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V tomto čísle najdete
Rozhovor s šermířem Jiřím Hejskem ze skupiny Golem
Brniště očima kronikářky Ivy Tomkové
Zpráva brnišťských dobrovolných hasičů
Kalendář kulturních akcí 2016

Nenechte si ujít
4. brnišťský masopust v sobotu 13. února od 14 hodin
Babský bál v sobotu 20. února v KD Brniště od 20 hodin
Zdravý víkend v sobotu 5. března v Ekocentru od 9 hodin
Jarní ples v sobotu 5. března v KD ve V. Grunově od 20 hodin
Maškarní karneval pro děti v KD Brniště v sobotu 12. března od 14 hodin
Velikonoční dílny v sobotu 19. března v Ekocentru od 9 hodin
Hasičský ples v sobotu 19. března v KD Velký Grunov od 20 hodin
Divadelní hra brnišťských ochotníků v sobotu 26. března
od 14 a od 19 hod. v KD Brniště

Vážení spoluobčané,
čas kvapem letí a máme tady již měsíc únor roku nového.
Navzdory všem různým předpovědím, zima se nakonec
v lednu ukázala ve své síle.
V úvodu si dovolím ještě malinko se poohlédnout za akcemi ke konci loňského roku. Pořádali jsme adventní pěvecký
koncert v kostele sv. Mikuláše, kdy po třech letech opět
přijaly pozvání mimoňské Zpěvandule. Byla to dobrá volba,
neboť děvčata svým dokonalým zpěvem navodila tu správnou sváteční předvánoční atmosféru. Zaplněný kostel do
posledního místečka toho byl dokladem. Spokojení účastníci koncertu přispěli celkovou částkou 1867 Kč, za kterou
moc děkuji. Předal jsem ji na farnost do Mimoně a poslouží
na provoz našeho kostela. Další akcí bylo již tradiční a milé
zpívání u stromečku na návsi s žáčky naší školy. Za přípravu i pěvecký výkon patří dětem i paním učitelkám velké
poděkování. Počasí se nad námi slitovalo a jako zázrakem
přestalo těsně před zahájením pršet.
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl jednohlasně
schválen rozpočet obce na rok 2016. Všechny investiční akce, které jsem v minulém čísle zmiňoval, bychom postupně
chtěli zrealizovat. Nápomocný mně k tomu bude investiční
referent se stavebním vzděláním umístěný u nás úřadem
práce s finančním příspěvkem na jeho odměnu. V současné
době kromě jiného připravujeme žádost o dotaci na druhé
kolo ošetření památných lip kolem kostela sv. Mikuláše
u Agentury ochrany přírody a krajiny. Také plánujeme

opravu střešní krytiny a věžičky na kapli sv. P. Marie za
školou ve Velkém Grunově, která je kulturní památkou ve
vlastnictví obce s možností dotací od Libereckého kraje.
Tato kaple byla postavena v roce 1766, tedy letos má významné výročí 250 let.
Naší hlavní snahou bude dál pokračovat ve výstavbě
chodníků a cyklostezek s cílem zvýšit bezpečnost účastníků
intenzivního silničního provozu hlavně dětí a seniorů.
Nestačím se divit, kolik ještě v dnešní době jezdí po obci po
setmění neosvětlených cyklistů, kolik pěších nebo kočárků
se pohybuje mimo vedle vybudovaných chodníků a ještě
v tmavém oblečení bez povinných reflexních prvků. Jsou to
kaskadéři, kteří hazardují se životem svým i druhých.
Nadále pokračují pracovní schůzky se zástupci firmy
Kamenolom Brniště, kde jednáme o plnění podmínek
a požadavků stanovených obcí. Termín projednání dané
problematiky s veřejností Vám bude v dostatečném předstihu oznámen.
Chtěl bych Vás všechny co nejsrdečněji pozvat na již čtvrtý
obecní masopust. Je pro Vás připraven opět bohatý program, zabíjačkové dobroty i sladké občerstvení. V tomto
čísle rovněž najdete časový harmonogram těch nejdůležitějších plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v naší obci v roce 2016.
Na samý závěr Vám přeji hodně zdraví, pohody, jen to
dobré a nejlepší v tomto roce.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Informace z jednání zastupitelstva konaného v zasedacím sále
obecního úřadu dne 16. 12. 2015
Finanční záležitosti
Zastupitelstvo schválilo navržený rozpočet pro rok 2016,
tak jak byl navržen a zároveň podle návrhu schválilo výhled
rozpočtů pro roky 2017 - 2019.

Pronájem
Byl zveřejněn záměr pronájmu prodejny Luhov, našla se
jediná zájemkyně a pravděpodobný termín otevření prodejny bude od dubna 2016.

Pozemky, věcná břemena
Zastupitelstvo potvrdilo, že i nadále nebude prodávat obecní komunikace, které vedou k pozemkům obce.
ZO schválilo prodej pozemků:
st. č. 339 o výměře 6 m2 - zastavěná plocha a nádvoří vodní dílo a
st. č. 340 o výměře 8 m2 - zastavěná plocha a nádvoří vodní dílo.
Dále projednalo a schválilo podání žádosti o odkoupení
opěrné zdi na Brnišťském potoce (akce chodník Brniště
– II. etapa) za cenu dle znaleckého posudku č. 5590-53/15
ve výši 30.000 Kč + náklady spojené s převodem od Povodí
Ohře, státní podnik.

Různé
ZO schvaluje výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2016, a to 500 Kč
na poplatníka dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2012.
ZO schvaluje Smlouvu č. 6/2015 o zprostředkování
uměleckého pořadu na akci „Brnišťská pouť 2016“
s JV PRODUKCE zastoupená Jiřím Výškou a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Místostarosta Ing. Igor Jediný

Poděkování ze sběrného dvora
Děkuji všem občanům, kteří poskytují pomoc potřebným
v rámci sbírky pro diakonii Broumov. Za rok 2015 to bylo
248 pytlů ošacení, 2 elektrospotřebiče, 4 sady kuchyňského
nádobí a 16 pytlů dětských hraček. V současné době sbírka
probíhá celoročně.

Sběrný dvůr - zimní otevírací doba
platná do 31. 3. 2016
čtvrtek od 12:00 do 17:00 hod.
sobota od 14:00 do 17:00 hod.

Nabídka práce
Obec Brniště hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr
na dobu určitou na dobu 1 roku. Jedná se o práce na údržbě
majetku a zeleně obce Brniště. Možnost převedení na dobu
neurčitou. Nabízí pracovní zařazení ve 4. platové třídě,
příloha č. 3 dle Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. dle odpracovaných let. Po ukončení zkušební doby 3 měsíců osobní
ohodnocení.
Požadujeme vyučení v 3letém oboru s výučním listem,
řidičský průkaz skupiny B pro obsluhu vozidla Multicar,
znalost používání motorové pily a křovinořezu, dobrý zdravotní stav.
Nástup od 1. 3. 2016
Žádosti se životopisem zasílejte do 19. 2. 2016 na adresu:
obec Brniště
Brniště 102
471 29
V případě dotazů volejte na tel. číslo 487 850 215, nebo
e-mail obec@brniste.cz nebo starosta@brniste.cz

Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
24. 2. 2016 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Brništi.

Poplatky
Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je
splatný jednorázově do 31. 3. 2016 či ve dvou splátkách,
a to do 31. 3. a 30. 6. 2016.
Sazba poplatku činí stejně jako v loňském roce 500,- Kč.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt.
Dále pak vlastník nemovitosti (dům či byt), kde není nahlášena k pobytu žádná osoba, zaplatí poplatek ve výši poplatku za jednu osobu.
Platbu je možno provést v hotovosti v pokladně obecního
úřadu nebo bezhotovostně na účet obce č. 6222421/0100.
V případě bezhotovostní platby uveďte jako VS RČ poplatníka. Pokud platíte za více osob, stačí zaslat mail se seznamem poplatníků na chladkova@brniste.cz.
Upozorňujeme občany, kteří se stěhují z obce, že jsou
povinni se odhlásit jako poplatníci místních poplatků
a vrátit popelnici, která není jejich majetkem, ale majetkem svozové firmy. V případě, že nebude vrácena, bude po
poplatníkovi vymáhána pohledávka ve výši 1200,- Kč.
Poplatek za psa je splatný do 30. 4. 2016 jednorázově
a činí 100,- Kč za každého psa.
Svoz komunálního odpadu v obci probíhá každý lichý
týden ve čtvrtek.

3

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s šermířem Jiřím Hejskem ze skupiny Golem

Mým hostem v této rubrice je tentokrát pan Jiří Hejsek
starší. A tak pro mnohé čtenáře už bude známou věcí, když
dodám, že je vedoucím skupiny historického šermu Golem.
Ne každé město, natož obec se může pochlubit tím, že tu
má skupinu historického šermu.
Na stránkách jsem se dočetla, že jako skupina působíte
už od roku 1984. Mohl byste přiblížit počátky Vašich
aktivit? Kdo byl nositelem myšlenky, jak skupina vůbec
vznikala? Jaký byl její vývoj, na co vzpomínáte z dřívějších let?
Já osobně jsem ve skupině od roku 1986, kdy jsem byl přijat
jako zbrojíř. Skupinu založili dva dnes již bývalí členové
a naši kamarádi Zdeněk Štosek a Michael Musil, tehdy ještě
jako nezletilí. Bylo to v České Lípě na sídlišti Sever v kočárkárně jednoho panelového domu. Tam začali s dřevěnými meči zkoušet první souboje dle filmových hrdinů
a postav z historických filmů. A vzhledem k tomu, že se
množily stížnosti od nájemníků na podezřelý hluk, jednoho
dne tam provedl namátkovou kontrolu další z kamarádů
Jaroslav Kučera. Vzhledem k tomu, že on byl již v té době
zletilý a myšlenka Zdeňka a Michaela založit skupinu
historického šermu se mu zalíbila, stal se prvním vedoucím
skupiny Golem. Pojmenovali jsme ji podle mytologické
postavy renesanční Prahy Golema a podle známého filmu
s panem Werichem, Císařův pekař a Pekařův císař. Kluci
tehdy začali svépomocí vyrábět zbraně a štíty, zbroje
a kostýmy ze všeho možného a dostupného materiálu. První
přilbou byla laminátová hornická přilba nastříkaná stříbřenkou, nebo z paraboly předního světla z Pragy V3S. Meče
vyráběli z železné pásoviny. Byly nekalené, takže se značně
osekávaly a ohýbaly. Ale takhle začínala téměř většina
skupin historického šermu v té době. Najít šikovného klempíře, kováře bylo k nezaplacení. Kostýmy nám šily babičky,
maminky podle obrázků třeba z časopisů ABC nebo podle
filmů a pohádek, ve kterých vystupovali rytíři nebo muške-

týři. O šermu, jak se má dělat, tehdy nikdo nic vlastně nevěděl. Tak první inspirace přišla z filmů anebo se vymýšlela
vlastní "choreografie soubojů a akčních scén". Já jsem
přišel do skupiny, jak jsem už uvedl, myslím v červnu 1986.
Tehdy jsem byl rok po vyučení strojním kovářem a mým
snem bylo být členem nějaké skupiny historického šermu.
Jako malý kluk jsem navštěvoval s rodiči na různých
slavnostech v našem regionu vystoupení legendární plzeňské skupiny historického šermu Dominik. A od té doby jsem
měl jasný cíl, taky mne strašně zajímaly chladné zbraně
a zbroje. V učení jsem měl dovoleno od našeho pana mistra
zkoušet vyrábět první čepele, sekery a štíty. A to byly vlastně jedny z prvních ručně vyráběných a kalených zbraní,
které skupina začala po mém přijetí používat.
Pojďme do současnosti, kolik skupina čítá lidí? Nejsou
to jistě jen vystupující, ale také Ti, co pomáhají okolo,
viďte?
Aktuálně má dnes skupina deset členů, z toho tři děvčata.
Dvě děvčata jsou nyní na mateřské dovolené. Všichni členové včetně děvčat jsou většinou vyškoleni v šermu, ale
každý má svou specializaci. Máme ve svých řadách zvukaře, technika, človíčka, který zajišťuje ohňová vystoupení po
technické stránce. Každý z nás je více či méně tak trochu
kaskadér, děvčata musí umět trochu zatancovat, pokud je to
ve scénáři. Dále spolupracujeme se spoustou umělců,
profesionálů, ať z šermířské branže, tak i s divadelníky,
kejklíři, režiséry, tanečníky a s dalšími umělci. Naše práce
se neobejde bez pokladníka a správce webových stránek,
obě tyto činnosti zabezpečuje moje manželka, také bývalá
šermířka Golemu.
Když se řekne "šermíři“, každý si představí brnění,
historické zbraně a tak dále, co to ale vše obnáší?
Šermířem se může stát vlastně kdokoliv. My se věnujeme
šermu od antiky až po rané baroko, tedy období „Tří
mušketýrů“. Zajímáme se o vývoj a historii odívání, zbrojí

ZE ŽIVOTA V OBCI
a zbraní z různých historických období, umíme si naše
zbroje opravit, či si něco i vyrobit. Naši členové se dříve
zúčastnili a zúčastňují různých seminářů historického
šermu. Učí se u soudobých mistrů meče historické techniky
boje s různými chladnými zbraněmi i bez zbraní. Učíme se
pohybu na jevišti, scéniku, a vše co můžeme před diváky
použít. Historický šerm je vlastně "středověké bojové umění", kde platí podobná pravidla jako v karate, judu apod.
Důležité je mít chuť pracovat v týmu, cvičit se v bezpečném
ovládání zbraní a technik soubojů, nebát se jít s kůží na trh
před diváky při našich vystoupeních a hlavně mít trpělivost.
Umění historického šermu se člověk učí celý život.
Pro svého koníčka musíte mít také dobrou fyzickou
průpravu, zkrátka "fyzičku“, jak na ní pracujete?
Každý z nás se ve volném čase připravuje jinak. Jízdou na
kole, pěší turistikou, ale také v běžném životě, třeba prací
na rodinném domě (to je nejlepší posilovna). Samozřejmě
každý týden máme trénink. Ale my v poslední době
vystupujeme asi devět měsíců v roce, takže naši fyzičku
utužují i samotná vystoupení.

Vzpomínám, když jsem před časem procházela v Brništi
v kulturním domě Vaši výstavu brnění, košilí, palcátů,
říkala jsem si, jak široký arzenál této výbavy máte.
Pořizujete další? Co obnáší péče o ni?
Naše skupina letos oslaví 32. sezonu. Za tolik let máme
nastřádáno mnoho zbraní, zbrojí, kostýmů. Dříve jsme si
téměř vše vyráběli na koleni sami. Spousta zbraní vzala za
své, nebo je už z bezpečnostních důvodů nešlo používat.
Ale dnes jsou na kvalitu a výdrž zbraní a zbrojí kladeny
veliké nároky. Bezpečnost diváků ale i samotných šermířů
nesmí být nikdy ohrožena. Proto si zbraně necháváme
vyrábět u známých a renomovaných zbrojířů. Na některé
čepele máme téměř doživotní záruku na zlomení při šermu.
Zbroje si necháváme vyrobit podobně jako oblek u krejčího, tedy na míru. Musíme třeba dokázat udělat ve zbroji
parakotoul, utíkat, skákat a padat a hlavně šermovat
v tempu. A proto je důležité, aby třeba gotická plátová zbroj
bezchybně fungovala.
Předpokládám, že v zimním období asi nevystupujete,
ale říci, že odpočíváte, by asi nebylo to pravé, že?
Vystupujeme téměř celý rok, v létě na různých slavnostech,
hradech u nás i v zahraničí, zúčastňujeme se filmových
i divadelních projektů, účinkujeme na plesech, firemních
večírcích apod. Každý týden máme jeden dvou až tříhodinový trénink, kde začínáme rozcvičkou, aby se prohřály
svaly a nedošlo k poranění vazů a šlach. Následuje technika
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kroků a krytů, obranných i útočných akcí dle historických
učebnic. Následně se věnujeme zkoušení soubojů a akčních
scén z jednotlivých představení. Pokud je to možné, máme
každý měsíc jeden celodenní trénink v sobotu, kdy zkoušíme kompletně všechna námi hraná představení.
A co připravujete na letošní rok?
Čeká nás další sezona v Činoherním studiu v Ústí nad
Labem, kde šermujeme v představení od W. Shakespeara
Jindřich VI. Pro letošní rok bychom chtěli nazkoušet dvě
nová představení z období třicetileté války a z antiky. Bohužel pro některá plánovaná představení nám schází lidi.
Máme nějaké zájemce, ale málokdo vydrží až do prvního představení. Ono jedno představení je někdy fyzicky
stejně náročné jako vrcholová sportovní disciplína, třeba
v atletice.
Věřím, že být aktivním členem Vaší skupiny
historického šermu musí být opravdu i fyzicky náročné.
Je něco, co byste rád prostřednictvím Zpravodajství
čtenářům vzkázal?
Rád bych jim vzkázal, že pokud viděli nějaké naše představení a líbilo se jim, ať nám zůstanou věrni. My se je vždy
budeme snažit pobavit a předvést naše představení v co
nejlepší kvalitě. Největší odměnou je pro nás všechny
potlesk diváka.
Vážený pane Hejsku, děkuji Vám za rozhovor. Přeji
Vám osobně a všem členům skupiny historického šermu
Golem pevné zdraví, optimismus, elán a dobrou
fyzickou kondici. Ať se Vám podaří získat nové posily
do Vaší party. Přeji „hodně vyhraných soubojů a bitek“.
A hlavně spokojené diváky.
Pro Zpravodajství připravila Mgr. Daniela Pastorková

Skupina historického šermu
GOLEM

hledá nové členy
Věk min. 8 - 50 let
Pokud máš zájem napiš!
Kontakt: sha-golem@seznam.cz
golemhej@seznam.cz
www.golem-history.cz

OKÉNKO ZŠ A MŠ
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Vánoce pro zvířátka v lese
Velice ráda touto cestou předávám vřelé poděkování
učitelek a žáků 1. - 3. třídy naší školy panu Ing. Igoru Jedinému, panu Danielu Bartoňovi i obci Brniště, za opravdu
krásné dopoledne s výukou prvouky v přírodě.
Dne 15. 12. 2015 zajistili autobus, který děti s učitelkami
odvezl k místní myslivecké chatě. Odtud jsme se všichni
vydali ke krmelci, kde děti za pomoci dospělých připravily
,,Vánoce pro lesní zvěř‘‘. Nadělily zvířátkům spoustu
pamlsků a dobrot, jimiž zaplnily korýtka u krmelce a ověsily jimi okolní stromy. Při krátkých zastávkách cestou děti
pozorně poslouchaly výklad p. Jediného i p. Bartoně, kteří
jim předávali své znalosti o stromech, o lese, o zvěři
i chování v lese.
Na závěr jsme si pochutnali na opečených vuřtech
a spokojeni se vrátili do školy. Těšíme se na další takové
vyučování.
Za paní učitelky ještě připojuji poděkování rodičům dětí za
ochotu a vstřícnost, se kterou dětem krmení pro zvěř
pomohli připravit.
Mgr. Bohumila Kuchařová

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům p. Nekoly a zaměstnancům OÚ
za krásný vánoční strom u ZŠ Brniště, který přispěl k pěkné
vánoční atmosféře při zpívání koled.
Blanka Tesková

Dívky ze ŠD při ZŠ a MŠ Brniště pod vedením paní
vychovatelky Evy Bruncové ušily maminkám hezké
překvapení k Vánocům.

OZNÁMENÍ PRO RYBÁŘE
BRNIŠTĚ, LUHOVA
A VELKÉHO GRUNOVA
Sezóna začíná 30. 4. 2016 v 6:00 hod. závody dospělých.
Chytání na povolenky od 30. 4. 2016 od 14:00 hod.
Dětské závody se konají 7. 5. 2016 od 6:00 hod.
Nezapomeňte odevzdat povolenky z roku 2015 na obecní
úřad.
Správce rybníka B. Eliáš
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BRNIŠTĚ ŽIJE!!! …aneb ohlédnutí za uplynulým rokem 2015 v naší obci

Adventní koncert pěveckého sboru Zpěvandule přilákal do kostela sv. Mikuláše řadu posluchačů.

Pokud se loučíme s odcházejícím rokem, snažíme se v prvé
řadě hodnotit věci osobní a rodinné, ale nezapomínáme ani
na události veřejného a společenského života obce. Pokusíme se jej v tomto Zpravodajství připomenout za rok 2015.
S uspokojením zjišťujeme, že veřejných programů v Brništi
přibývá a zvyšuje se o ně i zájem občanů. Zpravidla nás
zaujme budování nových zařízení ke zlepšení materiálně
- technických podmínek života občanské společnosti. Jsou
viditelné na mnoha místech: dokončené chodníky v Brništi
i Grunově, výstavba mostů a protipovodňová opatření na
Panenském potoce, zdokonalení obecního rozhlasu včetně
bezdrátového vedení do Luhova, vybudování cyklostezky
k Ekocentru. Samozřejmostí byla údržba dalších obecních
nemovitostí - obecního úřadu, kulturních domů, škol, hasičské zbrojnice, hřbitovů a dalších veřejných prostranství.
Nezapomínalo se na péči o historické náboženské objekty,
byla opravena kaple v Luhově a část střechy na kostele sv.
Mikuláše a připravuje se i oprava grunovské kaple k jejímu
250. výročí, které připadá na rok 2016.
Během celého roku se pořádalo mnoho kulturně zábavných,
sportovních a vzdělávacích akcí pro zdejší, i zájemce ze
širokého okolí. Úspěšného maškarního průvodu s občerstvením, vystoupením klaunů a veselicí pro dospělé se
účastnilo mnoho maskovaných návštěvníků. Další vysokou
návštěvností se vyznačovaly akce na Lesním zátiší - pálení
čarodějnic, Brnišťská pouť, Festival jurt, dožínky a poprvé
i Svatomartinský jarmark.
Obecní úřad spolu se Sdružením žen Eva uspořádal oslavu
Dne matek i Dne dětí, vítání patnácti nových občánků i setkání seniorů. Na těchto pořadech nás vždy překvapilo milé,
pěkné vystoupení dětí ze školky i ze školy, které svědčilo
o dobré úrovni školní práce na venkovské škole. Divadelní
představení místních ochotníků se vyznačovalo až profesionální úrovní. Na počátku roku se konalo několik plesů
společenských organizací pro děti a dospělé v obou kulturních domech. Místním čtenářům po celý rok vyhovovalo
pravidelné půjčování knih v obecní knihovně v Brništi
a Velkém Grunově.
Obec Brniště byla odpradávna obcí zemědělskou a nynější
ZOD bylo vyhodnoceno jako jeden z největších a nejmodernějších zemědělských podniků v kraji. Vedle svých činností
zemědělských důsledně spolupracuje s obcí v oblasti kultury, vzdělávacích programů i ochrany přírody. V režii Podralského nadačního fondu ve svém Ekocentru pořádá pro
pozvanou veřejnost množství relaxačních tvořivých večerů,
veselé cvičení s dětmi i akce na Stezce hastrmanů. V Ekokroužku se děti vydávají do přírody, připravují budky pro

ptáčky, uklízejí příkopy a učí se přírodu chránit. Významná
je i příhraniční spolupráce a výlety do německého Neukirchu.
Podobně se na kulturně společenském životě podílí i Bratrská jednota baptistů, která ve svém sborovém domě Oáza
pořádá pro pozvanou brnišťskou veřejnost koncerty, programy a soutěže pro děti včetně výuky anglického jazyka
i turistickou Lužickou sedmičku s mezinárodní účastí.
Dětem se věnuje i dětský kroužek Grunováček, který se
pravidelně schází v prostorách bývalé školní družiny
v Grunově a připravuje zábavné, výtvarné a sportovní
programy pro všechny děti.
I počet sportovních aktivit se letos v obci zvyšoval. Na
grunovském hřišti se stále ozýval pokřik při fotbalových
zápasech mužů i žáků, na sále KD v Grunově cvičí ženy
aerobik, na střelnici soutěžili střelci ve sportovní střelbě,
běžci běželi svůj půlmaratón, šlapéři zdolávali kopce
Lužické sedmičky, na chatě v Grunově se shromažďovali
při svých akcích trampové. O lukostřelbu a míčové hry
mohli projevit zájem chlapci a děvčata v klubu Hrot
v Oáze, na rybářských závodech si zasoutěžili dospělí i
děti, lehkoatletický souboj uspořádala škola v posledním
červnovém týdnu.
O zvyšujícím se zájmu o kulturní dění v obci svědčila
i hojná účast při vánočních programech v závěru roku.
Připomeneme si adventní koncert pěveckého sboru Zpěvandule v kostele sv. Mikuláše, hudební vánoční program
v Oáze, výstavu ozdobených stromečků i zpívání koled
školáků u stromu před školou, Mikulášské nadílky, pěkné
vystoupení dětí z Grunováčku v grunovské kapli i řadu
dalších akcí v Ekocentru Podralského nadačního fondu.
Uvědomujeme si, že tak bohatý, pestrý celoroční program,
na kterém se podílelo mnoho obětavých lidí z obecní samosprávy, škol, společenských a náboženských organizací
i zdejších podniků si zaslouží obdiv, uznání a dík nás všech.
Přejme si v podobné aktivitě pokračovat i v novém roce
2016 a my všichni Brnišští, abychom jej prožívali ve
zdraví, pohodě a spokojenosti bez vážných nepříjemných
událostí.
Sepsala kronikářka Iva Tomková
Dne 11. ledna 2016 uvedl Český rozhlas v režii redaktora pana Stanislava Motla velmi pěkný, zajímavý pořad
o historii Bratrské jednoty baptistů v Brništi, čerpající
z „Pamětí“ pana Josefa Matyse, zakladatele brnišťského
sboru. Pořad je možné poslechnout i ze záznamu na
www.rozhlas.cz/dvojka/stopyfakta/_zprava/navrat-s
-bibli--1572128
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Ekodění v Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za minulým měsícem:
S Novým rokem přišly i nové aktivity Ekocentra. Pomalu
ale jistě se otevřel Klub Hastrmánek pro rodiče s dětmi
předškolního věku, který má sídlo na ředitelství ZOD.
Tento prostor je otevřený od 18. 1. 2016 a to každé pondělí
a středu od 9.00 do 12.00. Připravují se první bazárky
dětského oblečení a víkendové zdravé vaření.
Připravujeme:
17. 2. od 14.30

Ekokroužek - Hurvínkovy cesty do
přírody - Netopýří jeskyně
18. 2. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer Domácí léčebné prostředky
s Annou Vomáčkovou
20. 2. od 10.00
Ekokroužek - Kreativní soboty
s Ivou – pečeme, vaříme, vytváříme
24. 2. od 14.30
Ekokroužek - Ruční práce našich
babiček
3. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Korálkové brože
5. 3.
od 9.00
Zdravý
víkend
s
Annou
Vomáčkovou – dopoledne určené
pro rodiny s dětmi, které se chtějí
něco dozvědět o zdravé výživě
9. 3. od 14.30
Ekokroužek - Půda a jarní práce na
zahradě
16. 3. od 14.30
Ekokroužek - Jaro je za dveřmi
17. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Pletení
z papíru
19. 3.
od 9.00
Velikonoční dílny - akce pro rodiče
s dětmi a širokou veřejnost
23. 3. od 14.30
Ekokroužek - Velikonoční speciál
- lidové tradice a obyčeje
30. 3. od 14.30
Ekokroužek - Bez práce nejsou
koláče
31. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Keramika s Janou Glaserovou
Informace o všech našich akcích a aktivitách naleznete na
stránkách www.ekocentrumbrniste.cz
Jóga v Ekocentru i nadále probíhá každé pondělí od 16.00
do 17.30 a od 18.00 do 19.30 se Zdeňkou Bártovou.
Cvičení s dětmi na Ekocentru se koná každé úterý od 16.00
s Leonou Vobrovou.
Těšíme se na setkání s Vámi jak na našich aktivitách, tak i
na sobotních tvořivých dílnách.
Tým PNF ZOD
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Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Brniště za rok 2015
I v tomto roce musela do servisu naše výjezdová cisternová
stříkačka z důvodu závady, která se stala během požárního
zásahu ve Svébořicích u Mimoně, kde se naše jednotka
podílela na několikadenním hašení lesního požáru.

K 1. 1. 2016 má naše organizace 21 členů, z toho 18 mužů
a 3 ženy.
Na úseku organizační činnosti bylo uskutečněno celkem 48
pravidelných schůzí, které se konají každý pátek a které byly zaměřeny zejména na činnost organizace tj. zajištění
a účast na školení a výcviku. Dále se konají každý měsíc
2 brigády za účelem údržby techniky a okolí zbrojnice
apod.
Na úseku ochrany obyvatel a jejich majetku jsme vyjížděli
k zásahu celkem 18krát. Dále naše jednotka vyjíždí
k technické pomoci na žádost starosty obce.
29. 1. 2015
4. 2. 2015

Markvartice - požár rodinného domu
Jablonné v Podještědí - požár rodinného
domu
26. 2. 2015
Stráž pod Ralskem - požár výrobní haly Alu
Press
17. 3. 2015
Velký Grunov - požár lesa - planý poplach
20. 3. 2015
Nový Luhov - požár osobního automobilu
- planý poplach
31. 3. 2015
Brniště - technická pomoc - uvolněný plech
na střeše + rozřezávání spadlých stromů
20. 4. 2015
Stráž pod Ralskem - požár lesa
27. 4. 2015
Luhov - Kamenolom - požár travního
porostu
6. 5. 2015
Luhov - technická pomoc - rozřezávání
spadlého stromu
21. 5. 2015
Stráž pod Ralskem - požár výrobní haly
firmy Praktic Systém
5. 6. 2015
Nové Zákupy - požár výrobní haly IAC
Group
8. 7. 2015
Brniště Jáchymov - technická pomoc
- rozřezávání spadlých stromů
24. 7. 2015
Noviny pod Ralskem - požár pole
2. 8. 2015
Brniště - technická pomoc - likvidace olejových skvrn na komunikaci
7. 8. 2015
Kamenice - požár pole
11. - 12. 8. 15 Ralsko - Svébořice - požár lesa - dvoudenní
zásah
7. 10. 2015 Brniště - požár výrobní haly Provimi Pet
Food – prověřovací cvičení
13. 12. 2015 Luhov - požár rodinného domu
Zúčastnili jsme se také několika praktických školení:
1) Pravidelné školení velitelů a strojníků jednotky
2) Kurz obsluhy motorových pil
3) Praktické cvičení nositelů dýchací techniky na polygonu
v Hamru na Jezeře.

Základní údržbu vozového parku a akceschopnost zbylé
techniky zvládli členové jednotky svépomocí. Počet členů
jednotky je i nadále dostatečný pro zařazení jednotky do
JPO III, avšak přístup mnoha členů je velmi špatný. Letošní
rok se z finančních prostředků od obce podařilo zakoupit
nové zásahové přilby, které jsou vybaveny kvalitními
svítilnami, tudíž je i zajištěna větší bezpečnost hasičů
během zásahu. Do technického vybavení jednotky byly
zakoupeny 4 nové kombinované proudnice, jelikož ty staré
již nejsou spolehlivé.
I tento rok se jednotka zapojila do několika kulturních
a sportovních akcí pořádaných obcí a Podralským nadačním
fondem. Šlo především o požární dozor a koordinaci
dopravy na pozemních komunikacích. Do těchto akcí lze
zařadit např. Otevření stezky hastrmanů, Brnišťský půlmaratón, tradiční pálení čarodějnic, dětský den, Brnišťskou
pouť, Festival jurt a dožínky.

Dále byla naše jednotka požádaná o spolupráci při řízení
dopravy během dvou cyklistických závodů, které projížděly
naší obcí.
Naše jednotka se také koncem prázdnin zúčastnila hasičské
fontány v Jablonném v Podještědí.

Jménem SDH Brniště bych Vás chtěl pozvat na tradiční
hasičský ples, který se bude konat v sobotu 19. 3. 2016 ve
Velkém Grunově.
Petr Ječný, velitel SDH a JSDHO Brniště
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SPORTOVNÍ PLES ZDÁRNĚ PROBĚHL
V KD BRNIŠTĚ

Provozní doba infocentra v Brništi
Od dubna do září bude pro návštěvníky Brniště opět
otevřeno Infocentrum v budově obecního úřadu.
V současné době tam již působí p. Nováková
se sortimentem řezaných květin a drobných
dárečků (hrníčky, věnečky, svíčky, valentýnské
dárečky, …).
Otevírací doba je:
Pondělí až pátek od 9.00 do 12.30
a od 14.00 do 15.30 hodin.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / POZVÁNÍ
Dne 9. února
se dožívá krásných 90. narozenin
paní Marie Bruncová z Velkého Grunova.
Vše nejlepší do dalších let přinese přáníčko
v podobě básničky:
Na křídlech motýlích přilétá přáníčko,
aby Ti, babičko, svítilo sluníčko.
Sluníčko štěstí, lásky a naděje,
ať se Tvé srdíčko radostí zasměje.
Vínečko popíjej, písničku si zpívej,
s dobrou náladou na všechno se dívej.
Věk není to, v čem pozná se stáří,
když Tvé oči stále září.
Přijmi naše blahopřání,
nechť plní se Tvé sny a přání.
A to naše shrne věta:
štěstí, zdraví, dlouhá léta.
Za celou velkou rodinu snacha Eva
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27. února 2016
se dožívá krásného věku 90 let
naše maminka, babička a prababička,
paní Vlasta Šandová
z Velkého Grunova.
Hodně zdraví do dalších let
přeje dcera Vlasta s rodinou, syn Přemysl s rodinou,
dcera Miluše s rodinou a syn Miroslav s rodinou.

27. února 2016
se dožívá náš manžel a otec p. Ivan Stibor
z Velkého Grunova krásných 70 let.
Vše nejlepší do dalších let
přejí manželka Hana a syn Petr.

4. prosince 2015
uplynul 1 rok od úmrtí
mé manželky Zuzany Zlatohlávkové,
na kterou stále vzpomínáme celá rodina.
Ladislav Zlatohlávek
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POZVÁNÍ

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH HLAVNÍCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V OBCI BRNIŠTĚ V ROCE 2016

60 let od zahájení pořádání poutí v Brništi
Letošní tradiční Brnišťská pouť bude mít významné
jubileum. Bude to již neuvěřitelných 60 let od zahájení
pořádání těchto poutí v Lesním zátiší.
V té dávné době zde vystupovali umělci zvučných jmen
jako Jiřina Bohdalová, Karel Effa, Milan Štuchal. Zpíval Standa Procházka s velkým dechovým orchestrem
Pražanka.

Chtěli bychom se Vás, občanů, touto cestou zeptat, zda
máte doma ke starším poutím fotografie, plakáty či jiné
předměty a tímto požádat o jejich zapůjčení. Cílem je
uspořádat letos k tomuto výročí výstavku v Informačním
centru naší obce. Uvidíme, jestli se nám sejde dostatek
exponátů stojících za vystavení a zhlédnutí. V každém
případě děkujeme předem za jejich poskytnutí a předání na
Obecní úřad Brniště.

POZVÁNÍ
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Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, aby sloužilo jako
informační bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou
činnost spolkové organizace, kulturní, zájmová, sportovní či
církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání
zastupitelstva, školských zařízení, případně informovanosti
z dalších úřadů, které se dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách
můžete v bohaté fotogalerii zhlédnout další fotografie ze
školních aktivit, vítání občánků, adventních a vánočních akcí
i aktuální informace obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 20. března 2016. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma,
pro ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč,
1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková,
H. Pekárková, Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo 9. února 2016 nákladem 500 ks.

