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Brniště Luhova Velkého Grunova

Nenechte si ujít mikulášské, adventní a vánoční
programy:
Setkání s Mikulášem v pátek 5. prosince od 16:30 v Ekocentru
Mikulášská nadílka v sobotu 6. prosince od 13 hod v KD Velký Grunov
Adventní koncert s Cansonettou Osečná v sobotu 6. prosince od 17 hod
v kostele sv. Mikuláše
Mikulášská nadílka s diskotékou Šáši Váši v neděli 7. prosince
od 14 hod v KD Brniště
Pečení a zdobení perníčků ve středu 10. prosince od 16 hod
v Ekocentru
Vánoční besídka MŠ a ZŠ v pátek 12. prosince od 15:30 v KD Brniště
Divadelní představení Nejstarší řemeslo v sobotu 13. prosince
od 19 hod v KD Brniště
Zpívání u stromečku v pátek 19. prosince v 17 hod u školy v Brništi
Půlnoční bohoslužba ve středu 24. prosince o půlnoci v Oáze BJB Brniště
Vánoční slavnost pro děti ve čtvrtek 25. prosince v 15 hod v Oáze BJB
Brniště
Novoroční bohoslužba ve čtvrtek 1. ledna v 15 hod
v Oáze BJB Brniště

V tomto čísle najdete:
Anketa s novými zastupiteli
Klokánek v Brništi
Upozornění pro rybáře
Společenská kronika

Vážení spoluobčané.
Kvapem se blíží konec roku a nastal čas na další Zpravodajství.
Letošní podzim byl ve znamení voleb a naší obce se dotýkaly hlavně
ty komunální. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům,
kteří přišli k volbám a projevili zájem o dění v obci na další čtyři
roky. Je smutné, že volební účast byla jen 45%, což je o 10% méně
než v roce 2010. Z voleb vzešlo nové složení zastupitelstva. V našem
devítičlenném zastupitelstvu bude pracovat pět nově zvolených a
čtyři, kteří ve své práci budou pokračovat. Informaci z ustavujícího
zastupitelstva najdete uvnitř tohoto čísla.
Jsem rád, že nová zasedací a obřadní místnost slouží svému účelu. Za
poslední dva měsíce zde proběhlo kromě jednání zastupitelstva a
voleb rovněž další vítání narozených dětí, svatební obřad, a také
zlatá svatba. Doufám, že ke spokojenosti občanů slouží na návsi
nově otevřený obchod prodejní sítě COOP, který nabízí poměrně
široký sortiment zboží. Sehnat nového nájemce prodejny nebylo
vůbec jednoduché. Potěšila mě informace v rámci setkání starostů na
pozvání Úřadu práce v České Lípě, že nezaměstnanost na okrese se
výrazně snížila, a to na 7,5%. V naší obci byla na konci října
zaznamenána nezaměstnanost pouhých 4,3 procenta, což

představuje 42 uchazečů. Začátkem listopadu byla za přispění
nancí Libereckého kraje, památkářů Městského úřadu Česká Lípa,
naší obce a církve vyměněna další část střešní krytiny na kostele sv.
Mikuláše.
Největšími stavebními pracemi tohoto roku byly chodníky v Brništi
a ve Velkém Grunově. Jako každou stavbu i tyto provázely
komplikace, které se postupně vyřešily včetně prodloužení termínu
konečného převzetí stavby. Chtěl bych všem občanům poděkovat za
trpělivost. Věřím, že stavby ocení, neboť výrazně přispějí ke zvýšení
bezpečnosti silničního provozu, zejména všech chodců.
Přišla doba Adventu, a tak jste všichni srdečně zváni na kulturní
akce, pořádané v naší obci v tomto čase. Vánoce a konec roku jsou za
dveřmi, a proto mně dovolte, abych Vám všem na závěr popřál. Přeji
Vám ze srdce klidné a pohodové vánoční svátky a v novém roce 2015
hlavně hodně zdraví, úspěchů, štěstí, lásky a optimismu.
Váš znovu zvolený starosta
Ing. Ivan Pastorek

OÚ INFORMUJE
Ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Brniště
se konalo dne 5. listopadu 2014 od 18:00 hodin na sále kulturního
domu v Brništi, za hojné účasti veřejnosti. Přítomni byli všichni
nově zvolení zastupitelé, kteří v úvodu splnili zákonem stanovenou
povinnost složit slib zastupitele. Hlavními body programu bylo
zvolit nové vedení obce a další orgány. Na základě veřejného
hlasování byli zvoleni:
Ing. Ivan Pastorek – starostou obce, (zastupitelé hlasovali
následovně: pro 8, proti 0, zdržel se 1). Pro svou funkci bude
dlouhodobě uvolněn.
Ing. Igor Jediný – neuvolněným místostarostou obce,
(pro 7, proti 1, zdržel se 1).
Ing. Jiří Myška – předsedou nančního výbor
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
Ing. Marcela Herbstová – předsedkyní kontrolního výboru
(pro 9, proti 0, zdržel se 0)
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
všem vám, voličům, kteří jste se aktivně zapojili do rozhodování
o budoucnosti obce, děkuji za účast ve volbách do zastupitelstva
obce. Osobně děkuji voličům, kteří dali důvěru někomu z nás na
kandidátní listině - Nezávislí eko - v podobě preferenčních hlasů,
a udělám vše pro to, abychom vaši důvěru nezklamali.
Je zde začátek nového čtyřletého funkčního období, kdy do zastupitelstva obce jsou zvoleni noví členové. Přeji všem zastupitelům,
aby v zastupitelstvu panovala pracovní soudržná atmosféra, která
povede k jednomu cíli, a to ke spokojenosti občanů obce.
Igor Jediný
místostarosta obce

Pozvání na jednání zastupitelstva
ve středu 17. prosince od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Členové zastupitelstva ponechali volbu zbylých členů výborů na
další zasedání. Zároveň stanovili výši odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva. Dalšími členy zastupitelstva jsou:
František Kadrnka
Ing. Zdeněk Plecháč
Mgr. Bohumila Kuchařová
Luboš Nekola
Milan Rychnovský

Z realizovaných stavebních akcí

Chodník a opěrná zeď v centru Brniště

Nový asfaltový povrch na místní komunikaci ve V. Grunově

Chodník ve V. Grunově spojil křižovatky u školy a na Zákupy

Gabionová zeď zpevnila nestabilní břeh Panenského potoka ve V. Grunově
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Otázky na naše nové zastupitele:
Podobně, jako před čtyřmi lety po komunálních volbách, tak i nyní
jsem se obrátila na nově zvolené zastupitele s následujícími třemi
otázkami:
1. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat (popř. znovu kandidovat)
do zastupitelstva obce?
2. Jaké jsou Vaše priority a čemu se chcete v rámci práce pro obec
věnovat?
3. Jak strávíte nadcházející čas Adventu a Vánoc?
A zde jsou jejich odpovědi pro Vás, nejprve od žen v zastupitelstvu:
Ing. Marcela Herbstová
1. Zajímám se o dění v obci, není mi lhostejné, co se kolem nás děje.
Jako členka zastupitelstva se budu moci podílet na rozhodování
o těchto věcech, které nás všechny ovlivňují.
2. Ráda bych podpořila rozvoj místních rem, bylo by přínosné
vytváření nových pracovních příležitostí pro naše občany. Podporuji
současný trend v řešení dopravní situace, zejména zvýšení
bezpečnosti chodců. Dále bych se ráda zaměřila na rozvoj a zvýšení
kapacity místní mateřské a základní školy, a další záležitosti, které
obci a jejím občanům prospějí.
3. Advent je pro mě vždycky čas velkých příprav. Ráda bych upekla
dětem pár kousků oblíbeného cukroví a nakoupila dárky včas, aby
byl tento čas skutečně svátkem pohody. Proto vítám možnost
nakoupit některé dárky přes internet, protože pobíhání po
obchodních domech a tlačenice v obchodech nevyhledávám. Těším
se na zpívání dětí u stromečku. Těším se na volné dny strávené se
svojí rodinou a s příbuznými a známými. Snažím se udržovat tradici,
kdy jsou lidé k sobě vstřícnější a ohleduplnější.
Mgr. Bohumila Kuchařová
1. Abych řekla pravdu, kandidovala jsem ze zvědavosti. Že budu
zvolena, jsem ale opravdu nečekala.
2. Nebojím se žádné práce, budu dělat, co bude třeba. Nyní se zatím
seznamuji s problematikou, kterou je v obci nutno řešit.
3. Advent nijak zvlášť neprožívám, na Vánoce se těším hlavně kvůli
dětem.
A následují odpovědi mužů ze zastupitelstva:
Ing. Igor Jediný
1. Do zastupitelstva jsem se rozhodl kandidovat na základě
zkušeností občana, který spolupracuje s obcí a nechce zůstat jen v
pozici přihlížitele dění. Delší dobu spolupracuji se zastupitelstvem
jako občan, teď předpokládám, že to bude spolupráce ještě lepší
a moje návrhy a podněty prospějí dění v obci.
2. Priority jsou vcelku jasné, pokračovat v práci v oblasti životního
prostředí, zejména s důrazem na odpadové hospodářství. Obecně,
a to nejen v životním prostředí, věnovat pozornost mládeži a dorostu,
ať už v uvedené oblasti nebo ve spolupráci s Ekocentrem. Dále se
spolupodílet na vytváření atmosféry konstruktivní spolupráce mezi
zastupitelstvem a obyvatelstvem.
3. Jako vždy, v kruhu mé člověčí a zvířecí rodiny, letos rozšířené
o přírůstek. Dokonce už máme vybraný i dárek pod stromek,
ale nebudu to prozrazovat, aby to pro Janka zůstalo překvapením.
František Kadrnka
1. Obec mi není lhostejná.
2. Stále jsem členem fotbalového klubu. Na hřišti ve Velkém
Grunově je potřeba vystavět kabiny, současné jsou v dezolátním
stavu a je třeba údržba obcí. V kulturním domě je potřeba řešit
opravu topení. Kaple za školou ve Velkém Grunově vyžaduje opravu
střechy.
3. S rodinou a přáteli, pokud nenapadne hodně sněhu a nebudu muset
vyrazit ho uklízet.

Ing. Jiří Myška
1. Rád bych pokračoval v práci ve vedení obce a spolupodílel se na
dalším rozvoji naší vesnice a jejího okolí.
2. Pracuji opět v oblasti obecních nancí, kde se snažím účelně
využít prostředky, které obec získává. Prioritou je sjednotit
zastupitele a zpříjemnit život všem zdejším lidem.
3. Vánoce, to je každoročně obdobné. Méně práce, více klidu
a zábavy s dětmi a přáteli. Dobré jídlo od manželky a určitě různé
sportovní aktivity jako celý rok.
Luboš Nekola
1. Rád se budu podílet na dalším rozvoji naší obce.
2. Jako doposud, tak i nadále se chci věnovat práci s dětmi a mládeží.
3. Užít si trochu klidu od práce a strávit tento čas s celou rodinou.
Ing. Ivan Pastorek
1. Práce starosty není na pouhé 4 roky. Pro srovnání - v sousedním
Německu jsou starostové voleni na 7 let. Příprava a samotná
realizace projektů trvá dlouho, proto jsem chtěl pokračovat
v započaté práci. Hodně akcí na příští dva roky je už započatých a
jsou na ně přislíbené i dotační prostředky.
2. Jako jedna z mála kandidujících volebních stran Moderní obec
předložila občanům program se svými prioritami, za kterými si
osobně stojím. Hodně bude záležet na vůli a ochotě ostatních
zastupitelů spolupracovat. Jen tak se bude dařit postupně naplňovat
všechny cíle a eventuálně řešit další potřebné záležitosti.
3. Přeji si prožít klidné svátky v kruhu své rodiny a nejbližších.
Vezmu si pár dnů dovolené. Těším se nejvíce, jak si užijeme naše
sluníčko, tříměsíční vnučku.
Ing. Zdeněk Plecháč
1. Byl jsem požádán panem Ing. Igorem Jediným podpořit jej
v komunálních volbách.
2. Pracovně jsem hodně vytížený a často se nacházím mimo domov
i celý týden. Na tuto skutečnost jsem upozornil i dnešního
místostarostu s tím, že základní povinnosti zastupitele si budu plnit,
ale nad rámec těchto povinností mi už nezbude čas. Přesto mi bylo
jasné, že jako stavební technik se budu věnovat problematice
výstavby v naší obci. Jaké bylo mé překvapení na první schůzce
nového zastupitelstva, když mě staronový starosta přivítal s tím, že
bude navrhovat zrušení stavební komise, která dle jeho slov stejně
v minulém období nepracovala. Již v minulosti jsem totiž
upozorňoval pana starostu na technologickou nekázeň a na
nedodržování projektu ze strany zhotovitele na stavbě
víceúčelového hřiště v Brništi a při výměně oken na budově ZŠ ve
Velkém Grunově. Moje připomínky byly panu starostovi dost
nepříjemné, a tak se domnívám, že to je ten pravý důvod zrušení
stavební komise. Již jako nový zastupitel jsem se zapojil do „boje“
proti zhotoviteli stavby Chodníky Brniště a Velký Grunov a jeho
nekvalitní práci. Do budoucna budu i nadále pana starostu
upozorňovat na případné chyby, které budou provázet nové stavby
a hlavně tyto záležitosti budu projednávat na pracovních schůzkách
a na zastupitelstvu obce.
3. Jako každý rok v kruhu rodiny.
Milan Rychnovský
1. Věřím, že svou účastí v zastupitelstvu budu mít možnost ovlivnit
život naší obce.
2. Mojí prioritou bude naplnění našeho volebního programu
(MODERNÍ OBEC).
3. Vzhledem k tomu, že pracuji v živočišné výrobě, kde musí být
zajištěn provoz i o Vánocích, budu veškeré volné chvíle věnovat
rodině. Navštívím akce, pořádané v období Adventu a Vánoc.
Tak ať je práce nových zastupitelů konstruktivní ku prospěchu
občanů Brniště, Velkého Grunova i Luhova.
Děkuji za odpovědi.
Pro Zpravodajství se ptala
Mgr. Daniela Pastorková.

OKÉNKO MŠ A ZŠ, ZE ŽIVOTA V OBCI
Podzimní výlet

4

SŽ „EVA“ informuje

Dva dny, které následovali hned po podzimních prázdninách, naše
škola prožila aktivně. Ve čtvrtek 30. října jsme se vydali za
poznáváním Českolipska a následující den, pátek, využili k návštěvě
Ekocentra, kde byl pro děti připraven zajímavý program.
Během výletu jsme navštívili a prohlédli si nedaleký Lemberk, další
cesta vedla ke Lesnímu divadlu ve Sloupu, a také na Panskou skálu
na Práchni, známou díky natáčení pohádky Pyšná princezna.
Celodenní putování jsme zakončili návštěvou vodního hradu Lipý
v České Lípě. I přes chladné počasí jsme si tuto cestovatelskou
výpravu užili a obdivovali krásnou českolipskou krajinu zahalenou
do podzimních barev. Výlet se mohl uskutečnit i díky podpoře
Kamenolomu Brniště, a. s., který dětem formou sponzorského daru
zaplatil autobusovou dopravu. Děkujeme.
Všechny naše příznivce, rodiče i prarodiče zveme na prosincová
kulturní vystoupení. Pustili jsme se do pečlivých příprav a těšíme se
na vánoční besídku i tradiční zpívání koled u stromečku.
Za ZŠ Brniště KaM

7. 12. 2014 od 14 hodin – pořádáme na sále KD v Brništi tradiční
mikulášskou nadílku s diskotékou Šáši Váši a soutěžemi.
21. 2. 2015 od 20 hodin – připravujeme náš další společenský ples,
tentokrát nám zahraje SEPTIMA ze Zákup.

SŽ „EVA“ děkuje
Děkuji obecnímu úřadu v Brništi, ZOD v Brništi a Podralskému
nadačnímu fondu, místním střelcům a hasičům za jejich celoroční
spolupráci a nanční dotaci při pořádání našich akcí.
Přeji vám všem i našim členkám a jejich rodinám krásné prožití
svátků vánočních a hodně pracovních úspěchů a ještě více
zdravíčka do nového roku 2015.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SŽ
„EVA“ ZA ROK 2014
Letošní rok jsme odstartovaly 22. února společenským plesem
s hudbou CITY MUSIC a DJ Milanem z Varnsdorfu. Jako tradičně
se někomu ples líbil a někdo ho trošičku „pomluvil“, ale na to
jsme již zvyklé.
Další ples, dětský maškarní se Šášou Vášou, byl 15. 3. 2014.
V dubnu, a to dvanáctého, jsme vypomohly Podralskému
nadačnímu fondu při ZOD Brniště s každoročním otvíráním
Hastrmanské stezky.
Letošní vítání občánků se přesunulo ze sálu kulturního domu
v Brništi do společenské místnosti na obecním úřadě v Brništi.
Protože je společenská místnost o dost menší než sál v KD,
dohodly jsme se s panem starostou, že nebudeme vítat víc jak šest
dětí najednou, aby vítání probíhalo důstojně. K prvnímu vítání
v květnu jsme přizvaly dětí sedm, ale i to bylo dost, a tak v
červenci a v říjnu jsme přivítaly již po šesti dětech. Letošní rok je
opravdu plodný. Jak jste si již mohli spočítat, přivítáno bylo již 19
nových občánků a další 4 jsou již na světě.
31. 5. 2014 jsme společně s našimi dětmi oslavily DEN DĚTÍ.
Vůbec poprvé jsme ho přesunuly z Lesního zátiší na část
Hastrmanské stezky a myslím, že tento počinek dopadl velice
dobře.
O prázdninách se opět některé naše členky zapojily do příprav
a pomoci při tradiční pouti.
1. 9. jsme vyprovodily nové prvňáčky do školních lavic. Letos již
nedostali památníček, ale se školou jsme se dohodly na školních
pomůckách.
6. 9. se některé členky šly podívat a pobavit na obnovené dožínky,
které jsou rok od roku větší a hezčí. Obnovení této tradice se
opravdu povedlo.
13. 9. jsme se vydaly na výlet za našimi památkami – opět vlakem,
tentokrát do Děčína do zoo a na zámek. Výlet se nám líbil, i když
v zoo jsem si chtěla nechat vrátit polovinu vstupného, protože
polovinu zvířátek jsme vůbec neviděly a zoo byla dost
neupravená. Na zámku se nám líbilo mnohem víc. Jelikož je Děčín
rozložen na dvou březích Labe a zoo je dosti v kopci, povedlo se
nám nachodit cca 10 km – nahoru a dolů. Když jsme nastoupily do
vlaku, oddechly jsme si.
Na příští výlet doporučuji zakoupení turistických holí. Opět to
bude o chození. Pojedeme vlakem do Děčína, dále lodí do Hřenska
a tam na soutěsky a Pravčickou bránu. Navrhovaný výlet lodí do
Drážďan by nás vyšel na cca 1950 Kč na osobu a to je asi dost.
Na úplném konci chci poděkovat zástupcům obce Brniště, ZOD
Brniště a Podralskému nadačnímu fondu, místním střelcům
a hasičům za jejich pomoc při pořádání našich akcí a doufám,
že spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Zdeninka Stoklasová

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Klokánek funguje v Brništi již dva roky
Ráda bych prostřednictvím tohoto Zpravodajství pozdravila
všechny občany Brniště. Blíží se závěr roku a mnozí z nás se
zamýšlí nad tím, jaký byl uplynulý rok. Chtěla bych se zmínit
o tom, jaké byly poslední dva roky. Pro naše zařízení Klokánek to
byly první dva roky činnosti ve vaší obci. Chci poděkovat všem
z Brniště, kteří s námi přišli do styku, kteří se seznámili s námi
i s našimi dětmi, které všichni velice dobře přijali. Děti z Klokánku navštěvovaly základní školu, kde se jim vždy paní učitelky
i ostatní zaměstnanci školy snažili vyjít vstříc a pomáhali jim
se začleněním do neznámého prostředí. I v místní mateřské škole
se dětem líbí a navštěvují ji moc rády. Naše starší děti
navštěvovaly zdejší knihovnu, hrály fotbal za Brniště, ale co
hlavně, našly mezi dětmi z obce opravdové kamarády. I v součas-

BJB Brniště Vás srdečně zve na
Sváteční setkání:
Středa 24. 12. 2014 Půlnoční bohoslužba (přesně ve 24:00)
Čtvrtek 25. 12. 2014 Vánoční dětská slavnost v 15 hodin
Čtvrtek 1. 1. 2015 Novoroční bohoslužba v 15 hodin
Pravidelná setkání:
Bohoslužby každou neděli v 9:30 hod
Rozhovory nad Biblí v úterý v 18 hodin
Setkání dorostu a mládeže v pátek v 17 hodin

né době, kdy chlapci prožívají těžké období, na ně kamarádi
z Brniště nezapomněli a snaží se jim pomoci. Upřímně děkuji
rodičům těchto dětí za pomoc a podporu, kterou projevují našim
chlapcům.
Děkuji panu starostovi a zastupitelům obce, kteří pro naše zařízení
schválili nanční podporu na vymalování celého Klokánku, které
proběhlo letos v září. Moc děkujeme.
Chtěla bych popřát všem občanům Brniště klidný a pohodový
předvánoční čas a hodně zdraví, elánu a energie do nového roku
2015.
Jitka Mankovecká
ředitelka Klokánku Brniště

V druhé polovině listopadu jsme prožívali zajímavý čas.
Ve čtvrtek 20. 11. se Oáza rozezněla písněmi anglické vokální
kapely VINESONG, nechyběli ani životní příběhy zpěváků
a střípky z jejich celosvětových turné. Všech 150 lidí, kteří si
koncert vyslechli a do zpěvu písní se také zapojili, si odnášelo
veliké povzbuzení do každodenního náročného života.
Jsme vděčni, že můžeme u nás v Brništi působit a mnohým lidem
také pomoci. Dne 28. 11. 2014 to bylo přesně 10 let, kdy se
uskutečnila první bohoslužba v novém sborovém domě Oáza
a příští rok si budeme připomínat 70 let existence baptistické
církve v Brništi. Během celého roku 2015, a v rámci tohoto výročí,
chystáme mnohé semináře, výstavy a přednášky. Budou se týkat
křesťanské reformace (včetně výročí Mistra Jana Husa), Bible
Kralické, pobělohorské emigrace a poválečného návratu českých
exulantů zpět do české vlasti. Včas budeme o všech aktivitách
informovat a již nyní se těšíme na nejbližší setkání s Vámi.
Přejeme všem pokojný čas Adventu a Vánoc a požehnaný celý rok
2015
Za sbor BJB v Brništi, Miloš Matys
Kontakty: www.bjb-brniste.cz, mobil: 777 125 313
e-mail: milos.matys@seznam.cz

BABY KLUB

Divadelní soubor v Brništi
Vás srdečně zve na divadelní představení
od Pauly Vogel

NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
13. prosince 2014 od 19:00 hodin
v KD Brniště

Vždy ve středu od 9.30 do 11.30 hod.
v klubovnách Sborového domu Oáza BJB Brniště 13.
Srdečně zveme všechny malé ratolesti s maminkami
do Baby klubu. Čeká vás příjemné a přátelské
prostředí plné her, říkanek a hraček.
Začínáme 7. ledna 2015
Pobytné 20,- Kč
Kontakt Anna Kouřimská 728 013 812
Kateřina Eliášová 605 251 554

Osoby a obsazení:
Vera
Edna
Lillian
Ursula
Mery
Nápověda:
Technika:

Libuše Horáčková
Hana Toráňová
Božena Fudali
Růžena Toráňová
Štěpánka Kopecká
Robin Horáček
David Kopecký

Vstupné: 50 Kč

ZE ŽIVOTA V OBCI
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EKODĚNÍ aneb co se událo a co nás čeká v Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za minulým měsícem
Měsíc listopad jsme měli nabitý. Proběhl další ze seminářů pro
pedagogy, různé výukové programy pro děti z mateřských a
základních škol, a také první Svatomartinské dílny pro veřejnost.
První Svatomartinské dílny se nesly v příjemném duchu a mile nás
překvapila návštěvnost. Přijeli lidé ze širokého okolí, velice se tomu
těšíme, je to pro nás motivující, děkujeme. Věříme, že i naši další
nabídku shledáte zajímavou.
Připravujeme:
30. 11. 2014, od 9.00 – 14.00
ADVENTNÍ DÍLNY pro širokou veřejnost.
Vhodné pro rodiny s dětmi.
30. 11. 2014, od 14.00
VERNISÁŽ českého novináře, básníka a výtvarníka Luboše Palaty
s názvem „Mezi nebem a nebem“

Relaxační večer

5. 12. 2014, mezi 16.30 a 19.30
SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM
zveme tímto všechny děti a rodiče z Brniště a okolí. Rodičům se
pokusíme ulehčit každoroční shánění Mikuláše, stačí přijít za
Mikulášem do Ekocentra i s dárky a seznamem „prohřešků
a pozitivních vlastností dítěte“.
10. 12. 2014, od 16.00 – 18.00
PEČENÍ A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
s Ivou Hollanovou, které zakončí letošní Relaxační a tvořivé večery,
tudíž se stává i vánoční besídkou pro naše návštěvníky.
V novém roce chystáme:
14. 1. 2015, od 16.00 Aromaterapii s Hankou Štroblovou
28. 1. 2015, od 16.00 Masáže a automasáže s Hankou Štroblovou
V lednu také pokračují Přednášky a semináře pro zastupitele
a širokou veřejnost – příprava akce „Ukliďme příkopy 2015“.
Semináře pro pedagogy s Janou Modrou „Hurvínkovy cesty“.

Školení pro pedagogy

Všechny aktuální informace naleznete na www.podralsko.cz
Již brzy budou aktivní stránky Ekocentra Brniště:
www.ekocentrumbrniste.cz
Na všechny se moc těšíme a do nového roku vám přejeme hodně
štěstí, zdraví a pohodových dnů.
Katka Filingerová

Relaxační večer - decoupage

Svatomartinské tvoření - šperky z mo hmoty

Školáci v Ekocentru

SPORT
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Podzimní část fotbalové sezóny skončila
Minulou zprávu jsem končil po zápase ve Cvikově s tamní rezervou.
Tam naši hráči vždy prohrávají a prohráli i tentokrát 0:5. Následující
zápas proběhl uprostřed týdne a náš tým přivítal další rezervu,
tentokrát z Bukovan. Tohle utkání bylo dlouho bez branek, až v 80.
minutě dali branku hosté, ale po šesti minutách vyrovnal Martin
Větrovský. Následné pokutové kopy vyhráli hosté. V dalším kole
přivítali naši hráči tým z Tuhaně. Tady jsme vyhráli poměrně jasně
4:1. Následovala cesta do Oken, kde si naši nechali dát první branku.
Do konce poločasu se ale zlepšili a výsledek otočili. Ve druhém
poločase opět podávali lepší výkon domácí. Využili chyb našich
hráčů a výsledek se znovu otáčel, nyní ku prospěchu domácích, kteří
vyhráli 4:2. K dalšímu utkání přijela Sosnová, která brzy inkasovala,
ale ve druhém poločase srovnali a znovu byly na pořadu penalty.
V těch uspěli hosté a získali tím bod navíc. Další kolo se hrálo
v sousední Lindavě. Po hrubých chybách nám domácí vstřelili dvě
branky, ale naši pak ve druhém poločase srovnali. Rozhodla další
naše chyba a domácí vyhráli 3:2. V dalším kole přijela Horní
Libchava, ale pouze se sedmi hráči a po poločasovém vedení našich
hráčů v poměru 3:0 ke druhému nenastoupili a zápas byl ukončen.
Další utkání v Polevsku se moc nepovedlo. Chybělo několik hráčů
a to se projevilo na výsledku 0:3. Na poslední zápas podzimní části
naši hráči cestovali do Kunratic. Nejprve se sešlo pouze deset hráčů,
jedenáctý dorazil ve 20. minutě, přesto naši výborným výkonem
vyhráli 4:2.
Po tomto zápase se v kulturním domě konala členská schůze, kde
jsme zhodnotili podzimní část a projednávali zimní přípravu. Poté
následovala příprava sportovního plesu, který se koná 17. ledna
2015 na sále Kulturního domu Brniště. Tímto také srdečně zveme
všechny, kdo se chtějí pobavit a zatančit si. K tanci a poslechu bude
hrát znovu L – Modus Louny.
Naši žáci rovněž pokračovali v soutěži. Po dvou zápasech na
domácím hřišti cestovali do Oken, kde se hrálo velice vyrovnané
utkání s větší převahou našich hráčů. Při zakončování akcí ale
scházel klid a přesnost a utkání skončilo remízou 4:4. Na pokutové
kopy vyhráli naši a získali bod navíc. V dalším kole přivítali doma
tým ze Žandova. Protože několik hráčů chybělo, prohráli naši1:6.
K dalšímu utkání cestovali do Bukovan, kde se zatím nejlépe dařilo
a vyhráli vysoko 9:1. Následovalo utkání doma proti Cvikovu. Toto
utkání bylo vyrovnané až do konce s výsledkem 2:2, a tak na řadu
přišly penalty, ve kterých naši vyhráli a získali další bod. Následně
cestovali do Kamenického Šenova, ale sešlo se pouze 8 hráčů
a utkání skončilo naší prohrou 14:0. Tímto zápasem byla dohrána
podzimní část a ještě se odehrála dvě kola z jarní části. Obě se
uskutečnila venku, a to v Mimoni, kde prohráli 9:0 a potom
v Doksech, kde rovněž prohráli 3:1. Zatím tedy získali 7 bodů a jsou
na 6. místě z osmi týmů.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu

Upozornění pro rybáře z Brniště, Luhova
a Velkého Grunova
Zájemci o rybolov na rybníku Vratislav v Brništi
v roce 2015 budou muset předložit při koupi
povolenky rybářský lístek, který lze získat
v místních organizacích Severočeského územního
svazu:
Jablonné v Podještědí – Josef Adamec,
Markvartice 177
Mimoň – Marcel Lahučký, Rainbow auto s.r.o.,
Dobranov 345
Stráž pod Ralskem – Mimoňská 28
Zákupy – P. O. Box 17
Ostatní organizace Severočeského územního
svazu budou vyvěšeny ve skříňce u rybníka
Vratislav.
Bohuslav Eliáš

CVIČENÍ pro každého
Vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 v KD ve Velkém
Grunově
Systematický cvičební
program:

Cvičební pomůcky
k dispozici:

30 min intenzivního pohybu
20 min posilování problémových partií
10 min protahování

podložky, overbally, posilovací
gumy, nově exi-bar (pružné
tyče) a gymnastické rehabilitační míče

Vzít s sebou:
Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičují:
Marcela Herbstová a Dagmar Gottfriedová
PŘIJĎTE A UVIDÍTE – TĚŠÍME SE NA VÁS!

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Nejstarší občance k narozeninám
Mezi české osadníky, kteří se po II. světové válce přistěhovali do
Velkého Grunova, patří i paní Anna Řeháčková, která 20. listopadu
oslavila své 96. narozeniny a je nejstarší občankou celé brnišťské
obce.
Se svým manželem zde začali provozovat strojní zámečnictví,
později i s výrobou dětských tříkolek. Vedle toho si dovedeme
představit i její náročnou práci ženy v domácnosti, i matky, která
vychovávala svých pět dětí.
Nejen péče o vlastní děti, ale i o děti celé grunovské obce se stala
jejím osudem. Své bohaté kuchařské dovednosti až do důchodového
věku uplatňovala jako kuchařka v mateřské školce, kam i školáci
přicházeli po vyučování na chutné obědy.
Starší generace dodnes zná paní Řeháčkovou jako občanku, která se
vždy aktivně zapojila do činnosti společenských organizací,
zúčastnila se mnohých pracovních brigád a pomáhala připravovat
akce pro děti.
U příležitosti nebývale skvělých 96. narozenin Vám, paní Řeháčková, děkujeme za Vaši celoživotní práci, přejeme Vám nejen hodně
síly při překonávání zdravotních potíží vysokého stáří, ale hlavně
ještě mnoho dalších šťastných a spokojených chvil ve Vašem
záslužném a obětavém životě.
Za celou redakci Iva Tomková

Říjnové vítání občánků

Zlatá svatba

Dne 28. listopadu oslavili zlatou svatbu
manželé Anna a František Šamajovi.
Za jejich lásku, obětavost a péči jim děkují a ještě mnoho společně
prožitých let přejí děti, vnoučata a pravnoučata
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na
přípravě a průběhu obřadu u příležitosti zlaté svatby Anny
a Františka Šamajových, jenž se uskutečnil v nádherných prostorách
nově vybudované obřadní síně.
Naďa Větrovská

Redakční rada informuje

Plesová sezóna 2015
10. ledna KD Velký Grunov
ples MS Pertoltice p. R.
17. ledna KD Brniště
sportovní ples FK Brniště
31. ledna KD Velký Grunov
ples MS Diana Brniště
14. února KD Velký Grunov
ples Obce Pertoltice p. R.
21. února KD Brniště
ples sdružení žen Eva
7. března KD Velký Grunov
skautský jarní ples
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
21. února KD Velký Grunov
dětský maškarní ples
28. února Třetí brnišťský masopust

Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru
a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách můžete v bohaté
fotogalerii shlédnout další fotograe ze školních aktivit, vítání
občánků a dožínek.
Uzávěrka příštího čísla je 20. ledna 2015. Své příspěvky předávejte
členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro rmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma,
pro ostatní platí ceník:
celá str. A4 1000 Kč, ½ str. 500 Kč, ¼ str. 300 Kč a 1/8 str. 150Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
I. Tomková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník, Mgr. L. Horáčková,
H. Pekárková
Autorkou přání na titulní straně je Markétka Matysová ze 3. třídy ZŠ.
Vyšlo 3. prosince 2014

