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Vážení spoluobčané.
Měsíc červenec a polovina prázdnin je již za námi a nastal čas pro další Zpravodajství. I když jsme nedávno zažili velká vedra,
musím bohužel začít červnovými povodněmi, které přišly až po uzávěrce minulého čísla. Intenzivní deště prvního a druhého
června způsobily rozlití Panenského potoka a byli jsme nuceni vyhlásit třetí stupeň povodňové aktivity. Škody na majetku
občanů byly naštěstí minimální. Chtěl bych touto cestou poděkovat jednotce místních dobrovolných hasičů, také hasičům ze
Zákup a členům povodňové komise za pomoc a aktivní přístup. Tato voda zhoršila technický stav na několika starých
mostcích na Panenském potoce a jedné místní komunikaci ve Velkém Grunově. Protože větší silou uhodil povodňový živel
tentokrát spíše na větších tocích, na Labi a Vltavě, poslali jsme dvacet tisíc korun Nadaci člověk v tísni a třicet tisíc korun obci
Tuhaň, sousedící s obcí Kly na okrese Mělník. Nově nabízí naše obec službu zasílání varovných SMS, které slouží k větší
informovanosti a bezpečnosti občanů v krizových situacích. Tato nabídka je dobrovolná, zdarma a postup pro registraci
naleznete uvnitř tohoto čísla. Tuto službu budou také využívat pro svolání naši dobrovolní hasiči, povodňová komise nebo
zastupitelé.
Letos jsme se opět zúčastnili soutěže „Zlatá popelnice“ ve tříděném odpadu za rok 2012, kterou vyhlašuje Liberecký kraj.
V kategorii obcí jsme získali společně s Chotovicemi 6.– 7. místo. Slavnostní předání pamětních pohárů proběhlo na terase
střechy Krajského úřadu v Liberci. Velkým hitem je poslední dobou zprostředkování aukcí pro občany o levnější elektrickou
energii. I my jsme tuto možnost zvažovali, ale nakonec jsme od tohoto záměru ustoupili. Možná úspora se týká pouze v části
silové elektřiny, vzniká závazek minimálně na dva roky a výše úspory se dá těžko předvídat. Navíc pro příští rok je médii
avizovaná snížená cena, a tak je na zvážení každého odběratele, jaký postup a dodavatele si zvolí.
Pro údržbu místních komunikací jsme zakoupili ramenovou příkopovou sekačku za komunální traktor. Chceme ji používat na
posečení travního porostu v příkopech u našich komunikací. Zato Krajská správa silnic, ani do konce července, neprovedla
po zimě opravu krajských silnic, které procházejí naší obcí. Rovněž sekání jejich příkopů proběhlo na etapy a ještě není
hotovo. Nepomáhají ani moje telefonáty a časté dotazy, kdy to bude konečně dokončené.
23. července proběhlo předání stavby víceúčelového hřiště v Brništi za školou. Po stavební kolaudaci, vypracování provozního řádu a instalaci hlídací kamery bude postupně zpřístupněno. Slavnostní zahájení jeho provozu se plánuje na první školní
den, tedy 2. září. Část hřiště s dětskými prvky bude volně přístupná, hrací plocha pro míčové hry bude uzamčena a klíče pro
veřejnost budou k vyzvednutí na stanovených místech. Doufám, že zodpovědným přístupem a slušným zacházením nám
všem bude hřiště dlouho a dobře sloužit. Chtěl bych poděkovat firmě Partner in Pet Food CZ s.r.o. za sponzorský peněžitý dar
ve výši 200 tisíc korun, kterým přispěla na realizaci tohoto hřiště.
(pokračování na str. 3)
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
31. zasedání ZO obce
Dne 26. června se konalo 31. zasedání ZO v areálu Lesního zátiší v Brništi. V jeho úvodu jsme schválili rozpočtové
opatření v částce 360 tis. Kč na straně příjmů i výdajů. Dali
jsme souhlas MS Svornost Pertoltice p. R. ke vstupu do
honebního společenstva. Byla ustanovena hodnotící komise k výběrovému řízení na výstavbu mostku na Brnišťském
potoce. Dále jsme jednali o prodejích pozemků, bezúplatném převodu od Státního pozemkového fondu a pronájmu
Lesního zátiší na uspořádání Festivalu Jurt. Projednali
jsme a schválili vybudování odvodňovacího žlabu u mostu
u kovárny ve Velkém Grunově. Schválili jsme finanční dar
30 tis. Kč na pomoc některé z obcí postižených povodní.

Naše obec též přispěla 20 tis. Kč na povodňové konto
Člověka v tísni. Starosta nás dále informoval o proběhlé
prohlídce mostů na Panenském potoce, které ještě nebyly
opraveny a na jejichž opravu budeme žádat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Pracuje se na akci „chodníky“,
k nimž se vyhotovují potřebné smlouvy a žádosti, týkající se dotčených pozemků. Obec Brniště se v soutěži ve
třídění odpadu, vyhlašované Libereckým krajem, dělila
o 6. - 7. místo s obcí Chotovice.
Další setkání zastupitelstva obce se uskuteční 28. srpna.
Zapsal Miloš Matys

OÚ INFORMUJE
Pozor na novou vyhlášku o kácení stromů, není totiž zahrada jako zahrada
Nová vyhláška č. 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, která velmi významně mění doposud
zavedený režim povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, nabyla účinnosti dnem 15. 7. 2013. Pro laika
– dřevorubce, je však v některých ustanoveních poněkud ošidná.
Za zcela zásadní lze považovat ustanovení § 3 písm. d)
vyhlášky. Zde je uvedeno, že povolení ke kácení není třeba
pro dřeviny rostoucí v zahradách, a to bez ohledu na jejich
velikost. Není tím však myšlena zahrada dle katastru
nemovitostí, ale jakýkoliv pozemek dle katastru nemovitosti (např. trvalý travní porost, stavební pozemek, ostatní
plocha, zahrada), který však splňuje definici „zahrady“, jak
ji zavádí v § 1 písm. c) tato vyhláška. Konkrétně se musí
jednat o
• pozemek u bytového domu nebo rodinného domu
v zastavěném území obce (netýká se to tak pozemků
u rekreačních objektů, zahrádkářských kolonií, zahrad
u restaurací, pozemků u průmyslových objektů, veřejné
zeleně, zahrad u škol, školek apod.),
• který je současně nepřístupný veřejnosti
• a je stavebně oplocený, tj. oplocení pozemku muselo
být povoleno režimem dle stavebního zákona
(zák. č. 183/2006 Sb.).
Bude tedy velmi složité určit, zda ten který strom opravdu

lze skácet bez povolení, tj. zda roste na tzv. „zahradě“.
Zásadní pak bude názor příslušného orgánu ochrany
přírody (tj. inspekce životního prostředí), nikoliv
vlastníka stromu. Lze tedy doporučit, než se pro skácení
stromu vlastník rozhodne, obrátit se na obecní úřad
případně na komisi životního prostředí s dotazem, zda
danou dřevinu na konkrétním pozemku lze pokácet bez
povolení. Lze tak předejít případným sporům a především
sankčním řízením za nepovolené kácení.
Současně je třeba upozornit, že nadále platí ochrana
volně žijících ptáků a ochrana zvláště chráněných
živočichů dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. To znamená, že v případě kácení
během vegetace (od 1. 4 do 31. 10 běžného roku) si musí
být vlastník dřeviny zcela jistý, že na dotčeném stromě
nehnízdí žádný pták, ani zde nežije žádný chráněný druh
(např. veverka). Jinak se, bez ohledu na znění této
vyhlášky, vystavuje nebezpečí postihu – pokuty za
protiprávní jednání,
Za komisi ŽP
Igor Jediný

Vítání občánků
V souvislosti se změnou zákonů o osobních údajích musí rodiče,
kteří chtějí nechat přivítat své miminko do obce,
přijít na Obecní úřad do Brniště s rodným listem dítěte a písemně potvrdit,
že souhlasí se zpracováním osobních údajů
a žádají o zapsání do knihy narozených včetně uvedení jmen rodičů a adresy TP.
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Mezi obcemi Brništěm a Velkým Valtinovem se za železničním nadjezdem nachází firma Partner in Pet Food CZ,
s.r.o. Továrna v tomto místě prošla svým vývojem, a tak ji pamětníci možná i nyní nazývají „Kostičkárnou“ či „Xaverovem“.
To ještě z doby, kdy se zde vyráběla masokostní moučka. Dnes firma vyrábí krmiva pro psy a kočky, má své místo na trhu
a přináší zaměstnání občanům z naší obce i okolí. O rozhovor jsem tentokrát požádala pana Ing. Tomáše Helcla,
současného ředitele firmy.
Co byste, pane řediteli, prozradil o sobě a o vztahu
V současné době zaměstnáváme zhruba 70 zaměstk našemu kraji?
nanců. Velká část našich zaměstnanců je právě z okolních
Do Brniště jsem přišel v létě roku 2009. Nejsem místním
obcí a měst, což je pro mne samozřejmě velký závazek.
rodákem, trvale bydlím na dohled od Prahy. Nicméně
Využíváme i zhruba 25 odsouzených z nedaleké věznice
k Brništi a Zákupům mám velmi vřelý vztah, neboť ze
ve Stráži pod Ralskem.
Zákup jsem měl svoji první známost a tento vztah přetrval
Mezi další věci, kterých si vážím, patří také podpora
řadu let. Po více než 30-ti letech jsem se sem opět vrátil.
a sponzorství místních aktivit. Jaké jsou ty Vaše?
Vzděláním jsem ekonom, mám vystudované dvě fakulty
I přes nelehkou globální ekonomickou situaci, kterou jsem
Vysoké školy ekonomické v Praze. Mám dvě děti. Dcera
již zmínil, se snažíme podporovat obec Brniště. V loňském
dokončuje Právnickou fakultu na Karlově Univerzitě a syn
roce jsme po dohodě s mateřskou školou provedli restuduje Vysokou školu ekonomickou.
konstrukci dětského pískoviště a postavili nad ním pergolu,
Dejme nahlédnout čtenářům do firmy, kterou řídíte.
která zpříjemní dětem pobyt na pískovišti a zajistí ochranu
Historie naší továrny je místním lidem dostatečně známa.
před úporným slunečním svitem. V roce letošním jsme obci
Nyní máme kapacitu na výrobu krmiva pro psy a kočky
přispěli finančním darem ve výši 200.000 Kč na výstavbu
cca 70.000 tun ročně. Dodáváme do všech malohřiště.
obchodních řetězců v ČR. Významnou část naší produkce
Jsem rád, že máme s vedením obce Brniště velmi dobré
exportujeme do největšího polského maloobchodního
a korektní vztahy, a že pro obec můžeme občas něco
řetězce Biedronka. Značný objem výrobků vyvážíme i do
udělat, co jistě přispěje k lepšímu životu zdejších obyvatel,
jiných zemí např. Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulmožná našich budoucích zaměstnanců.
harsko, Slovinsko a Chorvatsko. Velice hrdí jsme na náš
Pane řediteli, děkuji Vám za rozhovor. Děkuji také za
výrobek Propesko 10 kg, který je již několik let nejprodápodporu naší obce. Přeji Vám hodně zdraví, úspěchů
vanějším desetikilogramovým výrobkem na českém trhu.
a pohody v osobním životě. V řízení firmy pak správná
Podnikání obecně, a ani v této oblasti není dnes určitě
manažerská rozhodnutí, a ať se firmě daří.
jednoduché, viďte?
Mgr. Daniela Pastorková
Současná ekonomická recese, která trvá již několik let, má
samozřejmě dopad i do našeho odvětví. V rámci zefektivnění výroby jsme nedávno začali vyrábět na tři směny,
uskutečnili jsme několik zajímavých projektů na úsporu
spotřeb energií a další projekty připravujeme na příští rok.
Rovněž připravujeme projekt na zvýšení výrobní kapacity.
Největším problémem za poslední dva až tři roky jsou
rostoucí ceny vstupů, zejména surovin. Protože náš
výrobní závod je součástí velké nadnárodní společnosti,
kupujeme řadu surovin společně, a tím se snažíme držet
ceny na nižší úrovni. Energie si naopak kupujeme sami,
přímo na energetické burze.
V době vysoké nezaměstnanosti v Libereckém kraji si
osobně vážím každého pracovního místa, které dá
příležitost zaměstnat místní lidi.
(pokračování ze str.1)
Dokončuje se výměna lehké střešní krytiny na budově Základní školy ve Velkém Grunově. V srpnu proběhne výběr
dodavatele na výstavbu nového mostku na Brnišťském potoce a v září a říjnu bude tato stavba realizována. Rovněž pokračují
přípravné a projekční práce s cílem získání stavebního povolení a dotací na výstavbu chodníku ve Velkém Grunově a smíšené
stezky pro pěší a cyklisty v Brništi.
Letošní tradiční pouť máme již za sebou. Počasí nám přálo, nezmokli jsme a účast návštěvníků byla celkem dobrá. Změna
koncepce programu prospěla, neboť jeho pestrostí si přišel na své snad každý. K mému překvapení možnosti koupi lístků
v předprodeji za výhodnější cenu využilo minimum občanů a prodalo se něco málo přes sto vstupenek.
Zanedlouho budeme připravovat kulturní program v podobném duchu na příští rok. V rámci letošního léta proběhla v areálu
Lesního Zátiší akce Podralského nadačního fondu Festival Jurt, věnovaný zdravému životnímu stylu se spoustou doprovodného programu. V polovině srpna zde proběhne 2. ročník Wonderlandu, festivalu alternativní hudby mnoha žánrů. Vrcholem
letních akcí bude 7. září konání Krajských dožínek. Bohatým programem se oslaví ukončení sklizně všech zemědělců v kraji
za účasti široké veřejnosti. Loňské místní dožínky vystřídá tak akce celokrajského významu. V době, kdy Zpravodajství
vychází, budou samotné žňové práce vrcholit, a proto přeji jejich zdárný průběh, dobrou úrodu a příznivé počasí.
Na závěr bych vám popřál všem hezký zbytek léta, pohodu a načerpání nových sil do další práce.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje u nás v PNF?
Podralský nadační fond ZOD pokračuje v rozběhlém
projektu „Šance pro zdravou budoucnost regionů
Podralsko a Hornolužicko“. V květnu 2013 se začala
opravovat budova, kde bude od října fungovat
Ekocentrum.
V průběhu června 2013 jsme spolu se ZŠ Brniště a ekokroužkem poznávali, jak se dají využívat a zpracovávat
bylinky, hlavně doma a v kuchyni… Namazaný chléb
s máslem, pokapaný citrónovou šťávou a posypaný
pokrájenými listy pampelišky, saturejky, jitrocele a ozdobený sedmikráskami, možná někteří z nás jedli poprvé
v životě, ale byl moc dobrý. Naše znalosti o bylinkách jsme
prohloubili i na prvním semináři pro pedagogy a vychovatele, který se konal 13. června. Místo dlouhého povídání
pro Vás máme několik bylinkových zdravotních receptů
na prázdniny:
Mátový masážní olej
Olivový nebo slunečnicový olej a listy máty peprné. Při
bolestech hlavy a únavě lze olej vonící po mátě vtírat na
čelo a spánky.
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Pomoc pro oči – „Syrové plátky brambor“
Proti tmavým kruhům pod očima a vráskám pomáhají
plátky brambor, neboť škrob odsává nahromaděnou
vlhkost a vitamíny vyhlazují drobné vrásky. Oči působí opět
jasněji a svěžeji. Jednoduše přiložíme na oči 1 cm silné
plátky brambor a půl hodiny odpočíváme.
Koupel na nohy z jablečného octa
Namáhané pokožce uleví koupel z jablečného octa,
protože minerální látky pokožku opět zjemní. Smícháme
30 g mořské soli, 1 polévkovou lžíci medu, 40 ml jablečného octa a přidáme do teplé vody (38°).
Všechny naše aktivity prosím sledujte na
www.podralsko.cz v sekci „Šance“.
Přejeme všem krásné pohodové léto.
Za tým Podralského nadačního fondu ZOD
Mgr. Jana Panáčková Feixová

ZE ŽIVOTA V OBCI
Festival Jurt se vydařil
V sobotu 3. srpna se v Brništi uskutečnil 1. ročník Festivalu
Jurt – Zdravý život, pořádaný Podralským nadačním
fondem. V krásném počasí navštívily festival v Brništi tisíce
účastníků a podle jejich reakcí i našich dojmů se akce
opravdu vydařila.
V přírodním areálu proběhly v sedmi jurtách přednášky
a workshopy, zabývající se různými aspekty zdravého
života. Návštěvníci si mohli zacvičit jógu, poučit se o přírodě, cestování, kompostování, nakládání s odpady a řadě
dalších zajímavých témat. Dospělí se mohli seznámit
s výrobky řemeslníků a firem z regionu a děti ocenily
zejména řadu atrakcí a zábavných představení.
Na hlavním pódiu, kromě koncertů a divadelního
představení, proběhlo i slavnostní poklepávání na základní
kámen budoucího Ekocentra Brniště, kterého se zúčastnili
Josef Jadrný, náměstek hejtmana a člen rady Libereckého
kraje pro životní prostředí a zemědělství, Petr Kubíček,
předseda představenstva ZOD Brniště a.s., Wolfgang
Reiche, ředitel partnerského centra Naturshutz Zentrum
Neukirch a starosta obce Brniště Ivan Pastorek. Stavba
Ekocentra Brniště je významnou součástí dlouhodobé
strategie činnosti Podralského nadačního fondu a jeho
vznikem se propojí střípky mozaiky budoucího Zábavního
parku Brniště, který z iniciativy ZOD v blízkém okolí obce
postupně vzniká. Dosud byla do provozu uvedena Stezka
hastrmanů a Jezdecké stezky.

Povedená akce by se nemohla konat bez podpory
a finančního příspěvku Euroregionu Nisa, Fondu malých
projektů a Evropského regionálního rozvojového fondu,
organizační práce lidí z Podralského nadačního fondu
a velké pomoci mnoha dobrovolníků. Všem sponzorům,
organizátorům a mnoha dobrovolníkům děkujeme a přejeme, aby se jim i další akce povedly tak, jako 1. Festival Jurt
– Zdravý život.
Tomáš Vilím

Podralský nadační fond ZOD (PNF) podporuje všestranný rozvoj v regionu zvaném Podralsko a jeho okolí. Chce
přispět ke zvýšení atraktivity regionu pro život jeho obyvatel a pro podnikání. Svou činností inspiruje občany regionu
k aktivitě a probouzí jejich zájem o dění v regionu. Při uskutečňování svých cílů spolupracuje s dalšími subjekty:
• s městy a obcemi regionu Podralsko,
• s Libereckým krajem,
• s dalšími organizátory veřejných aktivit a rozvojových projektů v regionu,
• s dobrovolníky. (Dobrovolnictví je už dnes silnou oporou PNF a jeho podpora je významným cílem PNF.)

PRODÁM BYT V HLEMÝŽDÍ 56 BRNIŠTĚ • CENA: 378.000,- Kč. TEL. 732 631 180
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Setkání v Luhově
Nad Luhovem se proháněla černá mračna, každou chvilku
spadla nějaká ta kapka deště. Znáte tu pranostiku
„studený máj, ve stodole ráj“? Snad na ní bude trochu
pravdy.
Ale proč jsem se rozhodl psát právě o Luhově? Prvního
května byl po roce opět sraz „luhováků“. Já jsem na
letošním srazu chyběl, byl jsem na jiném, ale z vyprávění
vím, že se setkání vydařilo a přišlo opravdu hodně obyvatel
bývalého i současného Luhova. Vzpomínalo se na tradice
v naší vesnici, třeba stavění a kácení máje. Bylo zvykem,
že každá dívka musela mít na prvního května májku. Byla
to jedna z mnoha akcí, kde začala ta tradice dobrých
mezilidských vztahů u nás na vesnici. Taky se hodně
zpívalo, dobře a s chutí. Kam zmizela ta naše písnička
česká, která zaznívala ze všech koutů nejenom naší
vesnice? Ozývala se ze všech hospůdek a návsí. Dnes,
když někdo nezazpívá anglicky, tak není IN a nic neumí.
Zamysleme se nad touto skutečností, česká písnička
zaniká!
Stále platí a bude platit, že nejsilnějším zdrojem štěstí je
kontakt s lidmi, přáteli a rodinou. Každý by se měl zajímat
o dění na vesnici, o sousedy, tak jako to bylo za našich
mladých let. Problém jednoho, byl problémem většiny
obyvatel malé vesnice. Já sám si na některé radostné, ale
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i smutné události vzpomínám. Dobré vztahy se dají
vybudovat jenom prostřednictvím upřímné a pozitivní
komunikace. Lži a nepravdy nás nikdy nespojí, právě
naopak.
Také se vzpomínalo na to, když byl Luhov samostatný, měl
svého předsedu MNV, své požárníky, svoje ochotnické
divadlo, knihovnu, svého pana Janatu, ale taky svoji
hospodu se sálem, kde čepovala po mnoho let dobré pivo
paní Šebánková. To byla doba minulá, rádi na ni vzpomínáme, ale život šel dál. Je tady nová hospůdka, nová
hostinská paní Kotrbatá, a právě jí patří naše poděkování
za příjemné prostředí, vřelé přivítání a pohoštění všech
přítomných našeho setkání. Nesmím zapomenout poděkovat také Jitušce Ptáčkové /Černé/, která toho udělala
pro uskutečnění setkání nejvíce.
Sám sobě, ale i vám přeji, aby nás každý den provázel
východ slunce tam napravo od Tlustce, šumění vody, ale
i zpěv ptáků a stromů, hvězdná obloha, vůně dálek
a hlavně objetí domova … i toho bývalého. Aby náš život
byl naplněný jen krásnými vzpomínkami a splněnými sny.
A hlavně, ať se příští rok všichni ve zdraví sejdeme. Přejme
si, abychom měli vždy přátele, kteří se podělí o naše
radosti, smích, ale i naše potíže.
Bohouš Opl

POZVÁNÍ

Pozvánka
k účasti na přednáškách na téma odpadové hospodářství obcí v příhraničním regionu Podralsko a Hornolužicko,
které se budou konat v rámci projektu Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko
vždy v Brništi od 15 do 17 hodin.
Přednášky pro zastupitele a širokou veřejnost:
8. 10. Odpadové hospodářství, třídění odpadu, recyklace,
jak snížit produkci domovního odpadu, jak ušetřit za poplatky za odpad.
15.10. Osobní odpovědnost za místo kde žiji, znečišťování ovzduší, černé skládky.

Čtenářská soutěž
Místní knihovna v Brništi vyhlašuje soutěž o největší počet přečtených knih.
Soutěž bude probíhat ve dvou věkových kategoriích:
1. kategorie – 1. - 5. třída
2. kategorie – 6. - 9. třída
Přihlásit se můžete v místní knihovně, kde vám bude předán čtenářský pas. V průběhu školního roku 2013/14 si budete
vést v pasech záznamy, sledovat základní údaje o knize – autor, název knihy, počet stran, jméno hlavního hrdiny, v jaké
zemi se děj odehrává a také knize přidělíte počet bodů (0-10), podle toho, jak se kniha líbila. Po přečtení knihy dostanete
do pasu razítko.
V měsíci červnu proběhne v knihovně vyhodnocení. Ti, kteří přečtou nejvíce, budou za své čtenářské znalosti ohodnoceni.
Výpůjční den je každé úterý od 16 do 19 hodin (kromě letních prázdnin, kdy je knihovna zavřena).
Růžena Toráňová, knihovnice
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Oáza plná Američanů
Na přelomu července a srpna, přesně od 26. července
do 5. srpna jste si mohli všimnout hemžení v okolí Oázy
a v centru naší obce. Probíhal totiž příměstský English
camp, do kterého se zapojilo 30 dětí a teenagerů,
především „domácích“, ale měli jsme i přespolní účastníky
– z Mimoně, Kuřivod, Cvikova a České Lípy. Nepřehlédnutelní byli ovšem mladí Američané, kteří si táborový
program připravovali už téměř půl roku a zavítali k nám ze
státu New Jersey. Jejich domovy leží hned přes řeku proti
Manhattanu v New Yorku a známá panoramata výškových
budov jsou obvykle focena z míst, kudy se běžně pohybují.
Jsou tedy zvyklí na rušný život velkoměsta. Všichni z nich
jsou tzv. hispánského původu. Jejich předci do USA přišli
například z Dominikánské republiky, Portorika, Kolumbie
nebo Kuby a to bylo na jejich veselé, chvílemi až bláznivé
povaze znát. Z budovy se neustále ozývaly salvy smíchu
a veselí. Jejich energie, dobrá nálada a úžasná péče
o dočasné svěřence byla nezdolná i přes časový posun,
který museli překonat po příletu do Čech.
Od rána do odpoledne probíhala netradiční výuka plná her,
zpěvu, zábavy a sportů. Děti byly rozděleny do čtyř skupin
podle věku a každá skupina měla k dispozici i jednoho
překladatele. Nejstarší skupina se bez něj chvílemi i obešla
a úplně nás nadchla, když se snažila během jedné hry
nafotit dvacet záběrů podle zadání. Nejtěžší bylo splnit
toto: „kissing a red door“ tedy najít červené dveře a políbit
je. V Brništi se ovšem mnoho červených dveří nenajde,
a tak jedinou, za to však adrenalinovou možností bylo,
políbit dveře auta našeho pana starosty! Protože mezi
Američany byli i učitelé nebo studenti učitelských oborů,
byla zajištěna i kvalitní výuka. Odpoledne a podvečery pak
trávili Američané sportovními aktivitami na nově vybudovaném hřišti nebo na návštěvách v některých rodinách.
O víkendech jsme jim mohli ukázat i krásy našeho okolí,
nicméně nejvíce ceněné byly kvůli horkému počasí
návštěvy přírodních koupališť.

opravdu přirostli k srdci. Oboustranně věříme a doufáme,
že toto nebylo naše poslední setkání, a že se třeba zase
příští rok uvidíme při dalším English campu.
Kamila Matysová
Za finanční příspěvky děkujeme YMCA v ČR a Obci
Brniště, za propůjčení prostor školní kuchyně ředitelce
ZŠ Věře Tvrdíkové a kuchařce Lence Hejskové za
sycení našich žaludků. Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří pomáhali v kuchyni, těm, kteří dnem i nocí
překládali nebo dalším, kteří pozvali a pohostili členy
týmu ve svých domovech.

každé pondělí v Oáze, Brniště 13
začínáme 23. září 2013
ANGLIČTINA HROU
pro děti ve věku 6 až 10 let v 16 hod

TEENENGLISH
angličtina pro náctileté v 17 hod

MÍRNĚ AŽ STŘEDNĚ POKROČILÍ
dospělí a mládež v 18 hod

PŘEDŠKOLÁCI – kroužek v MŠ
kroužek pro děti od 4 let

poplatek za pololetí (15 lekcí)

děti do 15 let 200 Kč, dospělí 400 Kč
(členové YMCA mají slevu 10%)

přihlášky u Kamily Matysové
tel. 777 335 426, kamila.matys@seznam.cz

V neděli obohatili i pravidelné bohoslužby, bylo úžasné
společně zpívat anglicko-české křesťanské písně a nebo si
poslechnout příběhy jejich vlastních životů a rodin. Silně
jsme prožívali, jak nás víra spojuje a že i přes rozdílnou
mentalitu a jazyk, jsme v Bohu jeho rodina a rozumíme si,
jako bychom se znali odjakživa. O to těžší bylo loučení,
slzám jsme se neubránili, protože jsme si za těch deset dní
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INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA A DOUČOVÁNÍ
PO DOMLUVĚ

SPORT
Děvčatům Holinkovým se ve sportovní gymnastice daří
Co to vlastně sportovní gymnastika je? Jedná se
o sportovní odvětví, při němž jednotliví závodníci
předvádějí silové nebo švihové gymnastické prvky na
koberci (prostná) nebo na nářadích (bradla, kladina,
přeskokový stůl).
Tomuto sportu se věnují Erika a Tereza Holinkovi
z Velkého Grunova. Starší Erika začínala ve svých pěti
letech v oddíle sportovní gymnastiky Tělovýchovné
jednoty v Doksech. Tento oddíl reprezentuje dodnes. Než
se Holinkovi přestěhovali do Velkého Grunova, bydleli
v Doksech. Tam si jí v šatně mateřské školy při „šíleném
poskakování“ všimla její budoucí trenérka, oslovila ji
a hlavně Eriččiny rodiče. Jak se sama Erika svěřuje,
poskakování a hopsání jí drží dodnes.
A co považuje za největší úspěchy ve své věkové
kategorii?
Přeborník Libereckého kraje (2007, 2009, 2010)
Dokská kladina - 3. místo (2008, 2009, 2011)
Ještědský pohár v Liberci - 1. místo (2011)
Jak sama dodává: „Z výše uvedených úspěchů si nejvíce
vážím titulu "Přeborník Libereckého kraje", který jsem se
snažila letos obhájit. Z důvodu několika chyb na kladině se
mi to sice nepodařilo, ale 2. místo je také dobré.
S postupným věkem bych se chtěla soustředit na
trénování a rozhodování, nedávno jsem získala osvědčení
pro rozhodčí gymnastických závodů.“

Její mladší sestra Tereza měla v Erice svůj vzor už od
mala a přála si také cvičit. Do téhož sportovního oddílu
vstoupila až po té, co se přestěhovala s rodiči do Velkého
Grunova. Nyní se společně se sestrou připravují na
tréninky i gymnastické závody.
A co už se Terezce podařilo v její věkové kategorii?
Přeborník Libereckého kraje 3x (2009, 2010, 2012, z toho
v roce 2012 a 2013 nominace na MČR) Terezka k tomu
říká: „Letos se mi sice nepodařilo obhájit titul "Přeborníka
Libereckého kraje", ale 2. místo bylo skvělé, protože mi
umožnilo znovu se nominovat na MČR.“
V soutěži Dokská kladina se v roce 2012 umístila na 3. místě a letos na 2. příčce
Ještědský pohár v Liberci – 4. místo (2009)
Obě doplňují: „To jsou v krátkosti informace o našich
sportovních aktivitách v klubu sportovní gymnastiky při
TJ Doksy. Gymnastika nám přináší radost z pohybu,
a pokud se zdaří i nějaký úspěch, je to odměna za naši
dřinu, za trpělivou práci našich trenérek a podporu rodičů.
Přejeme si, aby nám to naše cvičení ještě chvíli vydrželo.“
Pro Zpravodajství ve spolupráci s Erikou a Terezou
připravila Daniela Pastorková.
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SPORT
Soustředění oddílu karate
Od 21. do 23. června 2013 proběhlo soustředění oddílu
ŠOTOKAN karate Mimoň. Po loňském úspěchu této akce,
jsme i letos požádali o možnost uskutečnit soustředění na
Lesním zátiší v Brništi. Setkali jsme se s velkým pochopením a vstřícností všech zainteresovaných.
Přijeli jsme v pátek odpoledne. Nejdříve jsme postavili
stany a děti obhlédly okolí. Počasí nám přálo a celé tři dny
se na nás usmívalo sluníčko od rána do večera. Nic lepšího
jsme si nemohli přát. Na programu bylo hlavně cvičení,
které zabralo několik hodin denně. V přírodě se nám
trénovalo velmi dobře a děti cvičily s chutí a nadšením.
Probrali jsme obsazení a strategii na otevřené mistrovství
ČR, které nás čeká v říjnu 2013.
Stihli jsme však uskutečnit i brannou hru, aby děti poznaly
okolí a obec, v níž se soustředění konalo. Stejně jako loni
jsme navštívili bazén v soukromí u Drbohlavů, kde se děti
vyřádily a zregenerovaly po cvičení. Voda v bazénu příjemně osvěžila a prospěla všem. Večer jsme opékali vuřty
u ohně a pokračovali ve sportovních hrách, k nimž areál
nabízí spoustu místa a možností. Navštívili nás i někteří
dnes již dospělí cvičenci, kteří v minulosti reprezentovali
oddíl na republice i mistrovství Evropy a stále se do oddílu
vracejí a sledují své nástupce. Stany se ještě v pozdních
večerních hodinách otřásaly smíchem a brebentěním
i těch nejmenších, kteří stanovali poprvé v životě, a to si
přece museli užít. Také střelecký oddíl v Brništi nám vyšel
vstříc. Pan Kasl nám ochotně a bez nároku na odměnu
věnoval své nedělní odpoledne. Na střelnici si děti uspořá-
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daly svůj vlastní střelecký turnaj, aby zjistily, že ani ve
střelbě by jejich výkony nebyly špatné.
Soustředění se vydařilo a děti si odnášely spoustu dojmů
a zážitků. Cvičence máme od pěti do čtrnácti let, přesto
spolu všichni vycházejí velmi dobře, pomáhají si, radí si
a přátelí se. K přátelským vztahům pomáhají akce, jako
byla i tato. Vzájemná soudržnost a přátelství vedou
v důsledku k hodnotným výkonům na závodech a soutěžích, kde již léta získáváme dobrá umístění.
Náš oddíl funguje již dvacet let. Za dobu působení
vychoval řadu dobrých sportovců. Každý ale nemusí být
výborným sportovcem, to ani není cílem našeho snažení.
Jde spíše o to, aby se děti netoulaly bez cíle po ulicích, aby
si zacvičily, pobavily se, poznaly nové kamarády a nové
možnosti se uplatnit. Nabízíme i Vašim dětem, aby se
k nám připojily a cvičily spolu s námi, jezdily na soustředění, semináře, výlety a různé akce. Nemusíte mít obavy
z finančního zatížení. Sponzorské dary hradí část nákladů.
Pro sociálně slabé rodiny nabízíme úplné zproštění od
poplatků a hradíme i část nákladů na vybavení dítěte.
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 773 133 676,
kde zodpovíme Vaše dotazy a vysvětlíme další postup.
Na závěr bych chtěla poděkovat starostovi vaší obce
Ing. Pastorkovi a také panu Kaslovi za jejich pochopení
a přispění k naší činnosti.
Renata Kristlová
předseda oddílu ŠOTOKAN karate Mimoň

SPORT
Fotbalisti informují
Jarní část v okresním přeboru dopadla tak, jak jsem
avizoval v minulém článku. Tým dospělých skončil na
předposledním místě a bohužel došlo k sestupu do
III. třídy. Věříme ale, že to hráče neodradí a opět se budou
snažit o vítězná utkání. Na začátku nové sezóny bych chtěl
v našem klubu přivítat nové hráče a doufám, že se jim bude
u nás dařit. Prvním je Jakub Jirousek, který hrál naposledy
v Žandově, dalším Milan Trégr, který k nám přišel z Kravař.
Na utkání staré gardy se projevil v dobrém světle Vladimír
Srba, což je synovec Jardy Vytejčka a i ten se stal naší
posilou. Ještě máme domluven další přestup ze
sousedních Pertoltic. Tým by měl posílit Milan Škváro.
V přípravě nás čeká turnaj ve Velkém Valtinově, který se
hraje 3. srpna. Na další víkend máme domluvené přátelské
utkání doma proti Dubnici. Přijďte se podívat 10. srpna
od 17:00 hodin. Následující víkend už začíná nový ročník
domácím utkáním proti Žandovu.

Rozpis podzimních utkání:
So
Ne
So
St
So
So
So
St
So
So
Ne
So
So
So
Ne

17.8.2013
26.8.2013
31.8.2013
4.9.2013
7.9.2013
14.9.2013
21.9.2013
25.9.2013
28.9.2013
5.10.2013
13.10.2013
19.10.2013
26.10.2013
2.11.2013
10.11.2013

Brniště
– Žandov
Polevsko
– Brniště
Brniště
– Tuhaň
Brniště
– Blíževedly
Dubnice
– Brniště
Loko Č. Lípa B – Brniště
Brniště
– Bukovany B
Lindava
– Brniště
Svor
– Brniště
Brniště
– Hor. Libchava
Sosnová
– Brniště
Brniště
– Mimoň B
Kunratice
– Brniště
Brniště
– Noviny
Okna
– Brniště

15:00
17:00
15:00
17:00
17:00
17:00
15:00
16:30
16:30
15:00
14:00
15:00
14:00
14:00
14:00

hraje se
ve Sloupu

I naši žáci skončili svou soutěž a v konečném pořadí obsadili 10. místo z 12. Je vidět postupné zlepšení hry. Do nového
ročníku máme přihlášené starší žáky a nově také starší přípravku. Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Petrovi
Chmelařovi, který nám pomáhá s trénováním a vedením našich žáků.
Uvádíme také rozpis utkání:
St. žáci:
31.8.13
7.9.13
21.9.13
28.9.13
5.10.13
13.10.13
19.10.13
26.10.13
2.11.13
9.11.13

Doksy
Brniště
Brniště
S. Splavy
Brniště
Dubice
Brniště
Stráž p.R.
Brniště
Mimoň

– Brniště
– H. Libchava
– Zákupy
– Brniště
– Bukovany
– Brniště
– Žandov
– Brniště
– Jablonné
– Brniště

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

St. přípravka:
1.9.13
8.9.13
14.9.13
22.9.13
29.9.13
6.10.13
12.10.13
20.10.13
27.10.13
3.11.13
10.11.13

Brniště
– Mimoň
Doksy
– Brniště
Stráž p. R. – Brniště
Brniště
– Bukovany
Skalice – Brniště
Brniště
– Kam. Šenov
Zákupy – Brniště
Brniště
– Okna
Žandov – Brniště
Brniště
– H. Libchava
Jablonné – Brniště

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
9:30

Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.
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Z REGIONU
Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj
17. června 2013 se v Mimoni
sešla hodnotící komise k hodnocení zájemců o získání certifikátu Regionální produkt Lužické
hory a Máchův kraj. Tato značka
slouží k podpoře a propagaci
výrobců z daného regionu a zároveň jim poskytuje některé výhody. Například společná
propagace, kterou zajišťuje správce značky místní akční
skupina LAG Podralsko nebo možnost požádat o grant
Libereckého kraje na Podporu regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel. Připravuje se také otevření
prodejny specializující se na produkty s touto značkou.
Komise na tomto jednání prodloužila platnost certifikátů

pro 8 produktů, kterým končila dvouletá platnost certifikátu. Vyhodnotila dva nové produkty a oběma rozhodla
certifikát regionální značky udělit. Podmínkou přitom je
splnění daných kritérií: místní řemeslné výroby, tradici
výroby v regionu, podíl ruční práce, šetrnost výrobku a obalu k životnímu prostředí a originalita výrobku.
Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich
prodeje a další informace najdete na webových
stránkách: www.dobry-vyrobek.cz.
Na těchto stránkách jsou i podrobné informace pro
případné zájemce o získání certifikátu. Další možností jak
získat informace je navštívit přímo kancelář LAG
Podralsko v Mimoni, Malá ulice 168.

PAMPELIŠKA
Domov pro seniory a Domov pro seniory se zvláštním režimem
Jáchymovská 2352, 470 01 Česká Lípa
je dle zákona č.108/2006 Sb. poskytovatelem pobytových sociálních služeb osobám,
které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby. Je určen i pro seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými druhy demencí.
Poskytujeme ubytování v 1L a 2L pokojích i odlehčovací služby pro seniory.
Pro náročnější nabízíme i nadstandardní 1L pokoje. Stravování - 4x denně,
zdravotní a sociální péče - 24 hod., aktivizační a sociálně terapeutické činnosti, sociální poradenství.
Fakultativní služby – odvoz autem na přání, kadeřnické služby, pedikúra - manikúra, zabezpečení nákupů ….

Bližší informace - kontakty:
tel: 484 842 254, mob: 734 620 952
e-mail: soc.prac@pampeliska-ss.cz
web: www.pampeliska-ss.cz

Ohlédnutí za poutí
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K U L T U R A A VO L N Ý Č A S
Nenechte si ujít
Wonderland festival o víkendu 16. – 18. srpna v areálu Lesního zátiší
Den otevřených dveří ZOD Brniště pátek 6. září
Krajské dožínkové slavnosti sobota 7. září
Výlet na Lemberk v sobotu 14. září, sraz na nádraží
15. ročník Lužické sedmičky 20. – 22. září, start a cíl v Oáze

PODĚKOVÁNÍ
Obec Tuhaň
Tuhaň čp. 91, 277 41 Kly

Tak jako mnoho jiných i naše obec se letos ocitla ve velmi obtížné situaci. Živelné pohromy jako
červnová povodeň ze dne na den mění naše životy, mnoho našich spoluobčanů přišlo o majetek,
někteří téměř o střechu nad hlavou. Koho osud takto nepostihl, jen stěží pochopí, jakou cenu má
pomocná ruka podaná v nouzi a v pravou chvíli. Cenu o to větší, že tito lidé, i když přišli skoro
o všechno, vědí, že nejsou v této krizové situaci sami.
Neobyčejně si ceníme finančního daru ve výši 30.000 Kč, který jste nám, obyvatelé obce Brniště,
poskytli. Jakákoliv slova mohou jen stěží vyjádřit vděčnost, kterou vůči Vám cítíme za to, že jste
v nejtěžší chvíli stáli při nás.
Jsem si jista, že nikdo z postižených na Vaši podporu nezapomene. Jménem obce Tuhaň Vám tímto
ještě jednou co nejupřímněji děkuji.
Marcela Čechová
starostka obce
V Tuhani dne 19. 7. 2013

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální informace, zápisy z jednání zastupitelstva, úřední desku, aktuální pozvání a bohatou fotogalerii z akcí najedete na
internetových stránkách naší obce www.brniste.cz , které mají od nového roku novou grafiku.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní subjekty platí následující ceník:
celá strana A4 1000 Kč, polovina strany 500 Kč, čtvrtina strany 300 Kč a osmina strany 150 Kč.
Příspěvky a inzerci zasílejte na adresu zpravodajstvi@brniste.cz, předávejte členům redakční rady nebo na podatelně OÚ,
nejlépe v digitální podobě, fotografie ve formátu JPG.

Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v info-centru.
Příští Zpravodajství vyjde na počátku října, uzávěrka 22. září 2013
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