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V tomto čísle najdete
Povídání nejen o skautu s manželi Nekolovými
Jaký byl podzim a jaká bude zima v ZŠ Brniště?
Brnišští fotbalisté zakončili podzimní část sezony
Pozvání na plesy

Nenechte si ujít
Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v pátek 4. prosince od 17 hodin
Adventní dílny a Mikulášská nadílka v Ekocentru v sobotu 5. prosince od 13 do 19 hodin
Mikulášská v sobotu 5. prosince od 13 hod. v KD Velký Grunov od 14 hod. v KD Brniště
Adventní hudební zastavení v neděli 13. prosince od 17 hodin v Oáze
Zpívání u stromečku v pátek 18. prosince od 17 hodin
Půlnoční bohoslužba v Oáze ve čtvrtek 24. prosince od 24 hodin
Masopust v sobotu 13. února 2016

Vážení spoluobčané,
jak čas tryskem letí, máme za dveřmi opět konec roku.
Nastal také čas pro další Zpravodajství a je tu pro Vás
několik informací.
Na konci září došlo k předání Varovného a informačního
systému pro naši obec v rámci společného projektu Mikroregionu Podralsko II. Výsledkem jsou v některých místech
obce nové bezdrátové hlásiče. Tímto se ještě dodatečně
omlouváme za časté hlášení v rámci jejich zkoušení a předávání. Dále byly zapůjčeny domácí hlásiče pro zájemce
obývající část Nový Luhov. Součástí je také hladinové čidlo na Panenském potoce, nové hlásicí pracoviště na
úřadě a malá meteostanice na střeše mateřské školy. Rovněž
je zveřejněný na webových stránkách obce digitální povodňový plán a povodňové čidlo ke sledování aktuální
hladiny vody na Panenském potoce. Věříme, že celý tento
systém přispěje k včasnému a dokonalejšímu varování
občanů před živelnými událostmi.
Rekonstrukce mostu M-05 u Pertoltic se nakonec stihla
v původním termínu do konce října. V příštím roce počítáme s výstavbou dvou mostů poškozených povodněmi u pily
v Brništi a u kulturního domu ve Velkém Grunově z dotací
Ministerstva dopravy ČR. Tím budou všechny mosty
a lávky v majetku obce na Panenském potoce po povodních
2010 a 2013 nové a opravené.
Na začátku listopadu jsme řešili společně s poslankyní parlamentu ČR a pracovníky Fondu ohrožených dětí problém

ukončení činnosti Klokánku v Brništi, jediného v Libereckém kraji. Naší společnou snahou bude v příštím roce za
pomoci sponzorů vrátit děti do tohoto potřebného zařízení.
S radostí jsme přivítali do života tři narozené občánky,
tentokrát všechny z Velkého Grunova.
Dále se podařilo vyměnit další část střešní krytiny na kostele sv. Mikuláše. Zbývá ještě menší část střechy na příští rok
a tím pak bude kompletně vyměněna. I nadále se budeme
společně s církví snažit pokračovat v hledání finančních
prostředků pro další obnovu brnišťského kostela. Také nová
střešní krytina na objektu čp. 109 tzv. „Mlékárny“ ve
Velkém Grunově se podařila za ne úplně ideálních klimatických podmínek vyměnit. Přípravě rozpočtu obce na rok
2016 jsme věnovali velkou pozornost. Je nastaven jako
schodkový, tzn. že budeme čerpat uspořené finance z předchozích let. Důvodem jsou plánované investiční akce, jako
např. další etapa chodníku k mateřské škole a kulturnímu
domu v Brništi. Dále nové hřiště s parkem v Luhově a V.
Grunově, budování vodovodu u Trendů v Brništi, vlastní
podíl při výstavbě dvou mostů, příprava území na výstavbu
rodinných domků v Hlemýždí a další.
Na závěr bych Vám všem chtěl popřát pohodové a radostné
vánoční svátky. Dále přeji pokojný a klidný rok 2016
prožitý ve zdraví s láskou, štěstím a úspěchy.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Informace z jednání zastupitelstva konaného v zasedacím sále
obecního úřadu dne 4. 11. 2015
Na návrh předsedy finančního výboru zastupitelstvo
projednalo jeden z nejdůležitějších dokumentů obce rozpočet obce pro rok 2016 a schválilo návrh na rozpočet
schodkový. Schodek bude krytý přebytkem z let minulých.
Návrh k vyvěšení rozpočtu na rok 2016, který bude v
prosincovém jednání zastupitelstva projednán a předložen
ke schválení:

Příjmy celkem

16.364.000,00

Výdaje celkem

23.050.000,00

Financování

Odměny aktivním a obětavým občanům
Zastupitelstvo schválilo návrhy na odměny občanům, a to
za aktivní podíl na událostech roku 2015 a za obětavé úsilí
při budování a rozvoji obce.

6.686.000,00

Zároveň zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh na
rozpočtový výhled na léta 2017 – 2019. Tento výhled je
návrhem, který bude na prosincovém zastupitelstvu projednán a předložen ke schválení, proces navrhování
a schvalování rozpočtů na léta 2017 až 2019 bude podléhat
zákonem dané proceduře (v tis. Kč):

PŘÍJMY CELKEM

R 2016 výhled výhled výhled
návrh
2017
2018
2019
16.364 16.300 15.000 15.500

Provozní výdaje

13.280 14.000 13.000 12.500

Kapitálové výdaje

9.770

6.500

5.500

7.000

VÝDAJE CELKEM

23.050 20.500 18.500 19.500

Saldo příjmů a výdajů

-6.686

-4.200

-3.500

-4.000

FINANCOVÁNÍ POUŽITÍM PROSTŘEDKŮ MINULÝCH LET

6.686

4.200

3.500

Pozemky, věcná břemena
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku povodí Ohře o výměře 16 m2 za 134 Kč/m2, dále pak schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí Brniště a ČEZ Distribuce
za jednorázový poplatek 1.000 Kč a 2.300 Kč.
ZO schválilo nákup pozemku o výměře 49 m2 za cenu 30
Kč/m 2 od ZOD Brniště, který se nachází pod smíšenou
stezkou pro pěší a cyklisty.

4.000

Inventury
Starosta informoval o jmenování inventarizační komise
a plánu inventur majetku obce za rok 2015.

Pronájem
Zastupitelstvo schválilo ukončení pronájmu prodejny v Luhově a zároveň schválilo záměr tuto prodejnu dát dál do
pronájmu.
Různé
Děkuji všem občanům, kteří svou účastí na jednání zastupitelstva a svými podněty přispívají k zlepšení práce zastupitelů. Díky této zpětné vazbě je předpoklad, že činnost
zastupitelů se stane plnohodnotnou službou pro občany.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve dnech 16. 12. 2015 od 16:30 hodin
a 27. 1. 2016 od 17:00 hodin v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Brništi.

Sběrný dvůr - změna provozní doby
Nový štěpkovač
Obec v pátek 20. listopadu převzala a vyzkoušela nově
zakoupený štěpkovač v hodnotě 155.000 Kč, který bude
sloužit k štěpkování dřevní hmoty z obecních dřevin.

čtvrtek od 12:00 do 17:00 hod.
sobota od 14:00 do 17:00 hod.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Povídání nejen o skautu s manželi Nekolovými

Na podzim letošního roku oslavili Maruška a Luboš
Nekolovi životní jubileum. Kromě toho svého, soukromého, mají ještě jedno významné výročí, a tím je 25 let od
založení skautingu. Této záslužné činnosti se skutečně
s dalšími obětavci věnují již čtvrt století. Počet dětí, které
touto organizací prošly, by se dal počítat na stovky.
Jaké tedy byly začátky skautů ve Velkém Grunově?
Začínali jsme v roce 1991. Byli jsme mladí, bylo nám okolo
pětatřiceti. A tak se parta mladých lidí, všichni s malými
dětmi a s nadšením, začala skautu naplno věnovat. Dneska
už děti mají zase svoje děti, my vnoučata a práce s dětmi
nás drží dál.
Ve své činnosti jistě vycházíte ze sepjetí s přírodou,
viďte?
To jednoznačně. Poznávání přírody, co v ní roste a žije,
patří k předním činnostem skautů, ať již těch nejmenších,
ale i těch starších. Život se přece jenom posunul, doba je
jiná. Spousta dětí dnes vyhledává spíš sezení u počítače než
proběhnutí v lese.
Kde máte základnu pro aktivity dětí v průběhu roku?
Roky jsme užívali chatu v Grunově za fotbalovým hřištěm.
Je umístěná trochu od „civilizace“. Ale bývávalo v ní moc
fajn. Jenže vandalové ji v posledních letech nenechali na
pokoji. Opakovaně jsme řešili poškozené dveře, okna a co
se hodilo, to zmizelo. K aktivní činnosti ji momentálně
nevyužíváme. Přesto jsme letos opravili střechu. Základ
jejího možného oživení je v tom, zajistit ji před chátráním
a zatékáním do ní. Nyní se již několik let scházíme v bývalé
knihovně za školou. Prostor je to poměrně pěkný, kromě
ostatních činností si tu můžeme zahrát i stolní tenis. Venku
máme od letošního roku lavice se stoly. Pokud dovolí počasí, jsme venku na čerstvém vzduchu.
Asi bychom také měli připomenout čtenářům, jak se
dětská skupina jmenuje…
S naším jménem jsme nešli daleko, jsme „Grunováček“.
Mezi významné aktivity patří letní tábor, viďte?
Letos právě byl naším dvacátým pátým! Úplně poprvé jsme
byli v Prysku a pak dvakrát v Chrástné. A pak už pokaždé
v Dolní Světlé. Podmínky zde máme opravdu přírodní. A táborem vlastně žijeme celé léto. Není to jen čtrnáct dní, co
jsou s námi děti. Znamená to tábor nejprve postavit, navozit

vše potřené. Pak teprve mohou přijet děti, které bývají
z Grunova, Brniště, Pertoltic či Jablonného. Na táboře
naplno rozvíjíme vztah a sepjetí s přírodou. K tomu patří
i využívání potůčku, je to taková naše „koupelna“. Kuchyň
je také v přírodě. Náročné je to v tom, že neustále musíme
dbát, abychom měli čerstvé potraviny a zajistili požadavky
hygieny. Za nákupy vyjíždíme a domluveného máme i pekaře, který nás zásobuje na domluveném místě. S dětmi
realizujeme sportovní a poznávací aktivity, výlety. Když
tábor skončí, děti si rozeberou rodiče, ale my dospělí ještě
nekončíme. Pokud se domluvíme, půjčíme zařízení jinému
táboru. Po ukončení využití zařízení je třeba vše důkladně
zazimovat, vše odvézt, stany usušit a uložit, aby sloužily
v dalším roce. Zkrátka je to takový koloběh.
Máte nějakou zvláštní vzpomínku na tábor?
Už je to pár let, to jsme tenkrát pro starší děti chtěli připravit zvláštní zážitek - pozorování svítání a východu slunce
na Luži. Ale tehdy jsme se u dětí nesetkali s kladnou
odezvou. Zkrátka byly rozespalé, naštvané... Tak se to
vlastně líbilo jen dospělým. Pravda, s odstupem let i tyto
děti, dnes už dospěláci, na tento zážitek vzpomínají.
A dostáváme se ke složení Vaší dospělácké skupiny,
která akce a život skautu zabezpečuje.
Máme štěstí na fajn partu. Ta nám vlastně jednak vydržela
a co těší, že do ní přecházejí ti, kteří oddílem prošli jako
děti. Ono totiž je to tak, že ať kluci či holky, musí si většinou odbýt „své roky“. O to víc máme radost, když najednou
přijdou s tím, že by chtěli pomáhat. Z toho býváme opravdu
potěšeni.
Je řada dalších aktivit, které organizujete…
Patří mezi ně každoročně další akce pro děti - Dětský den,
Mikuláš s nadílkou či Maškarní karneval. A pro dospělé je
to již tradiční Jarní ples. Lístky bývají brzy rozebrány
a z toho usuzujeme, že se na něm lidem líbí.
Během našeho rozhovoru jsem si opakovaně uvědomovala,
jakou záslužnou a zodpovědnou práci s dětmi odvádíte.
Přeji Vám, aby Vám elán vydržel a měli jste i do budoucna
partu fajn dětí, vedoucích a to vše doprovázené uznáním od
rodičů.
Děkuji za rozhovor
Pro Zpravodajství připravila
Mgr. Daniela Pastorková

ZE ŽIVOTA V OBCI

Ekodění v Ekocentru Brniště
Krátké ohlédnutí za minulým měsícem:
Největší akcí minulého měsíce byl bezpochyby Svatomartinský jarmark a Krůtí hody. Moc děkujeme všem
účastníkům za návštěvu a doufáme, že jste byli spokojeni
a uvidíme se i příští rok. Ekokroužek se tentokrát zaměřil na
podzimní les a na Relaxačních večerech jsme tvořili s drátky a fimem krásné věci pro radost.
Připravujeme:
5. 12. 13.00 - 19.00

Adventní dílny a Mikulášská
nadílka - akce pro rodiče s dětmi
a širokou veřejnost
9. 12. 15.00
Ekokroužek - Vánoční speciál
– lidové tradice a obyčeje
12. 12. 10.00 - 15.00 Ekokroužek - Kreativní soboty
s Ivou - pečeme, vaříme, vytváříme
16. 12. 15.00
Ekokroužek - Vánoční besídka
17. 12. 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Pečení
vánočních dobrot s Ivou Hollanovou
6. 1. 15.00
Ekokroužek - Tři králové
7. 1. 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Plstění
13. 1. 15.00
Ekokroužek - Zvířata a ptáci v zimě
21. 1. 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Skleněné mozaiky
23. 1. 15.00 - 18.00 Ekokroužek - Zimní nocování
v Ekocentru - kreativní soboty
s Ivou - pečeme, vaříme, vytváříme
27. 1. 15.00
Ekokroužek - Zimní radovánky
Pravidelný program Cvičení s dětmi probíhá každé úterý od
16.00 do 17.00 a Jóga každé pondělí od 16.00. Veškeré
informace o dění v Ekocentru můžete najít na stránkách
www.ekocentrumbrniste.cz/index.html nebo na facebooku
na stránce www.facebook.com/Podralský-Nadační-Fond
-ZOD .
Moc Vám všem děkujeme za přízeň, přejeme Vám krásné
a klidné vánoční svátky a těšíme se na Vás v novém roce.
Tým PNF ZOD

Ekokroužek

Svatomartinský jarmark

Průvod sv. Martina

Cvičení s dětmi
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Jaký byl podzim a jaká bude zima v ZŠ Brniště?
V těchto dnech se už všichni těšíme na Mikuláše s čerty
a anděly a samozřejmě na Vánoce. Hned po mikulášské
nadílce 4. prosince pojedou děti na první lekci plavání do
Stráže pod Ralskem.
Srdečně všechny zveme na tradiční zpívání u stromečku,
které se koná v pátek 18. 12. od 17.00 hodin. Ve dnech 21.
a 22. 12. bude mít škola z technických důvodů ředitelské
volno a děti tím pádem o dva dny vánočních prázdnin více.
Můžete jim závidět.
Na závěr přejeme všem krásné a klidné Vánoce a do celého
nového roku jen to nejkrásnější.
Kolektiv školy

V Jablonném v Podještědí

Od září chodí do naší školy 61 dětí. Rozdělení tříd je
stále stejné – 1., 2. a 3. třída v Brništi, 4. a 5. ve Velkém
Grunově. Děti se po letních prázdninách ještě nestačily ani
pořádně rozkoukat a už je paní učitelky ničí prověrkami ze
všech předmětů, aby rodičům mohly ve čtvrtletí doložit, jak
jsou jejich děti šikovné. Ale nejen zkoušení a písemky. Ve
škole je také zábava. V říjnu jsme se byli podívat v katakombách baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném
v Podještědí. Bohužel bylo špatné počasí, proto jsme už
nedorazili na předem naplánovanou vyhlídkovou věž.

Blahopřání k narozeninám
Dne 10. listopadu 2015 se dožila
70. narozenin
paní Hanička Stiborová z Velkého Grunova.
Hodně zdraví a štěstí přejí
manžel a syn

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Brnišští fotbalisté zakončili podzimní část soutěže
V minulém čísle Zpravodajství jsem avizoval vložené
utkání doma proti týmu z Tuhaně. Tento zápas naši vyhráli
3:2 a připsali si další tři body. Příštím soupeřem byl tým
z Polevska. Tohle utkání skončilo po základní hrací době
nerozhodně, a tak přišly na řadu pokutové kopy a v těch
byli úspěšnější hosté v poměru 4:5. Následovala cesta do
Zahrádek, kde se utkání vůbec nepovedlo. V prvním
poločase byli naši hráči lepším týmem, ale nevyužili
vypracované šance, a tak domácí jedinou střelou trefili
branku a vyhráli 1:0. Stínem bylo vyloučení dvou našich
hráčů. Poté přišel zápas „blbec“ doma proti týmu z Oken,
který naši prohráli 0:2, když znovu nevyužili šance, které
měli. Následoval zápas proti sousedním Novinám. Mělo se
hrát v Novinách, ale protože opravovali kabiny, utkání
nakonec proběhlo u nás. Výsledek 3:7 pro Noviny byl
černou můrou dne. Následovalo utkání s největším favoritem soutěže z Jestřebí. Zápas se vyvíjel celkem vyrovnaně,
ale nakonec hosté vyhráli 4:2. Také se odehrálo odložené
utkání na hřišti rezervy Loko Č. Lípa. K tomuto zápasu se
sešlo 11 hráčů a naši jej vyhráli 6:4. Poslední zápas podzimní části odehráli naši hráči v sousední Lindavě a snadno
vyhráli v poměru 5:1. Po podzimní části tedy obsadili naši
hráči 7. místo, což je daleko za očekáváním.
Nyní něco o žácích
Poslední utkání v minulém čísle jsem končil zápasem v Dubnici. K dalšímu zápasu žáci nastoupili doma proti týmu
z Kamenického Šenova. Hosté vyhráli těsně 1:0, když
našim hráčům nevyšla střelba. Následovala cesta do Nového Boru, kde naši prohráli 0:5. Další zápas odehráli doma
proti celku ze Cvikova. Hosté přijeli s cílem snadno vyhrát,
ale opak byl pravdou a naši hráči podali nejlepší výkon pod-

zimu a vyhráli 6:1. Následně jeli do Stráže na hřiště nejlepšího týmu soutěže a vysoko tam prohráli 0:7. K dalšímu
utkání cestovali do Doks, kde chybělo málo k tomu, aby
vyhráli za tři body. Nedařilo se proměnit šance, a tak zápas
skončil 0:0 a na pokutové kopy naši vyhráli 3:2 a získali
druhý bod. Poté už přišel poslední zápas podzimní části
doma proti Dubnici a znovu se moc nedařilo a prohráli 0:2.
Věříme, že se na jaře zlepší a získají více bodů.
V sobotu 14. listopadu se konala členská schůze členů FK,
ale účast byla slabá. Na této schůzi se mimo jiné připravoval tradiční sportovní ples, který se bude konat 23. 1. 2016
v Kulturním domě v Brništi. Na tento ples jsou všichni zváni.
Závěrem bych chtěl jménem fotbalového klubu poděkovat
za přízeň a popřát všem lidem veselé prožití vánočních svátků a hlavně hodně zdraví v novém roce.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Vítání občánků

Při listopadovém vítání byli do života v obci přivítáni tito malí občánci: Veronika Pařízková, Viktorie Macková a Jaroslav Brunc.

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, dožínek i aktuální informace
obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 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 3. prosince 2015 nákladem 500 ks.

