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13. 8. - Festival Rozkvetlé louky a Honba za pokladem / 27. 8. Luhovský víceboj / 3. 9. - Michal David / 10. 9. - Dožínky / 18. 9.
- Vítání občánků / 16. - 18. 9. - Lužická 7 / 23. - 24. 9. - Volby
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ážení spoluobčané,  

právě se lámou prázdniny do své druhé poloviny. Děti užívají
volna, sluníčka, koupání a všeho, na co nebyl ve školním roce čas.
Prostě si užívají prázdnin tak, jak to má být. Věřím, že i dospělí si během
svých dovolených odpočinou. 

Máme za sebou 68. ročník tradiční Brnišťské pouti. Návštěvnost byla slabší,
a to hned z několika důvodů. Faktorů, které mhly ovlivnit návštěvnost,
bylo hned několik. Jedním z nich bylo to, že nepřálo počasí, které bylo
pro naši pouť, dá se říci, tradiční, takže jsme zmokli. 😊 Projevilo se
zdražování napříč všemi sférami a lidé si uvědomují změnu finanční
situace a leckdy nutnost se uskromnit, možná někomu nevyhovoval
zvolený program... Snad alespoň ti, co dorazili, odcházeli spokojení.
Pro příští rok chystáme pár novinek, které budou pro návštěvníky určitě
zajímavé, ale o tom jindy. 

V letním období se můžete ještě těšit na promítání v letním kině, v srpnu
bude probíhat akce určená dětem i rodičům Honba za pokladem, která
bude spojena s festivalem Rozkvetlé louky. Děti budou hledat poklad,
pro jeho nalezení budou muset splnit připravené úkoly. V rámci festivalu
bude připraven kulturní program obohacený o přednášky k loukám.
Na září se chystá akce Brniště se baví, kdy odpoledne bude patřit
především dětem, podvečer dospělým a po 20. hodině proběhne mega
koncert Michala Davida. V druhém zářijovém víkendu proběhnou tradičně
Dožínky, které budou spojené s oslavou 670 let od založení obce. Obec
na září uspořádala zájezd na muzikál Mýdlový princ do Prahy, a to dne
24. 9. 2022. Ještě je možnost si volné vstupenky zakoupit na úřadě. Září
bude opravdu nabité programem, snad si z něj každý vybere to, co je
mu nejbližší.  

Konec září bude také ve znamení komunálních voleb, kdy si budete volit
nové zastupitelstvo obce. Ve dnech 23. a 24. září máte možnost vyjádřit
svůj názor, kterým udáte směr, jakým se bude obec následující 4 roky
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prováděla v době uzavírky častější kontroly v této části
obce. Most přes železnici bude řešen až na jaře roku
2023, a to z důvodu naplánování výluk na železnici až
na toto období. Stavba to bude velmi komplikovaná,
ale potřebná. Možná se Vám zdá, že prázdniny před
chvílí začaly, ale my už se pomalu a jistě chystáme na
jejich konec. Štěstí přeje připraveným. V novém školním
roce přivítáme v naší škole 15 nových prvňáčků, na které
se určitě už teď velice těší paní učitelka Mgr. Dagmar
Gottfriedová. Nejen prvňáčkům, ale všem dětem přeji,
ať 1. září vykročí tou správnou nohou a ať se jim v naší
škole líbí. Teď ať si ale ještě užívají radosti prázdnin.  


rozvíjet a kam bude směřovat. Je důležité nespoléhat
na to, že ostatní nějak rozhodnou. Třeba si říkáte,
že jeden názor nic nezmění, ale každý hlas se počítá. Rád
bych vás vyzval, abyste si uděali čas a vyjádřili svůj
názor. Pro současné i nové zastupitele je důležité ho znát. 

Konečně začne dlouho očekávaná rekonstrukce silnice
III. třídy č. 26634 z Velkého Grunova za most přes
železnici u firmy Partner In Pet Food. Během
rekonstrukce silnice dojde k uzavírce části komunikace.
Vím, že to bude komplikované, ale musíme to vydržet,
odměnou nám bude kvalitní silnice. Do svých domů se
všichni i přes uzavírku dostanou. V rámci rekonstrukce
se budou dělat všechny nové propustky. Objízdné trasy
budou značené. Po policii budeme žádat umístění
dopravního značení Obytná zóna do Hlemýždí a aby

Vám všem přeji krásný zbytek dovolených a pohodový
návrat do pracovního procesu. Hezký zbytek léta.  


Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 22. 6. 2022 V LESNÍM ZÁTIŠÍ
o zahájení jednání starosta přivítal přítomné
a zastupitelé schválili program zasedání. Hned
na úvod schválili obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy. Na základě uzavřené
dohody obcí o vytvoření společného
školského obvodu základní školy je část
obce Brniště, a to její satelit Jáchymov
a Luhov, částí společného školského
obvodu základní školy ZŠ a MŠ Stráž
pod Ralskem, příspěvková organizace.


Po jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových ZO schválilo nájemní smlouvu na část
rybníka Vratislav, částka činí 486 Kč za rok.

13. 8. 2022 se bude v rámci akce „Rozkvetlé
louky“ konat dětská hra „Honba
za pokladem,“ na ni ZO schválilo finanční
dar na zakoupení balíčků pro děti.
Vdiskuzi starosta informoval přítomné
o schválené dotaci na hasičský vozík
a zásahové obleky, o neschválené dotaci
na opravu MK Hlemýždí
a o připravované akci „ Brniště se baví“.


PŘÍŠTÍ
ZASTUPITELSTVO
24. 8. 2022  


Dále pak zastupitelé schvalovali
technické dozory a projekty staveb
„Brniště mobilita“ a „Hasičská zbrojnice“.
I nadále zvelebovat obec zastupitelé potvrdili
schválením vypracováním územní studie na akci
„Revitalizace návsi – zelená a modrá stužka“.


17:00

Na závěr starosta poděkoval všem za účast
a stanovil termín dalšího jednání na 24. 8. 2022
od 17 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.


Ing. Igor Jediný, místostarosta

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA PETRA JEČNÉHO - BEZBARIÉROVOST
účet je zobrazeno jméno přispěvovatele
a zaslaná finanční částka.

a území obce Brniště je vyhlášena od 1. 7. 2022
do 31. 8. 2022 veřejná sbírka. 

Od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 probíhá na území
obce Brniště veřejná sbírka pro Petra Ječného bezbariérovost, a to prostřednictvím transparentního
účtu a pokladničky, která je umístěna v kanceláři
obecního úřadu. 


Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete
svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a zaslané
finanční částky.

UPOZORNĚNÍ
Sbírkový účet je
veden
jako
transparentní účet.
V případě přispění
f i n a n č n í c h
prostředků na tento
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STAVBY
sportovní střelnici. Je to stavba nadregionálního
charakteru, takové jsou pouze čtyři v republice. Naši
mladí střelci, kteří v současné době trénují na sále KD
Brniště, tuto stavbu velice ocení. I přes ztížené podmínky
mají skvělé výsledky v soutěžích. Na střelnici bude
možné střílet ze vzduchové pušky a z malorážky
na vzdálenost 50 m. I střelnice by měla být dokončena
během listopadu 2022. 

V l e t o š n í m ro c e d o k o n č u j e m e d r u h o u č á s t
rekonstrukce oltáře Kaple Navštívení Panny Marie Velký
Grunov, který byl dosti poničen. Restaurátorka odvádí
skvělou práci a ke konci letošního roku bude oltář
kompletně nainstalován zpět do kaple. Kaple prochází
postupnou opravou, kterou se mění k nepoznání. Letošní
adventní koncert už bude v nově rekonstruovaném
prostředí včetně restaurovaného oltáře. 

V letošním roce bychom chtěli ještě zahájit výstavbu
chodníku v Luhově a když to dobře půjde, tak
rekonstrukci školy ve Velkém Grunově. V obou
případech čekáme na dotace. 


tále nezahálíme a budujeme. Některé stavby jsou
j i ž d o k o n č e n é , j i n é j s o u ro z p r a c o v a n é
a na některé čekáme. 

Dokončili jsme střechu na zázemí technických služeb,
rekonstrukci požární nádrže Luhov, kde ještě čekáme
na dodání altánu. Pěšina nad zinkovnou se přeměnila
v chodník, který nám spojuje části Brniště a Hlemýždí.
Chodci zde určitě ocení hlavně bezpečnost. 

V červenci začala výstavba výtahu u budovy úřadu.
Tuto stavbu uvítají především starší a nemocní občané,
kteří budou mít pohodlný přístup na úřad, poštu
i k lékaři, ale i maminky s kočárkem, které nebudou
muset řešit situaci, zda budit miminko nebo ho nechat
bez dozoru. Přístup do výtahu bude z budovy úřadu
nebo zadní částí od parkoviště. Stavba má běžné
počáteční komplikace, na úvod nás potrápily problémy
kolem základů budovy, ale stavební firma MSV Liberec
s.r.o. si s tím ví rady. Termín dokončení je v listopadu
2022 a pevně věřím, že se to v tomto termínu
i přes drobné problémy stihne. 

Konečně jsme se dočkali podpory Národní sportovní
agentury a začali jsme budovat Kombinovanou

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

INFORMACE K VOLBÁM DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 23. a 24. 9. 2022
Vzorové způsoby hlasování:

olby do zastupitelstev obcí se konají dne
23. a 24. září 2022. Právo volit do zastupitelstva
obce má občan obce za předpokladu, že jde
o státního občana ČR, který alespoň v den voleb, a
konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu a státního občana členského
státu EU, který alespoň druhý den voleb do
zastupitelstva obcí dosáhne věku nejméně 18 let, je v obci
přihlášen k trvalému pobytu, popř. evidován k
přechodnému pobytu a na jeho vlastní žádost byl
obecním úřadem zapsán do dodatku stálého seznamu
voličů podle § 28 odst.1 zák. o volbách do zastupitelstva
obce. 

Hlasování do zastupitelstva obce probíhá POUZE
na území ČR ve stálých volebních okrscích. Pro volby
do zastupitelstva obce se voličské průkazy
NEVYDÁVAJÍ!!!  


• Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva má být zvoleno (uvedeno v záhlaví
hlasovacího lístku - u nás je to 9 členů).  

• Označení volební strany / kandidátů se provádí
křížkem; k jiným značkám nebude přihlíženo. 

• Volič hodlá volit jen jednu volební stranu - volič
křížkem ve velkém rámečku před názvem volební
strany označí vybranou volební stranu. 

• Volič hodlá volit napříč volebními stranami
jednotlivé kandidáty - volič křížkem v rámečcích
před jmény kandidátů označí maximálně tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno.  

• Volič hodlá volit jednu volební stranu a zároveň
kandidáty jiných volebních stran (kombinovaný
způsob předchozích variant) - volič křížkem ve velkém
rámečku před názvem volební strany označí vybranou
volební stranu a dále křížkem v rámečcích před jmény
kandidátů označí další kandidáty, pro které hlasuje,
a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých
jsou uvedeny ostatní volební strany.

V případě závažných důvodu např. zdravotních
si lze objednat volební komisi na adresu trvalého
pobytu (domů) na tel. č. 487 850 338 nebo 728 971
773.

Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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ZA NAŠIMI HUMNY
„Ves Brniště, položená líbezně na úpatí Brnišťského vrchu, je
pro svou nádhernou a zdravou polohu s oblibou navštěvována
letními hosty. Obyvatelstvo je bodré, počestné a vstřícné vůči
všem, kdo zde hledají klid a zotavení. Lákají je sem levné letní
byty, dobrá kuchyně, zdravá pitná voda, možnost koupání
vmístních lázních, lesní procházky a rozkošné výlety polodenní
i celodenní.“
 


místě, ale vydejme se k rybníku Vratislav. Tento obecní
rybník o rozloze jednoho hektaru je první porevoluční
chloubou obce. Byl vybudován mezi roky 1990 a 1993
na zamokřeném pozemku v rámci revitalizace říčních
systémů. Rybník nese název po svém patronovi ‒
nedalekém pivovaru Vratislav. Roku 1993 na sv. Jiří byl
rybník slavnostně pokřtěn místním katolickým farářem.
Rybník je napájen spodní vodou ze svých pramenů,
od cesty jsou po obvodu vysázeny krásné rakytníky
řešetlákové, které mají chutné jedlé plody kyselé chuti
s velkým obsahem vitamínu C, a tak vřele doporučuji
pro osvěžení. Rybník je příjemným klidným místem
nejen pro rybáře, ale i pro děti při zimních radovánkách
na bruslích. Kromě ryb, divokých kachen a labutí jsem
zde před lety v zimním období zahlédl i ledňáčka
říčního, který byl vídán také u starých mlýnu č. p. 35
a č. p. 24.

V současné době se často zmiňuje, že spolu
se Slovenskem jsme poslední evropské země, které
nemají národního ptáka, a právě ledňáček je uváděn jako
jeden z adeptů. Možná se ptáme proč? Ledňáček je na
Staroměstské mostecké věži jako znak Václava IV.
Lucemburského a byl též vyražen na zlatém dukátu,
ledňáček je vyobrazen na nejstarším českém rytířském
řádu – Řádu točenice, je ve znaku cechu lazebnického
atd. Co vše může symbolizovat? České rybníky,
lázeňství, malebnost naší krajiny (pro svou přezdívku
„létající drahokam“), bojovnost a urputnost
při obstarávání potravy a péči o rodinu, ale zároveň není
dravcem (náš národ je odvážný, ale ne útočný, což se
v dějinách ukázalo za druhé světové války, při okupaci
v roce 1968, ale i při sametové revoluci).

Dnešní cesta se místy potkává s Hastrmanskou
stezkou, a tak se můžeme u cedulí dočíst i více z naší
historie mlynářství a o zdejším Mlynářském družstvu
(na mapě bod 1). Tento starý vodní mlýn č. p. 24 je
po stavebních úpravách jedním z mála mlýnů v okolí,
které fungují dodnes. 

Koryto panenského potoka bylo ve dvacátých letech
20. století regulováno, a tak zde
můžeme vidět několik stavidel. My
se vydáme hned k prvnímu, které je
kousek za rozdvojením koryta
Panenského potoka (koryta
náhonového a koryta hlavního
řečiště). Jeho betonové torzo
s lávkou je stále dochované
dokresluje nám onu zašlou vodní
slávu mlynářskou (bod 2). Cesta
k bývalému jezu je dosti žahavá,
kopřivy dvoudomé tu dosahují
výšky až 1,8 m. Za to nás zde vítají
babočky admirál, síťkované
a babočky bílé, pro které jsou
kopřivy živnou rostlinou a jejich
strněné housenky vskutku milují
jejich listy. Cestou či spíše necestou

Karel Vollmann, Dějiny obce Brniště (1350‒1930)

V mokřadech
nešní putování začneme jako posledně
v místech bývalé „Dolní obecní
brány“ na parkovišti u Panenského potoka
(naproti firmě Glass Metal). Společně se vydáme kolem
obecních rybníků do míst, která jsou v době letního
divokého růstu všeho zeleného skryta většině lidí, ne
však zvířatům a ptákům. V těchto letních měsících je to
spíše cesta do pravěku či výprava do pralesa s mačetou v
ruce. Kudy se máme vydat, nám prozradí naše staré
dobré známé mapy. Kdo
ještě nemáte, nahrajte si
do svých mobilů aplikaci
Mapy.cz a pomocí QR
kódu i naši trasu, která
bude vaším průvodcem v
terénu. 

Dnešní vycházku
začneme pro změnu proti
proudu Panenského
potoka. Hned za mostem po levé straně se dostáváme
k malému kuličkovému hřišti, které bylo vybudováno
v roce 2011 jako součást Hastrmanské stezky a od té
doby se zde každé jaro pořádá místní Kuličkiáda.
Podíváme-li se zde blíže k vodě, nacházíme se
nejpravděpodobněji v místech oněch zmiňovaných
starých brnišťských lázní, které v Dějinách obce Brniště
zmiňuje Karel Vollmann. Nezůstaňme však na jednom
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se dostáváme až k železničnímu kovovému mostu, který
nás upoutá prvně svým burácivým zvukem, a až poté
svou konstrukcí. V zimních a jarních měsících se zde dá
pohybovat vcelku obstojně, nyní ale musíme vzít zavděk
prasečí stezkou. Jak napsali obyvatelé nedalekého
Prysku, když vybudovali novou stezku s názvem Prasečí
stezka: „Prasata, kamzíci a jeleni jsou všude kolem nás
a fandíme jim, protože tu vždycky byli, jsou a budou“.
A tak i my se obezřetně vydejme brnišťskou prasečí
stezkou a nebojme se zřetelně prodírat, abychom
nějakého toho kňoura, bachyni či tlupu markazínů
nepotkali. Stezka našich čtyřnohých přátel nás přivede
na nivní louku. Cestou můžete zaslechnout i slavíka
modráčka.

omalu, ale jistě se dostáváme k druhému
z dnešních rybníků, a to k rybníku Brnišťskému,
který mají ve správě místní myslivci.
Cestou se však ještě zastavme u výklenkové
kapličky Nejsvětější trojice a Panny Marie
vybudované v roce 1830 a v roce 2004 opravené
zdejší římskokatolickou farností (bod 3). Toto
místo odpočinku nás přiměje k zamyšlení, kdo
vlastně takové dílo vybudoval a co ho k tomu
vedlo? Často lidé stavěli kaple z úcty a
vděčnosti k Bohu, že je zachránil před přírodní
pohromou, a kdo ví, jak vznikla právě tato
kaple? I když to asi už nezjistíme, může nás to
vést k zamyšlení, že tu je stvořitel všeho živého,
který má nad vším svou ochrannou ruku, tak
jako v minulosti i nyní.

Začneme-li více poslouchat, co se děje kolem
nás, zjistíme, že u rybníka to skutečně žije, proto se
potichu vydejme kolem rybníka až k lavičce na jeho
druhé straně, kde je výtečné pozorovací místo (bod 4).
Staňme se na chvíli lovci a pokud jste si vzali dalekohled,
pokuste se pomocí dalekohledu ulovit nějakou tu vážku,
ptáka či kvítek. V letních měsících se zde vyskytuje
skokan skřehotavý, u břehu roste krásný orobinec
širokolistý a leknín bílý. Na hladině pak můžeme
zahlédnout volavku popelavou, kachnu poláka a bystré
oko ornitologa i rákosníka obecného a další živé tvory,
jako třeba zde žijící užovku obojkovou. Chce to jen čas,
vhodnou dobu a ohleduplnost ostatních návštěvníků
mokřadů.

Závěrem naší cesty si užijte krásnou procházku hlavní
silnicí Jáchymova, kde můžeme vidět typické
rozparcelování dvora (polností) Jáchyma Pachty z roku
1788, kdy tato část Brniště vznikala (lánová ves s řadou
dřevěných domků, kde jsou dodnes ještě patrné staré
parcely). Tato cesta nás dovede na malou náves
tehdejšího Jáchymova s tvrzí Na valech, lidově
nazývanou Hrad. Název vznikl v době komunismu, kdy
zde bylo hlavní sídlo JZD Brniště (bod 6). Z malého
parčíku se můžeme také pokochat Hornovou vilou,
kterou svépomocí stále opravují současní majitelé
a navracejí jí tak její původní krásu. Pod parčíkem na nás

vykukuje vodní mlýn č. p. 35, který má velmi zajímavou
klasicistní fasádu a pozoruhodnou dispozici interiéru
s obytnou a výrobní částí. Většinou každá budova má
své historické tajemství, a tak například tento rozlehlý
komplex sloužil za druhé světové války jako zajatecký
tábor pro Rusy se zpřísněným režimem (bod 5). Jiné
budovy v Jáchymově a Hlemýždí zase po první světové
válce posloužily jako útočiště pro italské běžence
a Poláky z Haliče, kteří měli dokonce v Jáchymově
vlastní školu.

Historie našich částí současné obce je rozsáhlá a stále je
co objevovat, ať už v knihovnách či v terénu, a proto
pátrejme, bádejme, a hlavně si předávejme své objevy
z historie našich osad a Brniště samotného. Znenadání
jsme se ocitli na konci našeho dnešního putování, jelikož
parkoviště, ze kterého jsme vyšli, máme z parčíku přímo

na dohled.


Délka trasy: 4 km, výlet 1 hodina
Pro: dobrodruhy v dlouhých kalhotách (v době
žní je zadní část mokřadů stěží průchodná)
Terén: silnice, cesty, louky, mokřady
Keška: „Jez“
Dnešním dílem bych se rád rozloučil, osmý díl je dílem
posledním, i když pár typů na procházky „Za našimi
humny“ ještě leží v šuplíku. Snad se třeba někdy
vydáme spolu na Tlustec či do míst, kam „nevedou
žádné cesty“. Myslím tím cesty zaniklé v době
kolektivizace, kdy mnohé byly zrušeny a rozorány,
a nyní nám zbývají jen nekonečné lány polí. Blýská se
však na lepší časy, kdy u nás v současné době probíhají
pozemkové úpravy, a tak se snad nových cest brzy
dočkáme a s nimi i nových možností na výlety po okolí.
Závěrem bych ještě rád poděkoval paní Ivě Tomkové
in memoriam, že mě na myšlenku těchto výletů přivedla,
a za historickou podporu místnímu badateli Petru
Randusovi, se kterým se jistě ještě potkáme na nějaké
té besedě u nás v obci. Za humny na viděnou!


Luko a Toman, YMCA Sever, z. s

.
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ZŠ A MŠ BRNIŠTĚ
Má představa o vedení ZŠ a MŠ Brniště je jasná. Chci
pokračovat v cestě, kterou zde vytyčila p. ředitelka Věra
Tvrdíková, ale to neznamená, že se nebudu snažit vést
školu dle nových trendů, které přináší moderní doba.
Mám obrovskou výhodu, že Věra Tvrdíková zůstává
v pracovním poměru ve zdejší škole, což mi přinese
možnost se opřít o její mnohaleté zkušenosti
a její lidský přístup. Mým cílem je kladně
ovlivňovat situaci a klima školy a navázat
na její práci. Jsem si vědoma, že je to
d l o u h o d o b ý p ro c e s v y ž a d u j í c í
systematickou práci a spolupráci
všech, co se na chodu školy podílejí.
Ve škole by měly být děti šťastné,
a pokud jsou šťastné, tak jsou
spokojeni rodiče i učitelé. 


1. 8. nastoupila do funkce ředitelky ZŠ a MŠ v Brništi paní
Mgr. Milena Tanderová. Přejeme paní ředitelce, ať se jí
v Brništi líbí, ať se jí daří v její práci a ať se ji splní všechna
předsevzetí a plány, které si stanovila. Požádali jsme ji o krátké
představení.
yslím, že jeden z nejtěžších úkolů je
objektivně popsat sám sebe.
Pokusím se o to.
Jmenuji se Milena Tanderová, narozená
v České Lípě, kde současně i bydlím.
Mé dětství jsem trávila u své babičky
a dědy ve Velkém Grunově a s rodiči
na chalupě tamtéž, proto považuji
tuto oblast za svůj domov. Shodou
okolností jsem dostala před rokem
nabídku učit na zdejší základní
škole. Musím říci, že po mém
30letém působení na jiných
základních školách se zde cítím
velmi dobře. Jsem velice mile
překvapena, jak zde funguje
součinnost žáků s učiteli pod vedením
současné paní ředitelky a významná
podpora vedení obce směrem k potřebám
školy, bez které by vše shora uvedené
nemohlo fungovat. V průběhu školního roku
jsem se dozvěděla, že současná p. ředitelka již
nebude pokračovat ve své funkci. Pro mě z toho vzešla
výzva zúčastnit se konkursu na ředitelku této skvělé
školy. Mé rozhodnutí nebylo jednoduché. Po mnoha
konzultacích s p. ředitelkou i s kolegyněmi, od kterých
se mi dostávalo a dostává maximální podpory pro mou
budoucí činnost, jsem dospěla k závěru, že se
o to pokusím. K výběrovému řízení jsem přistoupila
s velkou úctou a pokorou a výsledkem je, že od 1. 8. 2022
se Vám budu moci představit jako nová ředitelka školy. 


Na závěr mé prezentace si dovolím
uvést ještě pár informací z mého
osobního života. Je mi 47 let, mám
22 letého syna Libora a malého
pejska Josífka, se kterým trávím
hodně času v přírodě. Můj soukromý
život je spojen z převážné části s mou
milou rodinou, se kterou sdílím všechny
strasti i radosti. Snažím se být pozitivním
člověkem, který na problémy a nástrahy
života pohlíží s nadhledem a vždy věří ve šťastný
konec. Považuji se za optimistu, jsem spravedlivá, umím
přiznat chybu, ale také jsem člověk, který si za svými
názory stojí. Věřím, že má nastavená strategie rozvoje
školy bude naplněna a přinese všem mnoho dobrého
pro další fungování. Jsem ochotná pro to udělat, co je
v mých silách.

S pozdravem vždy dobře naladěná Milena Tanderová

OHLÉDNUTÍ ZA ČERVNOVÝMI DNY V ZŠ

V NAŠEM OKOLÍ

DĚTSKÝ DEN
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ZŠ A MŠ BRNIŠTĚ

LEKHOATLETICKÝ TROJBOJ

VÍTĚZOVÉ TROJBOJE

NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

V NÁRODNÍM MUZEU

RAJEME SI SPOLU RÁDI, MY JSME
TOTIŽ KAMARÁDI!

úkolů a na jejím konci nás čekaly sportovní soutěže
a samozřejmě poklad. 

Letos jsme jeli na výlet do Starých Hradů a opravdu
si to užili. Viděli jsme víly, obry, vodníky a navštívili
dokonce i peklo. Vydali jsme se také na tajný výlet
do Mimoně. Projeli jsme se vlakem, v Mimoni jsme si dali
zmrzlinu a zpátky jsme jeli autobusem. Děti si cestování
moc užily. 

Na konci června jsme se rozloučili s předškoláky. Zase
rychle vyrostli a už se těší na první třídu a nové zážitky.
Celý rok utekl jako voda. Z nových dětí, které přišly
trochu s ostychem a někdy i pláčem, se stali kamarádi.
Naučili se a zažili spoustu věcí, našli si kamarády,
na které se do školky těší.  

Děkujeme všem, kteří nám celý rok byli nakloněni,
spolupracovali s námi a pomáhali. Těšíme se na další
setkávání při akcích naší MŠ.  


Přiblížil se konec školního roku a u nás
ve školce se děla spousta zajímavých věcí. Proběhlo
několik projektových dnů. Navštívila nás lektorka z Malé
technické univerzity a my spolu s ní stavěli mosty
a města. Byl to moc hezký zážitek. Stavěli jsme dokonce
podle mapy. V lese v Hradčanech jsme si užili den
s lektory z VLS. Několikrát jsme navštívili místní
Ekocentrum a vyzkoušeli nové programy. Jako vždy
to bylo velmi hezké a děti byly nadšené. 

V MŠ proběhl také Modrý den na oslavu Dne Země.
Na čarodějný rej ve školce přiletěly i čarodějnice ze školy,
takže veselí bylo dost a dost. Navštívila nás chovatelka
dravých ptáků. To byl pro děti i paní učitelky velmi silný
zážitek. Vidět dravce z takové blízkosti a mít ho dokonce
na ruce se jen tak nepoštěstí. Oslava Dne dětí se také
vydařila. Cesta za pokladem byla provázena spoustou

Kolektiv MŠ
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SSK BRNIŠTĚ
STŘELECKÁ SOUTĚŽ O POHÁR STAROSTY
r a d i č n í
střelecká soutěž
ze vzduchové
pušky „O pohár starosty
obce Brniště“ se konala
21. května 2022.

Soutěž proběhla ve
dvou kategoriích: první
kategorie do 12 let a
druhá od 13 do 17 let.
V první kategorii se
utkalo
čtrnáct
závodníků, ve druhé
kategorii čtyři.  

Střílelo
se
ze vzduchové pušky
na vzdálenost 10 metrů
s těmito výsledky:
V první kategorii se umístila na 1. místě Nikola
Herbstová, na 2. místě Jakub Lalák a na 3. místě Nela
Gottfriedová.  

Ve druhé kategorii se umístila na 1. místě Amálie
Elizabeth Obdržálková, na 2. místě Jaroslav Nedbal
a na 3. místě Eliška Hudáková.  

Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru
starosty pro rok 2022 se stala Amálie Elizabeth
Obdržálková.  

V obou kategoriích se na předních místech umístily
děti z místního Sportovně střeleckého klubu Brniště, což

svědčí o velmi kvalitně vedeném tréninkovém cyklu.
Díky zapálení trenérů a dětí mají skvělé výsledky
na závodech po celé republice. Myslím, že Brniště má být
na co pyšné a naši střelci budou Brniště reprezentovat
i propagovat po celé naší republice.  

Děkuji za skvělou organizaci celé akce všem, kteří se
na ní podíleli, a ještě jednou gratuluji všem vítězům
ke skvělým výkonům.  


Mgr. Michal Vinš, starosta obce

KOMBINOVANÁ SPORTOVNÍ STŘELNICE
červenci jsme se stavební firmou a se zástupci
obce poklepali na základní kámen
Kombinované sportovní střelnice, která

vyroste v Brništi. Dotaci na tuto akci nám poskytne
Národní sportovní agentura. Jedná se o nadčasový
projekt s nadregionálním přesahem. Stavba bude
zahájena 25. 7. 2022
a
dokončena
v listopadu 2022.

N a d á l e p ro b í h a j í
tréninky, i když jsou
ovlivněny a částečně
omezeny rekreacemi
či tábory našich dětí.
Připravujeme se
však na podzimní
závody a moc se na
ten „závodní
kolotoč” těšíme.


Mgr. Klára Kaspe

r
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FK BRNIŠTĚ
Z ČINNOSTI / SRANDAMAČ DNE 25. 6. 2022 HŘIŠTĚ VELKÝ GRUNOV

dravíme všechny
příznivce našeho fotbalu.
Navazuji na poslední část z minulého čísla, kdy
jsem avizoval utkání na domácím hřišti proti
sousedním Novinám. Tento zápas naši hráči vyhráli
těsně 1:0. K dalšímu utkání jsme cestovali na druhou
stranu do Valtinova. Zde se nám po hodně dlouhé době
podařilo vyhrát 2:0. Byla to cenná výhra nad tímto
soupeřem. Následoval zápas doma proti Kunraticím,
který byl zvládnut poměrně snadno 6:2. I když se
v tomto utkání začátek nedařil a hosté po čtvrthodině
vedli o dvě branky, přesto došlo k obratu a konečné
výhře. V dalším zápase přijel tým z Jablonného a naše
barvy slavily výhru 6:0. Po tomto utkání se dohrával
zápas ve středu v Mimoni proti tamní rezervě. Toto
utkání bylo vyrovnané a výsledkem byla remíza 3:3,
ale na pokutové kopy vyhráli domácí. Tento zápas byl
nakonec posledním v této soutěži, neboť utkání v Prysku
proti Kam. Šenovu bylo zrušeno. Důvodem byla nízká
účast domácích hráčů, takže naši hráči vyhráli
kontumačně bez boje. Náš tým nakonec vybojoval
2. místo v konečné tabulce. Vzhledem k tomu, že první
tým z Pertoltic odmítl postup do okresního přeboru
II. třídy, tak postupuje naše mužstvo. Příští sezonu tedy
budeme hrát vyšší soutěž. Doufáme a věříme, že se bude
dařit. A nyní rozpis podzimní části soutěže. Začíná se
jako vždy 2. kolem. Začátky jsou pouze orientační, neboť
bude záležet na tom, jak budou zápasy obsazeny
rozhodčími. Letní příprava začne dle pokynů trenérů
Zdeňka Bartoně a Fandy Ondřejky. V plánu je první
přípravný zápas 23. 8. 2022, ale ještě bude upřesněno
na vývěsce a na sociálních sítích. 


Zákupy

Brniště

13. 08. 2022

14:00

3. Kolo

Brniště

Dubá

20. 08. 2022

14:00

4. Kolo

Dubice

Brniště

27. 08. 2022

14:00

5. Kolo

Brniště

Svor

03. 09. 2022

14:00

6. Kolo

Žandov

Brniště

10. 09. 2022

17:00

7. Kolo

Brniště

Stružnice

17. 09. 2022

13:30

8. Kolo

Polevsko

Brniště

25. 09. 2022

16:30

1. Kolo

Brniště

Bukovany

28. 09. 2022

16:30

9. Kolo

Brniště

Č.Lípa B

01. 10. 2022

13:00

10. Kolo

Brniště

Lindava

08. 10. 2022

13:00

11. Kolo

Hor. Police

Brniště

15. 10. 2022

12:30

12. Kolo

Brniště

Sosnová

22. 10. 2022

12:30

13. Kolo

St. Splavy

Brniště

29. 10. 2022

11:30

14. Kolo

Bukovany

Brniště

05. 11. 2022

11:00

Jménem klubu přejeme všem příjemnou dovolenou
a těšíme se na vás zase brzy na hřišti. 


St. garda FK Brniště – st. garda Arsenal Č. Lípa

Branky FK Brniště: Jarda Zelenka, Milan Kuchař. 

Rozhodčí: Tomáš Toráň. 

Sestava FK Brniště: Filip Toráň, Vašek Volf, Zdeněk
Bartoň, Josef Stareček st., Pavel Horáček, Jirka Chour ml.,
Fanda Ondřejka, Pavel Luft st., Michal Vinš, Jarda
Zelenka, Milan Kuchař. Na střídání byli připraveni a také
hráli: Standa Kopecký, Josef Rychnovský st., Pepa
Hlavnička, Jarda Löbl, Fanda Horáček, Hynek Horáček.  

rálo se za velkého tepla, první branku dal
Jarda Zelenka, hosté potom otočili výsledek
ve svůj prospěch. Hosté byli lepším týmem
a ve druhém poločase přidali další tři branky. Za naše
barvy snížil Milan Kuchař. Konečný výsledek 6:2/3:1/.

Po utkání zahrála kapela MP3 pro poslech a později
i pro tanec. Věříme, že se setkání podařilo a těm,
kteří přišli, se to líbilo.
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DĚNÍ V EKOCENTRU VČELÍN
Ze srdce chceme poděkovat všem sponzorům. Nadace
Preciosa (prostřednictvím firmy Preciosa Ornela a.s.)
darovala Podralskému nadačnímu fondu ZOD více než
tunu skleněných korálků a perliček a 25 kusů barevných
skleněných tyčí v deseti odstínech a společnost Glass METAL s.r.o. nám věnovala křišťálové ověsy. Stezku
plánujeme zapojit do projektu Crystal Valley. 

V září budeme pokračovat realizacemi v programech,
které jsme odzkoušeli v minulém školním roce a také
budeme pokračovat s další řadou Ekokroužku a Relaxů
pro ženy.


červnu jsme úspěšně ukončili zkoušky
programů Užitková zvířata a jejich význam
pro člověka – sdílené přírodní bohatství
v Euroregionu/ Nutztiere und ihre Bedeutung für
Mensch - gemeinsamer Naturreichtum in der Euroregion
č.ž. 100520817. Dětem a pedagogům se naše aktivity
a pomůcky moc líbily a doufáme, že i realizace
programů, které budou probíhat od září, budou
pro všechny stejně přínosné.  

Ani o prázdninách se na Včelíně nenudíme,
naplánovány byly dva workshopy - jeden proběhl
v červenci v Brništi a druhý se bude konat v srpnu
v Neukirchu. Workshopy jsou zaměřeny na užitková
zvířata. Děti budou o zvířátka pečovat, tvořit z vlny nebo
peří, spát na seně, navštíví sýrárnu, sádky a zažijí mnoho
dalších věcí spojených se životem na statku. 

Srpen bude ve znamení Skleněné stezky. Stezku
společně vytvářejí Podralský nadační fond ZOD, obec
Brniště a firma Pačinek Glass. Otevřena bude na podzim
2022.  

V průběhu srpna budou tvořena jednotlivá zastavení,
ozdobená skleněnými tyčemi a jinými skleněnými
artefakty. Chtěli bychom jednotlivá zastavení osázet
rostlinami, které budou korespondovat se sklem. Jsme
přesvědčeni, že výsledek se bude líbit a my i děti
si užijeme kreativní chvíle.  


Tým ekocentra Včelín
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LUHOVÁCI
ako v mraveništi to vypadalo na Luhovském hřišti,
kde se v neděli 5. 6. konal dětský den. 

Velcí mravenci předávali své zkušenosti malým
mravenečkům. Učili je překonávat velké překážky
i každodenní robotu v mraveništi. Tolik píle, snahy
a chuti zvládnout kdejakou překážku se jen tak nevidí.
Starali se o mravenčí vajíčka i o nejmenší mravenčí
miminka. Stavěli mraveniště, zatloukali, budovali,
poznávali, skládali, … Po každé práci musí přijít
zasloužená odměna a tentokrát to bylo v podobě zábavy,
kterou mohli malí mravenečci využít společně s Honzou
Popletou. Každý malý mraveneček si na závěr odnesl
sladkou odměnu a ocenění, které ho opravňovalo stát se
dříve nebo později pracovitým mravencem. Na památku
si mohly děti pořídit fotografii přímo z mraveniště, která
jim tento skvělý den bude připomínat ještě dlouho. Než
se s vámi rozloučím, ráda bych poděkovala obci Brniště,
společnostem Kamenolom Brniště a.s., ZOD Brniště a.s.,
Odřeji Serdelovi a Michalu Vinšovi, kteří podpořili svým
darem tuto akci určenou dětem. A obzvlášť velké
poděkování bych chtěla směřovat všem dobrovolnicím
a dobrovolníkům, kteří se na přípravách a dětském dni
podíleli. Moc děkuji a vážím si toho, bez vás by od nás
neodcházela ta spousta šťastných a spokojených dětí.
Už teď se těšíme na příští rok, který se pravděpodobně
ponese v duchu indiánském. Předtím s námi ale můžete
prožít spoustu dalších akcí, hned v srpnu nás čeká
Luhovský víceboj.
Nina Vinšová, Luhováci, z. s

.
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PLAMEŇÁCI - MLADÍ HASIČI BRNIŠTĚ
ladí hasiči z Brniště Plameňáci se od roku
2019 účastní každoroční hry Plamen. Tato
hra má tři kola a právě to třetí se konalo
na Lesním zátiší v Brništi dne 21. 5. 2022. Naši Plameňáci
se zúčatnili v několika kategoriích a disciplínách.
Nejmenší (přípravka) jsou rozděleni do tří kategorií
dívky - chlapci, nejmladší, mladší a starší. V kategorii
nejmladších se za dívky na prvním místě umístila
Viktorie Kráľová, v kategorii mladší dívky se na prvním
místě umístila Ema Henzlová. V kategorii starších
chlapců se umístil na prvním místě Tomáš Kaluba,
na třetím místě Lukáš Zelenka a na šestém místě Daniel
Raich. V Brništi mladí Plameňáci odběhli dvě disciplíny štafetu požárních dvojic a štafetu 4x60 m, a tím si
pomohli k tomuto krásnému umístění.

Mladší Plameňáci se předvedli v jejich oblíbené

Pokorná. Těmto dívkám gratulujeme a přejeme mnoho
štěstí. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat SDH Brniště
za zajištění občerstvení a technickou pomoc. DĚKUJEME  


Za vedoucí tým Leinerová Ev
disciplíně - požárním útoku, kde běželo sedmičlenné
družstvo. Co to vlastně ve hře Plamen je požární útok?
Družstvo vybíhá v počtu sedmi závodníků, dva
našroubují koš na savici (vodníci), zapojují se požární
hadice B do mašiny a rozdělovače, závodník
narozdělovači zapojí dvě požární hadice C a jednu
požární hadici B a dva závodníci na proudu si zapojí
požární hadici C a proudnici, poté rozdělovač
a proudaři, vybíhají k nástřikovým terčům, které jsou
od základny vzdálené 40 m, kde musí do středu terče
nastříkat 10 litrů vody. Vše se měří časomírou. Naši
Plameňáci ukončili požární útok s krásným časem 44,96
sekund, a tím se v požárním útoku umístili na krásném
třetím místě. V celkovém součtu hodnocení tří kol hry
Plamen se Plameňáci z Brniště umístili na krásném
čtvrtém místě. A jako jediný nejstarší Plameňák
v kategorii dorost se na třetím místě v celkovém
hodnocení umístil Lukáš Pilous. Mimo jiné byly na této
soutěži vyhlášeny i výsledky našich mladších dívek
v disciplíně 60 m s překážkami, kde se šest dívek
kvalifikovalo do krajského kola v této disciplíně
v Jablonci nad Nisou. Jmenovitě jsou to tyto dívky: Nela
Kulhánková, Sabina Pokorná, Klaudie René Kráľová,
Karolína Kulhánková, Miriam Raichová a Tereza

a


￼12

OHLÉDNUTÍ ZA BRNIŠŤSKOU POUTÍ / ZLATÁ SVATBA
ZLATÁ SVATBA
ana a Jiří Pekárkovi tento rok oslavili zlatou
svatbu. Před 50 lety dne 8. 7. 1972 si řekli své
„ano" na radnici v Mimoni. Celý svůj společný
život prožili v Brništi. Mají spolu dvě děti, čtyři vnoučata
a dvě pravnoučata.

Celá rodina přeje ze srdce mnoho dalších společných let,
které promění dnešní zlato v diamanty.

Obecní úřad i redakční rada se připojují k blahopřání
rodiny a přejeme hlavně zdraví, štěstí a spokojenost
do dalších společně prožitých let.
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Textový rámec - přednastavený 1 sloupec - odsazení od okraje rámce 0
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