížení položky příjmů o 5% jako kompromis
mezi predikcí MF ČR a informacemi hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka. V položce
výdaje jsou v porovnání s loňským rokem nezbytné
další úspory v úrovni navýšení DPH (4%). Počítáno je i s mimořádnými výdaji např. na transformaci První Brněnecké, spoluúčastí na projektech
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lesní cesta „Sibiř“, dokončení opravy havárie ZŠ
a MŠ v Brněnci atp. Obecní rozpočet je zatížen
značnou mírou nejistoty, ale k dosažení jeho vyrovnanosti je nezbytná úspora minimálně 200 000 Kč
v kapitole správa.
Pokračováno bylo v projednání probíhajících
změn Územního plánu č.1 Brněnec.
Na programu jednání byly i varianty transformace První Brněnecké s.r.o. Vedení obce preferuje
nejlevnější variantu převedení této společnosti na
Obec. Zjištěné skutečnosti zakládají předpoklad,
že náklad likvidace této společnosti muže dosáhnout výše asi 1 000 000 Kč. Neprovedení transformace by znamenalo hrazení dalších nákladů ve
stovkách tisíc Kč.
Schváleny byly žádosti o koupi pozemků soukromými osobami na Padělce (par. č. 2569/22),
v Chrastové Lhotě (par. č. 1/2, 1/3, 3/3), v Moravské Chrastové (par. č.25/1 a 25/20). Záměry prodeje byly zveřejněny na úřední desce.
Schválena byla novela vyhlášky o poplatcích
za komunální odpad. Sazba poplatku je zvýšena
o 10 Kč a nyní činí 500 Kč/osobu. Toto zvýšení je minimální a nezbytné, protože v letošním roce obec za
odpady doplácela 102 000 Kč a zvýšení DPH bude
představovat nárůst dalších 20 Kč/osobu.
Protože uplynul rok z funkčního období současného vedení Obce, přednesl starosta stručnou rekapitulaci plnění volebního programu:
Budování obchvatu je nereálné, snížení hluku v obytných domech bude dle příslibu provedeno výměnou oken v roce 2012; změny dopravního
značení v obci průběžně probíhají; opravy místních
komunikací byly zahájeny a budou pokračovat v pořadí Podlesí, Mariánské údolí – Sibiř, Chrastová Lhota; oprava pláště kapličky byla dokončena a zbývá
úprava okolí; informovanost občanů se zlepšila inovací a pravidelnou aktualizací internetových
stránek obce, vydáváním Brněneckého Občasníku
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a informováním na úřední desce i vývěskách; došlo
ke snížení nákladů na samosprávu; připraveno je vybudování hřiště pro nejmenší v areálu OÚ; zahájena
je rekonstrukce školního hřiště v Brněnci; podniknuty byly první kroky k vytvoření tradic obce (vánoční
koncerty, rozsvícení vánočního stromku a obecního
betlému); byly řešeny neočekávané situace (exekuce na obecní majetek, havárie v MŠ Brněnec, oprava soc. zařízení v MŠ Mor. Chrastová, odstraňování
téměř 200 závad na kanalizaci a ČOV, soudně je řešena krádež dřeva v Chrastové Lhotě a velký problém s areálem podniku VITKA).
V dalším průběhu místostarostka podala informaci ke změnám v dopravní obslužnosti a vyzvala
občany ke konkrétní spolupráci tak, aby bylo možné nedostatky dále řešit a prosazovat nápravu.
Projednána a vzata na vědomí byla správa ﬁnančního a kontrolního výboru. Vzata na vědomí byla i správa o činnosti JSDHO Brněnec, kterou
přednesl její velitel p. Ondřej Kozák.
Řešeny byly i připomínky občanů ke kvalitě silnice v Brněnci, havárii ve školce v Brněnci, parkování v obci, demolice areálu továrny VITKA, časté
výpadky elektřiny v Brněnci, poděkování za organizaci předávání opravené kapličky veřejnosti.
Závěrem starosta poděkoval všem zastupitelům, Radě obce, komisím, hasičům a všem zájmovým organizacím za práci pro obec v roce 2011,
všem občanům popřál krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný rok 2012.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

CHCETE ŽÍT
V HROMADÁCH ODPADKŮ?

cyklistům a turistům. Často se zde ovšem schází
skupina mladých lidí – samozřejmě, proč ne?
Jenže tyto „děti“ neumí sedět na lavici. Z neznámých důvodů umí sedět jen na stole, přičemž lavici pěkně pošlapou a ušpiní. Že si na tu lavici někdo
další bude chtít sednout – to už je mimo obzor
jejich představivosti. Nezajímá je, že metr od posezení je odpadkový koš, jednodušší je veškeré odpadky (a že jich tu po nich zůstává) poházet kolem
sebe, zřejmě jim to přijde estetičtější. Někdo jiný
pak musí jít a uklidit po nich.
Ptám se proto vás, kteří jste naše budoucnost,
opravdu váš svět končí u dveří vašeho bytu?
Eva Kozáková

PŘEPADENÍ NAŠÍ POBOČKY
ČESKÉ SPOŘITELNY
Vloni 8. listopadu přepadlo naši pobočku České spořitelny v přízemí budovy Obecního úřadu
pět maskovaných lupičů se zbraní v ruce. Brutálním chováním a pohrůžkou si vynutili vydání hotovosti. Kriminální policie analyzovala všechny
stopy, včetně kamerového záznamu. S potěšením můžeme konstatovat, že pátrání bylo úspěšné
a všichni pachatelé byli postupně a ve velmi krátkém čase dopadeni. Nyní ve vazební věznici čekají
na zasloužený trest. Týmu kriminální policie, který
se podílel na objasnění tohoto závažného případu, děkujeme za perfektní práci. Česká spořitelna
se po této zkušenosti dohodla s Obecním úřadem
Brněnec na dalším zdokonalení bezpečnostního
systému tak, aby se kriminální živly naší obci napříště obloukem vyhnuly.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

V poslední době se často zamýšlím nad vztahem
lidí ke svému okolí. U Obecního úřadu stojí turistické posezení, které bylo vybudováno ve spolupráci
s Mikroregionem Brněnec a má sloužit především
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REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden
jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém
kraji, včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již
pouze ke kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv.
nástupní sazbu při každém přestupu. Na všech
spojích zapojených do sytému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové
stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Již při nástupu
v Pardubicích si může koupit jízdenku IREDO až do
Kladrub nad Labem, i přesto, že bude přestupovat
v Přelouči. Za tuto jízdenku zaplatí 32,- Kč. Pokud
by použil klasický způsob nákupu dvou jízdenek
(v Pardubicích i Přelouči při přestupu) zaplatil by
40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování
autobusem i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku
libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit,
že chcete jízdenku IREDO. Jízdenku nelze použít
pouze ve vlacích IC, EC, Ex a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy
či do práce, vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“.
4

Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený
počet jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den
do školy v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých jízdenek koupit v měsíci 40 jízd, což by
ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově tedy student
měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční
úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní
jízdenky více než 30% oproti nákupu jednotlivých
jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na vlak v Moravanech? To je možné jak s jednoduchou, tak i s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na
konkrétní trase kdokoliv. Například paní bydlící
v Moravské Třebové, která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase Moravská Třebová
– Svitavy se vrátila odpoledne z práce. Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na
basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu
navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.
Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze
zakoupit již ve všech regionálních autobusech.
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Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když
nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky,
která je vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun
lze cestovat v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro
pět osob, z toho dva mohou být dospělí. Cena této
jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na Dolní Moravě (Pardubický

kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si
skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč. Na tuto
jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu,
ale i zpět. Případně si může udělat výlet cestou
zpět například do Litomyšle. Ani v tomto případě
nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup na internet, můžete si spočítat
jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových
stránkách www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného).

SLEVY PRO VYBRANÉ SKUPINY CESTUJÍCÍCH

Děti do 6 let, kočárky s dítětem
• je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma s průvodcem starším 10 let
(třetí a další dítě s průvodcem – poloviční jízdné
• zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
• děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oﬁciálním průkazem s razítkem
vydavatele, který obsahuje jméno, datum narození a fotograﬁi dítěte
Žáci do 15 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD
nebo u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
• nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD
nebo u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech
• mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %, pro cestu zpět je nutné mít ústavem
potvrzené vykonání návštěvy v průkazu
Držitelé průkazu PTP
• mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených IREDO
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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CO SE DĚJE S VITKOU
Podnik Vitka, v němž do roku 2007 pracovalo
1300 zaměstnanců, je v likvidaci. Při demoličních
pracích pravděpodobně došlo k porušení stavebního zákona, zákona o vodách a odpadech. Situaci komplikují nevyjasněné vlastnické vztahy, které
nyní řeší soud.
Radní Pardubického kraje ing. Václav Kroutil,
odpovědný za životní prostředí, se zůčastnil kontroly České inspekce životního prostředí v prostorách bývalého závodu. Přítomni byli též zástupci
MÚ Svitavy, Povodí Moravy, VHOS Moravská Třebová, bývalý ředitel ﬁrmy Vitka a.s. pan Olbert
a zástupci Obce Brněnec. „Při kontrole bylo zjištěno, že demolice neprobíhá v souladu s původně schváleným projektem, ani se stavebním
zákonem. Navíc u dolního areálu byla demolice předčasně ukončena a řada poničených zdí
trčí nezajištěně do volného prostoru. Celý areál
je v ochranném pásmu zdrojů pitné vody a také
v záplavovém území řeky Svitavy. Doposud nebyly odstraněny sudy s nebezpečnými chemikáliemi.
Není vyloučeno, že mohla být narušena i statika komunikace, která je v majetku Pardubického
kraje.“ popsal situaci radní Kroutil a vyjádřil naději, že k odpovědnosti za porušování zákonů budou
pohnáni skuteční viníci. Ze závěrů kontroly navíc
vyplynulo, že je třeba zabezpečit odpady před únikem do povrchových vod a přezkoumání úředního
postupu demolice Krajským úřadem. Ve vyjádření k protokolu kontroly starosta obce Brněnec zdůraznil, že kromě ekologických škod hrozí nebezpečí
poškození štoly pod areálem, v níž je uloženo potrubí obecní kanalizace a akutní nebezpečí úrazu
osob – zejména dětí, které mohou vniknout na
dostatečně nezajištěné území bouraného závodu.
Dále starosta požádal o neprodlené řešení tohoto
roblému Obecní úřad s rozšířenou působností,
6

tedy MěÚ Svitavy. Požaduje „zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby“ a zaslání kompletního „Protokolu
o kontrole“ na Útvar odhalování korupce a ﬁnanční kriminality do Brna. Dohodnuta byla i spolupráce se zástupci Povodí Moravy v případě porušení
zdiva břehů řeky Svitavy.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT, ŽE:
naše obec má katastrální výměru 629,8 ha
z toho 107 ha obecního lesa,
k trvalému pobytu zde bylo k 31. 12. přihlášeno 1 358 občanů,
v minulém roce se v naší obci narodilo 16 dětí
a 16 spoluobčanů zemřelo,
naše ZŠ má 9 tříd, které navštěvuje 188 žáků.
O jejich výuku se stará 16 učitelů a dvě vychovatelky. Dvě mateřské školky navštěvuje 90 dětí. Místní družina se 4 kuchařkami vaří denně 220 obědů
z toho 130 pro děti a 90 pro ostatní občany,
v obci je celkem 40 podnikatelských subjektů,
které dávají práci 238 osobám. Ve školství pracuje
dalších 36 osob a v obecní správě 7 osob. Můžeme
tedy říct, že je v obci celkem 281 pracovních míst,
v oblasti kultury a sportu se v roce 2011 uskutečnily tři taneční zábavy „Pod komínem“, Drakiáda, v sále Lidového domu tři plesy, dva Country
bály, rocková taneční zábava, diskotéková Oldies
Party, předkolo výběru do celostátní soutěže
Banjo Jamboree, Bluegrasový večer, šest divadelních představení a Dětský den. Místní TJ Jiskra se
účastnila okresní volejbalové soutěže, uspořádala běžecký terénní závod „Brněnecký megáč“
a X. ročník lyžařského zájezdu do Itálie,
obecní knihovna má v nabídce 5 652 knih
a řadu časopisů, dále disponuje výměnným fondem v počtu kolem dalších 100 knih. Evidováno
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK

01/2012

je 351 čtenářů a bylo realizováno 5 346 výpůjček.
Dále jsou zde k použití 3 počítače s připojením na
internet. Výpůjčky i použití počítačů je bezplatné.
Od konce války do dneška bylo v obci Brněnec
postaveno 40 rodinných domků a obytných chat.
V rámci družstevní bytové výstavby a obecní výstavby včetně nadstaveb bylo postaveno celkem
230 bytů, z nichž 84 je v majetku obce.
Mirek Zlomský

LETOŠNÍ ZIMA
PŘEJE BRUSLENÍ
V Brněnci za školou díky několika obětavým jedincům již tradičně vznikla umělá ledová plocha.
Bohužel cena vody z veřejného vodovodu neumožňuje výrobu ledu připojením na vodovodní
hydrant a proto bylo přikročeno k čerpání vody
z Bělského potoka. Tím více je třeba poděkovat
těm, kteří místo spánku a sledování televizních
seriálů připravují radost zejména našim dětem.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

ZPRÁVY Z DĚNÍ
V DS E. VOJANA BRNĚNEC

cích, přihlášeny 3 další soubory a můžeme počítat
s účastí našim divákům dobře známých souborů
z Klášterce n.Orlicí, Městečka Trnávky a hlavně přátel z Chvaletic, kteří účast doposud nevynechali.
Do soutěže o účast na Národní přehlídce venkovských divadelních souborů ve Vysokém nad Jizerou
KDP 2012 musí být dle propozic zařazeno minimálně 5 souborů, aby bylo možné ze Sněhového
Brněnce přímo nominovat vítězné představení
a další doporučit k výběru. Letos je zájem velký
i mezi soubory mimo Pardubický kraj, což nás velice těší, neboť to svědčí o spokojenosti souborů
u nás v Brněnci. Sněhový Brněnec má velký ohlas
po stránce organizace i vysoké úrovně představení. O to zodpovědněji bude muset být proveden
výběr, protože z časových, kapacitních a ﬁnančních důvodů bude možné divákům představit
max. 5 až 6 soutěžních a 1 až 2 mimosoutěžní soubory. Určitě nebudou letos chybět ani naše místní
herečky a herci z „dramaťáku“ ZŠ. K dnešnímu dni
jsou přihlášeni: DS Heřmanův Městec – aktovka
LIBRA ŠPIRITUSU, DS Tyl Králíky – detektivní komedie HROBKA S VYHLÍDKOU a letos u nás poprvé
DS Kantoři Mikulovice (Moravskoslezský kraj) s komedií CESTA KOLEM MÉ HLAVY ZA 40 DNÍ.
Milada Pavlasová

Ze všeho nejdřív chceme moc poděkovat všem
sponzorům, kteří věnovali ceny do tomboly II. divadelního bálu. Bez vaší náklonnosti by takové
akce neměly ten správný náboj.
Premiéra divadelního představení Viliama Klimáčka KOMUNISMUS bude 2. a 3. března 2012
v Lidovém domě. Předprodej vstupenek bude jako
vždy v drogerii M. Chrastová, bližší informace se
dozvíte z plakátů.
Ve dnech 20. až 22. dubna 2012 proběhne v Lidovém domě již 9. ročník divadelní přehlídky Sněhový Brněnec. Uzávěrka přihlášek pro soubory
byla 31. ledna. Už dnes máme, kromě nás domáBRNĚNECKÝ OBČASNÍK

01/2012
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V BRNĚNCI
Letošní Tříkrálovou sbírku pro Charitu Svitavy
opět zajišťovaly v naší obci tři skupinky koledníků z řad skautů a skautek místních oddílů Svazu
skautů a skautek ČR ve spolupráci s OÚ Brněnec.
Díky vaší štědrosti a ochotě pomáhat potřebným
se vykoledovalo v celé obci celkem 16.790,- Kč.
Upřímné poděkování pracovníků Charity Svitavy
patří všem dárcům a také statečným a obětavým
koledníkům. Rozpečetění pokladniček proběhlo
v pondělí 9. 1. 2012 v budově OÚ za přítomnosti
pracovníků Obecního úřadu, koordinátorky sbírky
Charity Svitavy a zástupce skautského střediska.

Oﬁciální a závazný záměr sbírky zní: „pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“. Sbírkou získané ﬁnanční prostředky jsou pod přísnou kontrolou
a rozděleny podle přesně stanovaného klíče na ﬁnancování konkrétních projektů. Více jak 50% získaných prostředků zůstává tam, kde byly vybrány.
Výtěžek z letošního ročníku Tříkrálové sbírky 2012
8

využije Charita Svitavy na pořízení užitkového
vozu pro potřeby sociálních služeb včetně případné pomoci při krizových situacích.
Jan Datinský, foto Mgr. Alena Opršálová

PRO MAJITELE PSŮ

Zakládající se ZÁKLADNÍ KYNOLOGICKÁ
ORGANIZACE v Březové nad Svitavou
hledá nové členy.
Zajistíme:
• odbornou pomoc při základním
výcviku psa v poslušnosti a obraně
(možnost dokoupit individuální
hodiny),
• oplocený výcvikový prostor v osobním
vlastnictví,
• 1x týdně (o víkendu) zkušeného
ﬁguranta.
Členem se může stát každý plnoletý
občan. V našich řadách přivítáme i děti,
ale pouze se souhlasem rodičů. Majitelé
psů jakékoli rasy, ozvěte se nejpozději
do konce března.
Bližší informace na tel. číslech:
731 110 913 – p. CHLUP, nebo
773 031 808 – p. HERTLOVÁ
Obecní úřad při této příležitosti
upozorňuje majitele psů
na dodržování hygieny a čistoty vašich
miláčků během procházek po veřejných
prostranstvích a chodnících.
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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SOUTĚŽ PLASTIKOVÝCH
MODELÁŘŮ
V březnu se bude konat v prostorách Lidového
domu již 35. ročník soutěže plastikových modelářů. Tradice, která zavazuje. V celkové statistice
jsme třetím klubem v České republice, který uspořádal tolik ročníků. Nedosáhli bychom toho bez
podpory Obecního úřadu a sponzorů, za což jim
patří velké poděkování.
Klub má 17 členů, kteří se v minulém roce účastnili šesti soutěží a tří výstav. Nejúspěšnějším modelářem byl pan Josef Dudycha, který se třikrát
umístil na prvním místě, jednou byl druhý a jed-

nou třetí. Za pozornost stojí „Cena svazu letců“,
kterou získal na soutěži v Prostějově. Jeho model
letadla IL-10 obdivovali piloti, kteří s těmito stroji létali. V jihlavské soutěži získal „Cenu za nejlepší
vrtulník“ Jiří Zelený. Na Mistrovství ČR v Praze obsadil druhé místo Pavel Behenský. Úspěšný byl rovněž Jirka Bílek, který se stal vítězem prostějovské
„72“. Hodnotné byly i přednášky PhDr. Petra o historii letectví na Svitavsku a ve Východních Čechách.
Jedna beseda byla během soutěže u nás, druhá
v Moravské Třebové.
Jiří Zelený (upravil J. Chalabala)

Klub plastikových modelářů vás zve na
35. ročník veřejné soutěže plastikových modelů,
v sobotu 10. března
v prostorách Lidového domu.
PROGRAM:
9:30
zahájení a prohlídka přihlášených modelů
10:00-11:00
přednáška „Afganistan z pohledu pilota vrtulníku”
11:00-11:30
přednáška J. H. G. Sleamana “letadlová loď HMS Implacable”
11:30-12:00
položení květin k památníku padlých z 31. října 1939
15:00-15:30
vyhlášení výsledků
DOPROVODNÝ PROGRAM:
video, prodej modelů a burza.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny a diplomy,
taktéž bude udělena cena diváka a cena útěchy.
Navíc budou vyhlášeny zvláštní ceny za modely podle tématických kritérií,
vyhlášených pořadatelem.
Adresa pro zasílání přihlášek:
Jiří Zelený, Brněnec 51, tel.:739 447 915, e-mail: m.sykora@chello.cz
Podrobnosti na plakátech.
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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PODĚKOVÁNÍ
Od pondělí 13. února je pohřešován náš spoluobčan pan Jiří Kovář. Přesto, že Policie ČR podnikla
veškeré možné kroky k jeho nalezení, dosud se to
bohužel nepodařilo. Na žádost rodiny byla uskutečněna v sobotu 18. února pátrací akce, které se
zúčastnila řada dobrovolníků, členů JSDHO Obce
Brněnec a SDH Rozhraní. I když ani tato akce nepřinesla pozitivní výsledek, rádi bychom touto
cestou poděkovali všem zúčastněným za obětavé
úsilí a ochotu, která rozhodně není samozřejmá.
Pátrací akce se zúčastnili občané Brněnce, Půlpecna, Bělé nad Svitavou, Březové nad Svitavou

i Svitav: M. Straka, H. Pavlíček, V. Pliska, R. Blaška,
O. Boucník, L. Kopecká, M. Štrof ml., A. Brychtová, R. Vyroubalová, P. Cigl, L. Šebela st., J. Vaňous,
V. Pařil, S. Pavlík, P. Šudomová, M. Novák, M. Gamba, T. Marcikán, D. Marcikán, B. Havlová, D. Slezáková, F. Blaška st., F. Blaška ml., P. Janků, D. Janků,
L. Šebela ml., P. Opršál, M. Dvořák, V.Dvořák.
Z JSDHO Brněnec se zúčastnili: O. Kozák, J. Nečas,
J. Kopecký, Jiří Neudert, P. Čuhel, L. Kolář, M. Gamba, Jaroslav Neudert, J. Juránek, M. Štorf. Z SDH
Rozhraní: T. Hořínek, A. Chladil, T. Procházka, z Policie ČR: V. Hofírek a psovod P. Trejtnar se psem.
Eva Kozáková, místostarostka

EXOTICKÁ ZVÍŘATA – ZÁCHRANNÁ STANICE IKAROS
V úterý 31.1.2012 navštívil naši školu již podruhé pan Dvořák ze záchranné stanice Ikaros. V loňském roce jsme mohli vidět leguána, chameleona,
korálovku nebo zakrslé králíky. Žáci 1. a 2. stupně
se seznámili s výhodami i riziky jejich chovu. Děti
se dozvěděly, jakým způsobem se starat o některé
plazy a cizokrajné savce. Největší radost jsme měli
z možnosti si na jednotlivá zvířata sáhnout.
Letos jsme se zblízka seznámili s chameleonem, fretkou, činčilou a z těch více nebezpečných
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s hadem škrtičem nebo pavoukem sklípkanem.
Během ukázek probíhala diskuze, v níž se děti ptaly na vše, co je zajímá. Získali jsme mnoho nových
informací a také zážitků.
Stanice Ikaros se stará o nemocné a ohrožené živočichy, pomáhá nalezeným ptákům i jiným zvířatům léčbou a vypouštěním zpět do volné přírody.
Více informací o této stanici získate na internetových stránkách http://www.staniceikaros.cz/.
Mgr. Eva Švancarová

BRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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BESEDA O HOLOCAUSTU

AKTUÁLNĚ ZE ZŠ

Ve čtvrtek 12. ledna se v rámci výuky dějepisu uskutečnila v Základní škole Moravská Chrastová beseda o holocaustu, kterou pořádá česká
pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém v partnerství s Židovským muzeem v Praze.
Záměrně byl zvolen lednový termín, protože
blížící se 27. leden je dnem památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti. Besedy se zúčastnila 7., 8., a 9. třída. Cílem besedy
bylo zvýšit u žáků povědomí o závažnosti rasových předsudků a mechanismech jejich vzniku. Na
příkladu holocaustu byli žáci interaktivní formou
seznámeni s praktickou podobou rasové diskriminace a samostatně nad ní uvažovali. Během přednášky byly použity dobové materiály, které měly

9. února se konal zápis do prvních tříd ZŠ. Dostavilo se 46 dětí, 23 jich bylo přijato, k ostatním
se do 31. 5. vyjádří Pedagogicko-psychologická
poradna. Po tomto datu bude počet našich prvňáčků deﬁnitivní.
Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka školy

VÝMĚNA ČÁSTI STŘECH
NAD ŠKOLNÍ JÍDELNOU
V lednu byla okamžitě řešena havarijní situace
střechy školní jídelny místní klempířskou ﬁrmou
Gerneš a spol. Proběhla výměna plechu, podbití
a sádrokartonu. Nyní je již vše hotovo a oběma zaměstnancům ﬁrmy děkujeme.
Mgr. Lenka Kašparová, ředitelka školy

CO NÁS ČEKÁ VE 2. POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2011 / 2012?
přímo na žáky výchovně a emocionálně zapůsobit,
aby si uvědomili závažnost antisemitismu a jiných
rasových předsudků v minulosti, ale i v dnešní moderní společnosti.
Mgr. Eva Švancarová
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• Zápis do 1. ročníku
• Vystoupení hudebních skupin
• Recitační a pěvecká soutěž
• Den otevřených dveří
• Den bezpečnosti a cyklistiky
• Mediální den
• Den Země
Mgr. Eva Švancarová
11

MEDVĚDI V BESKYDECH
Je chladné sobotní ráno 24. září 2011, ale svítání slibuje hezký den. Scházíme se na vlakové
zastávce v Moravské Chrastové ještě trochu rozespalí, ale plní očekávání z příštích pěti dnů. Naši
skautskou družinu Medvědů totiž čeká „Svatováclavské putování“ po Beskydech.
Sedáme na vlak a přes Českou Třebovou uháníme vláčkem na východ naší republiky do nejkrásnějších hor severní Moravy – Beskyd. V poledne
vystupujeme ve Frýdlantu nad Ostravicí a hlásíme se u paní správcové místní Sokolovny, která
bude naším domovem v následujících dnech. Naši
„chlapskou“ družinu doplňuje Katka z 29. dívčího
oddílu skautek a zdravotnice Růženka. Ne že bychom zrovna stáli o dívčí doprovod, ale v kuchyni bude každá ruka dobrá a tak přimhouříme oko.
Pokoje jsou pěkné, koupelna i kuchyňka po ruce.
Vybalujeme bagáž a po lehkém obědě ještě od
maminky vyrážíme „nalehko“ podél řeky Ostravice
do stejnojmenné obce. Cílem je „Srub Petra Bezruče“, známého literáta nejen v tomto kraji. Pobýval
tu poslední léta svého života, nyní je zde jeho pamětní síň. Výklad průvodce v místním nářečí nenechává nikoho usnout… A již kráčíme dále proti
proudu řeky až na horní Ostravici na chalupu našich kamarádů i příbuzných. Zapadající slunce nás
zvedá ze židlí a vydáváme se dobrodružnou cestou
po druhém břehu Ostravice zpět do Frýdlantu. Na
ubytovnu dorážíme za tmy značně prokřehlí večerním chladem. Hurá večeře a rychle na kutě. Zítra nás čeká první výstup.
Nedělní ráno 25. září vystupujeme z motoráčku v Ostravici a začínáme stoupat na druhou
nejvyšší horu Beskyd Smrk (1276 m n.m.). Potkáváme spoustu turistů, které vylákalo do hor překrásné počasí, až trochu nezvyklé pro Beskydy.
Se stoupající nadmořskou výškou utichá medvě12

dí „brumlání“ a začínáme všichni pěkně funět. Tak
tohle teda v Brněnci nemáme! Překrásné výhledy do kraje však tiší „utrpení“ z namáhavé cesty.
Studánka, informační tabule, sem tam dáme řeč
s jinými „pěšáky“. Konečně vrchol!!! Svačíme, vyhříváme se na sluníčku, studujeme mapu. Máme
za sebou asi třetinu dnešních kilometrů. Následuje
klesání, které nám vyhovuje, ale ty poslední kilometry po asfaltu nás pěkně trápí. Konečně vláček
a vracíme se na základnu. Zapadající slunce zdobí
i vrchol Lysé Hory, která nás čeká zítra.

Pondělní azurové ráno věští opět krásný den. Co
si víc přát?! Dnešní den je z celého putování nejdůležitější. Po modré značce procházíme Malenovice
a začínáme stoupat do kopců. Propocené krojové
košile jsou důkazem téměř letního počasí. Před
polednem stojíme na jednom z „nejposvátnějších“
míst českého skautingu, na hřebeni Ivančena,
před obrovskou kamennou mohylou vystavěnou
na památku skautům popravených za protifašistický odboj na konci druhé světové války v Ostravě. Není skauta v naší zemi, který by neznal pojem
Ivančena. Nejsme tu ale dnes náhodou. Dva členové našeho oddílu na tomto místě skládají před
dvanáctou hodinou svůj skautský slib do rukou
svého vůdce. Před státní vlajkou a zraky svých bratrů slibují věrnost skautským ideálům na celý život. Ještě pár snímků na památku, balíme vlajky
a s pěkným prožitkem v srdci stoupáme dál k vrcholu Lysé. Kamení, vedro, žízeň… Popruhy baBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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tohů řežou do ramen… Kdy už tam budeme?
Konečně vrchol, svačina, osvěžující větřík. Místní
znalec kraje nám vypráví o turistických závodech
a popisuje nám celý kraj, kam až oko dohlédne.
A že je dnes pane výhled!! Po hodinovém odpočinku začínáme sestupovat do údolí k řece Ostravici. Unavení, ale s pocitem vítězství sama nad
sebou, vychutnáváme krásu horské přírody. Růžové červánky opět hladí hřebeny kopců a my se
ještě z vlaku ohlížíme po Lysé Hoře. Večeře od našich děvčat, sprcha a večerní procházka Frýdlantem. Vyprávění zážitků nebere konce.
Úterý, čtvrtý den našeho putování. Cílem je
hřeben Ondřejníku. Opět hřeje slunce na modrém
blankytu. Vlakem sjíždíme do Kunčic pod Ondřejníkem, známých svým překrásným dřevěným kostelíkem. Výstup na Skalku (964 m n. m.) nám dává
hned po ránu pěkně zabrat. Odměnou je překrásný výhled na západní stranu Beskyd. Poznáváme
Radhošť, Pustevny a další „kopečky“. Dnešní trasa
je odpočinková, tak si ji vychutnáváme v pomalém
tempu. Asi se nám zítra nebude chtít domů! Večer
hodnotíme výpravy, počítáme kilometry, výškové
převýšení, píšeme pohledy a přejeme si hezkou
poslední noc.
Středa 28. září. Připomínáme si dnešní státní
svátek, patrona naší země sv. Václava. Svatováclavské putování končíme vycházkou do nedalekého kostela v Borovnici na slavnostní mši svatou.
Děkujeme za úžasné počasí, poznané krásy hor
a za spoustu zážitků. Po obědě rychle balíme a posledními pohledy z vlaku se s překrásným krajem severní Moravy loučí Majkl, Dandy, Daviďo,
Tkanička, Kačka, Růženka a Mrholík.
Ze skautského putování vybral
Datinský J., vůdce 30. oddílu skautů Brněnec

BRNĚNECKÝ OBČASNÍK

01/2012

ZVEME VÁS

V sobotu 17. března 2012
od 20.00 hod. Lidový dům
TANEČNÍ DISKOTÉKA

OLDIES
PARTY
z nahrávek světové populární
a rockové hudby 70. až 90. let.
Uvádí Jiří Chalabala.
Vstupné 40,- Kč.

V sobotu 31. března 2012
od 20.00 hod. v prostorách
Lidového domu

COUNTRY
BÁL
s kapelou Ponny Expres z České
Třebové a taneční skupinou
Honky Tonk z Brna.
Tři předtančení, výuka country
tanců, jídlo a pití.
Vstupné 70,- Kč. Stylové
oblečení = 1 pivo ZDARMA.
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TECHNIKA JSDHO BRNĚNEC

Základní
údaje

Čerpací
zařízení

TTD

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA
Název vozidla
CAS 32 T-148
Podvozek
T 148 PP 5
Kabina
1+2
voda
6 600 litrů
Objem nádrže
pěnidlo
nemá nádrž na pěnidlo
Průtok hasební látky
voda
800 l / min – 0,4 MPa, dostřik 36 m
otočnou proudnicí
Typ
Odstředivé dvoustupňové
3 000 l / min – 0,8 MPa
Čerpadlo
Výkon
2 000 l / min – 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
Vývěva
plynová ( spálené plyny )
Možnosti nasazení
nízkotlaká voda
Výkon čerpadla
3 000 l / min – 0,8 MPa ( z vlastní nádrže )
Průtok hasební látky
2 000 l / min – 0,8 MPa, 1,5 m.v.sl.
Délka
8 670 mm
Šířka
2 500 mm
Rozměry vozidla
Výška
2 750 mm
Světlá výška
325 mm
Pohotovostní
11 210 kg
Hmotnost
Užitečná
7 320 kg
Celková
18 530 kg
Výkon motoru
157 kW při 2000 ot./min
Výkon / hmotnost
8,5 kW/t
Maximální rychlost
72 km / hod
Přední
38°
Nájezdové úhly
Zadní
19°
Rok výroby 1981, v užívání JSDHO od 12. 12. 2001.
ODPRACOVANÉ HODINY ČLENŮ JSDHO BRNĚNEC V ROCE 2011
Odborná příprava
197,0
Práce na údržbě zařízení a činnost jednotky
217,0
Zásahy
290,5
Celkem
704,5
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Rádi bychom se touto cestou omluvili všem
našim starším spoluobčanům, které jsme v minulém roce tak trošku zanedbávali. Všechny své
síly jsme věnovali řešení kritické ﬁnanční situace, přesto – život běží dál a mezi námi jsou lidé,
kteří se dožívají vysokého věku a zaslouží si poděkování a úctu. Lidem, kteří se dožijí kulatých
80, 85 a 90-ti let a těm, kteří tu s námi budou dál
pak už každý rok, budeme ve spolupráci se sociální komisí obce blahopřát osobně, těm ostatním
starším 80-ti let pogratulujeme v nové rubrice
našeho Občasníku.
V roce 2011 se dožili kulatých výročí tito naši
spoluobčané:
80 let – Jílek Jindřich, Bártová Marta, Král Oldřich, Trtílek Karel, Bednářová Miroslava, Štěpánová Hedvika, Chovanioková Růžena, Filová
Margit, Dvořáková Věra, Kabátová Zdeňka, Pavlíková Božena, Pařil Jaromír, Slezáček Josef a Hegerová Vlasta,
85 let – Petrová Anděla, Přikrylová Olga, Vaněk
Jan, Wölfelová Milada, Hochová Alžběta a Šebela
Lubomír,
90 let – Adámková Arnošta, Skácelová Vlasta
a Valtrová Marie,
91 let – Purket Stanislav a Chovaniok Jan.
Nejstarší občankou obce je paní Marie Ratzková z Podlesí – 93 let.
Všem srdečně blahopřejeme, děkujeme jim za
jejich práci, kterou vykonali pro společnost, naši
obec a samozřejmě za to, že tu vždy byli a jsou pro
své nejbližší.
Marie Beránková, Eva Kozáková

BRNĚNECKÝ OBČASNÍK

01/2012

GRATULUJEME
TĚM, KTEŘÍ OSLAVÍ
SVÁ VÝROČÍ LETOS
V ÚNORU A BŘEZNU:

Havlíčková Věra – 87 let
Petrová Anděla -86 let
Štempelová Blažena – 85 let
Vejdová Marie -85 let
Hromádka Jaroslav -84 let
Kubín Edvard – 84 let
Najmanová Waltraut – 83 let
Štempel František -83 let
Jílek Jindřich – 81 let
Bártová Marta – 81 let
Trtílek Karel -81 let
Král Oldřich -81 let
Bednářová Miroslava – 81 let
Dočekalová Jarmila - 80 let
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CHARITA SVITAVY
BOJÍTE SE NECHAT SVOU BABIČKU NEBO DĚDEČKA
SAMOTNÉ DOMA, KDYŽ JSTE V ZAMĚSTNÁNÍ?

Už nemusíte, pomůžeme Vám!
Neváhejte a přijďte se podívat k nám na Světlanku
do Centra denních služeb pro seniory (Jungmannova 6, Svitavy)
Více info na:
www.svitavy.caritas.cz, tel.: 461 532 414, 736 267 381

Žena se dvěma syny a psem hledá pronájem rodinného
domu v obci Brněnec. 720 647 929
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK – vydává obec Brněnec, tel.: 461 523 138, www.brnenec.cz
Redakční rada: Mgr. Petra Štoudková, Mgr. Blahoslav Kašpar, Eva Kozáková, Mgr. Eva Švancarová, Jiří Chalabala
Graﬁcká úprava a sazba: Ivana Chalabalová Megová. Za obsah článku odpovídá autor. Redakce si vyhrazuje právo úpravy
nebo krácení textu, aniž by došlo ke změně obsahu. Vychází v nákladu 500 výtisků.
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