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OHLÉDNUTÍ ZA VYJÍMEČNÝM ROKEM 2013
Tento rok si označení „vyjímečný“ opravdu zasloužil. Marně bychom například vzpomínali, kdy se
v jediném roce sešlo tolik významných výročí, která
si zasložila připomenutí. Oslavy těchto našich historických mezníků tomu odpovídaly. Hlavními cíli
organizátorů bylo zapojit do dění co nejširší veřejnost a napomoci vytvářet pocit sounáležitosti obyvatel se svojí obcí, připomenout její jedinečnost
a vyjímečnost. Podle reakcí našich občanů, ale i návštěvníků se to z velké části podařilo.
Další nevšednost končícího roku 2013 byla a ještě je, v množství úkolů, které jsme si uložili uskutečnit. Některé stručně připomenu.
23. června bylo slavnostně otevřeno a veřejnosti předáno do užívání Školní hřiště s umělým povrchem v Brněnci. Byl tím částěčně splacen letitý
dluh Obce občanům. Hřiště plní svůj účel. V denní
době je hojně využíváno dětmi Základní a Mateřské školy a bezplatně celé veřejnosti. Díky správci
nedošlo k závažnějším problémům a poškozování
vybavení. V roce 2014 bude postupně doplňováno
a dokončováno zázemí.
Našim hasičům byl zakoupen nový 9-ti místný vůz RENAULT TRAFIC. Ten nahradil 22 let starý FORD TRANSIT, který dosloužil. Za zmínku stojí,
že je to úplně první nový vůz, který kdy za svoji historii místní hasiči obdrželi.
Velmi významně byla doplněna komunální technika. Zakoupili jsme nový malotraktor s vlečkou,
vyžínacím ramenem, radlicí, zamtecím kartáčem
a sypačem na sníh. Dále jsme pořídili drobnější lesní techniku - „proﬁ“ motorovou pilu a křovinořez. S její pomocí by se měla zlepšit i zrychlit
úprava a údržba veřejných ploch včetně místních
komunikací. To ostatně budete moci posoudit
už v nastávající zimě.
Po letech odkladů se podařilo zahájit zásadní
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a nákladné opravy našich nejhorších místních komunikací. Dokončena je 1 400 metrů dlouhá místní
komunikace a cyklostezka v Brněnci – Podlesí. Kvalitní povrch a rovinatý charakter vozovky se nabízejí
nejen cyklistům a jízdě na kolečkových bruslích, ale
i na relaxační využití a vycházky maminek s kočárky. Stezku se nám podařilo prosadit do páteřního
systému cyklostezek v ČR pod označením „Svitava“. V koordinaci s Rozhraním, kde byla část zrekonstruována letos a Březovou nad Svitavou, kde bude
další navazující úsek cyklotrasy dostaven v příštím roce dojde k postupnému propojení Pardubického a Jihomoravského kraje. To výrazně zvýší
její atraktivitu.
Druhý dokončený úsek obnovené komunikace
je v Mariánském údolí – Sibiři. Nová komunikace
zajistí důstojný přístup zde bydlícím obyvatelům
ke svým domovům a bezproblémový svoz dřeva
z přilehlých obecních lesů. V neposlední řadě je cesta konstruována tak, že má při přívalových deštích
zabránit velkému přívalu vody z lesa a splavování
bahna až na silnici do Rudné.
Opravdu nás všechny velmi mrzí, že z kapacitních,
časových a nakonec i technických důvodů jsme byli
nuceni souhlasit s přesunutím rekonstrukce místní
komunikace v Chrastové Lhotě na jarní měsíce. Obdobně se to týká i sem vedoucího chodníku.
V opravách obecních bytů dle očekávání k mimořádnému zrychlení tempa nedošlo. Rozpočtovaná
částka 300 000 Kč byla sice překročena, ale použita
byla zejména na odstranění havárií a nejnaléhavějších oprav. V roce 2014 bychom na tento účel rádi
použili významnější položku.
Téměř po třech letech byla úspěšně dokončena
administrativně náročná změna územního plánu
obce. Vyhověno bylo všem žadatelům, kde to platná legislativa umožnila.
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Prakticky byla dokončena bezplatná instalace
protihlukových oken. Vím, že po realizační ﬁrmě
zbývá odstanit některé závady. S investorem (Ředitelství silnic a dálnic Pardubice) bylo dohodnuto,
že každému občanu ﬁrma doručí předávací protokol, jímž bude garantován bezvadný stav instalovaných oken. V jarnich měsících pak budou ﬁrmou
všechna okna bezplatně seřízena.
Z velké části je za kapličkou, na místě někdejšího zbořeniště, vybudován parčík. V jarních měšících, po úplném dokončení, bude slavnostně
předán do užívání veřejnosti. S tím souvisí i pokračování oprav sousedící bývalé masny.
Velkou výzvou v letošním roce pro je nás stále
ještě projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy obecního úřadu Brněnec“. Podklady
a dokumentace byly zpracovány v roce 2012. Zásadní část rekontrukce jedné z dominant naší obce
musí být dokončena do konce tohoto roku. Jedná
se o zateplení celého pláště, půdních prostor i stropů ve sklepení a výměna všech otvorových prvků.
Estetické dotvoření pláště budovy, aby se co nejvíce podobal původnímu vzhledu, bude dokončeno
nejpozději na jaře roku 2014.
Obec se výrazně angažuje v urychlení řešení problému areálu bývalé textilky Vitka. S tím
rovněž souvisí pokračující přípravy vybudování
památníku židovským obětem v koncentačním
táboře, který v její části za války byl.
S velkou radostí mohu konstatovat, že v naší
obci „zdomácňuje“ stále více událostí a akcí,
které se stávají tradičními. Pro příklad uvedu jen
některé: divadelní přehlídka, Skautská lípa, výroční setkání důchodců, Vánoce v Brněnci, výstavy vín, májové odpoledne, sportovní odpoledne,
Den obce, sraz vícemístných kol, Brněnec fest
a mnohé další.
Při ohlédnutí za právě končícím rokem si opradu myslím, že z hlediska činnosti obce výjimečný
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byl. Asi se najde málokdo, kdo by o tom pochyboval. To, co se v něm odehrálo, pozitivně ovlivní život v naší obci i do budoucna.
Závěrem chci poděkovat za práci pro naši
obec v roce 2013 všem zastupitelům, členům
Rady obce, komisím, vedení našich škol, hasičům, zájmovým organizacím a zejména občanům. Všem přeji k nadcházejícím svátkům
vánočním i do NOVÉHO ROKU 2014 pohodu,
klid a zdraví.
Mgr. Blahoslav Kašpar, starosta

AKTUÁLNĚ

• Po dobu zimních měsíců bude
školní hřiště s umělým povrchem
mimo provoz. S příchodem jara
bude opět zprovozněno.
• Naše obec se stává cílem nájezdů
zlodějů kovů. Děkujeme proto
všem, kteří nejsou nevšímaví
a informují Obec o podezřelých
činnostech ve svém okolí.
• V letošním roce se s platbou
za odpady i psa zpozdilo
mimořádně velké množství
našich občanů. Přesto, že všichni
obdrželi upomínku od Obecního
úřadu, stále jich řada nezaplatila.
Vyzýváme je proto, aby tak
urychleně učinili a předešli
tak sankcím. Připomínáme,
že poplatník je povinen přihlásit
svého psa od tří měsíců věku.
• I letos budou ve Sběrném dvoře
prodávány vánoční stromky
z obecních lesů. O čase prodeje
budou občané informováni.
Eva Kozáková
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DNY OBCE 2013
V letošním roce naše obec oslavila několik významných výročí – 690 let od první písemné
zmínky o místní části Moravská Chrastová, 500 let
od první písemné zmínky o místní části Chrastová
Lhota, 200 let položení základního kamene hotelu Zyrl - kulturně a společensky významné stavby naší obce, 160 let od zahájení výroby hedvábí,
140 let základního školství v obci a 75 let od přepadení Moravské Chrastové německými ordnery.
Zvláště poslední výročí překračuje svým významem regionální, ale i krajskou úroveň. Moravská
Chrastová totiž byla v době mnichovské zrady jediným místem v tehdejším Československu, kde
naše armáda i proti rozkazu generála Syrového vítězně zasáhla se zbraní v ruce proti nepříteli. Tato
mimořádná „koncentrace“ výročí nás vedla k rozhodnutí uspořádat v termínu 30.8. a ž 1.9.2013
slavnosti, které jsme nazvali „Dny obce“. V jejich
rámci jsme chtěli občanům připomenout v jaké
obci žijí, posílit k ní jejich vztah, zdravý patriotismus, ale i vzájemnou soudržnost.
Oslavy byly zahájeny v pátek odpoledne koncertem souboru Carpe Diem z Letovic v evangelickém
kostelíčku a posezením ve venkovním areálu i s občerstvením. V sobotu ráno proběhl důstojný pietní
akt u Pomníku padlých vojáků v Moravské Chrastové, kterého se kromě hostů zúčastnili i členové
historických spolků. Po přesunu účastníků aktu
za doprovodu Malohanácké kapely z Jevíčka následovala zdařilá historická ukázka bojů o Lidový
dům, tentokrát s trochu jiným scénářem, než jsme
byli zvyklí. Nutno dodat, že podmínky konání bojových ukázek se velmi zpřísňují a jejich uspořádání rozhodně není jednoduchou záležitostí.
Následovala beseda k této události, ale také
k dávné i nedávné historii obce. Významným počinem bylo vydání brožury, jejímž autorem je míst4

ní kronikář pan Miroslav Blaška. Publikace mapuje
dobu od prvních písemných zmínek o obci a v prvních minutách prodeje po ukončení bojových
ukázek jí zmizely z „pultu“ desítky. Kniha je stále
k prodeji v kanceláři Obecního úřadu.
Účastníci slavností se mohli posilnit na vepřových hodech v Lidovém domě a pak už doprovodit
slavnostní průvod zástupců všech společenských
organizací na nové sportovní školní hřiště v Brněnci. Tam na milovníky sportu čekalo několik
exhibičních utkání v tenise, volejbalu a nohejbalu, zahájených vystoupením kroužku aerobiku. Zájemce o dobrou dechovku odvezl autobus
do Chrastové Lhoty, kde se konalo posezení s Petruškou v areálu kulturní chaty„Pod lipami“. Stylově
tuto akci uvedly mažoretky z Moravské Chrastové.
Vyvrcholením sobotních oslav bylo odpoledne
„Pod komínem“. Diváci mohli využít bohaté občerstvení, seznámit se s prací místních kynologů,
raketových modelářů z Letovic, zajezdit si na krásných koních, pobavit se při vystoupení hudebních
skupin VSPCH, Vision days a vynikajícho Michala
Hrůzy. Závěrečný ohňostroj s hudebním doprovodem byl více jak důstojnou tečkou za sobotními
oslavami. A pro ty, kdo ještě tečku nechtěli, hrál
až do rána Martin Klemša. Neděle patřila slavnostní mši v kapličce v Moravské Chrastové, kde k přítomným občanům promluvil pan farář Michut
i starosta obce Mgr. Kašpar.
V průběhu oslav byly pro veřejnost otevřeny všechny školní budovy, část prostor ﬁrmy Silk
& Progress, skautská klubovna, hasičská zbrojnice
i Obecní úřad. Velkému zájmu návštěvníků se těšila výstava výtvarných děl našich místních umělců
ve velkém sále Lidového domu, doprovodná výstava k 75. výročí přepadení Moravské Chrastové
s prezentací činnosti KPM Brněnec a v neposlední
řadě výstava „Včera a dnes“ ve fotograﬁi.
Celá komise, která byla k uspořádání těchto
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oslav zřízena, se scházela už od ledna, naposledy
pak k závěrečnému hodnocení. Vždy je co zlepšovat a drobné chybičky se objevily, celkově dobrý
dojem a spokojenost však určitě převážily. Rádi bychom touto cestou ještě jednou poděkovali všem,
kteří se na uspořádání oslav podíleli. Úkol to nebyl lehký a bez zapojení všech složek od skautů
přes divadelníky, hasiče, kulturní a školskou komi-

si, sociální komisi, sportovce, modeláře, až po celou řadu dobrovolníků a jejich obětavý přístup, by
se jej splnit nepodařilo. Všichni společně jsme se
shodli, že bychom rádi vytvořili novou tradici konání Dne obce v menším rozsahu každý rok a při
příštích „kulatinách“ ve stejném duchu jako letos.
Eva Kozáková

PŘIPOMENUTÍ MINULOSTI

PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK

10. listopadu uspořádaly v Lidovém domě kulturní komise a svaz skautů besedu k 75. výročí přepadení obce svitavskými Ordnery.
Dlouholetý badatel v oblasti vojenské historie pan Bedřich Škraňka zde zasvěceně pohovořil
o záměrech útočníků a jednotlivých podrobnostech přepadu. Své vyprávění doplnil zajímavou
fotodokumentací. Následně se o osobní i rodinné
vzpomínky s přítomnými podělila spoluautorka
publikace „Boj o hranici“ PaedDr. Jitka Gruntová
Celkem 48 přítomných se tak dozvědělo mnoho zajímavostí o této události i některých místech
v obci. Pamětníci již téměř nežijí a střední generaci informace o této tragické události, která předznamenala začátek největšího válečného střetu
v dějinách lidstva schází.
Tato beseda byla důstojným uctěním památky Československých vojáků, kteří pod velením
plk. Karla Čejky obec osvobodili i čtyř obětí tohoto konﬂiktu. K velmi příjemné atmosféře přispělo i malé občerstvení, které obětavě připravili
naši skauti.
Řada účastníků vyjádřila později organizátorům
svoji spokojenost a poděkování za získání nových
poznatků. Zároveň se těší na prosincovou besedu,
která bude cestovatelská.
Zlomský

Letos poprvé se uskutečnil ve dnech 23. a 24.
listopadu v sále Lidového domu v Moravské Chrastové Jarmark a prodejní výstava rukodělných výrobků. Na jeho přípravě se podílel OÚ Brněnec,
OÚ Vítějeves, OÚ Bohuňov a Skauti Brněnec.
Přihlásilo se 20 účastníků, 17 z nich nabízelo své
výtvory k prodeji a ve třech „dílničkách“ si mohli
návštěvníci nejen nakoupit, ale dokonce sami vyzkoušet svoji šikovnost. Velký zájem poutal hrnčířský kruh, děvčata lákala výroba šperků a všechny
příchozí děti si rády samy ozdobily perníčky. Nabídka výrobků u stánků byla opravdu velmi pestrá a krásná, měla jsem nádherný pocit z toho,
co všechno dokáží udělat šikovné ruce.
Příjemnnou atmosféru v sále dotvářel reprodukovanou hudbou pan Jiří Chalabala, živě zazpívala Anička Pražanová. V sobotní podvečer všechny
velmi potěšilo vystoupení svitavského pěveckého
sboru Červánek pod vedením pana Karla Saxe.
Návštěvnost byla v obou dnech rekordní, většina stánků vyprodaných, hospoda vyjedená a vypitá, tak co dodat? Pěknou fotkou na titulní straně
Občasníku dokumentujeme vládnoucí dobrou
pohodu. Všem, kteří se na této akci podíleli, moc
děkuji za pomoc, za všechny zmíním Honzu Datinského a Bětušku Boucníkovou.
Doufám, že akce tohoto druhu nebyla poslední.
Vlaďka Pražanová
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VÁNOCE V BRNĚNCI LETOS TROCHU JINAK
Snad každý občan zaregistroval čilý stavební ruch kolem budovy Obecního úřadu. O jeho
příčinách informujeme v tomto Občasníku hned
v úvodu. V zájmu bezpečnosti občanů, návštěvníků, vystupujících, ale i z důvodu celkových podmínek v okolí budovy úřadu se letos již tradiční akce
Vánoce v Brněnci nekonala, i když jsme do poslední chvíle věřili, že její uspořádání bude možné.
Omlouváme se tímto všem, kteří se na ni těšili.

Příští rok si určitě vše vynahradíme.
Vánoce jste si mohli připomenout na Jarmarku
v Lidovém domě, při setkání důchodců, Mikulášské nadílce i besídce Základní školy.
Na tu pravou vánoční atmosféru se přijďte naladit na koncert cimbálové muziky do Evangelického kostelíčka v sobotu 21. prosince. Jste všichni
srdečně zváni.
Eva Kozáková

OPRAVA EVANGELICKÉHO KOSTELA
Na podzim začala plánovaná rekonstrukce věžičky Evangelického kostela, která byla v havarijním stavu. Díky beneﬁčnímkoncertůmpořádaným

skautskými oddíly z Brněnce a sponzorům se podařilo opravit nejen věžičku, ale i obnovit nátěr
čelní strany kostela a provést klempířské práce
a pokrytí na stříšce. Děkujeme všem, kteří přispěli na opravu, jmenovitě pak především skautům
a skautkám z Brněnce, ﬁrmám Silk & Progress,
Váhy Jas – Janoušek, Elektro Šunka, Tomáš Bartelt – Stavitelství, Gerneš – pokrývač a klempíř,
Potraviny Šlesingerová. Další beneﬁční, tentokrát vánoční koncert, se konal 13. prosince 2013
od 18 hodin. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude opět věnován do fondu oprav. Ke shlédnutí
opravené části kostela vás srdečně zveme.
Alena Opršalová

MEDVĚDI JEŠTĚ NESPÍ
Příznivého listopadového počasí využila družina
Medvědů z 30. oddílu skautů Brněnec k poslední letošní brigádě v areálu Evangelického kostela v Mor.
Chrastové. Vyčistili prostor za kostelíčkem, který by
měl v budoucnu sloužit jako místo odpočinku a posezení u ohně. Skauti mají v plánu i v příštím roce
pokračovat ve zvelebování okolí kostela a dále iniciovat prostřednictvím beneﬁčních akcí dokončení
6

oprav této krásné historické památky, která si jistě
zaslouží pozornost nás všech.
Jan Datinský
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD A 17. LISTOPAD
17. listopadu 2013 si naše republika připomněla
již 24. výročí Sametové revoluce. I v naší obci si tuto událost každoročně připomínáme vzpomínkou u Stromu republiky v areálu Obecního úřadu.
Letos jsme netradičně zahájili lampionovým průvodem z Brněnce až ke Skautské lípě pod Vyhlídkou, kde tentokrát proběhl i samotný pietní akt.
Tradičně nechyběl proslov pana starosty, zpěvy
a zapálené svíčky.
Skauti a skautky

SLUNCE ŠLO SPÁT ZA HROMÁDKU KLÁD…
Letošní babí léto se vydařilo. Také v naší MŠ
v Mor. Chrastové jsme s dětmi prožili jen samé
příjemné dny. V říjnu a v listopadu se děti zúčastnily Baby tanečních, kde si užily spoustu legrace
a dovádění. Moc pěkné bylo vyrábění z různých
podzimních přírodnin. V pondělí 11. 11. jsme prožili krásné odpoledne na školkové zahradě. Pozvali
jsme rodiče, prarodiče a kamarády ze skautského
oddílu na naši tradiční Svatomartinskou slavnost.
Dozvěděli jsme se jak legenda o sv. Martinovi
vznikla a viděli jsme pohádku. Děti nám zahrály
krátké divadlo o tom, jak sv. Martin udělal dobrý
skutek tím, že dal chudému žebrákovi kus svého
pláště. Že Martin na koni přijel, dokazovaly otisky
podkov, které vedly od silnice až na zahradu. Ne-
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chyběly výborné koláče, které upekla paní kuchařka. Nakonec jsme se rozloučili s teplým počasím,
zazpívali si Mravenčí ukolébavku a uspali tak naši
zahradu na zimu a tím i všechny skřítky, broučky
a stromy. Teď už jen čekáme až sv. Martin pošle
opravdový sníh a děti si užijí zimních radovánek.
Prosinec je v naší MŠ ,,časem tajemného očekávání“. Připravujeme pro děti Mikulášskou nadílku
se sv. Mikulášem a čertem, který nikdy nepřijde
s prázdnou. Celý měsíc vytváříme pro děti pohodu a radost. Chceme, aby všechno bylo svátečně
nazdobené a upravené. Většinu ozdob, svícínků
a přáníček si děti vytvářejí samy. Pečou s učitelkami perníčky. Jejich vůně, koledy, stromeček a nové
hračky pod ním neodmyslitelně patří k atmosféře
předvánočního těšení.
Ať se u vánočních stromečků rozzáří nejen
svíčky, ale hlavně všechny dětské oči. Pohodu
a klid o Vánocích, hodně štěstí a zdraví do roku
2014 přejeme dětem, rodičům a ostatním
obyvatelům naší obce.
Věra Vaňousová, MŠ Mor. Chrastová
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PŘESPOLNÍ BĚH – OBLASTNÍ KOLO VE SVITAVÁCH
A OKRESNÍ KOLO V POLIČCE
Ve středu 25. 9. 2013 se ZŠ Moravská Chrastová
zúčastnila, již tradičně, oblastního kola v přespolním běhu u Rosničky ve Svitavách.
Pořadatelem této souteže je Dům dětí a mládeže Svitavy, TJ Svitavy – oddíl atletiky.
Žáci a žákyně běhali v několika kategoriích, kde
byli rozděleni dle věku, na chlapce a dívky.

V kategorii 4. tříd se nejlépe za naši školu
umístila Anna Jelínková, která doběhla na krás-

ném 4. místě. Bohužel, na postup do okresního
kola toto umístění nestačilo.
V kategorii 5., 6. a 7. tříd se příliš nedařilo.
Zde se naše umístění pohybovalo mezi 10. až 15.
místem.
Chlapci z 8. až 9. tříd – Michal Štursa, Ondřej
Hertl, Daniel Sedlák a Jan Procházka se umístili za naši školu ve své kategorii v oblastním běhu
nejlépe a probojovali se do okresního kola v přespolním běhu, které se konalo v Poličce ve čtvrtek
3. 10. 2013.
Zde byla konkurence veliká a jejich umístění nestačila na postup do krajského kola, které se bude
letos konat v Letohradě.
Tímto děkuji všem, kteří reprezentovali naši školu v přespolním běhu a už se těším na příští rok.
Mgr. Eva Švancarová

EXKURZE DO PRAHY – 5. ROČNÍK
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se žáci pátého ročníku
vydali na exkurzi do Prahy, aby navštívili nejznámější památky v našem hlavním městě.
Brzy ráno jsme sedli na vlak a čekala nás dvouhodinová jízda. Čím více jsme se blížili k Praze,

tím více jsme byli natěšeni, až zavítáme na metro
nebo konečně vyrazíme do víru města.
Naše prohlídka začala na Pražském hradě,
kde jsme navštívili Vladislavský sál, chrám sv. Víta
a samozřejmě jsme se nemohli dočkat dvanác8
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té hodiny, abychom viděli výměnu hradní stráže.
Z Hradu jsme se vydali Nerudovou ulicí směrem na
Karlův most, kde jsme se zastavili u několika soch
a zopakovali si pověsti, které jsme si četli ve škole.
Z Karlova mostu jsme se přesunuli na Staroměstské náměstí k Orloji, pokračovali směrem
k Václavskému náměstí, kde se naše prohlídka pomalu blížila ke konci.

Zažili jsme i velmi úsměvné situace, kdy se s námi vyfotil turista z Itálie, nebo nás na Hradě hromadně vyfotil turista z Japonska.
Byl to příjemně strávený den a velké díky patří
naší průvodkyni paní učitelce Šárce Dirrové.
Tak zase příště, Praho!
Mgr. Eva Švancarová

MIMOŘÁDNÉ ÚSPĚCHY
KLUBU PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ V ROCE 2013
Stejně jako v předcházejících letech, i letos začala modelářská soutěžní sezona u nás v Brněnci.
Soutěžící k nám přijeli z osmi míst České republiky, poprvé to byli i účastníci z Ostravy. Z našich
členů byli v kategorii 1.B na stupních vítězů Roman Pavlů, v kategorii 1.C Jiří Bílek a Jiří Zelený.
Další ceny získali Roman Pavlů, Zdeněk Hrdlička
a Marko Rosič.
Další soutěží s naší účastí byla „Kit show“
v Jihlavě. Odtud přivezli ocenění Mirek Sýkora
a Petr Vodička. Následovala soutěž „Velikonoční
Prostějov“, které se zúčastnili Jirka Bílek, Josef Dudycha, Jarda Válek a Jiří Zelený. Na stupních vítězů
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stáli Jirka Bílek, Josef Dudycha a Jarda Válek. Vysoce ceněnou trofej Svazu letců získal již podruhé
Josef Dudycha, který obdržel cenu i v Memoriálu
Jaroslava Zatloukala.
Mistrovství republiky v Praze se zúčastnili Pavel Behenský v kategorii kamiony a Petr Vodička v kategorii Ponorky a lodě. Obsadil zde druhé
místo a kvaliﬁkoval se na Mistrovství světa v anglickém Telfordu. Tím se dostáváme k největším
úspěchům v historii našeho klubu. V srpnu obsadil
Pavel Behenský v Holandsku první místo a přivezl
si odtud pěkný pohár. Nádhernou prezentaci klubu a velký úspěch zaznamenal Petr Vodička v Anglii, kde obsadil první, druhé a čtvrté místo. Zvláštní
pozornost si zaslouží zisk „Norway trophy“, kterou
vyhlašuje norský modelářský svaz. Oba modeláři
si zaslouží poděkování za získané ocenění a dobrou reprezentaci klubu i České republiky. Pohár
i modely měli možnost vidět návštěvníci výstavy při příležitosti Dnů obce Brněnec, které jsme
se zúčastnili.
Na konci roku proběhla soutěž v České Třebové,
odkud si přivezli ocenění Josef Dudycha a Pavel
Petr. Na závěr bych rád poděkoval všem členům
klubu za jejich činnost a popřál jim mnoho úspěchů v dalším modelářském roce.
Jiří Zelený, předseda KPM Brněnec
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CO MOŽNÁ NEVÍTE?
ROZDÍL MEZI SDH A JSDHO

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
A JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE
SDH – zájmové sdružení sboru dobrovolných
hasičů, občanské sdružení (jako např. rybáři, myslivci, včelaři apod.). Jeho náplní je: spolupráce
s obcí na úseku požární ochrany, pořádání soutěží,
zábav, dětských dnů, apod.
Výbor SDH Moravská Chrastová:
Starosta:
Kolínek Pavel
Místostarosta: Kubín Eduard
Velitel:
Kolář Libor
Jednatel:
Švancarová Eva
Hospodář:
Kubínová Helena
Členové výboru: Juránková Dana
Skoumal Josef
Svoboda Karel
SDH Moravská Chrastová má celkem 57 členů.
JSDHO – výjezdová jednotka sboru dobrovolných hasičů, klasičtí „mokří“ hasiči, účastní se
požárů, dopravních nehod, technických zásahů,
apod. Zřizuje ji příslušná obec či město na základě zákona o požární ochraně a ﬁnancuje ji. JSDH
je zařazena v plošném pokrytí jednotlivých obcí,
měst, krajů jako jednotka požární ochrany.
Členové JSDHO Brněnec:
Velitel :
Kozák Ondřej
Zástupce velitele : Nečas Jaroslav
Velitel družstva: Kopecký Jaroslav
Kubín Eduard
Strojník:
Neudert Jiří
Neudert Jaroslav
Štrof Milan st.
Kolář Libor
Juránek Jiří
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Hasič:

Čuhel Petr
Štrof Milan ml.
Reinberk Marek
Kubín Tomáš
Janků Jan
JSDHO Brněnec má celkem 14 členů.

KATEGORIE JEDNOTEK JEDNOTEK
POŽÁRNÍ OCHRANY
V roce 1994 byly jednotky požární ochrany rozděleny do kategorií JPO I až JPO VI
JPO I – jednotka Hasičského záchranného sboru s územní působností, je složena z příslušníků,
doba výjezdu do 2 minut. (hasiči z povolání)
JPO II – jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do vzdálenosti 20 km, je složena z členů, doba výjezdu do 5 minut. (dobrovolní hasiči)
JPO III – jednotka SDH obce s územní působností zpravidla do vzdálenosti 20 km, je složena
z členů, kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně,
doba výjezdu do 10 minut. (dobrovolní hasiči)
JPO IV – jednotka Hasičského záchranného
sboru podniku, je složena z příslušníků, doba výjezdu do 2 minut. (hasiči z povolání)
JPO V – jednotka SDH obce s místní působností v katastru své obce, je složena z členů, kteří tuto
činnost vykonávají dobrovolně, zajišťuje výjezd
družstva ve zmenšeném stavu (1+3), doba výjezdu do 10 minut. (dobrovolní hasiči)
JPO VI – jednotka SDH podniku s místní působností v katastru svého podniku, je složena z členů,
kteří tuto činnost vykonávají dobrovolně, doba výjezdu do 10 minut. (dobrovolní hasiči)
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Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
Brněnec je kategorie JPO III.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V sobotu 31. 8. 2013, rámci oslav Dne obce, byla
otevřena pro veřejnost hasičská zbrojnice v Moravské Chrastové. Obyvatelé naší obce si měli
možnost prohlédnout zásahovou mobilní techniku a technické prostředky, jimiž je jednotka vybavena. Hasičskou zbrojnici navštívilo 50 lidí.
V úterý 3.9.2013 hasičskou zbrojnici navštívili žáci základní školy (3. až 9. ročník). Celkem 131

žáků, šest učitelek a ředitelka školy.
V rámci otevřených dveří hasičskou zbrojnici
navštívilo celkem 188 lidí.
Kozák Ondřej, velitel JSDHO Brněnec

SDH MORAVSKÁ CHRASTOVÁ – MLADÍ HASIČI V ROCE 2013
V letošním roce soutěžilo SDH Moravská Chrastová na soutěžích s družstvy mladších a starších
žáků. Družstvo mladších žáků, složené z dětí SDH
Moravská Chrastová a SDH Březová nad Svitavou,
se letos zúčastnilo jarního kola hry Plamen v Sádku u Poličky, kde se umístili na 14. místě z 16-ti
družstev a podzimního kola hry Plamen, kde skončili na 23. místě z 30-ti hlídek.
Starší družstvo se letos zúčastnilo 11-ti soutěží ve Velkých Opatovicích, Pomezí, Sádku, Poličce,
Hradci nad Svitavou, Březině, Kunčině, Malíkově,

Mladějově, Stvolové a Jevíčku. V jarním kole hry
Plamen v Sádku se starší žáci umístili na 12. mísBRNĚNECKÝ OBČASNÍK
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tě z 22-ti družstev a v podzimním kole v Jevíčku se
umístili na 19. a 25. místě z 37 hlídek.
Letos se také pořádala Svitavská liga, do které se
počítaly útoky ze soutěží do této ligy zařazených,
což byly soutěže Velké Opatovice, Pomezí, Sádek,
Polička, Kamenec, Kunčina a Mladějov. Kromě
soutěže v Kamenci, kdy byly děti ještě na dovolených a na prázdninách, jsme se zúčastnili všech
těchto soutěží. V celkovém hodnocení pak skončilo
družstvo starších na 6. místě z 28 družstev.
Rád bych ocenil především družstvo starších
za výkon v soutěži v Malíkově, kde přes celodenní
déšť dokázali zaběhnout skvělou štafetu a vítězství potvrdit nádherným útokem s časem 18:67
sekund. Krásné bylo i druhé místo v Hradci nad
Svitavou, kde jim to první uteklo jen o pár setinek.
Pár soutěží se také nevydařilo, ale i to se stává.
Chtěl bych proto touto cestou jménem sboru
mladým hasičům z SDH Moravská Chrastová poděkovat za slušnou reprezentaci našeho sboru na
soutěžích a za skvělou letošní sezonu. Přeji jim
další úspěšné roky v tomto sportu a ať je nadšení,
co předvedli letos, neopouští.
Pavel Kolínek, starosta SDH Moravská Chrastová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Gratulujeme všem našim
spoluobčanům, kteří oslavili a oslaví
významná životní výročí
v říjnu až prosinci roku 2013.
Přejeme jim do dalších let hodně
štěstí, zdraví a radosti ze života.

Kabelková Zdeňka
Kaderková Hildegarda
Paulusová Eva
Studénková Marie
Janoušková Marie
Báča Jiří
Schmachtel Otto
Gernešová Marie
Hochová Alžběta
Šmerda Josef
Holasová Anděla
Skácelová Vlasta
Valtrová Marie

80 let
80 let
81 let
83 let
83 let
84 let
86 let
86 let
87 let
88 let
88 let
92 let
92 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 na obecní úřad.
Sociální komise a Obecní úřad Brněnec

VÁNOČNÍ
KONCERT

EVANGELICKÝ KOSTELÍČEK
V MORAVSKÉ CHRASTOVÉ
Sobota 21.12.2013
v 17 hodin

Kazatelská stanice Českobratrské církve evangelické
v Moravské Chrastové
Kulturní, sportovní a školská komise při OÚ Brněnec
Svaz skautů a skautek ČR

Vstupné 50 Kč

Skauti a skautky z Brněnce DĚKUJÍ ZA SPONZORSKÝ DAR PANÍ IVETĚ JURÁNKOVÉ,
která nabídla skautským oddílům své krásné výrobky do prodeje na Jarmarku
v Lidovém domě. Krásní ježečkové z přírodních materiálů šli na dračku.
Vydělané korunky poslouží skautíkům pro jejich činnost.
Jan Datinský
BRNĚNECKÝ OBČASNÍK – vydává obec Brněnec, tel.: 461 523 138, www.brnenec.cz
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