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Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Zpravodajství uběhly pouze 2 měsíce,
ale za tuto krátkou chvíli se v naší obci staly podstatné
změny. Většina tohoto období byla poznamenána
komunálními volbami do zastupitelstva, které proběhly
počátkem října a přinesly nám všem spoustu novinek.
O výsledku voleb jste si rozhodli sami voliči, potažmo nově
zvolení zastupitelé, od kterých jsem dostal důvěru na post
starosty. Moc si toho vážím a děkuji za to, a především
děkuji vám všem, kteří jste k volbám přišli a projevili zájem
o to, kdo bude obec zastupovat a rozhodovat za vás. Možná
si říkáte, že jsem se vám ani nepředstavil, ale nerad bych se
opakoval, něco o mé osobě i pár odpovědí na otázky
redakce si můžete přečíst uvnitř Zpravodajství.

Omluvte můj stručný úvod, ne že by říjen a listopad byly
měsíci, kdy se jen spalo a nic nedělo, ale vzhledem k tomu,
že jsem ve své funkci jen pár dní, těžko se mi uplynulý čas
hodnotí. Stále se učím, studuji nové věci, materiály, abych
se co nejrychleji dozvěděl o naší obci to, co ještě nevím
a abych poznal potřeby a přání vás, obyvatel. Příště budu
určitě sdílnější.
Na závěr bych vám všem moc rád popřál klidné a pohodové
prožití blížících se vánočních svátků nejlépe po boku
blízkých a přátel, na kterých vám záleží, ať se na Štědrý
večer vám, ale hlavně vašim dětem splní každé přání, a ať
nový rok přivítáte s radostí, úsměvem a přinese vám
úspěchy, štěstí a hlavně zdraví.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Nenechte si ujít:
Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše ve čtvrtek 6. 12. od 18 hod. ● Mikuláš v KD Brniště v sobotu 8. 12. od 14 hod. ● Adventní
koncert v Oáze v neděli 9. 12. od 17 hod. ● Vánoční besídka MŠ v KD Brniště v úterý 11. 12. od 16 hod. ● Vánoční zpívání
v kapli ve Velkém Grunově ve středu 12. 12. od 16 hod. ● Zpívání u stromečku a betlémské světlo ve čtvrtek 20. 12. od 16 hod.
před školou v Brništi ● Půlnoční bohoslužba v pondělí 24. 12. ve 24 hod. v Oáze ● Živý betlém v úterý 25.12. od 15 hod.
na návsi v Brništi ● Silvestrovský gulášek v pondělí 31. 12. od 15 hod. v Luhově ● Masopust v sobotu 2. 3. od 14.30 hod.
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Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 31. 10. od 17:00 hodin na sále kulturního domu v Brništi
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce
(při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající informoval, že zvolený zastupitel Milan
Rychnovský – Moderní obec rezignoval dne 17. 10. 2018 na
místo člena ZO a dnem 18. 10. 2018 se stal členem
zastupitelstva pan Eduard Václavík – Moderní obec.
Následně předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.
Při složení slibu zastupitel Mgr. Michal Vinš přečetl slib
stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Brniště
a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil
slib s výhradou. Jednání zastupitelů pak probíhalo podle
doplněného programu, a to rozšířením programu o bod
Rozpočtové opatření č. 6 – navýšení položky 5026 –
odchodné, v případě, že nebudou do funkcí schváleni
současný starosta a místo-starosta.
Volba starosty, místostarosty a volba předsedů výborů:
ZO zvolilo starostou Mgr. Michala Vinše, místostarostou
Ing. Igora Jediného, předsedkyní kontrolního výboru Ing.

Provoz sběrného dvora

Marcelu Herbstovou a předsedou finančního výboru Ing.
Ivana Pastorka. Dalšími členy Zastupitelstva obce Brniště
jsou Mgr. Bohumila Kuchařová, Zdenka Stoklasová,
Eduard Václavík a Kateřina Zdobinská. (Zastupitel
Luboš Nekola odstoupil, v prosinci by měl složit slib
zastupitele náhradník Bc. Matyáš Kabeš Dis.)
Nově zvolený starosta převzal předsedání jednání a podle
programu pokračoval ve vedení schůze. ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a schválilo rozpočtové opatření č. 6 týkající se
odchodného odstupujícímu starostovi obce.
V diskusi občané nastínili otázky, které je zajímají, jednalo
se o problematiku těžby na Tlustci, problematiku těžké
nákladní dopravy a stav obecních komunikací v souvislosti
se zemědělskou technikou. Zastupitelé byli také jedním
z diskusních příspěvků poučeni o Zákonu o obcích, zejména o stati, která pojednává o odchodném odstupujícím
funkcionářům samosprávy. Na závěr diskuse se dostalo
milého překvapení odstupujícímu starostovi, když jeho
práci pro obec ocenili občané hezkým hrníčkem vkusně
zabaleným do celofánu. Na závěr poděkoval starosta všem
za účast na zasedání a informoval o termínu dalšího jednání
ZO.
Ing. Igor Jediný - místostarosta

Pozvánka
Další jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu
12. prosince od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Jak probíhají stavby?

I nadále platí zimní otevírací doba (říjen – březen)

Čtvrtek 12 – 17 hod.
Sobota 14 – 17 hod.

Milí spoluobčané,
zajímá vás, jak pokračují stavby v naší obci? Díky dobrému
počasí se na obou stavbách stále pracuje, ale bohužel se
práce nedaří tak, jak bych si představoval.

V případě generálního úklidu bytu nebo rodinného domu
(prodej nebo nákup nemovitosti, likvidace pozůstalosti za
posledních několik let…) sběrný dvůr přebírá odpad jen do
množství běžného úklidu, tedy viz výše – typizovaný přívěs
za osobní auto. V ostatních případech je nutné řešit
likvidaci odpadu přistavením kontejneru na místo likvidace,
a to po dohodě mezi občanem a odpadovou firmou.

Na II. etapě výstavby chodníku ve Velkém Grunově se
objevují nové a nové nedostatky, které stavbu zbytečně
brzdí a musí se řešit těsně před realizací nebo dokonce
v jejím průběhu. Snad již bude vše v souladu a stavba se
nebude zbytečně protahovat a vám, kterých se to osobně
týká, nebude dlouho znepříjemňovat přístup na vaše
pozemky. Podobné je to se stavbou sociálního a provozního
zázemí na Lesním zátiší v Brništi. Vypadá to, že se chýlí ke
konci, dokonce již měla být hotova. Nejenže není, ale
leckteré práce nejsou provedeny tak, jak by měly: nelahodí
oku, ale ani nejsou funkční. Budeme požadovat, aby firma
tyto nedostatky opravila a předělala k naší spokojenosti.
S čím bychom měli brzy začít? S přístavbou a rekonstrukcí
mateřské školy. Nyní se připravují podklady pro výběr
zhotovitele, snad tato akce poběží od samého začátku bez
větších komplikací a děti se brzy dočkají nových prostor.

Za sběrný dvůr, Ing. Igor Jediný

Mgr. Michal Vinš

ZPOPLATNĚNÉ DRUHY ODPADŮ:
• stavební suť z drobných úprav bytu nebo RD
typizovaný přívěs za OA do váhy 350 kg - 300 Kč
• střešní krytina (eternit, IPA…)
typizovaný přívěs za OA do váhy 350 kg - 300 Kč
• pneumatiky osobní bez disku - 42 Kč/kus, max. 4 ks/rok

Pøejeme Vám i vem Vaim blízkým
pøíjemné proití vánoèních svátkù a v novém roce
pevné zdraví, mnoho tìstí a spokojenosti.

Pf 2019

Obec Brnitì
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CO VÁS ZAJÍMÁ?

Na ustavujícím zastupitelstvu byli do vedení obce zvoleni
Mgr. Michal Vinš starostou a Ing. Igor Jediný opakovaně
na pozici místostarosty, oba za stranu Moderní a nezávislá
obec. V rozhovoru je tedy oslovíme s otázkami, které, jak
věřím, zajímají mnoho našich občanů.
Odpovídá starosta Mgr. Michal Vinš
Proč jste se rozhodl kandidovat do komunálních voleb,
co bylo Vaší hnací myšlenkou?
Nikdy mi nebylo lhostejné dění v obci, rád bych pro ni
udělal vše, co bude v mých silách. A co mne k tomu vedlo
konkrétně? To jste si mohli přečíst již v předvolebním programu. Rád bych Brniště viděl jako moderní a nezávislou
obec, která se bude maximálně snažit být vstřícná a nápomocná svým občanům.
V názvu vašeho uskupení je Moderní a nezávislá obec
– co si pod tím můžeme představit a jak to chcete
realizovat?
Název moderní byl zvolen především proto, že bychom byli
rádi, aby taková naše obec byla, aby se moderně nejen
tvářila, ale aby tak také vypadala a hlavně fungovala.
Abychom se snažili využívat moderních technologií a komunikačních kanálů při spravování obce a komunikace
s občany. No a nezávislostí se myslí, co nejvíce se vymanit
od subdodavatelů služeb a energií, rádi bychom se vlastními silami starali o zeleň, lesy, svoz odpadů...
Co považujete nyní za nejdůležitější činnosti, které
budete ve svém úřadu vykonávat?
Určitě budeme pokračovat v připravených a rozjetých
projektech, protože by bylo neefektivní tyto projekty
zastavit a svým způsobem "vyhodit" finance za jejich
přípravu, což nejsou malé částky. Tím se ale neuspokojím
a budu pracovat na přípravě dalších a nových projektů
a hledat možné cesty jejich realizací. Na co se chci já
osobně zaměřit, a vážně pro to udělám maximum, je
školství a vzdělávání našich dětí. Rád bych, aby místní
škola a školka byly plnohodnotné a konkurenceschopné
okolním městům. Aby, když přijdu do školky, tak na mne
nedýchla atmosféra z dob před 25 lety, ale aby školka byla
opravdu pro děti, aby děti lákala především svým vzhledem, vybavením i přístupem. To stejně u škol, třídy sice
jsou vybavené interaktivními tabulemi, mají maximální
komfort pro výuku, ale chybí mi sportovní zázemí za jakéhokoliv počasí. V dnešní době, kdy děti spoustu času tráví
u počítače, je potřeba je k tomu pohybu vést maximálně.
Dál chceme podporovat činnost všech spolků, ve kterých
občané nachází smysluplné využití, ať se jedná o kulturní,
společenskou, bezpečnostní a sportovní oblast. Nezapomeneme ani spolupracovat s podnikatelskými subjekty, které
působí v obci.
V hlavě mám spoustu myšlenek, bezpečnost, místní koupaliště, ale všemu se nedá věnovat hned a najednou, až čas
ukáže a připraví příležitosti pro řešení daných situací.
Čím se určitě zabývat nechci, je minulost, přijde mi to jako
zbytečné plýtvání času a energie, chci se zaměřit na
přítomnost a budoucnost.
Starosta by měl být dle mého názoru v přímém styku
s občanem, umět naslouchat, pochopit, rozhodnout, ale
i přijmout kritiku a takový chci pro občany být.
Vyjmenoval jsem toho teď opravdu hodně, ale nerad bych
vás chlácholil, ne všechno se dá zrealizovat v dohledné
době, během pár dní, měsíců, let. Jsme závislí na dané
situaci, náročnosti, ale hlavně financích. Snad vás nezklamu, když nesplním své představy do puntíku, realita je
nakonec leckdy jiná a doba přinese nové potřeby a požadavky, které se mohou stát potřebnějšími.
(pokračování na následující straně...)

Starosta se představuje
Milí spoluobčané, rád bych se vám představil a řekl
o sobě pár slov.
Jmenuji se Michal Vinš, za pár dní oslavím 38. narozeniny. V Luhově, kam jsem se přistěhoval za svou nyní již
manželkou Ninou, bydlím 6 let. Někdo si možná řekne,
taková chvilička, vždyť mnozí z vás tu bydlí desítky let,
ale i za tu krátkou dobu jsem se toho o Brništi, Luhově
i Velkém Grunově dozvěděl tolik, poznal jsem spoustu
lidí. Pravidelně jsem navštěvoval zasedání zastupitelstva
obce, zajímal se, co se kde děje a dít bude, řeší, kam se
investují prostředky, co se bude modernizovat, budovat,
pořádat za akce, pomalu jsem nabíral informace, které
doufám, mi teď budou přínosem.
Abych se vrátil ke své osobě, mám 3 děti, dcerku Natálku
a dva rošťáky Tedíka a Míšu, kteří zaplňují každou mou
volnou chvilku. Pocházím z Mladé Boleslavi, kde jsem se
narodil, ale jako dítě jsme se s rodiči hodně stěhovali,
z rodného města jsme přesídlili do Prahy, kde jsme hned
dvakrát změnili adresu, pak nás cesta zavedla na sever
republiky, konkrétně do České Lípy a z ní pak do Zákup,
kde jsme se konečně usadili na více let. Důvodem našeho
stěhování nebylo, že by se mně nebo mým rodičům někde
nelíbilo, ale že můj otec byl ve vrcholné formě
prvoligovým fotbalistou, a kde po něm zatoužili, tam nás
vítr odvál. Možná proto, že jsme se tak často stěhovali
a já neustále měnil školu, spolužáky a kamarády, jsem rád
trávil čas u babičky a dědy na venkově, kde jsem se naučil
spoustu praktických věcí.
Město Zákupy pro mne bylo odrazovým můstkem v mnoha směrech, například jsem zde poprvé přičichl k trénování fotbalistů, ale i ke komunální politice. V roce 2010
jsem uspěl v kandidatuře do zastupitelstva a začal se
o tuto problematiku více a více zajímat, s přestěhováním
do Luhova byla má účast v zastupitelstvu ukončena a rád
na ni navazuji právě teď, za naši obec.
Co bych vám o sobě ještě řekl? Třeba to, že pokud mi to
čas dovolí, rád se věnuji téměř jakémukoliv sportu, a to
jak aktivně, tak pasivně, rád cestuji, učím se včelařit,
a aby můj život byl dostatečně adrenalinový, nadchl jsem
se pro stromolezectví, které také bylo jednou z živností,
které jsem se věnoval, před zvolením do funkce starosty.
Nerad bych na tuto činnost úplně zanevřel, pokud mi to
čas jen trochu dovolí, rád znovu do nějakých těch výšin
vylezu. Přináší mi to potřebné odreagování, vyčištění
hlavy a možnost nových myšlenek.

CO VÁS ZAJÍMÁ? / OKÉNKO ZŠ A MŠ
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Výlet do Prahy

(...pokračování z předchozí strany)

Budu věřit, že já vám i vy mně budete tím správným
společníkem, parťákem, že spolu nám půjde vše lépe a jednodušeji, a že si navzájem nebudeme dělat zbytečné
problémy a komplikace.
Tak ať jsou ty společné chvíle příjemné nám všem.
Odpovídá místostarosta Ing. Igor Jediný
Igore, Vy jste na pozici místostarosty působil i v minulém období. Občané Vás tedy dobře znají. Je přesto
něco, co byste nám o sobě chtěl říci?
Po celou dobu výkonu této funkce jsem se snažil o to, aby
pozice místostarosty vešla do povědomí občanů jako pozice, která je pro ně důležitá, která je v samosprávě nezastupitelná. Tudíž nezazní asi nic nového, když řeknu, že udělám
vše pro to, aby tato funkce zůstala v očích občanů v tom
nejlepším světle.
Co považujete za největší úspěch, kterého se Vám osobně či zastupitelům v předchozích 4 letech podařilo
dosáhnout?
Jako člen zastupitelstva považuji za úspěch prosazení
výstavby sportovních hřišť, ať už v Luhově nebo ve Velkém
Grunově, a za osobní úspěch to, že na hřišti předávám
dovednosti svým mladším sportovním kolegům.
Proč jste se jako lídr kandidátky nakonec stal „pouze“
místostarostou, když jste od občanů získal úplně největší
počet hlasů ze všech kandidátů?
Předně chci poděkovat všem občanům, kteří využili své
právo ovlivnit vývoj dění v obci, a to svou účastí ve
volbách. Zvlášť děkuji občanům, kteří svým hlasem
vyjádřili podporu našemu uskupení nezávislých kandidátů.
Že jsem se stal místostarostou, nepovažuji vůbec za
„pouze“. Post místostarosty a starosty jsou sobě rovné
funkce. Obsazování těchto postů do samosprávy je složitý
akt vyjednávání mezi nově zvolenými zastupiteli. V ČR
není uzákoněná přímá volba starostů, toto místo je obsazeno zastupitelem, kterého ze svých řad vyberou nově
zvolení zastupitelé. V našem případě byl vybrán, navržen,
a nakonec schválen zastupitel, který byl pro SNK č. 3
a Svobodné nejpřijatelnější a nejvhodnější, jednak z hlediska společného programu v oblasti komunikace s občanem
a jednak s přihlédnutím na jeho dosavadní postoj k občanskému dění v obci.
Občané budou mít možnost správnost této volby denně
kontrolovat a na konci volebního období vyjádřit svoje
stanovisko ve volbách v roce 2022. Věřím, že tam tuto
volbu potvrdí.
Není úplně obvyklé, aby zástupci strany, která získala méně než 50 % hlasů, obsadili post starosty i místostarosty zároveň. Mohl byste tento stav okomentovat?
Nepovažuji vzniklou situaci za neobvyklou. Vysvětlení je
opět ve volebním systému. Jak jsem zmiňoval v předchozí
odpovědi, výběr postů do samosprávy je proces složitého
vyjednávání. Jestli naše sdružení našlo průnik v programu
se Svobodnými nejen v oblasti investování, ale i v oblasti
tzv. měkkých dovedností a jestli našlo společnou řeč i při
výběru postů starosty a místostarosty, tak potom nás k tomu
společný procentuální výsledek, který přesahoval padesát
procent, plně opravňoval. V přeneseném slova smyslu je
rozhodnutí zastupitelů rozhodnutím všech voličů.
Co je pro Vás prioritou v další práci?
I nadále je to snaha o zkvalitňování komunikace mezi
občanem a samosprávou. Už na ustavujícím zastupitelstvu
jsem vyjádřil přání, aby se občan pro samosprávu stal
partnerem a aby jeho podněty a připomínky byly pro
zastupitele inspirací a návodem, jakou cestou se má práce
zastupitele ubírat.
Ptala se Kamila Matysová

Ve středu 3. 10. 2018 se naše škola vydala na výlet do
Prahy. Hned, když jsme přijeli, viděli jsme výměnu stráží.
Potom jsme prošli tři ze čtyř nádvoří Pražského hradu.
S průvodkyní jsme se dostali i do jinak nepřístupných
prostor Pražského hradu. Dále jsme si prohlédli Chrám
svatého Víta, který je postavený v gotickém slohu. Dále
jsme prošli Vladislavským sálem. Viděli jsme i repliky
korunovačních klenot. Na závěr jsme navštívili Zlatou
uličku, odkud jsme měli výhled na hradní zahrady. Moc se
mi výlet líbil.
(Lukáš Pilous - 4. třída ZŠ a MŠ Brniště)

Dne 3. 10. ve středu jsme jeli (celá škola) do Prahy. Když
jsme přijeli, viděli jsme výměnu stráží hradu. Prošli jsme
čtyři nádvoří Pražského hradu i s paní průvodkyní. Jinak
jsme viděli Chrám sv. Víta (gotický sloh), pak Vladislavský
sál, kde byly kdysi turnaje. Průvodkyně nám ukázala
i repliky korunovačních klenot. Také jsme prošli Zlatou
uličkou. Cestou k autobusu jsme měli krásný výhled na
celou Prahu. Výlet se mi moc líbil.
(Hana Matysová – 4. třída ZŠ a MŠ Brniště)

Mateřská škola zve všechny rodiče a občany
Brniště, Velkého Grunova a Luhova na

Vánoční besídku
na sále KD Brniště
dne 11. prosince 2018 od 16 hodin

Děkujeme firmě Apollo Metal za její sponzorský dar ve formě mikulášských balíčků.

EKODĚNÍ
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Ohlédnutí za minulými měsíci

Hledám své povolání snů

Nový školní rok jsme zahájili aktivně. V říjnu proběhl Den
otevřených dveří v areálu rostlinné výroby, kde jsme slavnostně zahájili provoz nové posklizňové linky. Zároveň
nepřetržitě realizujeme environmentální výukové programy
v rámci projektů Užitkové rostliny a Vzdělávání Aktivně.
Od října také pravidelně probíhají relaxační a tvořivé
večery spolu s ekokroužkem. Tentokrát je vídáte pod názvem „Kroužek poznávání přírody a využívání přírodních
surovin“ a „Tvoření s přírodou a pro přírodu“. Těší nás váš
zájem o landartovou stezku „Sochy ve skalách“, která se za
poměrně krátkou dobu stala vyhledávaným cílem turistů.

„Měl jsem velký štěstí v životě. Přes všechny překážky jsem
mohl dělat to, co mám rád. A když člověk může dělat práci,
která ho baví, kterou má rád, teprve pak je jeho život
celistvý – celistvost života je krása, smysl a že vede odněkud
někam."
Arnošt Lustig

Také bychom vám chtěli poděkovat za hojnou účast na
Svatomartinském jarmarku a Krůtích hodech, který se
uskutečnil dne 10. 11. 2018, nově v areálu rostlinné výroby.
Přišlo vás opravdu hodně a doufáme, že se vám akce líbila.
Budeme rádi za jakékoliv ohlasy nebo připomínky třeba na
facebookových stránkách www.facebook.com/PNFZOD/.
První prosincový den jsme si pro vás připravili Adventní
dílny spojené s Mikulášskou nadílkou pro nejmenší, kde
jsme si vytvořili krásné vánoční dekorace a příjemně se
naladili na nadcházející advent.
V letošním roce můžete naposledy navštívit Ekocentrum
dne 17. prosince. Pak se dveře Ekocentra uzavřou a budeme
se na vás opět těšit po Novém roce ve středu 3. 1. 2019.
Chtěli bychom vám popřát krásné, pohodové a klidné
Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce.
Tým Ekocentra Brniště

Dění na Ekocentru Brniště
Kroužek poznávání přírody a využívání
přírodních surovin - od 15:30
6. 12.
13. 12.
10. 1.
17. 1.
24. 1.
26. 1.

Ozdoby z přírodního materiálu (tradiční
ozdoby z přírodnin)
Zdravé mlsání – sušené ovoce, postupy sušení
Stopy kolem nás (odlitky stop) a krmení
zvířat
Alternativní zdroje energie – rostliny nám
posvítí
Vitamíny (zeleninový salát ze zimních zásob)
Nocování v Ekocentru – tma, mráz a život

Tvoření s přírodou a pro přírodu – od 16:00
12. 12.
9. 1.
23. 1.

Výzdoba dříve a dnes – tradiční materiály
a jejich nahrazování (zdobení přírodninami)
Všestrannost hlíny (keramické tvoření)
Seno pro zvířata i člověka (zvířátka ze sena)

V rámci spolupráce Podralského nadačního fondu ZOD
a diakonie Martinshof z Rothenburgu vznikl nový projekt
z oblasti inkluzivního hledání povolání – „Vzdělávání Aktivně! / Bildung Aktiv!“. Naším společným cílem je podpořit
osoby s postižením i bez postižení ve výběru vhodného povolání tak, aby měly šanci uplatnit se na trhu práce a aby
zjistily, pro jaké povolání „tluče jejich srdce“. S výběrem
té pravé „srdcovky“ pomůžeme dětem, dospívajícím
i dospělým.
Zaměřili jsme se především na praktické zkušenosti
a seznámení s povoláními z oblasti řemesel, techniky,
sociálních služeb, zemědělství a umění, které jsme rozčlenili do 25 rozličných kurzů: hudba, výtvarné umění,
divadlo, práce s médii (film, video, foto…), tanec a pohyb,
pekařství, košíkářství, keramika, truhlář, malíř, lakýrník,
aranžérství, číšník – kavárník, sociální služby (ošetřovatel,
osobní asistent), údržba zeleně, služby v domácnosti,
včelařství, zpracování zemědělských produktů, rostlinná
výroba, chov hospodářských zvířat, moderní chov skotu,
opravy zemědělských strojů a údržba, zpracování kovů,
opravářská kavárna a kovářství. Účastníci si tak vyzkouší
pletení košíků, péči o skot, kavárenství, včelařství, opravu
zemědělských strojů, truhlářství, práci s médii (film, video,
foto…) a mnoho dalšího.
Součástí projektu je také další vzdělávání pedagogů
a studentů v práci s inkluzivními skupinami na téma hledání
povolání.
Programy probíhají dvojjazyčně v ekocentru Brniště,
Rothenburgu, mléčné farmě, rostlinné výrobě či přímo
v prostorách spolupracujících škol a organizací. Během
programu účastníci pracují v malých skupinách, takže má
každý možnost vyzkoušet si všechny aktivity týkající se
daného povolání v praxi.
O možnosti přihlásit se na jednotlivé programy budeme
informovat na našem webu www.ekocentrumbrniste.cz
a na facebookových stránkách.
Na všechny se budeme těšit!
Vzdělávání Aktivně! Bildung Aktiv!, číslo projektu 100286374

Více informací
o aktuálním dění získáte
na webových stránkách

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

LUHOVÁCI

Dění v Luhově

Milí spoluobčané,
to, že tu máme podzim, si všiml asi každý, už to nejsou
ani ty krásně zbarvené stromy lákající ven k procházce,
příroda se pomalu připravuje k odpočinku a my to
musíme respektovat. Než ale podzim dorazil, stihli jsme
se v Luhově rozloučit s létem.
Loučení proběhlo 28. září na dětském hřišti, které už snad
nemůžeme nazývat jen dětským, protože i my dospěláci
jsme tam prožili spoustu zážitků. Počasí se povedlo, bylo na
tu dobu relativní teplo, nebo alespoň mně to tak připadalo.
Sešlo se nás opravdu mnoho, až nečekaně, hřiště se zaplnilo
dětmi i dospělými, hráli jsme kolektivní hry, opékali dobroty, co jsme ulovili ve svých lednicích, zpívali, tančili, povídali, a to někteří až do ranních hodin. O muziku se nám
postaral Kamil Žucha, kterému bych tímto ještě jednou ráda
poděkovala, bylo to úžasné a moc rádi Vás zase někdy
uvidíme a hlavně uslyšíme.
No a pak už přišel skutečný podzim, všichni se jako pilné
včeličky vrhli na své zahrady a zahrádky, aby měli na jaro
připraveno, přeci není čas jen na zábavu, ale je potřeba
věnovat se i povinnostem.
Příští akce v Luhově, které se můžete zúčastnit s námi, je
v neděli 2. 12. 2018 - VÍTEJ ADVENTE, kde bude
dílnička pro děti, ozdobí si perníčky, vyrobí vánoční
dekorace, a hlavně se všichni naladíme na vánoční náladu
rozsvícením stromečku a společným zpěvem koled.
No a kam bych vás ještě ráda pozvala je na
SILVESTROVSKÝ GULÁŠEK, který se bude konat
v pondělí 31. 12. 2018 od 15.00 hodin u bývalého obchodu
v Luhově.
Na závěr bych vám všem ráda popřála krásné vánoční
svátky plné pohody, klidu, lásky a v novém roce hlavně
pevné zdraví.
Nina Vinšová
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Vážení čtenáři rubriky
„Zeptali jsme se za vás”
Když jsem do redakční rady přinesla nápad obohatit
Zpravodajství o tuto rubriku, netušila jsem, že udělám
47 rozhovorů.
Vážím si těch, kteří mi v nich poskytli součinnost, a podělili
se tak o své zkušenosti, znalosti a zájmy se širší veřejností.
Vážím si také těch, kteří je se zájmem četli a dávali
mi najevo pozitivní zpětnou vazbu. V redakční radě již
nepracuji...
Přeji všem čtenářům Zpravodajství vše dobré, pevné zdraví,
hodně přátel a pohodové rodiny.
Mgr. Daniela Pastorková

88

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Ing. Ivanu Pastorkovi za
jeho obětavou práci pro naši obec, která za jeho působení
opravdu zkrásněla. Ať už chodníky, které znamenají
bezpečí v divokém silničním provozu, a to nejen pro naše
školáčky, cyklostezka a hastrmanská stezka i Lesní zátiší.
Je toho hodně a nebudeme jmenovat vše, co každý vidí.
Zároveň chceme vyjádřit poděkování jeho manželce, která
mu byla jistě velkou oporou a vzhledem ke svým zkušenostem z komunální politiky byla i ona přínosem pro naši
obec. Práce starosty je velice zodpovědná. Zajistit dotace,
které dnes pomáhají mnoha obcím, není jen mávnutím
kouzelného proutku. Nese to s sebou spoustu administrativy
a znalostí zákonů a norem.
Novému panu starostovi přejeme, aby se mu dařilo alespoň
částečně tak dobře jako panu Pastorkovi. Věříme, že ví, do
čeho jde.
Manželé Bradovi

Sto stromů pro republiku
Datum 17. listopadu, den sametové revoluce a rok 2018
jako výročí sto let České republiky si vybral myslivecký
spolek Diana Brniště pro svoji akci „Sto stromů pro
republiku“.
MS Diana Brniště vysadilo více než 100 symbolických
stromů na pozemcích ZOD Brniště za pomoci myslivců,
občanů Brniště, Velkého Grunova, Luhova a Kamenice.
Vznikla nová alej a rozdělila velkou zemědělskou plochu.
Tato alej bude ku prospěchu zadržování spadlé dešťové
vody a k úkrytu drobné zvěře.
Do aleje byly vysazeny stromky, které MS Diana získalo
darem od školky MONTANO spol. s r. o., Přerov nad

Labem. V aleji najdete dub letní, jeřáb ptačí, hrušeň obecnou, jabloň lesní, hloh jednosemenný, trnku obecnou a růži
šípkovou.
První strom v aleji, dub letní, vysadili zástupci ze ZOD
Brniště a. s. a starosta obce Brniště.
Tato akce nebyla akcí poslední. Je to jen jeden z prvních
krůčků, kterým se chce MS Diana Brniště podílet na
místním rozvoji ekologického myšlení a podpory tradiční
přírody. V dalším roce chtějí vytipovat další podobná místa
a s výsadbou pokračovat a obnovovat vodní zdroje a mokřady v místní přírodě.
O tato místa se nadále myslivci starají. Na alej je zapotřebí
stále myslet např. dostatečnou zálivkou, aby se stromky
uchytily v co možná největším počtu.
Celou akci zaštiťovalo myslivecké sdružení Diana Brniště
za podpory ZOD Brniště a. s., školky MONTANO spol.
s r. o., Přerov nad Labem, Lesy ČR, s. p. Občerstvení
daroval PROMINENT CZ s. r. o. a kavárna Jako doma.
Všem zúčastněným a sponzorům patří veliké „Díky“ z řad
myslivců.
Za MS Diana Brniště, Mgr. Klára Kasper

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Lípa století
V neděli 28. 10. 2018 jsme
oslavili výročí sto let od
založení Československé
republiky. To byly kulaté
narozeniny našeho moderního státu a velká příležitost připomenout si
historické události vzniku
republiky na konci první
světové války, a jako BJB
Brniště jsme se proto
zapojili do projektu
„Výsadba lípy století“.
V pátek 26. 10. 2018 od 9
hodin proběhla přednáška
s prezentací na naší základní škole v Brništi
o důležitých osobnostech
našich dějin, jakými byli Cyril a Metoděj, Jan Hus, J. A.
Komenský a T. G. Masaryk.
Poté jsme se s dětmi, paní ředitelkou a učitelkami přesunuli
k budovám Ekocentra, kde jsme společně zasadili „Lípu
století“. Všechny děti i dospělí jsme společně zaházeli naši
lípu, zazpívali národní hymnu a strom opatřili dřevěnou
tabulkou se znakem projektu staletých kořenů, kterou
krásně zhotovil Tomáš Matys.

Plesová sezóna 2019
12. 1.

KD Velký Grunov
Myslivci Pertoltice pod Ralskem

19. 1.

KD Brniště - FK Brniště

9. 2.

KD Velký Grunov
Myslivci „Diana“ Brniště

16. 2.

KD Brniště – Sdružení žen „EVA“

2. 3.

KD Brniště – Masopust,
maškarní pro dospělé

2. 3.

KD Velký Grunov
Jarní, Skauti Velký Grunov

16. 3.

KD Brniště – Hasiči Brniště

Věřím, že kdykoli zavítáme na nákup do místní prodejny
nebo pojedeme okolo, budeme si moci připomenout tuto
událost a společně pozorovat růst „naší“ lípy.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu starostovi, který
zajistil vše pro zasazení i zabezpečení „naší lípy“ proti
vyvrácení a okusu zvěří, paní ředitelce ZŠ, i všem, kteří se
zúčastnili této akce.
Za BJB kazatel Jiří Šimek

SPORT

10

Zakončena podzimní část fotbalových soutěží
Poslední zpráva v minulém čísle byla pozvánkou na utkání
se sousedním V. Valtinovem. Tohle utkání se našim hráčům
vyloženě nepovedlo a prohráli jsme 0:3. Poté cestovali do
Skalice. Zápas s tamní rezervou začal v naší režii, během
10 minut jsme si vypracovali tři šance, které se ale nepovedlo proměnit. Domácím se pak dařilo lépe a pro
nás z toho nakonec byla porážka, opět 0:3. Následující
zápas doma proti Kamenickému Šenovu náš tým vyhrál 1:0.
Potom cestovali naši hráči do Kunratic u Cvikova pro výhru 3:2 a i další zápas doma proti Novému Oldřichovu
vyhráli 4:2.

zvítězili 4:0. Další zápas se hrál ve Cvikově, kde naši
prohráli 1:9. Následně doma přivítali Doksy a vyhráli 2:0.
Poslední tři zápasy podzimní části se nepovedly a všechny
jsme prohráli, a to s týmy Žandova, Stráže p. R. a Horní
Libchavy. Po podzimní části jsou starší žáci na 8. místě z 10
družstev. Věříme, že na jaře se bude dařit lépe.
Také starší přípravka bojovala. Zápas, který hrála doma
proti týmu Bukovan, starší hráči vyhráli vysoko 12:0. Další
kolo hráli opět doma a v něm porazili Cvikov B 7:3.
Následně v Jablonném vyhráli 9:8. Pak následoval zápas
v Jestřebí a tady zvítězili 8:6. Další domácí zápas se hrál
proti Skalici s výsledkem 7:5. V sousední Mimoni snadno
vyhráli vysoko 8:1. Poslední utkání podzimu se hrálo se
Cvikovem A a starší přípravka prohrála také vysoko 4:14.
Po podzimní části jsou hráči přípravky na pěkném 2. místě
ze 13 týmů.

V sousedních Novinách byl první poločas nerozhodně, po
přestávce se naši ujali vedení, ale závěr nezvládli a prohráli
1:2. Další zápas proběhl na našem hřišti proti Horní Polici,
kterou jsme porazili 4:1. Poslední utkání podzimní části se
odehrálo na hřišti Cvikova s tamní rezervou. Toto utkání
bylo dobře rozehráno, vedli jsme o dvě branky, ale nakonec
jsme podlehli 2:3. V sobotu 17. 11. byla na hřišti v klubovně schůze po zakončení podzimní části.

Na závěr bych chtěl jménem klubu FK Brniště všem
hráčům, vedení klubu a příznivcům popřát pěkné Vánoce
a hodně zdraví v novém roce.

Starší žáci hráli v České Lípě na hřišti Loko, kde prohráli
0:3. Poté doma změřili síly s týmem Bukovan a snadno

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. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec
Brniště“.
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2019.
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:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný,
Kamila Matysová, Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová

Toto číslo vyšlo dne 6. prosince 2018 nákladem 500 ks.

FOTOOHLÉDNUTÍ
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Ochotníci
17. listopadu 2018 opakoval náš ochotnický soubor
divadelní hru Hrobka s vyhlídkou.
Příběh o tom, kam až jsou někteří lidé schopni zajít, když se
jedná o velké dědictví snad pobavilo všechny návštěvníky,
kterých bylo kolem 120. Závěrečný potlesk byl důkazem
toho, že se představení líbilo a také poděkování všem

hercům, kteří této činnosti věnují skoro veškerý svůj volný
čas. I já bych jim chtěla poblahopřát k úspěchu a poděkovat
za jejich skvělý výkon. Už se těším na další spolupráci při
nacvičování dalších a dalších představení.
L. Horáčková
Sv. Martin

POZVÁNÍ
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