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Vážení spoluobčané
Všechny Vás prostřednictvím Zpravodajství srdečně zdravím v tomto novém roce. Jak se zdá, ke konci ledna nás konečně
navštívila paní Zima. I když je už začátek února, chtěl bych se malinko poohlédnout za prosincovými událostmi. V rámci
adventního času a svátku patrona brnišťského kostela sv. Mikuláše se zde konal pěvecký koncert libereckého sboru
Generace Gospel Choir. I přes nepříznivé větrné počasí mě velká účast potěšila a myslím, že všichni jsme si odnášeli hluboký
zážitek z profesionálního výkonu tohoto souboru. Dalším počinem bylo zviditelnění kostela nasvícením věže v době adventu
a vánočního času. Počítáme, že ho nasvítíme také v době Velikonoc, při Noci kostelů a Dnech památek. Poděkování patří
dětem naší školy za výrobu krásných betlémů a všem, kteří pomohli s přípravou výstavy. Rovněž společné zpívání s dětmi
u stromečku bylo moc pěkné. Smutné však je, že díky několika vandalům nové světelné řetězy na stromečku na návsi
nevydržely ani do Silvestra!
V rámci vyhlášené soutěže o cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje 2013 jsme za obec přihlásili paní Růženu
Toráňovou. Mám radost, že na slavnostním předávání cen v Krajské vědecké knihovně v Liberci získala ocenění za
dlouholetou obětavou činnost v místní knihovně.
Z důvodu rekonstrukce multifunkční zasedací místnosti v přízemí obecního úřadu proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se
stala firma Zednictví Štoček z Doks s nejnižší celkovou cenou 490 tis. Kč. Do konce února by stavební práce měly být hotové.
Pak ještě zbývá dovybavení nábytkem, dekoracemi a v průběhu dubna by mohla místnost začít všem sloužit.
Obec má od konce roku 2012 schválený územní plán. Protože se
vyskytly první podněty k jeho úpravě, rozhodlo zastupitelstvo na
svém jednání schválit směrnici upravující podmínky k žádosti
o pořízení změn územního plánu obce. Kromě toho, že je to proces
zdlouhavý, složitý a stojí nemalé finance, výsledkem může být
také neschválení navrhované změny příslušnými orgány. Jeden
z největších problémů nastává při vynětí ze zemědělského
půdního fondu. Obec má ve svém současném územním plánu
vyčleněnou plochu na výstavbu celkem okolo 11 ha, což představuje minimálně plochu pro 60 rodinných domů. Dokud tato plocha
nebude alespoň z části vyčerpána, těžko bude schválena další.
R. Toráňová
Na závěr bych Vás všechny chtěl co nejsrdečněji pozvat na druhý
při předávání ocenění v Krajské vědecké knihovně
ročník obecního Masopustu. Loňský se moc povedl a věřím, že to
vyjde i letos včetně počasí. Program je již připraven s malým
V tomto čísle najdete:
vylepšením, kdy podvečerní kulturní program pro děti doplní
taneční zábava pro dospělé. Hojná účast masek je samozřejmě
Anketa se zastupiteli
vítána.
Zápis do ZŠ
Přeji Vám ve zdraví prožitý pokojný a úspěšný celý rok 2014.
Projekt Druhá šance
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek

Ohlédnutí za sportovním plesem

Nenechte si ujít
Relaxační večer - výroba šperků z plastu ve středu 12. února od 16 hod v PNF
Národní týden manželství 14. - 16. února v Oáze
Dětský turnaj deskových her v sobotu 22. února od 8,30 hod v Oáze v Brništi
Dětský maškarní bál v sobotu 22. února od 13 hod v KD ve Velkém Grunově
11. babský bál v sobotu 22. února v KD Brniště
Relaxační večer - barvení triček (batika a savování) ve středu 26. února od 16 hod v PNF
Druhý brnišťský masopust v sobotu 1. března
OPALA - ochotnická divadelní hra v sobotu 8. března ve 14 hod a v 19,30 hod v KD Brniště
Relaxační večer - jóga a pletení papírových košíčků ve středu 12. března od 16 hod v PNF
Dětský maškarní ples v sobotu 15. března od 14 hod v KD Brniště
Relaxační večer - péče o krásu a vlasy ve středu 26. března od 16 hod v PNF
IX. jarní ples v sobotu 29. března v KD ve Velkém Grunově
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Informace ze setkání zastupitelstva obce v listopadu a prosinci 2013 a v lednu 2014
Zastupitelstvo obce na svém 35. a 36. zasedání ve dnech
27. 11. a 18. 12. 2013 projednalo a schválilo rozpočtové
opatření. Vyslechli jsme zprávu lesníka p. Jirotky o hospodaření v obecních lesích, které odpovídá plánu těžby i nové
výsadby. Jsme ziskoví a stále máme dobré rezervy. V listopadu jsme projednali návrh rozpočtu a na prosincovém
zastupitelstvu ho schválili, stejně tak rozpočtový výhled na
roky 2015-2018 a rozpočet mikroregionu Podralsko na rok
2014.
Protože od občanů přicházejí dotazy ohledně územního
plánu na případné změny, vytvořili jsme k tomu potřebnou
směrnici. Občan, který nepočká do plánované změny 1x za
3-5 let, a rád by provedl na svém pozemku změnu dřív, si
musí k tomuto kompletně vše připravit a uhradit veškeré
náklady s tím spojené. Zastupitelstvo obce pak nemá důvod
toto blokovat. V rámci plánované změny se cena počítá na
základě vydané směrnice. Každá změna ÚP je dost drahá
a její vyřízení trvá delší čas.
Ke konci roku jsme opět finančně odměnili členy komisí
a další občany, kteří aktivně ve svém volném čase pomáhají
k rozvoji obecního života. Schválili jsme smlouvu na zajištění kulturního programu pro letošní pouť. Odsouhlasili
jsme všechny potřebné smlouvy k plánované výstavbě
chodníků. Zabývali jsme se několika žádostmi občanů
a podnikajících firem a kde to šlo, v rámci možností jim
vyhověli. Protože si ceníme lidí, kteří dělají dobré služby
obci, případně svou aktivitou obec i reprezentují, podpořili
jsme částkou 10 tis. Kč paní Petru Hurtovou, která je
mistryní ČR handbiků v silniční i horské cyklistice a nakoupili další sportovní pomůcky pro ženy, které se pod vedením
Marcely Herbstové schází ke cvičení ve Velkém Grunově

v částce do 12 tis. Kč. Schválili jsme dodavatele na rekonstrukci multifukční zasedací místnosti, která již od poloviny
ledna probíhá a měla by být hotova do konce února. Pak ji
ještě vybavíme potřebným nábytkem a začátkem jara uvedeme do provozu.
Stále probíhají rozhovory o těžbě kamene na Tlustci a dáváme dohromady „Podmínky pro možné udělení souhlasu
k těžbě na Tlustci“, další mnohá jednání nás ještě čekají.
Schválili jsme snížení nájmu na restauraci v KD ve Velkém
Grunově na 2.000,-Kč a nové zveřejnění pronájmu této
restaurace k datu 1. 4. 2014 za cenu 2.000,-Kč měsíčně.
Na svém posledním 37. zasedání v lednu tohoto roku jsme
odmítli návrh smlouvy od firmy ČEPS, týkající se změny
stavby elektrického vedení a chceme vyjednat pro obec
i dotčené občany výhodnější podmínky. Odsouhlasili jsme
měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům zastupitelstva, které se nařízením vlády vracejí do stavu, v jakém
byly do roku 2010. Jedná se o navýšení v řádech desítek
korun.
Obec nově zrekonstruovala byt (podlahy, elektřina,
vybavení koupelny a kuchyně,…) ve Velkém Grunově
v domě č. p. 116 (nad obchodem) a od 1. 3. 2014
ho nabízíme k pronájmu. Případní zájemci nechť se
hlásí v těchto dnech na obecním úřadě.
Zapsal Miloš Matys

Pozvánka
Setkání zastupitelstva obce proběhne
ve středu 26. února a 26. března
od 17 hod. v KD Brniště.

OÚ INFORMUJE
Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelstvo obce schválilo dne 18. prosince 2013 na svém zasedání rozpočet obce pro letošní rok v následujících
finančních částkách:
Příjmy ve výši 14 872 700,00 Kč a výdaje ve výši 19 358 700,00 Kč, tzn. rozpočet je schválen jako schodkový ve výši schodku
4 486 000,00 Kč. Tento schodek je kryt přebytkem hospodaření z let minulých a je s ním počítáno z důvodu výstavby chodníků
ve Velkém Grunově a v Brništi. Na tyto akce jsou podány žádosti o dotace, ale pro případ, že by obec finance nezískala, budou
pokryty z vlastních zdrojů.
Celý rozpočet dle jednotlivých kapitol najdete na www.brniste.cz.

Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
je splatný jednorázově do 31. 3. 2014 či ve dvou splátkách a to do 31. 3. a do 30. 6. 2014.
Sazba poplatku činí stejně jako v loňském roce 500,- Kč. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále pak
vlastník nemovitosti (dům či byt), kde není nahlášena k pobytu žádná osoba, zaplatí poplatek ve výši poplatku za jednu osobu.
Platbu je možno provést v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 6222421/0100.
V případě bezhotovostní platby uveďte jako VS RČ poplatníka. Pokud platíte za více osob, stačí zaslat mail se seznamem
poplatníků na obec@brniste.cz.
Upozorňujeme občany, kteří se stěhují z obce, že jsou povinni se odhlásit jako poplatníci místních poplatků a vrátit popelnice,
které nejsou jejich majetkem, ale majetkem svozové firmy. V případě, že nebude vrácena, bude po poplatníkovi vymáhána
pohledávka ve výši 1200,- Kč.
Poplatek za psa je splatný do 30. 4. 2014 jednorázově a činí 100,- Kč za každého psa.

Obec Brniště zveřejnila záměr pronajmout novému zájemci pohostinství v kulturním domě
ve Velkém Grunově.
Nabídky zájemců o pronájem je možno podat na OÚ Brniště do 21. 3. 2014 do 12. hod.
Celé oznámení je uveřejněno na www.brniste.cz - úřední deska.
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Jsou tomu více než tři roky, kdy na počátku volebního období odpovídali na dotazy zastupitelé našich obcí. Mezitím se do
konce roku 2013 uskutečnilo 36 jednání obecního zastupitelstva, v jednotlivých letech bylo přijato mnoho usnesení. V roce
2013 jich bylo 117, v roce 2012 nejvíce, a to 138, dále 119 v roce 2011 a v roce 2010, tedy v roce ustanovení nového
zastupitelstva 37. Taktéž byla projednána řada dalších záležitostí. O zodpovědném přístupu k jejich funkci svědčí i to, že
jejich účast na jednáních je až na nutné omluvené neúčasti téměř stoprocentní. Mé dotazy k zastupitelům byly stručné:
1/ Co se domníváte, že se v obci daří?
2/ Co by bylo, či bude dobré zlepšit?
3/ Co je Vaším koníčkem, jak odpočíváte?

A zde jsou v abecedním pořadí odpovědi našich zastupitelů:
Libuše Horáčková
1. Jsem ráda, že se drží tradice a stále se udržuje a rozvíjí
kulturní život. Je důležité, aby se lidé setkávali.
2. Je škoda, že se naše mládež neumí zabavit, pak se
nudí a ničí věci kolem sebe.
3. Jsem šťastná za každou chvíli, kdy mohu být se svými
vnoučátky, to mě nabíjí. A také divadlo.
František Jandera
1. Nedomnívám se, nýbrž vidím, že obec žije, daří se jí jak
v rovině společenské (spolky, sdružení, zájmová činnost),
tak ekonomické. Myslím si, že za ta tři léta „obec“ nelenošila. Je zbytečné jmenovat jednotlivé věci, které se podařily, objektivní občan sám jistě vidí, že vývoj jde dopředu.
2. Těžší otázku jste asi položit nemohla. Vždy je co
zlepšovat, jen je to obvykle omezeno financemi. Je třeba
stanovit priority a ty postupně realizovat. Já například bych
preferoval řešení čistění a likvidaci odpadních vod (domovní ČOV, kde je to možné). Zdá se, že dotěžení kopce
Tlustce je neodvratné, a proto se snažit vyjednat pro obec
ty nejlepší podmínky s těžařem. Pro Luhov žádat nekompromisně obchvat. Zdárně dokončit chodníky ve Velkém
Grunově a Brništi, a tím zlepšit bezpečnost chodců, hlavně
dětí. Od navracení majetku církvím si slibuji, že finanční
situace Litoměřické diecéze se zlepší a výhledově zahrne
i kostel sv. Mikuláše do programu generálních oprav. Pak
bych viděl povinnost obce podílet se na rekonstrukci jistým
finančním obnosem. Vždyť dominantu obce si nikdo neodveze, ale hlavně si to zaslouží. Pokud se nebude rušit
Česká pošta (dnes si nemůžeme být ničím jisti), tak jsem
stále neopustil myšlenku vybudování výtahu na OÚ
Brniště, a tím i bezbariérovost budovy. Věřte, že jak léta
přibývají, je tato myšlenka naléhavější. Takto by se dalo
pokračovat ještě dlouho, co obyvatel Brniště, Velkého Grunova a Luhova, to minimálně jedno vylepšení. Jak říkám, je
to limitováno financemi.
3. Koníčků mnoho nemám, zato jsou náročné: ryby,
střelectví a sběratelství téměř všeho druhu. Nicméně
zdravotní stav mi již neumožňuje věnovat se zálibám
naplno. Poslední dobou stále více preferuji „banžigaučink“.
František Kadrnka
1. Největší radost mají nejen děti z ukončení výstavby
a z možnosti používání školního hřiště.
2. Zlepšení převlékacích podmínek pro malé i velké sportovce ve Velkém Grunově, a také zlepšení krajských silnic,
bezpečnost občanů (vybudování chodníků).
3. Domácí kutilství, odpočívám vleže.
Květa Kupková
1) Spolupráce se ZOD a Podralským fondem - multifunkční hřiště zvedlo zájem o sport u dětí i mládeže.
2) Zlepšit kvalitu silnic.

3) Při sedmidenním pracovním vytížení v rodinné firmě na
koníčky a odpočinek nezbývá moc času. A to málo si musím rozdělit mezi sbor pro občanské záležitosti a rodinu.
Miloš Matys
1. Daří se kulturnímu a spolkovému životu, podpora školních a volnočasových aktivit v rámci nově vybudovaného
hřiště. Jsem vděčný za Infocentrum a dobrou informovanost skrze obecní web i Zpravodajství. Jsem vděčný za
plánované a snad již v dohledné době realizované projekty
k vybudování chodníků a v rámci toho doufám také nových
parkovacích míst u školy ve Velkém Grunově i u školky
v Brništi. Je toho určitě mnohem víc, ale tyto věci mi na
mysl vyvstaly mezi prvními.
2. Stále je co zlepšovat ve vzájemné spolupráci mezi obcí
a podnikajícími firmami na katastru obce. Rád bych, abychom zvládli více podpořit budování domácích čističek
odpadních vod. Co mi hodně leží na srdci, je pomoc našim
spoluobčanům v jejich často složitých situacích ve vztahu
pokračování na str. 4

Divadelní soubor v Brništi Vás co nejsrdečněji zve
do KD v Brništi
8. března 2014 od 14.00 a 19.30 hodin
na divadelní představení
OPALA
Osoby a obsazení:
Opala - sběratelka veteše
Růženka - její přítelkyně
Viktor Nekonečný - starosta
Bob - tiskový tajemník starosty
Marie - sekretářka
Láďa - řidič
Standa - řidič
Tomáš - řidič
Bezo - řidič
Lojza - vetřelec
Boris - vetřelec

Hana Toráňová
Růžena Toráňová
David Kopecký
Robin Horáček
Štěpánka Kopecká
Vladimír Vaniš
Stanislav Joha
Tomáš Toráň
Tomáš Čermák
Tomáš Toráň
Stanislav Joha

SRDEČNĚ ZVEME
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
pokračování ze str. 3

k mnohým úřadům, ať už na úrovni okresu, kraje či státu,
jejichž úředníci často dohání obyčejné poctivé lidi k finančním i psychickým problémům. Zajistit více kvalifikovaných
sportovních trenérů, kteří se budou celoročně a zodpovědně věnovat dětem a mládeži...
3. Knihy - jejich čtení i studium, lukostřelba, sběratelství
(knih, kamenů, samorostů, známek,...), hra na kytaru
a ukulele. Jen mi k tomu všemu chybí více času. Nejvíce si
odpočinu, když se mi podaří vyjet s rodinou někam pryč na
dovolenou, nejlépe mimo ČR (naposledy tomu tak bylo
před rokem a půl).
Ing. Jiří Myška
1. Myslím si, že se daří dobře hospodařit. Neplýtváme penězi, ani časem a projekt, pro který se rozhodneme, také
zrealizujeme.
2. Zlepšení by si zasloužilo prostředí, ve kterém žijeme,
vzduch který dýcháme a i naše okolí. Mám na mysli zejména vytápění domů a problematiku všech odpadů, které tu
zůstávají.
3. Hodně času věnuji různým druhům sportu a poslední
asi 2 roky i hře na basovou kytaru s kamarády v kapele.
Luboš Nekola
1. Posoudit, co se v obci daří, by měl především každý
občan sám.
2. Věřím, že se podaří zvýšit bezpečnost vybudováním
chodníků. Přál bych si, aby v Grunově vznikl park, který by
sloužil nejen dětem a mládeži, ale také seniorům.
3. Skautingu a dětem se věnuji celý život. Mám rád chvíle,
které s nimi v létě trávím uprostřed lesa pod Luží.
Ing. Ivan Pastorek
1. Co se daří v obci, by měli posoudit hlavně občané. Období tří let není tak dlouhé a doba od myšlenky k realizaci
některých cílů trvá někdy déle, než bych si sám představoval. Práci komplikují hlavně zdlouhavá přípravná, schvalovací a výběrová řízení. Z těch nejdůležitějších akcí, které
se povedly, bych zmínil dokončení a schválení územního
plánu obce, také stavby mostů a lávek, poškozených po

povodních. Dále výstavba víceúčelového hřiště za školou
v Brništi nebo v rámci úspory energií výměna oken, střešní
krytiny a zateplení půdy budovy Základní školy v Grunově.
Pokračuje modernizace a práce s cílem většího využití
budovy obecního úřadu pro potřeby občanů. Na spoustu
těchto akcí jsme získali finance z různých dotačních titulů.
Možná, že někteří občané zaregistrovali snahu o rozšíření
společenského a kulturního života v obci.
2. Naše obec je poměrně rozsáhlá, takže těch záležitostí
ke zlepšení je neustále mnoho. Vždy jde o stanovení priorit
a možnosti získání financí. Určitě bude dobré v rámci
bezpečnosti občanů a zvláště dětí, z důvodu intenzivního
silničního provozu, budování chodníků v určitých částech
obce. Pro letošní rok jsou připraveny dvě etapy k realizaci
a v následujících letech by se mohlo pokračovat. Další
oblastí v rámci řešení odpadních vod by byla možnost podpory občanů při budování domácích čistíren. Co se zatím
nedaří, je zlepšení spolupráce s Krajskou správou silnic
a Povodím Ohře, protože jak technický stav jejich silnic
nebo potoků, protékajících obcí, nám pravidelně znepříjemňují život. Zastupitele čekají další jednání ve věci případné těžby na Tlustci s cílem ochránit zdraví, bezpečnost
a majetky svých občanů.
3. Mým celoživotním koníčkem je muzika, hlavně ta
rocková. Hraji na bicí nástroje mnoho let a prošel jsem
řadou amatérských kapel. Dříve jsem hrál více a aktivněji,
dnes méně podle volného času. Také se trochu věnuji jízdě
na kole, turistice, plavání a lyžování. Občas rád navštívím
nějaký pěkný koncert nebo divadelní představení. Odpočívám při realizaci těchto koníčků, ale také při trávení času
se svou rodinou, setkávání s přáteli a milými lidmi.
Tomáš Toráň
1. Spolupráce s ZOD Brniště, kulturní akce, péče o veřejná prostranství a v neposlední řadě údržba a oprava kostela, i když není v majetku obce.
2. Likvidace odpadních vod, lepší spolupráce s krajem
zejména v oblasti silnic, ale sportovní terminologií "míč
není na straně obce".
3. V současné době nacvičujeme divadelní představení a na
prvním místě je v dnešní uspěchané době trávení volného času
s rodinou a zajištění chodu
rodinného domu.

Co dodat závěrem? Byť některé
odpovědi byly stručné a jiné
„květnatější“, myslím, že svědčí
o tom, že zastupitelům jde o společnou věc,a to je důležité.
Děkuji za poskytnuté odpovědi
a přeji hodně osobních i pracovních úspěchů.
Pro Zpravodajství se ptala
Mgr. Daniela Pastorková.
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

ZÁPIS ŽÁKŮ
do 1. ročníku ZŠ BRNIŠTĚ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se koná v pátek 7. února 2014
v budově ZŠ v Brništi od 13.30 do 16.00 hod.

ŠKOLA NABÍZÍ:
1/ Výuku každého ročníku v samostatné třídě s malým počtem žáků.
2/ V každém ročníku kvalifikovaného pedagoga s individuálním přístupem k potřebám žáků.
3/ Výbornou připravenost dětí pro přestup na 2. stupeň ZŠ i na víceleté gymnázium.
4/ Výborné technické vybavení školy (PC pro žáky v každé třídě, dataprojektor v každé třídě,
v obou budovách interaktivní tabule, AV technika, víceúčelový moderní sportovní areál).
5/ Organizaci výletů a exkurzí po celé ČR, týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě u moře
(Chorvatsko, Itálie), projektové dny, akce se zaměřením na ekologii, spolupráci s Podralským
nadačním fondem, školní akademii a prezentaci dětí při veřejných akcích obce, plavecký
výcvik.
6) Nabídku mimoškolní zájmové činnosti: výtvarný kroužek
vaření
kroužek PC
taneční kroužek
pěvecký kroužek
angličtina
němčina
6/ Velmi dobrou spolupráci pedagogů s rodiči.
7/ Školní družinu s provozem v budově ZŠ Brniště od 6:30 do 15:00 a stravování dětí ve
školních jídelnách.

K zápisu přineste rodný list dítěte.
V Brništi 14. 1. 2014

řed. ZŠ a MŠ Brniště
Mgr. Věra Tvrdíková
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Předvánoční aktivity naší školy
Adventní čas byl v jednotlivých třídách zahájen každodenním rozsvěcením svícínků a zpíváním vánočních koled. Veselé
bylo setkání s čerty a Mikulášem, ojediněle se ale objevily i slzičky. Jakmile však anděl rozdal dárky, všechny slzy se
proměnily v úsměv.
Mezi naše seniory do KD ve Velkém Grunově zavítali žáci 3. a 4. třídy se svým zdařilým kulturním vystoupením.
K vánoční náladě v obci přispěla výstava betlémů, které vyráběly děti ze školy i školky v hodinách pracovní a výtvarné
výchovy.
Celý advent ukončilo tradiční zpívání u stromečku.
DK a VP

Babičko, nauč mě charleston
- vystoupení dětí na Setkání seniorů

Vánoční besídka dětí z MŠ

Zpívání u stromečku
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Betlém - výrobek našich školáků

ZE ŽIVOTA V OBCI
Vánoční poděkování
K vánočním svátkům řadíme častěji slovo „p ř á n í“, které
si všichni navzájem předáváme, ale loňské Vánoce u nás
v Brništi si zaslouží i slůvko „d í k“! Dík za uskutečnění několika nebývalých kulturně náboženských pořadů, které
oživují tradiční zvyklosti největších svátků v roce. Jejich
přípravě a realizaci se ochotně věnoval obecní úřad se
svou kulturní komisí, základní a mateřská škola a další
obětaví lidé z místních církví a organizací.
Výstava betlémů v přízemí obecního úřadu překvapila
nejen nápaditostí úpravy prostředí, za které děkujeme paní
D. Čápové, ale skutečností, že se výrobě většiny betlémských jesliček se zájmem a nadšením věnovaly děti zdejší
školy a školky. Tím mohly poznávat a učit se ctít národní
lidové tradice.
Před Vánocemi nechybělo všem už dobře známé "Zpívání

u stromečku", kde si při harmonice zazpívali s dětmi i přihlížející dospělí. Vystoupení malých dětí a divadelní hru náctiletých s názvem Bonifác jsme mohli sledovat i při vánoční
oslavě 25. prosince v Oáze, sborovém domě BJB. Zde
také na počátku ledna děti ze Cvikova předvedly muzikál
Andělé. Spolu s dospělými nechyběly naše ratolesti při
pečení perníčků a výrobě vánočních dekorací, které uspořádal Podralský nadační fond a ZOD. Nelze opomenout
adventní koncert radostně naladěných libereckých
zpěváků dne 6. prosince. Plně navštívený kostel sv. Mikuláše svědčil o značném zájmu starší i mladší generace.
Po mnoha letech nyní zaslouženě opravovaný kostel
sv. Mikuláše, o Vánocích nově osvětlený a se zářící věží,
nám dává na vědomí, že se rozzářila světla i v srdcích nás
všech brnišťských.
Iva Tomková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dovoluji si touto cestou poděkovat členkám SPOZ při Obecním úřadu v Brništi
za milé blahopřání a dárkový balíček.
Taktéž chci poděkovat ostatním občanům, kteří mně popřáli k mému životnímu jubileu.
Jaroslav Kuzio

DĚTSKÝ TURNAJ

Dovolujeme si Vás pozvat
na
IX. JARNÍ PLES
v sobotu
29.03.2014
od 20.00 hodin
v Kulturním domě
ve Velkém Grunově

DESKOVÝCH HER
v sobotu 22. února 2014
Turnaj je určen pro děti od 7 do 15
let. Každý hráč se může zúčastnit tří
her. Hlavní výhru si odnese ten, kterému se podaří nasbírat dohromady co
nejvíce bodů. Pro všechny je připravena tombola!

Místo konání: Brniště Oáza č.p. 13

Začátek: 8:30 registrace (startovné
činí 50 Kč - zde je zahrnut
oběd, občerstvení a další)
Soutěžní hry: 9:00-17:30

Jungle Speed / Věž

- sál je otevřen od 19.00 hod
- k tanci a poslechu hraje
skupina SEPTIMA
- vstupné je 100 K
Kčč
- !!!bohatá tombola!!!

Carcassonne / Niagara
Bobří banda / Mamma Mia
Konec: 18:00 vyhlášení vítězů a
předání cen
Informace: Lukáš Kuc
tel: 737 630 820
Pořádá YMCA Děčín - skupina Brniště
za podpory MŠMT
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Druhá šance
Toto je název nově vznikajícího projektu křesťanského
komunitního centra v naší obci. Projekt se tvoří již od léta roku
2013. Momentálně ho zaštiťuji svou vlastní osobou ve spolupráci s místním baptistickým sborem. Uvědomujeme si potřeby lidí žijících v Brništi, kteří za námi přicházejí ve své sociální
i hmotné nouzi a chceme jim pomoci. Ve většině případů si za
vlastní špatnou situaci mohou lidé sami svým špatným rozhodnutím a jednáním.
Ve Druhé šanci, kterou nabízíme, chceme proto problémy
řešit komplexně. K tomu patří nejen to hmotné (potřeba jídla,
šatů, bydlení, financí) a sociální (potřeba pochopení sebe
sama a svých vztahů s druhými lidmi, které jsou porušené),
ale také otázka duchovní. To znamená, uvědomit si smysl
svého života, jeho hodnot, co ho přesahuje a nalézt tak dobrý,
pevný základ pro změnu svého života k lepšímu.
V rámci našich omezených možností pomáháme v sociálním
bydlení (zjednodušeně – kde se vyspat) a sociálním podnikání
(bez práce nejsou koláče). Jsme v úzké spolupráci s pracovníky sociálního odboru v České Lípě a s dalšími potřebnými úřady a institucemi.
Naší touhou je, aby lidé i přesto, že si život pokazili, dostali
znovu šanci postavit se na vlastní nohy. Aby zjistili, že má
smysl pracovat, vážit si bydlení, práce a vztahů s druhými
lidmi. Nejsme schopni pomoci hned a ve všem a také ne
všem. Nikoho, kdo přijde, ale neodmítneme a minimálně ho
vyslechneme. Pak hledáme a navrhneme nějaké konkrétní

kroky k řešení. Pomáháme také preventivně v rodinách
a domácnostech dříve, než by došlo k vyostřenější situaci
a k prohloubení začínající životní krize.
Tento projekt je teprve v plenkách, zatím jsem víc v terénu než
při sepisování v kanceláři, ale i na tom pracuji.
Nežijeme v lehké době - ona žádná doba nikdy nebyla lehká.
Je však důležité nezavírat oči před problémy a už vůbec ne
před našimi spoluobčany v problémech. Jsem vděčný za
veškeré aktivity v obci, které pořádají místní spolky a dávají
tak (nejen) dětem náplň smysluplně stráveného času. Jsem
vděčný za všechny spolky a lidi, kteří již nějak konkrétně
druhým v jejich nouzi pomáhají – mužům, ženám, dětem,
mladým i starým. Projekt Druhá šance je další kapkou v moři
potřeb. Děkuji všem za pochopení tohoto projektu i případnou
nabídnutou pomoc v čemkoliv. Možná si myslíme, že to
nepotřebujeme nebo je nám to jedno. Zde však platí jedno
přísloví „Ty kdo stojíš, hleď, abys nepadl“ a k tomu dodávám,
a pokud my co stojíme, pomůžeme vstát druhým, bude se
nám všem líp pospolu žít. Pokud budete mít k tomuto projektu
jakékoliv dotazy, prosím obraťte se na mě. Děkuji.
Miloš Matys
Pastor baptistického sboru v Brništi a vedoucí projektu Druhá
šance
Mobil: 777 125 313, e-mail: milos.matys@seznam.cz

dTest – největší nezávislá spotřebitelská organizace v ČR publikuje výsledky nezávislých testů, srozumitelně
přibližuje veřejnosti spotřebitelská práva a radí při jejich uplatňování.
dTest nabízí bezplatné poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny
9-17 hod, běžný telefonní tarif), možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím portálu
www.vasestiznosti.cz nebo populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce
a podomní prodej. Pro usnadnění práce obcí má zpracovaný vzorový tržní řád, jímž je možné na území obce zakázat
podomní a pouliční prodej.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje v Podralském nadačním fondu
Scházíme se s dětmi pravidelně na ekokroužku. V prosinci jsme pekli perníky a vytvářeli adventní ozdoby, obojí mělo velký
úspěch. Děti se dočkaly dárečků pod stromečkem v podobě svých výtvorů z keramického tvoření. V lednu jsme vyběhli
s panem Jediným na červenou koňskou stezku, kde jsme zkontrolovali stromky, nasázené minulý rok. Na každé schůzce
se dozvídáme něco o přírodě nebo ekologii, malujeme a jinak tvoříme.
Podobných aktivit jste se měli možnost zúčastnit i jako dospělí. Na posledním lednovém relaxačním a tvořivém večeru
jsme se dozvěděli něco o vůních, odlili jsme si mýdlo z přírodních éterických olejů a vyrobili jsme si sádrové svícínky
k dekoraci vlastního bytu.

Velmi srdečně Vás zveme k účasti na přednáškách a seminářích na téma odpadové hospodářství obcí, krajina a zemědělství v příhraničním regionu Podralsko a Hornolužicko, které se budou konat 25. 2. a 11. 3. 2014 s tématy: černé skládky,
vytváření skupiny, která bude nápomocná při řešení problémů s černými skládkami a velké uklízecí akci příkopů podél
silnic.
15. 4. 2014
Zemědělství šetrné k přírodě.
29. 4. 2014
Kompostování bioodpadu.
Termíny relaxačních a tvořivých večerů vždy od 16 do 19 hodin:
12. února Výroba šperků z plastu
26. února Barvení triček – batika + savování
12. března Jóga s Irenou Kubicovou + pletení papírových košíčků
26. března Péče o krásu a vlasy + stolní hry
9. dubna Pletení pomlázek + věnečků
23. dubna Suchá vazba květin + karetní hry

Srdečně Vás též zveme na Jarní otvírání Stezky Hastrmanů,
které proběhne 12. 4. 2014.
Velmi srdečně Vás zveme 26. 4. 2014 na první ročník
„Brnišťského půlmaratonu!“

Sledujte více na www.podralsko.cz.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Manželství - malé kroky k velkým vztahům
Národní týden manželství s podtitulem „malé kroky
k velkým vztahům“ přinese opět ve valentýnském týdnu od
10. do 16. února desítky akcí, setkání, kurzů a kreativních
způsobů, jak tvořit jedinečná manželství, a bude příležitostí
si připomenout, proč je manželství přes všechny problémy
a zápasy stále něčím jedinečným.
Týden bude zahájen tiskovou konferencí v pondělí 10. února od 10:30 na Ministerstvu práce a sociálních věcí a proběhne pod záštitou náměstka Jana Dobeše. Na tiskové
konferenci kromě dalších řečníků vystoupí například
spisovatel a psychiatr Max Kašparů nebo herečka a moderátorka Ester Janečková.
Posláním Národního týdne manželství je připomenout si
alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako
základu života rodiny. Je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, zaměřené na praktický
rozvoj manželství a podporu jeho hodnoty ve veřejném
a politickém prostoru. „Miroslav Horníček kdysi prohlásil,
že: „Manželství je úsilí a čin. Či řada drobných skutků,
chcete-li. Anebo nehod, neshod, jejich řešení a trpělivosti.“. A tento ročník bude právě o těch ohromných maličkostech, které mohou často znamenat nesmírně mnoho
pro to, aby naše manželství neztratila jiskru a lehkost.
Svou podporu NTM opět vyjadřují i politici. Místopředseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředseda
poslaneckého klubu Top09 Petr Gazdík vyjádřil svou
podporu osobním dopisem: „Iniciativu Národní týden
manželství sleduji již několik let a fandím jí. Ve svém
osobním životě mám neuvěřitelné štěstí, neboť už 12 let žiji
ve šťastném, spokojeném, láskyplném, zkrátka dobrém
manželství. Byť to může znít jako fráze, považuji
manželství za loď, která se sice může občas zhoupnout,
ale přesto nás stále bezpečně veze dál, přes někdy
rozbouřené moře. O to větší radost mám, že na palubě té
naší lodi přivítáme letos dalšího plavčíka.“
Po celé České republice se místní komunity, občanská
sdružení, církve, rodinná a mateřská centra, zástupci měst
a obcí i jednotlivci chystají do NTM zapojit. V Brništi jste
všichni zváni na program k Národnímu týdnu manželství,
který bude probíhat v Oáze od pátku 14. do neděle 16. února s manželi Pavelkovými. František a Libuška Pavelkovi
z Příbora jsou dlouholetí lektoři v oblasti výchovy dětí

a manželství. Jsou rodiči 7 dětí (skoro všech již dospělých),
z toho 3 v poručnické péči, mají 5 vnoučátek. Libuše
působila 18 let jako ředitelka Dětské misie a již několik let
jako externí moderátorka Rádia 7. František lektoruje
vzdělávací bloky pro muže. Založili organizaci Academia
Via Familia, z.s., která má za cíl podporu rodiny. Oba mají
rádi chalupaření, četbu knih, František historii a také rád
vaří, Libuška vše, co se týká dětí a mládeže a rozrůstající
rodiny.
www.tydenmanzelstvi.cz
KaM

Oslavte své manželství s námi, letošní téma

„Ohromné maličkosti“
aneb velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí

Pátek 14. února od 17 do 20 hod
program pro náctileté a mládež na téma
Chození a hledání životního partnera

Sobota 15. února od 14 do 19 hod*
blok seminářů a rozhovorů
malé posezení ve dvou při svíčkách
happening Uzamkněte své manželství
cena pro nejdéle spolu žijící manželský pár

Neděle 16. února od 9:30 hod
bohoslužby se slovem o manželství a vztazích

Ve sborovém domě Oáza pořádá BJB Brniště
ve spolupráci s lektory o.s. Academia Via Familia
Libuší a Františkem Pavelkovými z Příbora.

* Hlídání s programem pro děti od 3 let zajištěno


Tipy pro vaše manželství
Velké věci se rodí z drobných každodenních maličkostí.
Často i malé věci mají ohromný vliv na zlepšení života.
NTM je týdnem, kdy to vyzkoušíme v našem manželství.
Udělejme jen tak pro radost pár nesmyslně krásných činů pro ty nejbližší okolo.
Alespoň pro jeden jediný den, udělejme svého partnera, partnerku, středem našeho
malého životního vesmíru - a uvidíme velké věci.
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SPORT
Ohlédnutí za sportovním plesem a informace k zimním turnajům
V minulém čísle jsem zval všechny na náš sportovní ples,
který se konal na počátku roku 2014, přesně 18. ledna.
Jsme rádi, že se ples povedl. Zejména hudba byla
perfektní, hrálo se a tančilo až do tří hodin do rána a všem
přítomným se na plese líbilo. Brzy po zahájení, jako
překvapení, proběhlo krátké, ale vydařené vystoupení
šermířské skupiny Golem z Brniště. Ti letos oslavují 30 let
od vzniku svého spolku a i touto cestou jim chceme poděkovat za příjemné zpestření plesu a popřát hodně zdaru
v další činnosti. Rovněž tombola byla pěkná a bohatá. Jen
doufáme, že příště bude účast zase o něco větší.
Hudebníci z Loun byli spokojeni a společně se těšíme, že
za rok zase přijedou.
A nyní něco k fotbalu. Právě probíhá zimní přestávka, ve
které se většinou účastníme zimního turnaje, letos to bude
v Heřmanicích. Turnaj začal v sobotu 25. ledna. Ještě je
v plánu víkendové soustředění v termínu 14. - 16. března,
rovněž v Heřmanicích. Jarní část soutěže by měla začít
22. 3. 2014 doma proti Oknům.

Naši nejmladší hráči mají rovněž zimní přestávku.
Plánujeme odehrát několik přípravných zápasů v hale
nebo tělocvičně. Vše bude ještě upřesněno.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.

Vystoupení šermířské skupiny Golem na sportovním plese

Účast brnišťských fotbalistů na zimním turnaji na UMT v Heřmanicích v Podještědí
Zúčastněné týmy: 1. Jablonné v Podještědí
2. Osečná
3. Dubnice
4. Žibřidice
5. Sloup v Čechách
6. Brniště

Zápas:
Brniště
Osečná
Žibřidice Brniště
Brniště
Sloup
Brniště
Dubnice
Jablonné Brniště

Datum:
25. 1. SO
1. 2. SO
9. 2. NE
16. 2. NE
23. 2. NE

Čas:
14:00 hod
10:30 hod
12:00 hod
12:00 hod
14:00 hod

Aerobik – cvičení pro každého
Kdo: Každý, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: Vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 hod.
S kým: Prima parta místních i přespolních
Jak dlouho: Hodinku
Co se tam děje: Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu,
20 min posilování problémových partií, 10 min protahování a drby po cestě domů
Cvičební pomůcky k dispozici: podložky, overbally, posilovací gumy
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičuje: Marcela Herbstová

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru a na www.brniste.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 25. března 2014.
Své příspěvky odevzdávejte členům redakční rady nebo na podatelně OÚ, lze je také poslat na adresu
zpravodajstvi@brniste.cz. Na internetových stránkách obce www.brniste.cz jsou všechny aktuální informace z dění v obci,
zápisy z jednání zastupitelstva, Zpravodajství v digitální podobě a bohatá fotogalerie.
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Druhý brnišťský masopust
sobota 1. března 2014
13:45

sraz účastníků průvodu

14:00

odchod masopustního průvodu

u hasičské zbrojnice

za rozverného zpěvu a průpovídek Řehečského kvarteta
zastávka u Obecního úřadu - povolení k průchodu obcí
vystoupení brnišťských ochotníků
zastávka u MŠ - vystoupení dětí
tradiční sladké masopustní pochoutky
zakončení průvodu u KD Brniště - zabíjačková ochutnávka
medovina, perníčky

16:00

masopustní veselí pro děti

20:00

tancovačka pro dospělé

v KD Brniště

v KD Brniště, hudba Music Mix

Dětské i dospělácké masky vítány!
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 5. února 2014 nákladem 500 ks.

