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V tomto čísle najdete
50 let půjčovala knihy …
Baby klub slaví
Zprávy od hasičů
Jak budujeme

Vážení spoluobčané,
první měsíc v roce 2020 utekl, ani nevím jak. Všichni ještě
máme v živé paměti Vánoce, nový rok, jako by to bylo před
pár dny. Ale skutečnost je trochu dál, až vy budete tyto řádky
číst, děti už budou mít za sebou pololetní vysvědčení
i prázdniny.
Nemohu v samém úvodu začít jinak než informacemi, které
jsou teď pro obec i občany nejžádanější. Ministerstvo
životního prostředí na samém konci loňského roku potvrdilo
výjimku ze zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin.
O této výjimce již bylo rozhodováno několikrát, ale
ministerstvo od Krajského úřadu Libereckého kraje vždy
požadovalo doplnění a odůvodnění jejich rozhodnutí a nyní
rozhodnutí potvrdilo.
Co to znamená pro těžbu na Tlustci? Potvrzení výjimky
nepovoluje těžaři zahájit dobývací činnost, o tom bude
rozhodovat báňský úřad, a to po doručení žádosti o povolení
hornické činnosti od těžaře. Ten se musí vypořádat se všemi
podmínkami vycházejícími ze závazného dokumentu EIA.
V prosinci byly všem občanům zaslány návrhy dohod
o kompenzaci mezi obcí Brniště a firmou Kamenolom
Brniště, a. s., ke kterým jsme mohli podat své podněty, a to
k patnáctému lednu. Vašimi podněty se zabývá jmenovaná
komise a zapracovává je do návrhu. Připravené smlouvy pak
půjdou k posouzení nezávislému advokátovi. Doplněné
návrhy budete moci zhlédnout na webových stránkách obce.
Mnohým z vás chybělo v kompenzační dohodě vyřešení
obchvatu Luhova, a to z důvodu, že nechceme nést břemeno
hlavního investora, nechceme tím obec jakkoliv finančně
zatížit. Ale jednáme s Libereckým krajem o možné variantě

vybudování obchvatu, kde investorem by měl být
Kamenolom Brniště, a. s. a kraj by zajistil vykoupení
pozemků. Čím více se o těžbě na Tlustci mluví, tím více jsem
slyšel „my chceme referendum“. Reakce na to je, že byl
založen přípravný výbor referenda, který shromažďoval
podpisy občanů do archu. Žádost o konání místního referenda
ve věci potencionální těžby na Tlustci byla doručena na
obecní úřad, který nyní ověří jednotlivé referendové archy.
Pokud bude vše v pořádku, bude se o referendu jednat na
únorovém zasedání zastupitelstva. Podle mého názoru místní
referendum k této věci mělo proběhnout již podstatně dříve,
ale pokud si to občané přejí, aby se mohli vyjádřit, tak je
v tom podpořím. Plně respektuji každého občana, ať má na
tuto problematiku kladný či záporný pohled.
Teď trochu příjemnější a oddychovější téma. V obci probíhá
plesová sezóna, spousta plesů již byla a několik jich vás ještě
čeká. Pozvánky na ně najdete uvnitř Zpravodajství. Obec
v letošním roce uspořádala zhruba po 10 letech Obecní ples,
který byl plný překvapení a zážitků. Snad jste si ho užili
a budete souhlasit s obnovením jeho tradice.
Na čem teď pracujeme, jsou přípravy na Masopust, který se
bude konat na přechodný den tohoto roku. Opět uvítáme
masky malých i velkých účastníků. Všechny vás na tuto akci
srdečně zvu a přeji nám hezké počasí a ať si to užijete.
Poslední řádky patří poděkování všem, kteří se spolupodíleli
na různých akcích a jejich přípravách v posledních měsících.
A druhé poděkování patří tvorbě Zpravodajství, bez nich
byste přišli o spoustu informací a zajímavostí.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

Nenechte si ujít:
Dětský maškarní bál v sobotu 15. února od 13. hod. v KD Velký Grunov • Masopust v sobotu 29. února
Karneval Honzy Poplety v neděli 8. března od 14 hod. v KD Brniště
Bazárek dětského oblečení v sobotu 14. března od 9 - 13 hod. v Oáze • Ukliďme příkopy v sobotu 28. března od 9 hod.
Jarní otevírání stezek v sobotu 4. dubna od 13 hod., start v zahradě u Ekocentra • Přehled plesů letošní plesové sezóny na str. 9
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Z jednání zastupitelstva konaného dne 9. 12. 2019
Na svém posledním jednání v roce 2019 zastupitelé
projednávali mnoho důležitých záležitostí týkajících se
života v obci. Nejdůležitější bod programu jednání –
rozpočet obce na rok 2020 – zastupitelé podrobně probírali
a po dlouhé debatě schválili v původním návrhu. Obec
tedy bude hospodařit se schodkovým rozpočtem a schodek
bude krytý přebytky z minulých let. Zároveň ZO schválilo
rozpočty příspěvkových organizací a střednědobý výhled
obce.
V dalších bodech zastupitelé schválili obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích, a to o místním poplatku
o odpadech (500 Kč/rok/občan), ze psů, veřejného
prostranství a o místním poplatku ze vstupného.
Dále pak zastupitelé schválili zapojení se do projektu
„Rozkvetlé louky„. Jedná se o příhraniční spolupráci
se Svobodným státem Sasko a Českou republikou, kde
obec Brniště figuruje jako leadr a louky by podle projektu
mohly být rozkvetlé v roce 2023.
Obec bude i nadále podle přijatého usnesení využívat
služby investorsko – inženýrské činnosti ve stavebnictví
firmy pana Lukáše Hrádka s IČ 87398656.
Ve své dotační politice zastupitelé schválili příspěvky
dobrovolným hasičům Brniště a fotbalovému klubu
Brniště. Zároveň schválili přijetí sponzorských darů pro
MŠ a ZŠ Brniště od firem Apollo Metal Brniště a firmy
Partner In Pet Food CZ, za co patří firmám poděkování.
Zastupitelé se také věnovali požadavku své členky, a to
odvolat bývalého předsedu finančního výboru i z funkce
člena výboru.

Provoz sběrného dvora
I nadále platí zimní otevírací doba (říjen – březen)

Čtvrtek 12 – 17 hod.
Sobota 14 – 17 hod.
ZPOPLATNĚNÉ DRUHY ODPADŮ:
• stavební suť z drobných úprav bytu nebo RD
typizovaný přívěs za OA do váhy 350 kg - 300 Kč
• střešní krytina (eternit, IPA…)
typizovaný přívěs za OA do váhy 350 kg - 300 Kč
• pneumatiky osobní bez disku - 42 Kč/kus, max. 4 ks/rok
V případě generálního úklidu bytu nebo rodinného domu
(prodej nebo nákup nemovitosti, likvidace pozůstalosti za
posledních několik let…) sběrný dvůr přebírá odpad jen do
množství běžného úklidu, tedy viz výše – typizovaný
přívěs za osobní auto. V ostatních případech je nutné řešit
likvidaci odpadu přistavením kontejneru na místo
likvidace, a to po dohodě mezi občanem a odpadovou
firmou.

Za sběrný dvůr, Ing. Igor Jediný

Poplatky
Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů zůstává zachován stejně jako
v předchozích letech ve výši 500 Kč. Je splatný jednorázově do
31. 3. 2020 či ve dvou splátkách, a to polovinu do 31. 3. 2020
a druhou polovinu do 30. 6. 2020.
Platbu poplatku lze provést v hotovosti nebo prostřednictvím
platebního terminálu v pokladně obecního úřadu. Úhradu lze
provést také bezhotovostně na č. obce 6222421/0100. V tomto
případě je nutné uvést jako variabilní symbol rodné číslo
poplatníka. Pokud se jedná o platbu za více osob, stačí zaslat

Tomuto návrhu bylo vyhověno.
V diskuzi i v průběhu jednání zastupitelé projednávali
problematiku „Tlustce„ a schválili zveřejnění Dohody
o kompenzaci mezi občany. Samotné schvalování
Dohody ponechali na únorové jednání ZO.
Na závěr starosta poděkoval všem občanům za účast
a navrhl termín dalšího jednání ZO – 22. 1. 2020.
Ing. Igor Jediný - místostarosta

Pozvánka
Další jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 19. 2. od 17. hodin na sále KD v Brništi

Inovujeme naše odpady
Jak jste již asi všichni zaznamenali, od října jsme spustili
nový inovační systém třídění odpadů Econit, který naše
odpady monitoruje. Díky tomuto systému víme, kolik se
vyprodukuje separovaného odpadu v naší obci. Musím říct,
že jsem mile překvapen, jak se někteří občané inovace
zhostili a přihlásili se do systému. Díky tomu se začalo
v obci více třídit a někteří občané již přicházejí s informací,
že jim ubylo směsného odpadu v černých popelnicích.
Zatím stále probíhá pilotní ověřování. Jsem si vědom toho,
že jsem sliboval zavedení motivačního systému. Prozatím
máme málo získaných dat, ale už nyní mohu sdělit, že se na
systému pracuje a ten by měl být platný od poloviny
letošního roku.
V současnosti evidujeme pouze dvě složky - papír a plast.
Při třídění převažuje papír - cca 55 %, na plast připadá
45 %. Celkem se do konce roku 2019 odvezl z vašich
domácností v pytlech tříděný odpad o celkové hmotnosti
2.702 kg, z toho 1.252 kg plastů a 1.450 kg papíru.
A to jsou pouze separáty, které jsou přímo z domácností.
Zatím nám systém funguje pomocí pytlů. To chceme
změnit a v letošním roce jsme podali žádost o dotaci na
pořízení nádob (popelnic) na separátní odpad (plast, papír,
sklo a tetrapacky). Tyto nádoby by měly být u každé
nemovitosti. Očekáváme od toho, že občané budou více
třídit, protože nebudou muset s odpadem chodit k separátním hnízdům.
Rád bych vyzval občany, kteří se ještě do systému
nepřihlásili, ať tak učiní. Prosím o umísťování QR kódů na
pytle do středu pytle tak, aby kódy zůstávaly čitelné
a nepoškozené. Naplněné pytle je třeba umístit před své
nemovitosti každý lichý čtvrtek - nejpozději v 7 hodin
ráno.
Chcete-li sami sledovat, kolik jste toho natřídili
vy konkrétně, můžete se do systému přihlásit, o přístup
si požádejte na obecním úřadě.
V měsíci dubnu uspořádáme na toto téma besedu, kde
vyhodnotíme zavedený systém a představíme motivační
systém.
Věřím, že třídit vás bude ještě více, jelikož to dává smysl
a následně to přinese úsporu obci.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

e-mail se seznamem poplatníků na chladkova@brniste.cz.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále
pak vlastník nemovitosti (dům či byt), kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba, pak je výše poplatku stejná, jako
za jednu osobu. Povinností občana v případě stěhování
z obce je se odhlásit jako poplatník místních poplatků
a zároveň vrátit popelnici. Svoz komunálního odpadu probíhá
v obci každý lichý týden ve čtvrtek.
Poplatek za psa činí 100 Kč (za každého psa) a je splatný do
30. 4. 2020.
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50 let půjčovala knihy v Brništi…
Ano, je to pravda, 50 let půjčovala paní Růžena Toráňová
knížky v Brništi v knihovně. V březnu oslaví 71. naroze niny a v knihovně začala pracovat ve svých 20 letech.
Celý život prožila v Brništi, kde i pracovala. Začínala ve
školní družině ve zdejší škole a později jako skladnice
v JZD a před odchodem do důchodu na benzinové pumpě
v Brništi. Vychovala tři děti, má 5 vnoučat a jedno
pravnouče.
Růžo, jak ses k té práci vůbec dostala?
No, pracovala jsem ve školní družině jako vychovatelka
a hledali někoho, kdo by si vzal na starost místní knihovnu
po paní Mařanové a protože jsem vždycky ráda četla a měla
vztah ke knížkám, tak jsem si řekla, že bych to mohla
zkusit. No a vydrželo mi to 50 let, to je hezké, ne?
A jaké byly začátky a na co si vzpomeneš / třeba
i s úsměvem?
Začátky byly samozřejmě těžší. Knihovna byla tenkrát
v bývalé budově JZD vedle samoobsluhy /dnes zde stojí
modlitebna BJB/, muselo se topit, bylo to složitější.
Nejdůležitější ale bylo to, že se musel udělat nový
přírůstkový seznam. To mi trvalo skoro celý rok, a tak jsem
začala půjčovat knihy až v roce 1970. Časem se knihovna
přestěhovala na tehdejší národní výbor. To ale nebylo
poslední stěhování. Bylo to celkem 7x. Další stěhování
bylo do budovy, kde dnes bydlí Kupkovi a je prodejna.
Odtud to bylo do kulturního domu a pak zase zpět na
národní výbor. Poslední stěhování bylo už jen v rámci
budovy dnešního obecního úřadu, nejdříve vedle pošty, kde
je dnes archiv OÚ a naposledy do prostor OÚ v přízemí,
kde je knihovna dodnes. Ale přes veškeré putování po vsi
si nás čtenáři vždycky našli a zůstali nám věrni.
Jaké mají čtenáři možnosti a z čeho si mohou
vybírat?
Už od samého začátku má naše knihovna v průměru kolem
3200 svazků. Ty se samozřejmě vyměňují, staré a nečtené
vyřazují a postupně se dokupují nové, o které je zájem.
Jedna z větších revizí knižního fondu proběhla v roce 2012,
kdy se spousta nečtených a zastaralých knih vyřadila a dala
se k dispozici občanům.
A jak to bylo s půjčováním knih a máš nějaké věrné
a dlouholeté čtenáře?
To se často měnilo, řekla bych v takových vlnách.
Samozřejmě s rozvojem techniky čtenářů ubývalo. V roce
2012 počet klesl na 24 registrovaných čtenářů. Třeba v roce
2008 jich bylo 32. Poslední dobou se to trochu zlepšilo
a dnes jich máme asi 39. Potěšující je, že je z toho 15 dětí.
To mi dělá radost, protože si myslím, že i přes veškerý
pokrok patří kniha mezi nejdůležitější věci v kulturním
rozvoji každého člověka.
A věrní čtenáři? Od samého začátku je věrný pan Ladislav
Hodouš, velice často mě navštěvovala paní
Chocholoušová, Pekárková, Růžková a paní Bílková
z Luhova, pan Louda, pan Joha.
Máš ty čas na čtení a máš nějaké oblíbené autory?
Četla jsem hodně celý život a dalo by se říci, že všechno.
Teď, co jsem v důchodu, tak je to lepší, a tak když se
nevěnuji vnoučatům nebo práci na zahrádce, tak si ráda
sednu s dobrou knížkou. Jsou autoři jako Simmel, Smith,
Sheldon, Hailey, Cole, Woodová. Z českých například
Borská, Mňačko, Loukotková, Hartl, Procházka, od
kterých mám přečteno skoro všechno a těším se na jejich
další díla. Myslím, že čtení k té knihovně patří, pak může
člověk doporučovat a radit.
Co bys mohla říci zajímavého o činnosti knihovny?
Třeba to, že mi dělalo radost hlavně v posledních letech,

když přišli do knihovny malí čtenáři. Pravidelně již několik
let chodily děti z MŠ i ZŠ na tzv. Den otevřených dveří, kde
si děti knihovnu prohlédly, prohlédly si knihy, mohly si je
vzít do ruky, paní učitelky jim pak něco přečetly, ve školce
si o tom povídaly, do školky si děti také vypůjčily nějaké
knihy, a když je přišly vrátit, přinesly dárek v podobě
obrázků z přečtených knih. Ty jsem si samozřejmě
vystavila.
Pro žáky ze školy jsme pořádali soutěže “O nejlepšího
čtenáře”, čtenářské kvízy a soutěže.
A něco optimistického na závěr?
Vím, že je nová knihovnice i ve Velkém Grunově, a tak
přeji oběma tolik dobrých čtenářů, jako jsem měla já, ať se
jim v jejich práci daří a přeji jim také alespoň 50 let v této
krásné činnosti.
O práci v knihovně si s paní Toráňovou
povídala Libuše Horáčková.

Poděkování knihovnicím
Ač nerad, ale musel jsem přijmout a vyhovět přáním našich
knihovnic a ukončit jejich dlouholetou činnost v našich
knihovnách.
Vy, co knihovny navštěvujete, víte, že knihy nejen půjčovaly,
ale i opečovávaly, vedly jejich evidenci, ale především byly
vám nápomocny při výběru literatury, o kterou jste projevili
zájem. Jejich práce si velmi vážím a vím, že ji vykonávaly
s velkou pečlivostí. Knihovnicí v Brništi byla dlouhá léta paní
Růžena Toráňová. Na dráhu dobrovolné knihovnice nastoupila
v roce 1969 a vydržela tuto činnost dělat až do konce roku
2019, což je krásných a dlouhých 50 let. Za tuto dobu
knihovnu přestěhovala sedmkrát, celou ji převedla do
elektronické podoby tak, jak se postupně systém digitalizoval.
Paní Toráňová odvedla velký kus práce, věnovala naší
knihovně spoustu svého času a já bych jí touto cestou moc rád
poděkoval nejen za sebe, ale i za všechny občany.
Ve Velkém Grunově byla knihovnicí paní Anna Šamajová, a to
od roku 2012. Svou činnost ze zdravotních důvodů však
musela ke konci roku 2019 ukončit. Paní Šamajové rovněž
děkuji za její ochotu pracovat pro spoluobčany a přeji hlavně
pevné zdraví.
Knihovny budou pokračovat dále a obec jejich činnost bude
i nadále plně podporovat. V Brništi je od ledna novou
knihovnicí paní Lenka Laláková a ve Velkém Grunově
převezme tuto činnost dcera paní Šamajové - paní Naděžda
Větrovská. Věřím, že i teď budou občané s knihovnami plně
spokojeni a že čtenářů bude jen přibývat. I novým
knihovnicím patří poděkování za ochotu a přeji jim jen
úspěchy a dlouhá a šťastná léta mezi knihami.
Ještě jednou tedy děkuji jak paní Toráňové, tak paní Šamajové
a přeji jim, ať si volný čas, který jim teď zbyde, užijí
ve zdraví a v pohodě.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

EKODĚNÍ
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Dění na Ekocentru Brniště
Přehoupl se nám nový rok a tímto bychom vás chtěli pozvat
na naše tradiční jarní akce.

Masopustní dílny 29. 2. 2020 od 11 do 13:30
Stejně jako loňský rok 29. 2. 2020 pořádá obec Brniště
Masopust a před odstartováním průvodu si můžete přijít do
ekocentra vyrobit masku. Vyrábět můžete od 11 do 13:30
hod. a s vyrobenou maskou pokračovat rovnou do průvodu,
který začíná na parkovišti u Glass Metalu, kde bude
připraveno teplé občerstvení od firmy FT Catering.

Ukliďme příkopy 28. 3. 2020 od 9:00 do 12:00
Sejdeme se jako již tradičně v 9:00 u Ekocentra Brniště.
Ochranné pomůcky a pytle dostanete na místě a společně se
vydáme uklidit část naší vesnice. Na závěr si můžete
zastřílet na střelnici a opéct vuřty v areálu lesního Zátiší.
Akce je určena pro děti i dospělé, každá pomocná ruka
vítána…

Muzeum zemědělských strojů a nářadí
Nadále také pokračují stavební práce na rekonstrukci
„Centra inkluzivního vzdělávání“ a od prvních vizí
expozice zaměřené na vesnický život jsme se již dostali k
realizaci - sháníme exponáty do našeho muzea. Máte-li
doma staré zemědělské stroje, nářadí, pomůcky ke
zpracování a uchování plodin a potravin (lnu, masa, medu,
zelí, mléka, sýrů, apod.) nádobí či cokoliv, co již
nevyužijete, budeme rádi, když nás kontaktujete: e-mail:
Ivana@podralsko.cz nebo na tel.: 733 571 057.
Více informací
o aktuálním dění získáte
na webových stránkách

www.ekocentrumbrniste.cz
nebo na facebookových stránkách
Podralského nadačního fondu ZOD.

Reklama:

Rozpis ekokroužků 2020
každý čtvrtek od 14:30 do 16:00
6. 2.
13. 2.
20. 2.
27. 2.
5. 3.
19. 3.
26. 3.
28. 3.
2. 4.

Cukr - kde na nás číhá?
Klíčení rostlin v různých podmínkách - založení pokusů
Jak se příroda brání proti mrazu - práce s ovčí vlnou
Vitamíny - kde je najít, čemu jsou dobré, příprava zdrav. smoothie
Klíčení rostlin v různých podmínkách - vyhodnocení pokusů
Hlína, půda a její význam a využití - zkoumání vzorků, keram. tvoření
Předpěstování budoucí úrody
Pokusy (život kolem nás)
Velikonoce pro včelky - osázení květináčku nektarodárnými rostlinami
Rozpis Relaxačních večerů 2020
každá druhá středa od 16:00 do 18:00

5. 2.
19. 2.
4. 3.
18. 3.

Nákupy bez igelitu - potisk plátěných nákupních tašek
Recyklace látek - ze svetru kabelka
Recyklace látek II - pletení ze starých triček
Prostřená tabule pro včelky
- keramické květníky pro jarní rostlinky

1. 4. Prostřená tabule pro včelky II
- osázení květníků nektarodárnými rostlinami

OKÉNKO ZŠ A MŠ

Prosinec v naší škole
Poslední měsíc v roce se toho událo v naší základní škole
mnoho. Advent jsme přivítali zpíváním koled u stromečku.
Letos se ho poprvé zúčastnily také děti z mateřské školy.
V následujícím týdnu potěšilo žáky veselé vánoční
představení s klauny na sále KD.
Ve spolupráci s Ekocentrem Brniště zorganizovala základní
škola také projektový týden se zaměřením na vánoční
zvyky a tradice, jako například vyrábění ozdob, aranžování
či pečení. Před vánočními prázdninami si každá třída
uspořádala cukrovím provoněnou vánoční besídku
s předáváním dárečků.

V lednu začal plavecký výcvik ve Stráži pod Ralskem. Děti
čeká celkem 10 lekcí, při kterých zdokonalí své plavecké
umění. V hodinách se věnují nácviku plaveckých technik,
ale najde se čas i na zahřátí v sauně nebo na vodní hrátky
s kamarády.
Konec ledna bývá pro žáky spojen s pololetním
hodnocením. Doufejme, že známky na vysvědčení budou
co nejlepší.
Kolektiv ZŠ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ
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LUHOVÁCI

Konec dobrý, všechno dobré
Je to pár dní, co jsme se rozloučili s rokem 2019 a plni
očekávání přivítali rok 2020. Co pro nás nový rok přinese?
To se postupně dozvíme v jeho průběhu a já vám hned na
jeho začátku přeji, ať je to rok plný zdraví, lásky, štěstí
a úspěchu.

V Luhově jsme se se starým rokem rozloučili již tradičním
silvestrovským guláškem. Nemůžeme říct, že by účast byla
rekordní, jako tomu bylo v roce minulém, ale co říct
můžeme, že naplnila naše představy a uspokojení, že to, co
děláme, neděláme zbytečně. Přišlo vás spoustu, a jako
každý rok bylo zřejmé, že gulášek a svařáček jsou jen
třešničkou na dortu, ale hlavním důvodem vaší návštěvy
bylo se vidět, prohodit alespoň pár vět, popřát si do nového
roku a společně prožít příjemné silvestrovské odpoledne na
čerstvém vzduchu.
Myslím, že mohu říct, užili jsme si to my, užili jste si to vy,
užily si to děti. Díky vám všem, co jste přišli, co jste nás
podpořili a dali nám impulz a sílu do nového roku. Těšíme
se na příště.
Nina Vinšová

SEVER

Baby klub slaví

Vyrábění věnců

Baby klub tento měsíc slaví 5. výročí svého vzniku.
V lednu 2015 se otevřel pro maminky, které mají chuť se
scházet jednou týdně ve sborovém domě Oáza sboru BJB.
Ze začátku jsme se scházely každou středu od 9.30 do
11.30, poté jsme ještě dvakrát změnily termín, a nyní
od 1. 1. 2020 je klub každý čtvrtek od 8 do 11 hodin.
Pro mě to byl vždy fajn čas vidět známou partu, popovídat
si o dětech, o problémech s nimi spojených nebo o věcech,
které se nám staly během týdne, a popřípadě si
vyposlechnout nějakou radu. V rámci možností jsme
si občas vyjely na výlet nebo jsme trávily hlavně v létě
příjemný čas u jedné maminky na zahradě.
Ze začátku jsem vedla klubík společně s Katkou Eliášovou,
ta se však po dvou letech rozloučila a nastoupila do
pracovního procesu. Během pětiletého trvání klub
navštívilo 25 maminek se svými dětmi, některé jsou
i přespolní.
Jelikož vše má svůj začátek i konec, nastoupila jsem i já do
pracovního poměru, takže působení v Baby klubu pro mě
skončilo. Jsem však ráda, že tím klub nekončí, protože nyní
se jeho vedení ujala Hanka Kucová. Věřím, že to pro ni
i přes veškeré problémy, které určitě nastanou, bude
příjemně strávený čas s dobrou partou maminek, jako byl
pro mě.
A Baby klubu přeji, aby zde byl ještě za dalších pět let
a nadále sloužil maminkám jako oáza uprostřed jejich
každodenních povinností.

V pátek 29. listopadu se od 16 do 18 hodin konala
ve sborovém domě Oáza sboru BJB výroba adventních
věnců. Přípravy mi tento rok zkomplikovala moje mladší
dcera Eliška, která před termínem onemocněla.
Docela jsem se zapotila, abych vše připravila, ale díky
Bohu za rodinu, kterou mám, takže nakonec moje mamka
byla moje prodloužená ruka při nákupu přízdob na věnce
a tchýně nám upekla na občerstvení dobré kynuté buchty,
po kterých se ‒ zvláště po tvarohových ‒ zaprášilo. Jako
každý rok nám David Matys zajistil větve na věnce, za což
mu děkuji.
V předstihu se mi přihlásilo 12 účastnic, další jsem
předvídala z předchozích setkání. Nakonec vše dopadlo
jinak, z dvanácti domluvených přišly jen tři, pak zdravé
jádro a poté sedm nových účastnic. Celkem nás bylo
osmnáct. Čas rychle plynul, bylo potřeba nové účastnice
naučit, jak přichytit větvičky ke korpusu, aby pěkně
vypadal, a poté věnec patřičně ozdobit.
Od přítomných jsem zjistila, že se jim u nás líbilo, byl to
pro ně příjemně strávený čas a příště přijdou zase. I mně se
líbil a člověk tak mohl přivítat nové tváře. Doufám, že
tento rok nových tváří opět přibude.

Anna Kouřimská

Baby klub každý čtvrtek od 8 do 11 hodin v Oáze, Brniště 13.
Kontakt: Hana Kucová - 604 756 936, hankakucova@gmail.com.
Srdečně zveme vaše školáky (7-14let) na letní (tentokrát kosmický) tábor na Selešce,
který se koná 1. - 8. 8. 2020. Bližší informace a přihlašování: hankakucova@gmail.com.

Skauti v novém teepee
Dlouhé lenošení u vánočních pohádek a cukroví vyhnalo
skauty a skautky ven do lesa.
Dvě noci tak strávili ve svém novém stanu, kdy okusili
teplo indiánského teepee, i když venku byly 4 stupně
pod bodem mrazu.
S radostí na rtech zpívali táborové písně, hráli hry a vařili
v Setonově hrnci (pro nezasvěcené je to hrnec 60 cm
pod zemí). Není nad to strávit závěr roku v zimní přírodě,
obklopen lesní zvěří.
Luko Kuc
skautský vedoucí

Anna K.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Výjezdová jednotka

Výroční zpráva SDH
Brniště za rok 2019
K dnešnímu dni má náš sbor celkem 52 členů, z toho 25
dětí. Oddíl dětí byl založen 21. března 2019, i přesto se
mladí hasiči stihli v loňském roce zúčastnit
12 akcí.
Dne 12. října se 10 dětí z přípravky a 6 dětí z mladších žáků
zúčastnilo prvního kola Hry plamen (ročník 2019/2020),
ve které byly i přes jejich krátkou činnost úspěšní.
Dne 7. prosince proběhla výroční valná hromada.
Jelikož byl konec volebního období starosty SDH, musely
proběhnout řádné volby. Zároveň bylo navrhnuto nové
zvolení členů do jednotlivých funkcí sboru, návrh činnosti
na následující rok a spousta dalších potřebných věcí pro
správnou činnost a funkčnost SDH. Všechny body byly
kladně odhlasovány podle volebního řádu.
Starosta SDH Brniště
Rudolf Valenta

Pozvánka na hasičský ples

Naše výjezdová jednotka má k dnešnímu dni 13 členů.
V letošním roce se nám povedlo pozvednout členskou
základnu naší výjezdové jednotky o 3 členy. I přesto
je však počet členů ve výjezdové jednotce nedostatečný,
proto žádáme občany, kteří mají zájem pomáhat ostatním,
ať se k nám přidají.
Výjezdů bylo oproti letům minulým více, zejména co se
týče technické pomoci. Na úseku ochrany obyvatel a jejich
majetku jsme vyjížděli k zásahu celkem 27x, z toho několik
dalších výjezdů bylo sloučeno do jednoho z důvodu lepší
evidence. Dále naše jednotka vyjíždí k technickým
pomocem na žádost starosty obce dle potřeby. Naše
jednotka také provádí pravidelné dohledy na obecních
akcích a akcích Podralského nadačního fondu.
V loňském roce náš sbor také oslavil 150. výročí od
založení. K této příležitosti byly uspořádány Hasičské
slavnosti, kde bylo předáno několik vyznamenání našim
členům, předání nového praporu a dar v podobě zánovní
cisternové stříkačky Tatra 815, která nám byla převedena
od HZS LK.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny občany Brniště,
Luhova a Velkého Grunova na tradiční hasičský ples, který
se uskuteční 14. 3. 2020 v KD Brniště.
Starosta SDH Brniště
Rudolf Valenta

NABÍDKA / DĚTSKÉ OKÉNKO

Plesová sezóna 2020
1. února
Sportovní ples FK - (KD Brniště)
22. února
Babský bál SŽ Eva - (KD Brniště)
14. března
Hasičský ples SDH - (KD Brniště)
21. března
Jarní ples Skauti Velký Grunov
(KD V. Grunov)
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Jak budujeme
Milí spoluobčané,
rád bych vám alespoň v krátkosti nastínil, co bychom
v letošním roce měli vybudovat, opravit, dodělat a o co
usilujeme nebo žádáme.
O čem už se mluví několik měsíců, se pomalu a jistě stává
skutečností. V prosinci jsme zveřejnili výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukce mateřské školy, ke konci ledna
budeme vyhodnocovat předložené nabídky a následně
vybereme zhotovitele. Pro nás jako pro obec to bude
nejrozsáhlejší stavba a největší investice, kterou pro rok 2020
plánujeme. Ale domnívám se, že výsledek bude stát za to,
což ocení děti ve školce, potažmo my rodiče.
V letošním roce plánujeme zainvestování šesti parcel
v Hlemýždí, kde se budou zhotovovat přípojky elektro,
vodovodu, místní komunikace a veřejné osvětlení. Již nám
jsou zasílány nabídky na jednotlivé práce. Počítáme s tím, že
tyto práce by měly být dokončeny do konce letních prázdnin
a poté nabídneme zainvestované stavební pozemky k prodeji.
Co ještě musíme dotáhnout do konce, je přístup
k sociálnímu zázemí v areálu Lesního zátiší, kde se bude
prodlužovat haťový chodník. I tyto práce jsme již také
poptávali. Na budově sociálního zázemí budeme dokončovat
fasádu.

Několik nedodělků je i na chodníku ve Velkém Grunově,
který byl dokončen v loňském roce. Bude dovybaven
autobusovou zastávkou, odpadkovými koši a lavičkami.
Budeme podávat žádost o dotaci na vybudování
projektovaného chodníku v Luhově a v jarních měsících se
bude dokončovat přístřešek na dětském hřišti v Luhově.
V každé volné chvíli naši zaměstnanci technických služeb
svépomocí rekonstruují stodolu po Mádlových, aby
do budoucna mohla sloužit pro jejich zázemí, šatny, dílnu
a parkoviště techniky. Co ale určitě zaměstnanci sami
nezvládnou, je dokončení stropu, který plánujeme na letošní
rok. Ten bude muset být zhotoven dodavatelsky.
Usilujeme o dotaci na restaurování oltáře v kapli Navštívení
Panny Marie ve Velkém Grunově. Věříme, že dotaci získáme
a oltář se nám brzy vrátí.
K dalšímu zvýšení bezpečnosti do budoucna jsme zadali
projektantovi vyhledávací studii na pokračování chodníku
od kulturního domu v Brništi směrem na Lindavu.
Pevně doufám, že realizace stavebních prací půjdou dle
našich představ ke spokojenosti naší, ale především vás
občanů.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit jako informační bulletin, ve kterém
mohou prezentovat svou činnost spolkové organizace, kulturní, zájmová,
sportovní či církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva,
školských zařízení, případně informovanosti z dalších úřadů, které se
dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru
a na www.brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete
na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec
Brniště“.

Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní platí
ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný,
Bc. Kateřina Kabešová, Dis., Mgr. Kamila Matysová, Hana Pekárková,
Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 31. ledna 2020, nákladem 500 ks.

Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2020.
Své příspěvky předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.

Grafické zpracování a tisk:
Reklama Klapka (www.reklamaklapka.cz)
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