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Nenechte si ujít:

V tomto čísle najdete:

Slavnost Díkůvzdání v neděli 12. října v 15 hod, Oáza
Relaxační a tvořivý večer Mozaiková zrcadla 15. října, PNF
Vítání občánků v neděli 26. října ve 14 hod, OÚ Brniště
Relaxační a tvořivý večer Zdravé potraviny 29. října, PNF
Členská schůze SŽ Eva 14. listopadu od 18 hod v KD Brniště
Koncert mezinárodní skupiny Vinesong ve čtvrtek 20. listopadu
v 18 hod v Oáze
Mikulášská nadílka v neděli 7. prosince od 14 hod v KD Brniště

Informace pro voliče
Rozhovor s Janou Panáčkovou
Volnočasové aktivity v naší obci
Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Vážení spoluobčané.
Poslední dva letní měsíce jako vždy rychle utekly, máme tady již
říjen a čas pro nové Zpravodajství. I letošní léto bylo bohaté na
společenské a kulturní události. Všem těmto akcím, které se konaly v
areálu Lesního zátiší, počasí přálo a vždy zavládlo očekávané
sluníčko. Významnou událostí na začátku srpna bylo slavnostní
otevření Ekocentra,provozovaného Podralským nadačním fondem.
Jeho cílem je výchova dětí a mládeže, jejich vztahu k přírodě a životnímu prostředí, ve kterém žijí. Ten den se zároveň konal pro milovníky přírody a zahrádky povedený 2. ročník Festivalu jurt.
V polovině srpna proběhl 3. ročník multižánrového festivalu pro
mládež Wonderland. Přes zajištění opatření proti nadměrnému
hluku se několik stížností přece jen vyskytlo, a tak se tímto za
pořadatele dodatečně omlouvám. Vrcholem letošních akcí bylo
konání třetích dožínkových slavností v novodobé historii obce.
Tentokrát byly v režii místních zemědělců ZOD a.s. Brniště. Úroda
byla letos bohatá, přímo rekordní, a proto bylo co slavit. Program byl
pestrý, s dostatkem dobrého občerstvení, a tak velký počet
návštěvníků byl určitě s průběhem oslav spokojen. Další příjemnou
událostí bylo zahájení nového školního roku. V naší škole jsme
tentokrát přivítali sedmnáct šikovných prvňáčků.
Stavební práce na akci chodníky v Brništi a Velkém Grunově se
z důvodu řešení několika technických problémů na pár týdnů
zastavily. Od poloviny září stavby dále pokračují a termín jejich

dokončení konec října, by měl být reálný. Také výstavba opěrné zdi
podél Panenského potoka, s opravou místní komunikace ve Velkém
Grunově v rámci dotace z povodní byla dokončena. V polovině září
převzal obchodní řetězec COOP (bývalá Jednota) do nájmu od obce
prodejnu na návsi v Brništi. Z důvodu nutných úprav, modernizace
a nového vybavení musela být po dobu přibližně 3 týdnů uzavřena.
Otevření nové prodejny s potravinami se předpokládá nejdříve na
začátku října. V dnešní době, kdy je nouze o práci, mě překvapil malý
zájem o nabízená nová pracovní místa v tomto obchodě.
V září také proběhla v zasedací místnosti na úřadě beseda se zástupcem Policie ČR a našimi staršími občany na téma „Trestná činnost
páchaná na seniorech.“ Rady a zkušenosti z praxe, jak odolat
nabídkám podvodníků v rámci podomních prodejů a předváděcích
akcí byly poutavě předneseny a beseda měla kladný ohlas. Věřím, že
v rámci dalšího setkání bude účast a zájem ještě větší.
Čtyři roky práce pro obec uplynuly neskutečně rychle, a tak bych
chtěl touto cestou poděkovat všem členům zastupitelstva za jejich
zodpovědnou práci a aktivní přístup. Poděkování patří také všem
zaměstnancům úřadu, členům komisí, knihovnicím a občanům, kteří
se aktivně zapojili do společenského a kulturního života v obci. Na
závěr bych Vám všem chtěl popřát všechno dobré, hezké slunečné
podzimní dny, hodně zdraví a potřebného optimismu.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OÚ INFORMUJE
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43. jednání zastupitelstva obce

Sběrný dvůr

Na 43. zasedání Zastupitelstva obce Brniště jsme dne 27. srpna
věnovali podstatnou část jednání pozemkům a jejich převodům
a dalším smlouvám, které se týkají budování chodníků v naší obci.
Odsouhlasili jsme prodloužení vodovodního řádu v Brništi k části
RD, které jsou doposavad připojené na řád ZOD Brniště. V souladu
s územním plánem naší obce jsme odsouhlasili územní studii pro
výstavbu rodinných domů v Hlemýždí. Jedná se o pozemky, které
jsou ve vlastnictví obce.
Pro prodejnu na návsi v Brništi jsme na doporučení výběrové komise
schválili nového nájemce, a to rmu COOP Mnichovo Hradiště. Na
základě došlé žádosti o koupi nemovitosti čp. 42 v Luhově, jež je ve
vlastnictví obce, poptáme odhadní cenu a záměr prodeje bude pak
vyvěšen na úřední desce. Na žádost nájemců jsme snížili nájem pro
traku na návsi v Brništi a pohostinství v KD ve Velkém Grunově.
Odsouhlasili jsme přijetí nančního daru v částce 100tis. Kč od
rmy Kamenolom Brniště a. s., které poslouží naší základní škole na
nákup výukových elektronických pomůcek. Schvalujeme, aby se ZŠ
v Brništi zapojila do projektu „Vzdělávání dotykem“, ve kterém se
klasické papírové učebnice nahrazují multimediálním nosičem
(jakýmsi tabletem). Odsouhlasili jsme dar domovu Klokánek
v Brništi, formou vymalování prostor.
V diskusi jsme reagovali kladně na žádost pana Housky, zástupce
rmy Kamenolom Brniště a.s., setkat se se zastupiteli obce
a uskutečníme společnou pracovní schůzku dne 10. září na OÚ (a tak
se i stalo). Na závěr jsme debatovali s občany o odpadech,
a důvodech, proč za ně obec vybírá povinný poplatek od každého
občana.

Od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 platí zimní provozní doba SD:

Zapsal Miloš Matys

INFORMACE K VOLBÁM
Vážení občané,
ve dnech 10. a 11. října 2014 proběhnou volby do Zastupitelstev obcí
a Senátu PČR (případně ve dnech 17. a 18. října II. kolo senátních
voleb).
V první den voleb – v pátek 10. 10. 2014 budou volební místnosti
otevřeny od 14:00 do 22:00 hodin, druhý den v sobotu 11. 10. 2014
od 8:00 do 14:00 hodin.
V Brništi proběhne hlasování ve 3 volebních místnostech. V Brništi,
v zasedací místnosti obecního úřadu, mohou volit občané s trvalým
pobytem v Brništi, Hlemýždí a Jáchymově. Ve Velkém Grunově,
v budově základní školy, volí občané s trvalým pobytem ve Velkém
Grunově a v Luhově v č. p. 42 je volební místnost pro občany
s trvalým pobytem v Luhově a Novém Luhově.
Hlasovací lístky obdržíte do svých schránek nejpozději 7. 10. 2014.
Upozorňujeme, že v jedné doručovací (modré obálce) budou
hlasovací lístky jak pro volby do Zastupitelstva obce Brniště, tak i do
Senátu PČR. V případě, že hlasovací lístky neobdržíte či budete
potřebovat nové, vyzvednete si je přímo u volební komise. (Pro
případné II. kolo Senátu PČR budou hlasovací lístky k dispozici
pouze ve volebních místnostech).
Pokud se např. ze zdravotních důvodů nemůžete dostavit k hlasování
ve volební místnosti, můžete požádat o návštěvu volební komise
s přenosnou hlasovací urnou. Toto můžete nahlásit na obecním úřadě
či ve dnech voleb přímo u volební komise.
Pro volby do zastupitelstev obcí se nevydávají voličské průkazy!
INFORMACE PRO VOLIČE, KTEŘÍ NEBUDOU VOLIT VE
SVÉM VOLEBNÍM OKRSKU – platí pro volby do Senátu PCR
Voliči, zapsanému ve stálém seznamu (vedeném obecním úřadem),
který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá obecní
úřad na jeho žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským
průkazem však své volební právo může uplatnit pouze v kterémkoliv
volebním okrsku, spadajícím do senátního volebního obvodu, kde
jsou vyhlášeny volby do Senátu a v jehož územním obvodu je tento
volič přihlášen k trvalému pobytu. V takovém případě voličský
průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb (ve volební místnosti)
k zapsání do výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Volič může
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od
2. 6. 2014).

čtvrtek
sobota

12 hod - 17 hod
14 hod - 17 hod

Od 15. 9. do 31. 10. 2014
opět probíhá charitativní sbírka
pro diakonii Broumov.
Darovat můžete:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené
gumičkou, aby se boty neztratily
Drobné elektrické spotřebiče

INVESTIČNÍ AKCE
ZREALIZOVANÉ V OBDOBÍ 2010-2014
Výstavby a opravy 6 mostů po povodních 2010 v celkové výši
9.914 tis Kč, z toho dotace od MMR ve výši 8.921 tis
Zpracování územního plánu 803 tis Kč, z toho dotace od MMR
ve výši 673 tis Kč
Výměna oken, vstupních dveří na budově ZŠ Velký Grunov
347 tis Kč, z toho dotace od SZIF 260 tis Kč
Výměna střešní krytiny a zateplení budovy ZŠ Velký Grunov
441 tis Kč
Pořízení komunálního traktoru Belarus s vlekem, radlicí,
rozmetadlem a ramenovou příkopovou sekačkou v hodnotě
822 tis Kč
Prodloužení veřejného osvětlení v Hlemýždí a v Brništi
v ceně 255 tis Kč
Výměna oken a dveří na budově OÚ za 750 tis Kč
Ošetření lip u kostela sv. Mikuláše v ceně 119 tis Kč,
z toho dotace 54 tis Kč z MŽP
Ukazatele rychlosti v ceně 132 tis, s příspěvkem Lib. kraje
ve výši 80 tis Kč
Výstavba 2 nových mostků na Brnišťském potoce 1.194 tis Kč
Výstavba 2 autobusových čekáren na Luhovské křižovatce
za 187 tis Kč
Nákup techniky na údržbu zeleně zahradní traktor Karsit
za 101 tis Kč, z toho dotace od SZIF ve výši 75 tis Kč
Výstavba multifunkčního hřiště u školy v Brništi 1.660 tis Kč,
z toho dotace od SZIF ve výši 769 tis Kč a dar od rmy
Partner in Pet Food ve výši 200 tis Kč
Realizace „Multifunkční společenské místnosti Obecním úřadě“
v ceně 491 tis Kč
Oprava zadní cesty ve Velkém Grunově po povodních 2013
včetně gabionové zdi za 1.187 tis Kč, z toho dotace od MD
ve výši 685 tis Kč
Chodníky ve Velkém Grunově a v Brništi v ceně 6.462 tis Kč,
z toho dotace ze SFDI ve výši 5.195 tis Kč

Prohlášení zastupitelů obce Brniště
Vážení spoluobčané.
Před časem se ve Vašich poštovních schránkách objevil leták,
zřejmě s cílem poškodit dobré jméno obecního úřadu,
zastupitelů i naší obce. Názor na práci zastupitelů si zejména
v předvolebním čase jistě vytvoří každý občan sám.
Za nutné považujeme prohlásit skutečnost, že „Obecní úřad“
Brniště nebyl a není prošetřován Policií ČR.

3

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Paní Mgr. Jana Panáčková Feixová
S nabídkou rozhovoru pro naše Zpravodajství jsem se tentokrát
obrátila na paní Janu Panáčkovou Feixovou. Myslím, že řada lidí
z našich obcí tuto usměvavou, často spěchající blondýnku, jistě
zná. Představu o ní si snadno spojíte s přípravou a realizací některé
z akcí pořádaných Podralským nadačním fondem, kde pracuje
jako jeho manažerka.

Mohla byste nám, Jano, Podralský nadační fond (dále jen Fond)
blíže připomenout a zmínit také to, jaké jsou jeho cíle a kam
směřuje?
Fond založilo ZOD Brniště a. s. v roce 2008. Jeho základním
posláním je zkvalitňování životního prostředí, podpora místní ekonomiky, rozvíjení kulturně-společenských, osvětově-vzdělávacích
a sportovních činností. Naší dlouhodobou vizí je vybudování
zábavně-vzdělávacího „Parku Brniště“ v obci a jejím okolí.
Jednotlivé aktivity by měly postupně zapadat do širšího celku.
Jednou z těch větších aktivit je budování a provoz Ekocentra, jehož
slavnostní otevření proběhlo 2. srpna letošního roku. V Ekocentru je
umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině Podralska.
Konkrétním posláním Ekocentra, které také chápeme jako budoucí
vstupní bránu do „Parku Brniště“, je environmentální mimoškolní
vzdělávání a osvěta praktické ochrany přírody.
Samotný Podralský nadační fond jste nám představila, povíte nám
také něco o sobě?
Já jsem tedy v prvé řadě matka třech malých dětí, v PNF působím od
února 2013 a mám na starosti vedení projektu Šance, vytváření
a získávání dalších projektů, které dle naší strategie postupně budují
zábavně-vzdělávací „Park Brniště“, prohlubují nebo vytvářejí další
činnost Ekocentra. V Ekocentru se nyní hlavně věnuji vzniku
a zkoušení našich prvních vzdělávacích programů pro školy a školky
a spolu s kolegyněmi vedu tyto vzdělávací programy.
Řekla jste, že vedete vznik a vzdělávání v Ekocentru, kde se tedy
vzalo Ekocentrum Brniště?
Ekocentrum vzniklo z přeshraniční spolupráce PNF a Centra
ochrany přírody v Neukirchu, konkrétně česko-saského projektu
„Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko“, na kterém se podílí i obec Brniště a město Neukirch. Tento
projekt bude nyní v prosinci 2014 končit.
Můžete našim čtenářům trochu vysvětlit, v čem spočívá a proč je
důležitá přeshraniční spolupráce?
Ve vymezených příhraničních regionech je umožněna a dotačně
podporována spolupráce partnerů ze dvou nebo třech různých zemí.
Cílem je podpořit vzájemnou mezinárodní komunikaci, výměnu
zkušeností, poznávání společných tradic, společných kořenů.
Hlavně jde o budování nových dobrých vztahů mezi sousedy, které
mezi sebou dělí pár kilometrů. Zároveň je tu ale státní hranice a často
jazyková bariéra. Ve vznikajících projektech, na kterých se vybraní
partneři podílí, se společně řeší přeshraničně společné problémy,
vyměňují zkušenosti v různých odborných oblastech. Vzájemně se
tak poznávají lidé, kteří žijí blízko sebe. Bylo velmi milé vidět děti
z ekokroužku Brniště na táboře v Neukirchu, které v pyžamkách po

večerce ještě musely běžet do sousedního pokoje s německými
dětmi, aby popřály „Naaacht!“ a po dvou minutách opět malé
německé děti, které vběhly do českého pokoje s přáním „Dobrůůůů
noc“.
Co se tedy všechno od roku 2013 podařilo v Brništi zrealizovat?
Velkým úspěchem je určitě otevřené Ekocentrum a to, že budujeme
vzdělávací programy pro školy z okolí. Těšilo mě, že jsme v srpnu
2013 položili základní kámen a do roka a do dne Ekocentrum
slavnostně otevřeli. Dále jsme dokončili jezdecké stezky. Přestože
jsme nikde nepropagovali letošní jarní otevření Stezky hastrmanů,
na třetí ročník jejího otevření dorazilo přes 400 lidí! Podílíme se také
na Dni Země ve Velkém Valtinově. Po dva roky se nám již podařilo
přivítat víc jak 1000 lidí na ekologickém „Festivalu jurt,“ který se
v roce 2013 zrodil opravdu náhodou a zázrakem, zcela na koleně.
Měla jsem opravdu velikou radost, když v září před Dožínkami 2013
proběhla akce „Zemědělství žije“, kterou navštívilo 600 dětí
z okolních škol. V Ekocentru se nám podařilo vybudovat interaktivní
naučnou expozici a získat další velký projekt na vznik výukové
zahrady.
Co se děje mezi Zátiším a Ekocentrem nyní?
To je právě ten projekt na vybudování relaxační, zábavné a výukové
zahrady Ekocentra, která bude propojovat areál Zátiší s Ekocentrem.
Proběhly rekultivační práce, byla zaseta tráva. Na podzim se budou
sázet stromy a keře, aby se v dalších letech mohly vytvářet tematické
pruhy s interaktivními prvky pro vzdělávání malých i větších
návštěvníků. Doufám, že vytvoříme jednak zahradu pro vzdělávání,
ale také zahradu, která bude pohledově zkrášlovat příjezd od Brniště
k Ekocentru.
Co připravujete dál?
Zrovna včera jsme na pracovní poradě s Centrem ochrany přírody
v Neukirchu, společně plánovali podrobnosti nového velkého
projektu, který máme zatím nazvaný „Škola vesnického života“,
a který bychom chtěli při dobrém „naklonění hvězd“ a úředníků začít
realizovat v roce 2015, a to v domě na náměstí v Brništi čp. 16, kam
by se rozšířila činnost Ekocentra. Pokud tento projekt dopadne dobře
- pevně věřím, že ano, bude to taková moje srdeční záležitost,
vzdělávání o starých tradičních činnostech a společných kořenech
lidí z obou stran hranice ve staré zemědělské usedlosti.
Co Vás těší, co zlobí a co se daří?
Různě, jak kdy. Mám velkou radost z nadšených dětí na ekokroužku.
Mám také velkou radost, když se nápady do vzdělávacích programů
líbí mým vlastním dětem a těším se z různých všedních věcí života.
Podařilo se vybudovat tým Ekocentra, který je moc fajn a společně
dohromady dobře funguje. Po zkušenosti z roku 2013, kdy jsem
Festival jurt za PNF organizovala sama, jsem byla blažeností bez
sebe, když se letos na jeho přípravě podílel celý tým.
Co mě zlobí??? V poslední době auto, ale doufám, že i to se nějak
vyřeší.
A co se daří? Mám pocit, že tím, že je v Ekocentru fajn kolektiv,
v Centru ochrany přírody také, a tím že vím, že máme velkou
podporu kolektivu ZODu a obce Brniště, daří se dobrá práce. Věřím,
že společnými silami toho můžeme v Brništi ještě hodně nového
vytvořit. „Jsem takový naivní životní optimista s velkými plány
a občas mi to všechno projde“ (s upřímným úsměvem dodala paní
Panáčková Feixová).
Přeji všem krásný nadcházející podzim. Přijďte si prohlédnout
Ekocentrum. Budu se těšit na setkání s vámi při dílnách, které
uspořádáme v sobotu 8. listopadu u příležitosti sv. Martina.
Co dodat na závěr? Snad jen to, že velice děkuji za rozhovor. Přeji,
ať se aktivitám Fondu dále daří. Ať nabídky jejich aktivit využívají
jak občané a děti z našich obcí,
tak i další návštěvníci. Děkuji za
rozhovor. Přeji, ať se daří zvládat
všechny Vaše aktivity ve Fondu se
skloubením rodičovských povinností a „auto ať už nezlobí :-)
Pro Zpravodajství se ptala
Mgr. Daniela Pastorková

OKÉNKO MŠ A ZŠ
Začátek školního roku
Letošní začátek školního roku byl rušný. Přivítali jsme 17 nových
prvňáčků a vybraní žáci školy se představili se svým vystoupením na
tradičních dožínkových slavnostech. Obě nové interaktivní tabule
již plně slouží svému účelu a můžeme se pochlubit, že všechny třídy
naší školy již svou interaktivní tabuli mají. Rádi ji využívají jak
pedagogové ke zkvalitnění a obohacení výuky, tak samozřejmě
samotné děti, které tato forma výuky hodně baví. Za možnost
pořízení těchto pomůcek a další pomoc při organizaci školy
děkujeme sponzorům: Kamenolomu Brniště a.s., Podralskému
nadačnímu fondu, pískovně ve Velkém Grunově a v nemalé míře
vedení obce Brniště.
Plán školy na podzimní měsíce je pestrý, v nejbližší době nás mimo
jiné čeká výlet s poznáváním památek našeho okresu. A ani se nenadějeme a budeme se připravovat na advent. Ale o tom zase příště.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Brništi
Vás zve na dvě významná setkání:
Slavnost Díkůvzdání v neděli 12. října v 15 hodin
Základním mottem Díkůvzdání je tento text z Bible:
„Na prvním místě žádám, aby se konali prosby, modlitby, přímluvy,
díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou
moc,…“ (1. list Timoteovi, 2. kap.)
Koncert mezinárodní křesťanské vokální
skupiny VINESONG
3 členové této skupiny pocházejí z Jihoafrické republiky a 1 z Velké
Británie. V současnosti všichni žijí v Anglii a jsou výjimeční tím, že
zpívají jazykem národa, ve kterém vystupují. Písně tedy uslyšíme
s českým textem.
Jejich hudba a slova písní jsou povznášející, posilují ducha člověka,
jsou pohlazením po duši. Do našich často těžkých životů, plných
samoty, nepochopení, bolesti, zklamání, hněvu a hořkosti,…
zvěstují Boží lásku, která se dotýká srdce člověka, vlévá obrovskou
naději a mění život k lepšímu po celém světě a brzo i v Brništi.
www.bjb-brniste.cz
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY MLÁDEŽE V NAŠÍ OBCI
Na začátku školního roku věnujeme nejvíce svou pozornost ke
školnímu dění našich ratolestí. Větší část dne však tráví mládež
nejen ve svých rodinách, ale často zbývá čas i na kamarády
a prožívání mnohých událostí ve společenském životě celé obce.
S uspokojením zjišťujeme, že naše brnišťská obec v této době ve
zvýšené míře věnuje pozornost chvályhodným aktivitám využití
volného času mladé generace. Stalo se mnohaletou tradicí, že vedení
obce, společenské i církevní organizace, místní podniky i sponzoři
zajišťují a podporují organizačně i materielně mnoho zábavných,
sportovních i naučných akcí pro zdejší děti i mládež. Kolik
maškarních karnevalů, oslav Dětského dne, mikulášských nadílek,
divadelních i loutkových představení připravili pro děti brnišťské a v
menší míře i luhovské ženy i grunovští skauti. Ti o letošních
prázdninách uspořádali už 25. prázdninový tábor v Lužických
horách a letos nás překvapili svou další aktivitou, když se začali
věnovat dětem ve svém „Grunováčku“, v prostorách bývalé družiny
školy. Pravidelně zvou i malé děti s rodiči do pohádkově vymalované
klubovny k různým činnostem – cvičení, vytváření různých
výrobků, zpěvu, recitaci, poslechu pohádek aj.
Výchově a vzdělávací činnosti mládeže se věnuje i místní církev
Bratrská jednota baptistů ve své modlitebně Oáze a organizace
YMCA. Na pravidelné kurzy angličtiny, včetně kroužků anglického
jazyka v mateřské škole, na výstavy fotograí i výtvarných prací
jsou zvány všechny děti z Brniště i okolí. Mohou měřit své síly
v klubu deskových her, při kuličkiádě a drakiádě, při kulturních
vystoupeních a ti smělejší se pokoušejí zdolat vrcholy kopců při
Lužické sedmičce.
Na fyzické zdatnosti dětí se podílí i mnoho sportovních aktivit.
Fotbalisté připravují na zápasy mladší i starší žáky, o cvičení
aerobiku na sále grunovského kulturního domu projevují zájem
i mladší dívky. Střelecký klub se svou soutěží „O putovní pohár
starosty“ vychoval dokonce dva reprezentanty republiky v mezinárodních soutěžích. K letnímu koupání slouží stále grunovské
koupaliště, letos opatřené zábavným zařízením pro děti. Dětem se
věnují i místní myslivci pořádáním okresní soutěže „O zlatou srnčí
trofej“ i pomocí při otevírání Stezky hastrmanů a zahájení lovu na
brnišťském rybníku. V poslední době se pro malé zájemce rozběhl
i rybářský kroužek v prostorách u rybníku Vratislav. O čtenářské
dovednosti pečují zdejší knihovnice pořádáním různých literárních
a výtvarných soutěží.

Podralský nadační fond ZOD pořádá pravidelné besedy k výchově
osobní odpovědnosti a ochraně přírody v dětském Ekokroužku, kde
se děti na vycházkách učí dodržovat pořádek v přírodě, poznávat
život zvířat na exkurzích v zemědělských objektech, v dílničkách
cvičí své dovednosti při výrobě předmětů z přírodního materiálu.
Na vybudované Stezce hastrmanů mohou získávat vědomosti
o přírodě zdejšího kraje, využívat jezdeckou stezku, účastnit se
zajímavých akcí v nově otevřeném Ekocentru s technicky
vybavenou učebnou. Na Lesním zátiší Festival jurt, dožínky i pouť
patří k významným společenským akcím, kterých se účastní mnoho
návštěvníků s dětmi, pro které jsou připraveny programy k získání
dovedností a poznatků o přírodě. Na úspěchu všech ekologických
programů se podílí i komise životního prostředí při Obecním úřadu,
opomenout nelze ani získávání zkušeností ze spolupráce s ochránci
přírody v německém Neukirchu, kam byli pozváni i žáci brnišťské
školy.
Zdejší škola se zapojuje do veškerého kulturního dění v obci. Pro
žáky se pořádají vzdělávací zájezdy a exkurze, mnohých oslav se
účastní svým milým, veřejným vystoupením, výtvarné schopnosti
uplatnili při přípravě betlémů v předvánočním období. Ke školní
i mimoškolní tělesné výchově vybudovala obec u školy v Brništi
pěkné, víceúčelové hřiště.
Věnovat se dětem ve volném čase vyžaduje hodně pochopení a úsilí,
a z výše uvedeného se dá usoudit, že si brnišťští vedou dobře
a upřímný dík si zaslouží všichni obětaví spoluobčané, kteří svou
lásku k dětem vyjadřují svou záslužnou veřejnou prací.
Musíme zmínit také to, že v posledních letech vyrostlo v Brništi
několik ploch, kde děti mohou trávit volný čas také neorganizovanou, tedy vlastní hrou. Ať už je to dětské hřiště u Oázy, herní
prvky osazené po celé trase Stezky hastrmanů nebo u prodejny
v Luhově a nejnovější u víceúčelového hřiště za školou. Je potřeba
děti dobře vést, aby je využívaly v souladu s jejich účelem
a nedocházelo k poškozování. Nadměrné zatížení, lezení po
stříškách nebo běhání po skluzavkách v protisměru není jistě tím
správným způsobem hraní. Dětí v naší obci přibývá a všichni
bychom si přáli, aby tato hřišťátka mohly používat ještě i další
generace a zbývaly prostředky na vybudování dalších, třeba ve
Velkém Grunově.
Iva Tomková
(s drobným přispěním K. Matysové)

CVIČENÍ pro každého
Vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 v KD ve Velkém Grunově
Systematický cvičební program:
30 min intenzivního pohybu
20 min posilování problémových partií
10 min protahování

Cvičební pomůcky k dispozici:
podložky
overbally
posilovací gumy
nově exi-bar (pružné tyče)
a gymnastické rehabilitační míče

Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičují: Marcela Herbstová a Dagmar Gottfriedová

PŘIJĎTE A UVIDÍTE – TĚŠÍME SE NA VÁS!
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CO NOVÉHO NA PODRALSKÉM NADAČNÍM FONDU?
Proběhlo DŘEVOSOCHÁNÍ a DOŽÍNKY v Brništi…
Třetí ročník Dožínek v Brništi je již za námi. Zde je rekapitulace
toho, co jsme viděli a zažili…
Prošli jsme průvodem v lidových krojích a kostýmech, který byl
zakončen 100 m překrásně nazdobené zemědělské techniky,
shlédli jsme vystoupení tanečního seskupení Furianti z Malé Bělé,
šermířský soubor Golem, mažoretky z Nového Boru a hudební
produkci. O zakončení programu se postarala skupina Červená
růže s jejich ohňovou show. V průběhu Dožínek si děti mohly
vytvořit slámovou panenku, ozdobit slaměný věneček nebo se
vyřádit na závodních dráhách, kde soutěžily ve skákání v pytli,
v běhání ve velkých holínkách nebo v běhu s míčkem na lžičce.
Také je bavilo prolézat naším pavučinovým bludištěm, kde měly
zachránit berušku před zlým pavoukem. Velice oblíbené bylo
i lezení po stromech v sedáku na lanech a vytváření vonných
bylinných pytlíčků.
Dalším hlavním bodem tohoto dne bylo vyhlášení Dřevosochání.
Komise složená z 5 členů – Tomáš Vilím (ředitel PNF), Romana
Kubíčková (pořadatelka Dřevosochání v Praze-Klánovicích),
Andy Paul (pořadatel Dřevosochání v německém Jonsdorfu),
Wolfgang Reiche (ředitel NSZ Neukirch) a Ivan Pastorek (starosta
Brniště) měli před sebou velmi těžký úkol, a to vybrat z 12 soch
jen 3 nejlepší. Mezitím mohli hlasovat i účastníci Dožínek. Stačilo
jen napsat číslo sochy a vhodit do volící krabice.
Na prvním místě se umístil Jan Švadlenka se sochou „Duše
pramene“. Druhé místo obsadil Němec Michael Krüger se sochou
„Jemná tvrdost“ a třetí místo obsadila Marie Kraťuková se sochou

s názvem „Titán“. Cenu diváků, a tím i nejvíce hlasů, získal
Berndt Winter se sochou „Orel“. Ve velmi těsném závěsu zůstala
Lenka Severová se sochou „Motýl.“ Všechny sochy budou využity
ve vznikající Výukové zahradě u Ekocentra Brniště, kde budou
k vidění.
DÁLE VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA ŘÍJNOVÉ AKCE:
8. 10.
Ekokroužek bude zkoumat Království papíru.
14. 10.
proběhne přednáška na téma „Krajinotvorba,
retenční schopnost krajiny“.
15. 10.
bude Relaxační a tvořivý večer,
kde nás Romana Kubíčková naučí
Mozaiková zrcadla.
16. 10.
zveme všechny na Seminář pedagogů,
určený pro pedagogy MŠ a ZŠ prvního stupně,
i pro mimoškolní a volnočasové pedagogy.
Téma je tentokrát „Ochrana přírody“.
22. 10.
Ekokroužek na téma koloběh přírody - podzim.
29. 10.
Relaxační a tvořivý večer – Zdravé potraviny,
kde nakoupíme, chytré a levné řešení.
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST
Kateřina Filingerová
TÝM PNF BRNIŠTĚ

Pozvání SŽ „EVA“
Podzimní vítání občánků
proběhne v neděli 26. října 2014 od 14 hodin v kulturní
a společenské místnosti na obecním úřadu v Brništi.

Každoroční členská schůze SŽ“EVA“
již v pátek 14. listopadu 2014 od 18 hodin v sále kulturního domu
v Brništi
Občerstvení opět formou DOMÁCÍ SAMOVÝROBY, PITNÝ
REŽIM ZAJIŠTĚN
K poslechu a tanci nám zahraje „DUO TONY a SONJA“
z Ploužnice s veškerým repertoárem.
Všechny ženy jsou srdečně zvány.
Doufejme, že si napravíme reputaci z loňského roku.

Mikulášská nadílka s diskotékou „ŠÁŠI VÁŠI“
se bude netradičně konat v neděli 7. prosince 2014 od 14 hodin
na sále kulturního domu v Brništi.
Všechny akce budou ještě připomenuty plakátem.
Za SŽ „EVA“ zve Zdeninka

Výlet do Děčína
Jako každý rok, jsme se i letos se Sdružením žen Eva Brniště
vydali na toulky naší krásnou krajinou.
Tentokrát jsme navštívili Zoologickou zahradu v Děčíně, a také
jsme si tak trošku netradičně prošli děčínský zámek, v jehož
sklepích na nás čekal tzv. Černý rytíř – Zikmund. Prohlídka to
byla strašidelná i pro nás dospělé, avšak měla své kouzlo. Na
rozdíl od zoologické zahrady… V té se nám moc nelíbilo. Nejen,
že se před námi zvířata schovávala, ale také nás zaskočila úprava
výběhů a celková údržba travin a porostů po celé ZOO. Po
půlkilometrovém kopci k této zoologické zahradě jsme se chtěli
občerstvit v jejím areálu, ale k našemu údivu, stánek s občerstvením nedodržel začátek otevírací doby. Vydali jsme se tedy
ještě výš, a to na Pastýřskou stěnu. Tam jsme se s krásným
výhledem na Děčín naobědvali a naše cesta pokračovala k již
zmíněnému děčínskému zámku. Kupodivu opět do kopce. Naštěstí
nám počasí přálo! I když se nám výlet líbil, po celodenní túře jsme
byli všichni rádi, když na nás na hlavním nádraží v Děčíně čekal
vlak a odvezl nás domů odpočívat.
Barbora Štefanová

SPORT
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Republikové finále OVOV

Brnišťským fotbalistům se daří

Ve dnech 5. a 6. září se uskutečnilo v Praze na Julisce již 5.
republikové nále soutěže Odznak všestrannosti olympijských
vítězů (OVOV).

Na začátek zpráv z fotbalového klubu si ještě připomeňme
srpnový turnaj ve Velkém Valtinově. Naši hráči sehráli dva
zápasy, ale výsledkově se nám nedařilo. V obou utkáních
prohráli dost vysoko.

OVOV je soutěž, která navazuje na odznak zdatnosti. Hlavními
organizátory jsou olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík
a Roman Šebrle. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity
co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci
školáků příležitost zkusit sportovní začátky podobnou formou,
jaká se osvědčila jim. Jako patroni budou v projektu působit
medailisté z Olympijských her, Mistrovství světa a Mistrovství
Evropy, kteří se kromě jiného zúčastní také okresních a krajských
kol.
OVOV je v podstatě desetiboj upravený pro žáky základních škol.
Najdeme zde klasické atletické discipliny: 60 m, 1000 m, skok
daleký, hod míčkem, ale i další, které mají prověřit právě
všestrannost soutěžících: kliky, shyby, sed-lehy, dribling kolem
met, vzdálených od sebe 10 m, plavání, skok přes švihadlo
(všechny tyto disciplíny po dobu 2 minut) a trojskok sounož
z místa. Pokud jste napočítali 12 disciplín, tak to je proto, že
závodníci si mohli vybrat, zda budou driblovat nebo poběží
1000 m, a zda poplavou nebo budou skákat přes švihadlo.
Na letošní republikové nále se opět probojovala i jedna dívka
z Velkého Grunova. Natálie Peluňková prošla školním, okresním
i krajským kolem se ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem a svými výkony
se kvalikovala až do pražského nále. V obrovské konkurenci
nejlepších dívek z celé republiky si vedla velmi dobře.

Nový ročník začal velice dobře, když jsme hned v prvním utkání
hostili rezervu sousední Mimoně a zaslouženě vyhráli 5:1.
V dalším zápase naši cestovali do jiné sousední obce, a to do
Novin. Zde se odehrála vyrovnaná partie a o výsledku rozhodly až
pokutové kopy, protože po základní hrací době byl stav
bezbrankový. Pokutové kopy naši hráči zvládli lépe a vyhráli 4:1.
Po tomto zápase jsme hostili další rezervu, tentokrát z Loko Česká
Lípa a i toto utkání jsme s přehledem zvládli a za výhru 4:0
si připsali další tři body. K příštímu zápasu cestovalo družstvo do
Zahrádek, odkud přivezlo jasné vítězství 7:1. Následovalo první
ze dvou vložených kol, které se odehrálo v dalekých Blíževedlech.
Hrálo se ve středu, a ani hra uprostřed pracovního týdne našim
nebránila v získání jasné výhry 5:0. Další utkání odehráli naši
hráči doma proti sousedním Pertolticím. Ti se po roce opět
přihlásili do soutěže a začátek jim docela vycházel. I u nás se jim
prvních patnáct minut zápasu dařilo, pak už se ale zdálo, že na
hřišti je pouze naše družstvo. Nakonec byl výsledek příznivý pro
naše barvy v poměru 8:2. Zatím asi nejtěžší zápas proběhl
s rezervou Cvikova. Utkání se nepovedlo, když chybělo pět hráčů
a naši utrpěli první porážku v soutěži v poměru 0:5. Poslední zápas
vloženého kola jsme hráli proti rezervě Bukovan, který po
penaltách skončil naší prohrou 1:2. Naší branku dal Martin
Větrovský.
Také našim mladším žákům začala soutěž. První dvě utkání
odehráli doma, ale se silnými soupeři. První zápas hráli proti
Mimoni a prohráli vysoko 0:9. Ve druhém přijely Doksy a i oni
vyhráli, tentokrát 6:1. Poslední zápas v sobotu 20. září hráli naši
žáci v Oknech a na penalty vyhráli 5:4. Tři branky vstřelil David
Kasal a jednu Fanda Pícha. Zatím se úplně nedaří, ale je potřeba
vědět, že někteří hráči jsou poprvé na hřišti a fotbal se teprve učí
hrát.
Za FK Zlatohlávek Ladislav,
sekretář klubu.

V některých disciplínách obsadila dokonce medailové příčky.
Konečný bodový součet 5760 bodů jí nakonec vynesl skvělé
jednadvacáté místo. Natálka také obdržela diplom „Jsi lepší než...“
Ve dvou disciplínách dokázala porazit Romana Šebrleho.
Konkrétně se jednalo o švihadla a sed – lehy.
Výkony:
60 m
Dálka
Hod medic.
Shyby
Švihadla
Trojskok
Kliky
Sed lehy
Hod míčkem
1000 m

-

8,84 s (elektronicky)
3,87 m
11,20 m
35
209
6,47 m
57
70
21 m
4 min 29 s
Mgr. Robin Horáček
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30 let SHŠ Golem
Skupina historického šermu Golem děkuje obci Brniště za zapůjčení
sálu, Mateřské škole za pronajmutí zahrady a sponzorům: ZOD
Brniště, Jiří Záruba, p. Luňáková, elektroservis Liberec a Mocca za
nanční a materiální dary, které byly použity na denní program
oslavy 30 let SHŠ Golem, které proběhly uprostřed léta v Brništi.
Děkujeme.

SHŠ Golem předvádí svá představení z různých historických období
- z antiky, gotiky a období třicetileté války, jsou plná šermířských,
bojových, kaskadérských i tanečních prvků a podbarvena
podmanivou hudbou. Golem se zúčastnil i několika lmových
projektů například pohádka O perlové panně, historický seriál ZDF
Barbarská tažení Evropou, reklama pro Norskou TV a další.
Největším poděkováním a odměnou je pro skupinu Golem potlesk
spokojených diváků.

Redakční rada informuje
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru
a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách můžete v bohaté
fotogalerii shlédnout další fotograe ze školních aktivit, vítání
občánků a dožínek.
Uzávěrka příštího čísla je 18. listopadu 2014. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro rmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro
ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, ½ str. 500 Kč, ¼ str. 300 Kč
a 1/8 str. 150Kč.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek,
M. Jablečník, Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc,
H. Pekárková
Sazba a tisk:
Reklama Klapka s.r.o., Česká Lípa
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Toto číslo vyšlo 3. října 2014 nákladem 500 ks

