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V tomto čísle najdete
Informace o komunálních poplatcích
Rozhovor s MUDr. Jurajem Császárem
Výzva nové kronikářky
Ohlédnutí za setkáním spolků

Masopust 24. února – těšíme se na vás v maskách

Vážení spoluobčané,
léta nemilosrdně běží a máme tady již únor dalšího roku. Po
deštivém a poměrně teplém období ukázala paní zima svou
pravou tvář až v polovině ledna. S počasím je to skoro
každý den jinak. Hned sněží, vzápětí začne pršet, mrzne
nebo taje a do toho často fouká silný vítr. Tento stav nám
komplikuje údržbu místních komunikací a chodníků,
a tak žádáme o shovívavost, pokud to není hned dle vašich
představ.
Vrátím se ještě na začátku svého příspěvku ke kulturním
akcím loňského prosince. Tou první bylo pravidelné setkání
s našimi seniory v kulturním domě ve Velkém Grunově.
Akce se dle mého názoru vydařila a všichni se dobře bavili.
Žáci předvedli hezké a vtipné vystoupení, dobře hrála
kapela, jen účast ze strany seniorů nebyla moc velká. Další
týden následoval adventní koncert v kostele sv. Mikuláše.
Zazpíval nám od srdce chrámový sbor Hvězda z Horní
Police. Vybranou částku ve výši 1756 Kč jsem předal panu
faráři na provoz kostela. Poslední akcí loňského roku bylo
již tradiční zpívání u vánočního stromu na návsi u školy.
Žáci i paní učitelky nám zazpívali vánoční písně a koledy,
a tak navodili tu správnou vánoční náladu. Nechybělo
svařené víno na zahřátí a díky skautům si mohl každý domů
odnést živé betlémské světlo.

V rámci plánovaných investic pro letošní rok jsme podali
žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na
akci „Chodník - Velký Grunov - II. etapa“. Další žádost
jsme podali na ministerstvo místního rozvoje na stavbu
„Sociální a provozní zázemí v Lesním zátiší“, kde máme
schváleno 600 tis. Kč za získání titulu Oranžová stuha
v soutěži Vesnice roku 2017. Dále se chystáme pokračovat
ve spolupráci s památkáři na opravách kaple Panny Marie
ve Velkém Grunově, která je majetkem obce. Letos by se
jednalo o výmalbu stěn a renovaci stropu a dřevěných prvků
s možností dotace z Libereckého kraje. Připravujeme projekty na zasíťování pozemků pro výstavbu 6 rodinných
domků v Hlemýždí a rozšíření kapacity mateřské školy na
50 dětí. V letošním roce připravíme také studii proveditelnosti výstavby chodníku v Luhově.
V době, kdy se vám dostane do rukou toto Zpravodajství, už
bude znám nově zvolený prezident České republiky. A tak
věřím, že bude dobrou hlavou státu pro všechny občany
a splní naše očekávání. Blíží se termín 6. Brnišťského
masopustu, a tak bych vás chtěl všechny srdečně pozvat
a vyzvat k hojné účasti v maskách. Závěrem vám přeji ještě
jednou všechno dobré a nejlepší v roce 2018.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
Masopustní dílny v sobotu 17. února od 9,00 hodin v Ekocentru • Plesová sezóna – uvnitř čísla
Školení první pomoci pro veřejnost ve středu 14. března od 15,00 na OÚ

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Z jednání zastupitelstva obce
20. prosince 2017
Zastupitelé se na 35. zasedání věnovali zejména
problematice rozpočtu na rok 2018 a po konstruktivní
debatě schválili schodkový rozpočet, kde schodek je krytý
hospodařením z minulých let. To vše s ohledem na investiční akce roku 2018. Zároveň pro tyto akce zastupitelé
připravili projektové zázemí výběrem a schválením projektantů.
Dále se zastupitelé shodli na hlavním aktérovi tradiční
brnišťské pouti.
Na základě žádosti občanů zastupitelé schválili složení
Osadního výboru pro Luhov.
Na závěr starosta informoval přítomné o zážitcích ze své
návštěvy Senátu ČR a popsal, jak se změnil vztah senátorů
k Brništi po získání Oranžové stuhy.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Pozvánka
na jednání zastupitelstva
ve středu 28. února 2018 od 17 hod.
v zasedací místnosti OÚ.

Poplatky za odpady
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. 2018 či ve dvou
splátkách, a to do 31. 3. a 30. 6. 2018. 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 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, zaplatí poplatek za jednu
osobu. Povinností občana v případě stěhování z obce je se
odhlásit jako poplatník místních poplatků a zároveň vrátit
popelnici, která je majetkem svozové firmy. V případě, že
tak poplatník neučiní, bude vymáhána pohledávka ve výši
1 200 Kč.
Poplatek za psa činí 100 Kč (za každého psa) a je splatný
do 30. 4. 2018.
Svoz komunálního odpadu probíhá v obci každý lichý
týden ve čtvrtek.

Hodiny na věži kostela sv. Mikuláše
po letech znovu ožily
Jistě nezůstalo bez povšimnutí, že kostelní věž zdobí
funkční hodiny. Jejich obnovu provedl hodinář z Hodkovic
nad Mohelkou. Pořízení nového hodinového stroje včetně
renovace ciferníku a nasvícení stálo 115 tis. Kč. Tuto finanční částku odsouhlasilo zastupitelstvo obce a hodinový stroj
je majetkem obce. Dokončovací práce obílením okruží
ciferníku provedl místní pan farář Horniak. Poslední fází
bylo jejich nasvícení, jemuž předcházel souhlas památkářů.
Život hodin dotváří i odbíjení.
Práce na záchraně dominanty obce kostela sv. Mikuláše
budou dále pokračovat. Faktem je finanční náročnost,
neboť samotná oprava krovu a výměna střešní krytiny
probíhala v několika etapách. Na opravu v tuto chvíli čeká
havarijní strop. A tak si přejme, aby práce pokračovaly.

Sběrný dvůr
Svoz komunálního odpadu probíhá
v obci každý lichý týden ve čtvrtek.

Provozní doba v zimním období
čtvrtek: 12 – 17 hod.
sobota: 14 – 17 hod.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s MUDr. Jurajem Császárem Školení první pomoci
Za dnešním rozhovorem pomyslně nejdeme daleko, ale
zůstaneme v těsném sousedství Obecního úřadu v Brništi.
Obrátila jsem se s několika dotazy na místního praktického lékaře, pana doktora Juraje Császára.
Pane doktore, pověděl byste našim čtenářům něco málo
o Vaší osobě?
Jak mnozí vědí, pocházím z jižního Slovenska. V roce 1984
jsem v Žilině absolvoval Vojenskou střední odbornou školu,
zaměřenou na zdravotnictví. V letech 1986 - 1992 jsem studoval Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové
a v následujícím období do roku 1995 jsem se připravoval
na atestaci ze všeobecného lékařství. Následně jsem nastoupil a pracoval jako lékař u vojenské posádky na Vazačce
u Bělé pod Bezdězem.
Tak si představte, že já v té době v Bělé pod Bezdězem
žila a pracovala a ani jsme se nepotkali… Sloužili tam,
pokud si vzpomínám, potrubáři. Ale pojďme zpátky
k Vám.
V roce 2000 jsem nastoupil jako praktický lékař do Zákup,
kde působím doposud. V roce 2001 jsem rozšířil svoji
ambulanci i do Brniště. Tady jsem praxi vykonával donedávna v rozsahu dvou hodin každé úterý a čtvrtek. Od ledna
letošního roku došlo k úpravě pracovní doby a jsem tu pro
občany každé úterý od 7.00 do 11.00 hodin. Samozřejmě
mimo tuto dobu mají pacienti možnost vyhledat mě
v Zákupech. Například v úterý jsem tam i v odpoledních
hodinách od 14.00 do 18.00 hodin. Všechny tyto informace
občané najdou také na vývěsce před ambulancí v Brništi.
Rád bych podotknul, že podmínky pro svou lékařskou praxi
mám dobré. Obec byla a je ke mně vstřícná za každého
starosty.
O tom, že práce lékaře je záslužná, nemůže být pochyb.
Co zejména doporučujete občanům, o které se po zdravotní stránce staráte?
Při své práci dbám na pravidelnou prevenci dospělých.
Důležité jsou pravidelné (jednou za dva roky) nad 50 let
testy na stolici, pro ženy nad 45 let vyšetření mammografem a dále preventivní očkování pacientů, s věkem nad 65
let plně hrazené pojišťovnami, proti zánětu plic a sezonní
chřipce. Dále očkování proti tetanu pravidelně v intervalu
maximálně do 15 let.
Při Vašem pracovním vytížení, zbývá Vám vůbec nějaký
volný čas?
S tím je to horší. Ale pokud nějaký zbude, věnuji se péči
o dům a zahradu a dospělým dětem.
Vážený pane doktore, děkuji Vám za Vaše slova. Přeji
Vám osobně také hlavně zdraví, štěstí a pohodu. Ať se
Vám daří ve Vaší nelehké práci.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

NOVÁ ORDINAČNÍ DOBA
Út 7 – 11 hod.

Už v minulém roce, když probíhalo školení první pomoci
pro zaměstnance obecního úřadu, vznikla myšlenka podobné proškolení nabídnout zájemcům z řad občanů naší obce.
Ono je totiž velmi dobré i pro soukromý život připomenout
si, jak to funguje v integrovaném záchranném systému, jak
postupovat při úrazu, popáleninách či omrzlinách.
Cenné jsou také informace, co konat při interních stavech
infarktu myokardu, mozkové příhodě či při diabetickém
zkolabování.
Přijměte pozvání 14. 3. 2018 od 15.00 hodin do zasedací
místnosti obecního úřadu, kde prostřednictví Bc. Jana
Smoluchy, diplomovaného zdravotnického záchranáře
s dlouholetou praxí u záchranné služby, získáte řadu
zajímavých a důležitých informací.
Mgr. Daniela Pastorková

Na webových stránkách obce nebo přímo na
www.zachranny-kruh.cz naleznete řadu cenných
informací, jak se chovat v krizových situacích
a v případech ohrožení zdraví a života.

EKODĚNÍ
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Dění na Ekocentru Brniště
Těšit se můžete na následující akce:
1. 2. od 15.30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Zpracování a využití dřeva,
problematika kácení lesů, plantáže na dřevo
6. 2. od 15.30 Kroužek zpracování plodin (vaření)
Atlas bylin - výroba kresleného herbáře,
lívanečky s marmeládou
7. 2. od 16.00 Krásy tvoření (relax) – Únorové téma
„LÁTKA“ - Recyklace látek
- přednáška: „Recyklace látek, co se starým
oblečením"
- výroba: ruční šití (bačkůrky)
8. 2. od 9.30 Seminář pro pedagogy v Neukirchu
„Užitkové rostliny pro zdraví“, vhodný pro
pedagogy MŠ (odjezd od Ekocentra Brniště
v 8.00)
8. 2. od 15.30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Exkurze v dřevařské dílně - zpracování dřeva zblízka, představení tradičního
řemesla
15. 2. od 15.30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Život ve dřevě - hmyz, hnízdící
ptáci; vyrábíme ze dřeva - hmyzí hotel,
totemy přírody
17. 2. od 9.00 do 15.00 MASOPUSTNÍ DÍLNY – akce
pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost,
přijďte si vytvořit svou masku do masopustních průvodů
20. 2. od 15.30 Kroužek zpracování plodin (vaření)
Poznáváme a sbíráme první bylinky
- kopřivy
21. 2. od 16.00 Krásy tvoření (relax) - Přírodní a umělé
materiály
- přednáška: „Přadné rostliny, přírodní
a umělé materiály - pro a proti"
- výroba: šití i bez stroje

Ohlédnutí za minulým měsícem
V lednu nám Ekocentrum opět ožilo pravidelnými aktivitami. Na Krásách tvoření (nejen) z recyklace jsme probrali
téma sklo a díky tvoření mozaikových obrázků
a malování lahví, jsme i některé úspěšně zrecyklovali pro
naše potěšení. Kroužek poznávání přírody (ekokroužek)
a Kroužek zpracování plodin (vaření) nezůstaly pozadu.
Dokonce proběhla i Noc s Andersenem, kdy děti přespávaly
v ekocentru. je stále hojně navštěvováno i jako vzdělávací
místo. Školy a školky stále více jezdí na naše výukové
programy, což nás velmi těší. Děkujeme moc všem, kteří
nás podporují.

1. 3. od 15.30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek)
Výlet do záchranné stanice
6. 3. od 15.30 Kroužek zpracování plodin (vaření)
Barvíme vajíčka - cibule, kurkuma, čaj,
kopřivy
7. 3. od 16.00 Krásy tvoření (relax) - Březen téma
ROSTLINY - Kořenové čističky
- přednáška: „Kořenové čističky odpadních
vod"
- výroba: jarní truhlíky
8. 3. od 15.30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Doba pupenů a mláďat - poznáte
stromy i bez listů?
15. 3. od 15. 30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Bylinky v kuchyni - k čemu jsou
dobré a která nejvíc voní? Příprava čaje
proti jarní únavě
20. 3. od 15.30 Kroužek zpracování plodin (vaření)
Procházka lesem, sběr bylinek - jitrocel,
výroba sirupu
21. 3. od 16.00 Krásy tvoření (relax) - Přírodní zdraví
- přednáška: „Lokální rostliny a bylinky
nejen v kychyni - bez dovozu chutná lépe”
- výroba: bylinky - do mýdel, čajů, pro
zdraví, pampeliškový med, bezinkový
rosol, kopřivová nádivka
22. 3. od 9.30 Seminář pro pedagogy - „Užitkové rostliny
pro zdraví"
- pro děti základních škol
22. 3. od 15. 30 Kroužek poznávání přírody (ekokroužek)
Voda, půda, vzduch - prostředí plné života

Pravidelný program
Pondělí od 17.30
Středa od 16.00

Jóga v Ekocentru
Hýbánky s dětmi v Ekocentru

Více informací o aktuálním dění na Ekocentru naleznete na
webových stránkách www.ekocentrumbrniste.cz nebo na
facebookových stránkách Podralský nadační fond ZOD
a Ekocentrum Brniště.
Tým PNF ZOD
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Advent ve škole
Advent jsme si ve škole naplno užívali a kromě tradičního
zpívání koled, zapalování svíček a mikulášsko - čertovské
návštěvy nás čekal výlet na zámek Stránov, kde byl pro děti
přichystán vánoční program. O tomto výletu napsala
Jaruška Kovářová ze 4. třídy.
Jelikož se blížily Vánoce, jeli jsme na adventní zámek
Stránov, který je u Mladé Boleslavi. Potkali jsme tam
komorníka, kuchaře Vendelína, pomocnici Františku,
Andělku, která dělala výzdobu, potom knížete a kněžnu
a nakonec arcibiskupa. Náš nejhezčí zážitek byl, když jsme
byli u kněžny Libuše a knížete Maxmiliána. Nakonec jsme
jeli domů s batohem plným zážitků (i suvenýrů).

Mikulášská návštěva v 1. třídě

Vánoce na Stránově - děti si vyzkoušely pečení cukroví

Mikulášská návštěva v 4. třídě

Z první třídy z první ruky
Naši nejmladší školáci již mají úspěšně za sebou první
pololetí. Během této doby se toho zvládli naučit opravdu
hodně. Nejen číst, psát a počítat, ale také být samostatní,
vycházet se svými spolužáky, poradit si v problémových
úkolech, které jsem pro ně často připravovala. Velký úspěch
má v první třídě projektové vyučování, práce s interaktivní
tabulí, na počítačích a také plavecký výcvik. Některým
prvňáčkům šlo od začátku roku všechno hladce, jiní museli
vyvinout s pomocí svých rodičů více úsilí. Na konci ledna
ale můžeme vykřiknout do světa: „ZVLÁDLI JSME TO!
JSOU Z NÁS ŠKOLÁCI A UŽ NÁS NIC NEPŘEKVAPÍ.“
Vánoce na Stránově - výroba ozdob

Předvánoční nadílka pro lesní zvířátka

Mgr. D. Gottfriedová – třídní učitelka

Třeťáci obdarovávají lesní zvířátka

YMCA SEVER
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Výroční zpráva
I v roce 2017 se v Brništi a okolí uskutečnilo množství
různorodých YMCA akcí. Jak už náš název (Křesťanské
sdružení mladých lidí) napovídá, jsou zacílené nejčastěji na
děti a mládež, ale každý, kdo je mladý duchem, si u nás
určitě najde něco pro sebe. Jsme vděční za spolupráci
s naší obcí, děkujeme za podporu finanční i za prostor na
stránkách Zpravodajství!
V prvním pololetí roku se konal nízkoprahový klub HROT,
dále ve spolupráci s brnišťskou školou a školkou
v nedalekých Novinách pod Ralskem pokračovaly angličtiny naplněné hravým učením. Baby klub určený maminkám
a jejich ratolestem zase využívá ke hraní a vzájemnému
sdílení prostor sborové budovy BJB Oáza.

Květa Kupková (druhá zprava) jako dobrovolnice v Bournemouth
v Anglii

betlémské světlo

Skauti, skautky, vlčata a světlušky z oddílu Gruniště se
scházejí každé pondělí. Náplní schůzek družin Prvosenek
a Orlů je tzv. skautská praxe, kdy se naučí leccos potřebného pro pobyt v přírodě, a společné akční hry, které si
s nadšením užívají. Neméně rádi vyrážejí do blízkého
a vzdálenějšího okolí na jednodenní výpravy (naposledy to
byla prosincová do adventního Liberce s návštěvou Naivního divadla a hraním důvtipných městských her), absolvovali tři víkendovky (v Doksech u rybníka, na statku
v Kunraticích a ve Starých Křečanech) a užili si svůj první
tábor na Měsíční louce. Svou roční činnost završili
rozdáváním Betlémského světla při tradičním Zpívání
u stromečku.

betlémské světlo

19. ročník dálkového pochodu Lužická sedmička, který čítá
99 km a 7 vrcholů Lužických hor za 25 hodin, oslavilo
medailí 30 ze 77 zúčastněných šlaperů. Všichni nadšenci už
se pilně chystají (plánují či trénují) na 20. jubilejní ročník
v roce 2018. I známost návazné Chaty L7, která je co do
délek tras vstřícná i pro rodiny, se šíří, uskutečnila se již
posedmé. Letos na chatě Křečanka v Krásném Buku, odkud
jsme vyráželi na výlety jak do Lužických hor, tak do
Českého Švýcarska.

Pořádali jsme i další veřejnosti otevřené jednodenní či
několikahodinové akce vstřícné vůči časově vytíženým.
Mezi ně patří tradiční Kuličkiáda, Drakiáda v režii skautů,
Sousedský turnaj ve fotbálku, výroba adventních věnců
a pro cestovatele (i budoucí) beseda „YMCA a svět“ pod
vedením sekretáře pro zahraničí Ivy Šípkové.
Jedna z našich činných členek, Květa Kupková, odjela na
zkušenou do YMCA Bournemouth (Anglie) na dobu
akademického roku 2017/2018. My si její pobyt užíváme
prostřednictvím psaných reportáží publikovaných ve Zpravodaji BJB Brniště.
Spolu s ymkaři z Bělé, ze Cvikova a z Jablonce (tedy ze
Severu) jsme se tradičně dali dohromady a uspořádali letní
dětský tábor na Selešce, tentokrát s názvem „Rok na vsi“,
s neodolatelnou babičkou a podmanivým dědečkem, kteří,
ač sotva chodili a viděli, nás provázeli celými dlouhými
„ročními“ prázdninami. Ani s koncem tábora si některé
z dětí nebyly vůbec jisté, kde se babička s dědečkem vzali,
místo 18 let jim hádali 80, a tak jsme nakonec od vrcholu
tábora v podobě pohřbu raději upustili… A těšíme se na
další rok strávený spolu, s Bohem a s humorem!
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Brniště má novou kronikářku
Vážení spoluobčané,
vždycky mě zajímalo to, co se v naší obci děje a pokud to
bylo alespoň trochu možné, snažila jsem se být nápomocná
tam, kde bylo potřeba. Bylo pro mě velkou ctí, když mě pan
starosta požádal, zda bych nemohla psát brnišťskou kroniku
a děkuji zastupitelstvu obce za jejich důvěru.
Budu se snažit tuto práci dělat, jak nejlépe budu umět a co
nejzodpovědněji. Jsem totiž přesvědčena, že zaznamenávání historických událostí a dění v obci má nenahraditelný
význam pro budoucí generace.
Chtěla bych Vás, milí spoluobčané, touto cestou požádat,
zda nemáte doma po svých rodičích, prarodičích či známých jakékoliv historické materiály, informace či záznamy
z historie naší obce a jejího okolí, a byli byste tak laskaví
a mohli nám je zapůjčit ke zdokumentování.
Předem děkuji a těším se na spolupráci s Vámi se všemi.
L. Horáčková, kronikářka obce

Ohlédnutí za setkáním spolků

Z divadelního souboru

19. dubna a 18. listopadu loňského roku náš divadelní
soubor sehrál duchařskou komedii od Johna Patricka
„Pohleď a budeš udiven“. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem ochotníkům, kteří ve svém volném čase
nastudovali toto představení. Jsme rádi, že má divadlo
v Brništi takový úspěch, o čemž svědčí i jeho návštěvnost.
Obě představení navštívilo na 150 diváků.
Všem, kterým děláme touto činností radost, slibuji, že
budeme pokračovat a na jaro už chystáme nové představení.
L. Horáčková

Setkání se uskutečnilo z iniciativy obce a Podralského
nadačního fondu v předvánoční době. Zúčastnili se ho
zástupci jednotlivých organizací (kulturních, zájmových či
sportovních) z našich tří obcí. Každý zástupce představil
svou činnost a také plány na nejbližší období, tedy pro rok
2018. Zastoupení spolků a organizací je skutečně
různorodé. Z toho vyplývá i široké spektrum nabídky aktivit
jak pro občany, tak i návštěvníky. V tomto má naše obec
veliký potenciál. K společným plánům určitě patří myšlenka
uspořádat v areálu Lesního zátiší „Den spolků Brniště,
Luhova a Velkého Grunova“. K dobré atmosféře setkání
přispělo i výborné občerstvení, zajištěné Podralským
nadačním fondem. Kdo by hledal k výbornému knedlíku
a chutnému zelí „vepřo“, ten by se mýlil! Nechyběla porce
výborného krůtího masa. Za to patří velké poděkování.

Kalendář plánovaných hlavních
kulturních a sportovních akcí
v obci Brniště v roce 2018
24. 2. 2018

6. ročník Brnišťský masopust

14. 4. 2018

Jarní otevírání stezky hastrmanů

28. 4. 2018

5. ročník Brnišťský půlmaraton

14. - 15. 7. 2018

Tradiční Brnišťská pouť

18. 8. 2018

Den dobrovolných hasičů

8. 9. 2018

Místní dožínkové slavnosti

22. 9. 2018

Kynologický den

10. 11. 2018

Svatomartinský jarmark

7. 12. 2018

Adventní koncert - kostel sv. Mikuláše

20. 12. 2018

Zpívání u vánočního stromečku

31. 12. 2018

Silvestrovský gulášek

Podrobnější informace naleznete v každém vydání
Zpravodajství,dále na webových stránkách obce
www.brniste.cz
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Výroční zpráva o činnosti SDH Brniště 2017

K dnešnímu dni má naše organizace 16 členů, z toho
15 mužů a 1 ženu.
Na úseku organizační činnosti bylo uskutečněno celkem
40 schůzí, které se konají pravidelně každý pátek od 16 hod.
s průměrnou účastí 5 členů. Schůze byly zaměřeny zejména na činnost organizace, tj. zajištění a účast na školení
a výcviku. Dále se koná každý měsíc 1 brigáda za účelem
údržby techniky a okolí zbrojnice apod.
Na úseku ochrany obyvatel a jejich majetku jsme vyjížděli
k zásahu celkem 15x. Dále naše jednotka vyjíždí k technickým pomocem na žádost starosty obce.
1. Požár RD Brniště
2. Sběr infikovaných zvířat
3. Požár rekreační chalupy Stráž pod Ralskem
4. Kontrola řečiště + rozvoz pytlů
5. Nouzové otevření bytu Brniště
6. Zavalení osoby stromem
7. TP spadlý strom přes cestu
8. TP spadlý strom přes cestu
9. Pád malého letadla Stráž pod Ralskem
10. TP strom hrozící pádem na vysoké napětí
11. – 15. TP větrná smršť
Zúčastnili jsme se také několika praktických školení:
1) Pravidelné školení velitelů a strojníků jednotky
2) Kurz obsluhy motorových pil
3) Praktické cvičení nositelů dýchací techniky na polygonu
v Hamru na Jezeře.
I rok 2017 byl na výjezdy poněkud klidnější oproti letům
předchozím. Nejčastěji jsme vyjížděli k technickým pomocem, které vznikly následkem silného větru nebo rozvodnění potoka. Na to se nám daří rychleji reagovat díky instalaci povodňového čidla pod mostem u bývalé pily.
K častému rozvodnění místního potoka se také nabízí
otázka pořízení člunu s potřebným vybavením k zajištění
bezpečnosti obyvatel i zasahujících hasičů.
Mnoho činnosti jsme také tento rok zaznamenali na úseku
požárních dozorů pro obec Brniště a Podralský nadační
fond. Jednalo se např. o tradiční Brnišťskou pouť, Stezku
hastrmanů, Festival Jurt, Dožínky, Masopust, Svatomartinský jarmark nebo třeba půlmaratón a pálení čarodějnic.
Také příležitostně zajišťujeme koordinaci dopravy na
pozemní komunikaci při konání cyklistických závodů
projíždějících přes naše obce.
I v letošním roce jsme uspořádali Den dobrovolných hasičů,
který měl letos vysokou návštěvnost. Za pomoc při organizaci bych chtěl poděkovat obci Brniště, Podralskému

nadačnímu fondu a hlavně okolním Sborům dobrovolných
hasičů, kteří nemalou měrou přispěly ke zdárnému průběhu
akce. Tuto akci byla také natočit Ústecká regionální TV,
která též udělala i reportáž o našem sboru. Jako odezvu na
tuto akci jsme byli pozváni na Hasičský festival Dobrák
2017 v Mostě. Tuto akci si celá naše jednotka velice užila
a v hlavním branném závodě dne jsme získali úžasné
2. místo.
Výstroj členů jednotky je na požadované úrovni a i nadále
se ji daří obměňovat.
Technické zázemí jednotky je však už velice zastaralé
a naše výjezdové vozy už nesplňují nároky na bezpečnost.
Tuto problematiku je potřeba už začít řešit.
Jako každý rok musel do servisu náš již zastaralý výjezdový
vůz k několika opravám. Základní údržbu a drobnější
opravy jsme však zvládli svépomocí. Stejně tak údržbu
zbylé techniky.
Členská základna naší jednotky je však již početně na hraně
a nábor nových členů se nám bohužel nedaří, i přesto se
nám daří zůstat zařazeni v kategorii JPO III.
Z finančních prostředků obce se nám podařilo zakoupit
nové pracovní stejnokroje a náhradní díly na PS 12, kterou
především využíváme při konání hasičských fontán, kterých se pravidelně zúčastňujeme, např. v Jablonném
v Podještědí nebo v Mostě.
Pevně doufám, že i příští rok bude spolupráce s obcí Brniště
na vysoké úrovni, jako je již několik let.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na tradiční hasičský
ples, který se bude konat 17. 3. v KD Brniště.
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Silvestrovský gulášek

Poslední den v roce 2017 se v Luhově u bývalého obchodu
pořádal již druhý ročník akce s názvem Silvestrovský
gulášek. Tato událost je pro všechny občany obce, jejich
známé, přátele, ale i přespolní. Lidé, kteří na akci dorazili,
se navzájem pobavili, společně rozloučili se starým rokem
a popřáli si do nového roku jen to nej.
Pro všechny byl připraven domácí vepřový guláš a velké
množství svařáku. Guláš potěšil bříško a svařák prohřál těla
zúčastněných, hrnce jsme vyždímali do poslední kapičky,
a to včetně svařáku, který dovezl pan starosta s manželkou.
Rozcházeli jsme se za tmy a někteří by se klidně ještě
nějakou tu hodinu zdrželi, ale nic se nemá přehánět.
Díky, že jste dorazili, věnovali nám svůj čas a podpořili naši
akci. Potěšil nás počet účastníků, letmo jsme jich napočítali
kolem osmdesáti. Věříme, že ve třetím ročníku stovku
pokoříme. Proto vy, co jste byli spokojeni, vezměte v tomto
roce ještě více svých přátel a vy, co jste si tuto akci nechali
ujít, to napravte a dorazte 31. 12. 2018, vše ještě včas upřesníme a připomeneme.
Na závěr bych vám rád popřál do nového roku hodně
úspěchů, štěstí a hlavně zdraví.
Mgr. Michal Vinš

Plesová sezóna 2018
3. února

Dětský maškarní ples v KD Velký Grunov

17. února

Babský bál v KD Brniště

3. března

Skautský ples v KD Velký Grunov

10. března

Dětský maškarní karneval v KD Brniště

17. března

Hasičský ples v KD Brniště

17. března

Ples SRPŠ Mimoň v KD Velký Grunov

SPORT
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Fotbal v zimě
První zpráva v novém roce bude trochu kratší, neboť
fotbalová soutěž má pauzu a zatím se nehraje. Zato jsme
mohli uspořádat fotbalový ples, který se konal 13. ledna. Po
4 letech jsme se vrátili k osvědčené hudbě Country CL
Band, která nám hrála už před 15 lety. Ples proběhl v klidu,
jen mohla být větší účast. V průběhu večera jsme zhlédli
vystoupení pole-dance a v tombole se soutěžilo o 300 cen.
Touto formou bychom chtěli poděkovat všem sponzorům,
kteří nám do tomboly přispěli.
Přestože soutěž v zimě neprobíhá, naši starší žáci se zapojili
do halového turnaje v České Lípě v hale vedle Kauflandu,
kde hrálo 8 družstev rozdělených do dvou skupin. V naší
skupině hráli: FK Brniště/V.Valtinov, Sporting Ml.
Boleslav, Loko Česká Lípa a FK Cvikov.
Výsledky:
Brniště – Sporting
1:0
Brniště - Loko Č. Lípa
2:1
Cvikov – Brniště
0:0
Skóre
body
Tabulka:
1. Brniště/V.Valtinov
3:1
7
2. Cvikov
4:1
5
3. Loko Č. Lípa
2:2
4
4. Sporting M. Boleslav
0:5
1

Semifinále: Brniště/Valtinov – FK Kněžmost 2:2 na
pokutové kopy 3:4
Utkání o třetí místo: Brniště/Valtinov – Cvikov 0:1.
Hráči ze Cvikova dali branku v poslední minutě z trestného
kopu a tím získali třetí místo oni. Naše branky dali: Fanda
Pícha 2x a Lukáš Němeček 2x.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen náš David Kasal.
Celkové vítězství získal tým FK Kněžmost, který ve finále
porazil Nový Bor 1:0.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

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. Na webových stránkách je ke
zhlédnutí bohatá fotogalerie ze školních aktivit, vítání
občánků a masopustu. Najdete zde informace obecního
úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2018. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
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:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 1. února 2017 nákladem 500 ks.
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Adventní koncert

Adventní koncert

Adventní koncert

Betlémské světlo u stromečku

Zpívání u stromečku

Setkání seniorů

Setkání seniorů

Setkání seniorů
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