BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané.
Dočkali jsme se krásných jarních slunečných dní a je opět na mně, abych vám napsal několik nových informací. Na konci
února, díky promrzlé půdě a náhlému oteplení s rychlým táním sněhu a deštěm, došlo opět k dramatickému zvýšení hladiny
Panenského potoka. Byl vyhlášen nejprve II. a později III. stupeň povodňové aktivity. Nejhorší situace byla ve spodní části
toku ve Velkém Grunově, ale naštěstí vše dopadlo dobře a nebyly hlášeny žádné újmy na zdraví ani na majetku. Touto cestou
znovu děkuji našim dobrovolným hasičům a členům povodňové komise za pomoc a aktivní přístup. Opět se rozeběhly
stavební práce na mostech a lávce, poškozených po povodních 2010. Během měsíce dubna by měly být tři akce hotové.
Bude zbývat ještě most u kovárny a propustek na zadní cestě ve Velkém Grunově. Realizace těchto staveb započne
v průběhu měsíce dubna a bude probíhat do července tohoto roku. Prostřednictvím mikroregionu Podralsko jsme podali
žádost o dotaci z programu MMR ČR na opravu křížku v Brništi na návsi u základní školy. Další žádost byla podána Nadaci
OKD Ostrava ve výzvě Pro budoucnost na ošetření starobylých lip okolo kostela sv. Mikuláše. Se zastupiteli se v současné
době zabýváme možností výstavby sportovního hřiště za brnišťskou školou. Snažíme se pro sportovní aktivity na tomto místě
využít maximálně prostorové možnosti. Byl zakoupen zahradní traktor značky Karsit pro údržbu fotbalového hřiště
a travnatých obecních ploch. 70% nákladů na jeho pořízení bude hrazeno z dotace programu Leader z Programu obnovy
venkova. Ve spolupráci s Úřadem práce v České Lípě bude v polovině
dubna v obci zahájena veřejná služba. Nastala změna oproti minulosti,
kdy pracovníci veřejně-prospěšných prací byli na obci zaměstnáváni na
Prosluněné
základě dobrovolnosti a chuti pracovat. Ti pak byli finančně zvýhodněni,
a pohodové
a tím motivováni. Nyní lidé, kteří jsou bez trvalého zaměstnání a pobírají
velikonoční
svátky
dávky hmotné nouze a jsou zařazeni v systému úřadu práce, by se měli
na veřejnou službu přihlásit automaticky.
přeje všem čtenářům
Závěrem mi vážení spoluobčané dovolte, abych vám popřál hodně
redakční rada
jarního sluníčka, krásných dní a příjemné prožití velikonočních svátků.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Zpravodajství

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s farářem Václavem Horniakem
Výroční zpráva obce Brniště
Co nového ve škole
Pokyny k rybaření na rybníku Vratislav
Fotbalový klub informuje

Nenechte si ujít
Velikonoční bohoslužba v neděli 8. dubna od 9:30 v Oáze BJB Brniště
Jarní otevírání Stezky hastrmanů v sobotu 14. dubna od 9:30, start na návsi v Brništi
Vítání občánků v neděli 22. dubna od 14:00 v KD Brniště
Otevírání rybníku Vratislav s rybářskými závody pro dospělé v sobotu 28. dubna od 6:00
Čarodějnice v pondělí 30. dubna, sraz na návsi v 18:00
Otevírání Brnišťského (mysliveckého) rybníku v sobotu 5. května od 8:00
Kuličkiáda v neděli 6. května od 15:00 u rybníka Vratislav
Ozvěny Velikonoc v žalmech a jiných písních
- koncert foklrockové kapely OBOROH, 6. května od 17:00 hodin, v Oáze BJB Brniště
Oslava Dne matek v sobotu 12. května od 18:00 v KD Velký Grunov
Dětské závody na rybníku Vratislav v sobotu 26. května od 7:00
Putovní pohár starosty v sobotu 2. června dopoledne na střelnici v Brništi
Den dětí v sobotu 2. června od 13:00 na hřišti ve Velkém Grunově a od 14:00 na Lesním zátiší v Brništi
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve středu 29. 2. 2012 se sešlo ZO ke svému 15. zasedání.
Na začátku jednání jsme schválili podání žádostí o nadační
příspěvek na projekt „Stabilizace historické zeleně v okolí
kostela sv. Mikuláše“ a „Podpora obnovy drobných
sakrálních památek“.
Odsouhlasili jsme nefinanční partnerství Obce Brniště
s obcí Neukirch za účelem vytvoření Ekologického informačního centra, jehož zřizovatelem bude Podralský nadační fond.
Schválili jsme záměr pronájmu obecních pozemků, na
kterých dlouhodobě hospodaří ZOD Brniště.
Na dobu konání brnišťské pouti jsme projednali a schválili
nájemní smlouvu s p. Janečkem.
Schválili jsme záměr prodeje pozemku p. č. 1598/4 v k. ú.
Brniště, dále prodej bytu č.38/13 v Luhově, uzavření
nájemní smlouvy na prodejnu smíšeného zboží čp. 106
v Brništi na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 28. 3. 2012
a záměr pronájmu této prodejny, na nějž bylo vypsáno
výběrové řízení.
Další body k jednání se týkaly žádostí různých subjektů:
Modelingová agentura požádala o možnost vystoupení na
pouti v Brništi – rozhodli jsme, že mohou, ale pouze na
svoje náklady, tedy bez finančního příspěvku od Obce
Brniště.
Město Stráž p. R. nám zaslalo žádost o finanční příspěvek

na nákup digitálního rentgenového přístroje. Dohodli jsme
se, že do dalšího jednání ZO zjistíme k této záležitosti více
informací a znovu ji zvážíme.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
požádalo naši obec o příspěvek na poskytování sociálních
služeb občanům – schválili jsme částku 5.000 Kč.
Obec díky dotaci a na základě výběrového řízení koupila
traktor s rotační sekačkou v ceně 100.900 Kč.
Pozemkový fond vrací obci její historický majetek, a proto
jsme schválili další zaměření pozemků, které budou převedeny do majetku Obce Brniště.
Dále jsme hovořili o plánovaném projektu k vybudování
sportovního hřiště za ZŠ v Brništi a nutných opravách
rozbitých (děravých) silnic na katastru obce.
V závěru zasedání jsme diskutovali o vandalismu v obci
– děti a mladí lidé se často bezprizorně a znuděně pohybují
po obci a ničí hodnotný majetek obecní i soukromý, ruší lidi
v době nočního klidu apod. Jak s těmito negativními věcmi
naložíme, není prioritně na zodpovědnosti obce, ale na
dospělých, rodičích. Dobrou pomocí může být aktivita
místních volnočasových a zájmových spolků, která by
motivovala děti a mládež ke smysluplně trávenému času.
Samozřejmě své místo mají i platné zákony a vyhlášky
a domáhání se jejich dodržování (domluva, pokuta,…).

Ve středu 28. března se sešlo ZO ke svému 16. zasedání v plném počtu
Na začátek nám starostka ze Stráže pod Ralskem
vysvětlila situaci ohledně nákupu nového rentgenu pro
tamní polikliniku, který by mohli využívat i naši občané,
a proto zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 20 tis. Kč.
Schválili jsme návrh smlouvy kulturního programu na
Brnišťskou pouť s p. Jiřím Výškou a odsouhlasili, že po
dobu konání pouti v letošním roce bude kavárna na Lesním
zátiší pronajata paní Horáčkové z Velenic. Kulturní komise
nám dodala návrh programu oslav 660. výročí obce
Brniště, který jsme s vděčností za aktivní činnost kulturní
komise schválili.
Několik dalších bodů se týkalo prodejů pozemků a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene, o nichž jsou
všichni dotčení vyrozuměni dopisem z OÚ. Záměry
prodejů visí na úřední desce. Ve výběrovém řízení na
nového nájemce prodejny samoobsluhy č. p. 106 byla
vybrána paní Lenka Křižánková, protože splnila všechny
požadavky řízení a nabídla nejvyšší nájemné.
Jako nájemce zemědělských pozemků obce jsme schválili
ZOD Brniště, které již mnoho let na těchto pozemcích
hospodaří. Nyní narovnáme tyto vztahy nájemní smlouvou
s nájmem ve výši 2% průměrné ceny půdy vycházející
z vyhlášky MF ČR.
Na základě žádosti o finanční podporu letního tábora
YMCA opět schvalujeme paušál platný pro všechny tábory
pořádané místními spolky a konané v době letních
prázdnin ve výši 500 Kč na dítě ve věku 6 – 15 let s trvalým
bydlištěm v obci Brniště. Také jsme schválili žádost YMCA
o finanční podporu akce Lužická sedmička, a to příspěvek
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2000 Kč a bezplatný pronájem KD v Brništi.
Zabývali jsme se žádostí občanů o vydání obecní závazné
vyhlášky o rušení nočního klidu a ochraně majetku v obci
a rozhodli jsme se, že zatím vyčkáme na novelu o přestupcích příslušného zákona, kterou navrhuje Senát ČR.
V případě, že novela neprojde, budeme se vydáním
vyhlášky zabývat.
Vzali jsme na vědomí výpověď p. Luňákové z nájmu
nebytových prostor, k 30. 4. 2012 se s prodejem přesouvá
do svého soukromého objektu. Občané mohou dávat
podněty k využití těchto volných prostor. V již dříve
uvolněných prostorách budovy OÚ plánujeme vybudování
zasedací místnosti. Obci však nebyla schválena dotace,
a proto budeme hledat další zdroje a možnosti úspor pro
realizaci. Také znovu podáme žádost o dotaci z LK na vybudování dvou krytých autobusových čekáren na luhovské
křižovatce.
Souhlasíme s rozhodnutím pana starosty neumožnit pronajímání KD ve Velkém Grunově prezentačně - obchodním akcím některých firem, z důvodu neetického a nátlakového jednání na účastníky těchto akcí. Starosta nás také
informoval o pokračujících stavbách mostů, zpracovávání
projektu hřiště za budovou ZŠ v Brništi, o zaměstnávání na
veřejnou službu a o těžbě dřeva z obecních lesů v tomto
roce. V rozpočtu obce máme finance na opravu části
obecních silnic a starosta je pověřen jednáním se
stavebními firmami. Chceme vyzkoušet i využití tzv.
žehličky a porovnat je s klasickým způsobem oprav.
pokračování na str. 8

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
S vydáním tohoto čísla brnišťského Zpravodajství oslavíme také Velikonoce. Zvykli jsme si je nazývat svátky jara,
a tak možná mnohdy zapomínáme nebo ani neznáme jejich význam. Na Vánoce jistě všichni zazpíváme nějakou
tu koledu, jdeme na půlnoční mši, vzpomeneme narození Krista, velikonoční dny ale bývají opomíjeny.
Velikonoce mohou být dobrou příležitostí požádat o rozhovor místního faráře pana Václava Horniaka.
Pane faráři, mohl byste velikonoční dny přiblížit
čtenářům?
Svátky velikonoční jsou oslavou velké události. Jednak se
již slavily ve Starém zákoně, kdy Židé byli vysvobozeni
z egyptského otroctví. A pak v těchto dnech vzpomínáme
Kristovo zmrtvýchvstání.
Doba velikonoční trvá celých 90 dní. 40 dní je doba postní
před Velikonoci, 40 dní po zmrtvýchvstání a 10 dní do slavnosti seslání Ducha svatého. Svatý týden začíná vlastně
o týden dříve Květnou nedělí, kdy Kristus vstupuje do
Jeruzaléma. Na Zelený čtvrtek pak Ježíš jí velikonočního
beránka na památku vysvobození z Egypta a naposledy
tak večeří se svými učedníky. V noci byl zajat v Getsemanské zahradě a zrazen apoštolem Jidášem. Na Velký pátek
si připomínáme, že je souzen velekněžími, Herodem
a Pilátem. Po vynesení rozsudku nese kříž na Kalvárii, kde
je ukřižován a umírá. Bílá sobota je dnem smutku, kdy tělo
Ježíše odpočívá v hrobě. Pro východní národy je barvou
smutku právě bílá. O Velikonoční neděli vstává Pán Ježíš
z hrobu a zjevuje se Marii Magdaléně a apoštolům. Po
čtyřiceti dnech od vzkříšení vstupuje do nebe.
K Velikonocům neodmyslitelně patří pomlázka,
polévání vodou, velikonoční beránek a samozřejmě
vajíčka. Kde je původ těchto symbolů?
Pondělní velikonoční lidová tradice šlehání pomlázkou
vychází z toho, že když ženy na trhu hlásaly, že Kristus
vstal z mrtvých, Židé je šlehali pomlázkami a polévali
vodou, aby mlčely. Symbol beránka byl velice rozšířený již
v předkřesťanské tradici. Velikonoce se slaví po prvním
jarním úplňku, a to mezi 22. březnem – 25. dubnem. K typickým zvykům patří rozdávání velikonočních zdobených
vajíček. Vajíčko bylo od pradávna symbolem plodnosti,
znovuzrození, života, bohatství a příchodu jara. Jeho
skořápka symbolizuje pocit bezpečí. Bíla barva byla našimi
předky považována za barvu smutku, proto se vajíčka
začala oživovat barvami, aby se „probudila“. Původně
barvou červenou – barvou krve a života. Postupně je
zdobily další ornamenty, pestré barvy a přibyla řada
technik zdobení. Původ názvu kraslice si někteří dovozují
od toho, že jsou krásná, krášlená. Pravý původ tohoto
označení zřejmě souvisí s ruským slovem „krasnyj“, červený. Název kraslice se do lidové řeči dostal až koncem
19. století, kdy se původní velikonoční vajíčko přeměnilo
na prázdnou malovanou skořápku.

král Karel IV. relikvie sv. Zikmunda do Prahy. Některé z nich
dostal pan z Vartemberka (ze Stráže) a kostel ve Stráži tak
dostal nové zasvěcení. Sem do Brniště bylo přeneseno
zasvěcení sv. Mikuláše ze Stráže. Z doby románské se na
kostelu zachovaly zdi do výšky 6 metrů, ty vyšší jsou již
barokní. Zachovala se polovina románského okna a několik vrstev omítek. V době barokní byl kostel dostavěn
o 3 metry. Byla postavena nová věž, ohradní věž márnice,
vstupní brána je z roku 1711. Vnitřní oltáře jsou rokokové.
V devatenáctém století uhodil do kostela kulový blesk,
který ho silně poškodil, rozbil varhany, zapálil vrchol barokní věže, která měla původně cibulový tvar. Uvnitř kostela
byl obraz, který tento požár zachycoval. Bohužel byl v minulosti z kostela odcizen. Věž byla po požáru stažena
táhly, nová střecha věže byla udělána již jednodušeji do
dnešní podoby. V době barokní byla okna zvětšena a rozšířena. Zůstala jen zmíněná polovina románského okna.
Původní kostel stavěli řeholníci z Mnichova Hradiště. Ti
stavěli i kostel v Jablonném v Podještědí.
Jsem přesvědčena, že řada našich obyvatel si přeje,
aby se stav kostela zlepšil. S ohledem na stále se
omezující finanční prostředky je to jistě záležitost
mnoha let, má kostel nějakou naději?
V současné době se připravuje stavebně historický
průzkum. Ten by měl popsat stávající stav po stránce
stavební. Vysvětlí a ukáže nám skryté věci pod omítkami
a zazděnými okny, tedy poodhalí historii.
Pane faráři, vím, že máte na starosti řadu dalších
kostelů ve Vaší farnosti.
Mimoň je hlavním sídlem farnosti, dalšími farnostmi jsou
Stráž pod Ralskem, Kuřívody, Dubnice, Brniště a Mařenice. Zaniklé farnosti jsou v Jablonci u Mimoně a Svébořicích. Dále pak jsou to kostelíky a kaple v Novinách pod
Ralskem, Pertolticích, Luhově, Hamru na Jezeře, Ploužnici, Hvězdově, Břevništi a Vranově.
Pane faráři, přeji Vám hodně zdraví a fyzického i duchovního elánu ve Vaší nelehké službě a děkuji Vám
za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Pojďme od oslavy Velikonoc k nám do obce Brniště.
Dominantu zde tvoří kostel sv. Mikuláše, má za sebou
pohnutou historii. Dokonce jeho věž byla zasažena
bleskem, že?
Kostel sv. Mikuláše v Brništi má bohatou historii. I když
z venku vypadá na barokní stavbu, je daleko starší. Byl
postaven ve 13. století v románském slohu. Blíží se výročí
800 let od jeho postavení. Je hodně podobný bývalému
farnímu kostelu v Jablonném v Podještědí, (který byl
přebudován v pivovar a dnes je velmi zchátralý, jeho
součást tvoří vyhlídková věž). Původní zasvěcení tohoto
románského kostela neznáme. Ve čtrnáctém století přinesl
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Činnost samosprávy
Zastupitelstvo obce zasedalo na 11 zasedáních a přijalo 119 usnesení.

Zastupitelé při svém jednání

Rozpočet obce na rok 2011 byl schválen dne 29. prosince
2010 jako vyrovnaný ve výši 11.751 tis. Kč. Během roku
bylo schváleno 8 rozpočtových opatření v návaznosti na
zapojení dotací a s ohledem na vývoj příjmové a výdajové
stránky.
Rozpočet po úpravách
Příjmy
20.841 tis. Kč
skutečnost 22.595 tis. Kč
108,4 %
Výdaje
20.864 tis. Kč
skutečnost 19.990 tis. Kč
95,8 %
Největší propad mezi příjmy a výdaji je v kapitole sběr
a svoz komunálních odpadů.
Příjmy od občanů 434 tis. Kč a 236 tis. Kč od EKOKOMU
za zpětné využití tříděného odpadu – plasty, sklo a papír.
Výdaje na svoz odpadů 1.843 tis. Kč.
Ztráta činí 1.173 tis. Kč.
Přijaté dotace:
673 tis. Kč na pořízení územního plánu od Ministerstva pro
místní rozvoj
4.706 tis. Kč na opravy mostů po povodních od MMR
112 tis. Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje na
hospodaření v obecních lesích
272 tis. Kč od Úřadu práce na zaměstnávání při veřejně
prospěšných službách
260 tis. Kč od Státního zemědělského intervenčního fondu
na výměnu oken a vstupních dveří v budově ZŠ ve Velkém
Grunově
Přijaté příspěvky:
80 tis. Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje na
ukazatele rychlosti v Brništi
30 tis. Kč od obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R. na činnost
Jednotky sdružení dobrovolných hasičů
Přijaté dary:
60 tis. Kč od organizace Člověk v tísni na vybavení JSDH
Pohledávky:
Místní poplatky
Faktury neuhrazené
Nájemné
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115 tis. Kč
54 tis. Kč
42 tis. Kč

Oblast majetku
V průběhu roku získala obec další část historického
majetku od Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Jedná se o pozemky v reálné ceně 503 tis. Kč.
Obec prodala z majetku 2 byty v čp. 37 v Luhově (příjem
223 tis. Kč) a několik pozemků (43 tis. Kč).
Hospodaření v obecních lesích skončilo přebytkem ve výši
301 tis. Kč.
Opravy škod po povodních
V říjnu 2011 byly zahájeny stavby 2 mostů a lávky,
vzhledem k počasí byla podána žádost o prodloužení
termínů dokončení na Ministerstvu pro místní rozvoj.
Pořízení nového komunálního traktoru Belarus 50k s vlekem, radlicí a rozmetadlem na posyp, celkem za cenu
630 tis. Kč.
Územní plán
Byl vytvořen návrh firmou TENET spol. s r.o., vyhodnocení
vlivů na životní prostředí (SEA) firmou EKOBAU, proběhlo
projednávání s dotčenými orgány a konzultace s občany.
Životní prostředí
Provoz sběrného dvora - SD plní svůj účel a je občany stále
více využíván. Odevzdáno bylo do dvora 60 t směsného
odpadu, 3,5 t plastů a 12 t nebezpečného odpadu.
Dosázení obvodu areálu Lesního zátiší 55 ks lip a 30 ks
javorů a vysázení 28 ks lip ve Velkém Grunově na louce
u cesty k pískovně.
Základní a mateřská škola
V pěti třídách základní školy učí 6 učitelek a navštěvuje ji
62 žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení. O 35 dětí se
starají 2 paní učitelky.
Občané
V loňském roce se v obci narodilo 17 dětí, zemřelo 13 občanů. K 1. 1. 2011 mělo Brniště 1357 obyvatel, na konci
roku 1361. Do života bylo uvítáno 19 občánků.
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Nová okna na budově školy ve Velkém Grunově

Centrum naší obce

Oprava mostu u mlýna

První školní den

Vystoupení dětí ze ZŠ při Dni matek

Prvňáčci

Z vítání občánků
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Sdružení žen „EVA“
PODĚKOVÁNÍ

J A R N Í A K C E SŽ „E V A“

Děkujeme všem příznivcům a hostům za krásný a zdárný
průběh „Plesu SŽ Eva“, který se konal 25. února 2012 na
sále KD Brniště a opravdu se vyvedl. Hudba „Vostyband“
hrála k tanci a poslechu moc krásně a dalo by se říct
nepřetržitě. Musíme hudebníky pochválit za velice krátké
přestávky, díky nimž jsme si všichni zatančili a užili spoustu
legrace. Též velká pochvala a poděkování patří dětskému
tanečnímu páru za krásné předtančení při zahájení plesu.

Vítání občánků na sále KD Brniště 22. dubna 2012 od
14:00 hodin

Příští rok se opět setkáme a to 23. února 2013. Již teď patří
vám všem srdečné pozvání.

Pálení čarodějnic – 30. dubna sraz v 18:00 hodin na návsi
u obchodu. Masky vítány – odměny připraveny. Maminky,
zkuste jít dětem příkladem a přijďte též v masce. Bude nás
víc a bude více srandy.
Oslava Dne dětí – na Lesním zátiší v sobotu 2. června od
14:00 hodin. Soutěže a odměny připraveny.

Projekt „Klubovna“
YMCA Brniště využívá ve sborovém domě Oáza dvě
klubovny - klubovnu pro mládež (a dospělé) a klubovnu pro
děti. Klubovnu pro děti jsme využívali při klubech HROT,
Babyklubu, klubu Fajjún a nejsoustavněji při Klubech
angličtiny, probíhajících už sedmý rok.
Klubová místnost začínala skromně se starým nábytkem,
který jsme svépomocí zútulnili. Zpočátku jsme opravili
a natřeli stolky a židle (vyřazené z jedné ZŠ) a ozdobili
ubrouskovou technikou, pořídili záclony a závěsy, později
barevnou výmalbu a koberec. Potřebné finance jsme
získávali při burze oblečení, z příspěvků členů a z účastnických poplatků, které se vybraly při aktivitách našeho
sdružení.
Původní stolky a židle se čím dál více opotřebovávaly,
odpadávaly šrouby, oprýskávala barva, a tak jsme se
začali poohlížet po nových, které by bylo možné variabilně
sestavovat a uspořádat.
V září 2011 jsme podali žádost o grant z grantového
programu č. 10 Libereckého kraje. Odsouhlasená částka
byla pouze třetinová oproti naší žádosti, přesto nám to
umožnilo nakoupit čtyři stolky a dvanáct židlí v celkové
hodnotě 22. 160 Kč. Deset tisíc korun pokryla dotace,
5.000 korun přispěl sbor BJB Brniště a zbylých 7.160 Kč
šlo z YMCy.
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Nábytek nám dodávající firma dovezla v polovině února
a my jsme ho s nadšením do klubovny umístili. Hned se ale
ukázalo, že bude potřeba dokoupit i další stolky a židle, aby
si všechny děti, které na kluby angličtiny docházejí, měly
kam sednout. Dva stolky a čtyři židle stály opět více než
9.000 Kč. Něco jsme měli ještě našetřeno, částkou přes
tisíc korun přispěli drobní dárci z řad našich sympatizantů
a přes dva tisíce je zatím řešeno půjčkou.
Věříme, že dětem i vám se nový vzhled a využitelnost
klubovny zamlouvá.
Za YMCA Děčín, skupina Brniště
Kamila Matysová

OKÉNKO MŠ A ZŠ
Co nového ve škole v novém roce
Po zimních prázdninách ožily prostory školních budov, aby
školáci pokračovali ve své práci v 1. pololetí. Vedle vyučování se každé úterý těšili před školou na autobus, který je
odvážel k výcviku plavání do bazénu ve Stráži pod
Ralskem. "Písničky z pohádek" byl název koncertního vystoupení hudebníků, které vedení školy pro zpestření
školního života pozvalo. Mezi oblíbené programy, na které
se děti těší, patřilo i vystoupení žongléra. V úterý 31. ledna
odcházeli žáci domů s veselou, když na vysvědčení nebyla
ani jedna pětka.

šest." Nejvíc odpovědí zaznělo na otázku: "Na co se těšíš
do školy?“
Amálka: " Naučím se číst a psát, budu kreslit."
Lukášek: "Těším se na malování a také na nové hračky."
"Budeme si tam hrát a taky cvičit", odpověděl Mareček.
Verunka to jednoduše shrnula: "Ve škole se mi líbí, těším
se tam."
Že berou rodiče školu vážně, svědčí odpověď Milánka na
otázku: "Koupila ti už maminka nějaké potřeby do školy?"
- "Mám toho od Ježíška tolik, že už si ani nevzpomenu."
Na otázku: "Víš, co budeš do školy potřebovat?",
odpověděla malá Markétka ze zkušenosti od sourozenců
školáků: "Jóó, tašku, desky, učení a ještě knížku. A taky
pastelky a penál." Všem dětem jsme položili starostlivou
otázku: "Až půjdeš ráno do školy, na co musíš dávat
pozor?" Odpověď dobře znaly: "Budeme muset dávat
pozor na auta, protože budeme chodit přes křižovatku."
Ze zápisu si budoucí prvňáčci odnášeli dárečky,
které jim starší kamarádi vyrobili. Ti se zase mohou těšit na
jaro, kdy škola plánuje vlastivědně vzdělávací výlet do
Prahy.

Začátek 2. pololetí se stal významným pro děti, které do
zdejší základní školy ještě nechodí. V pátek 10. února
přicházeli malí předškoláci se svými maminkami k zápisu
do 1. ročníku. Ředitelka školy zjišťovala základní schopnosti patnácti budoucích školáčků, kteří si mohli prohlížet
nové prostředí, ve kterém se budou v následných letech
pohybovat. Bylo čemu se divit, když museli jít k zápisu do
třídy v poschodí, protože do přízemí právě přivezli nový
nábytek do jídelny a družiny. Mohli se divit i veliké bílé
interaktivní tabuli, kterou získala škola z dotace EU.
Při rozhovorech odpovídali dospělým na otázky: “Proč jdeš
k zápisu?"
Zeptali jsme se Filípka: "Protože se tam musím zapsat,
abych mohl jít do školy." Tadeášek přidal: "Protože mi bude

Dne 16. března se shromáždili žáci 4. a 5. ročníku v grunovské budově, kam jsem se dostavila, abychom připravili
soutěž k 660. výročí obce Brniště. V téměř dvouhodinové
besedě jsem zjistila, že přede mnou sedí 25 "nejhodnějších žáků ve střední Evropě", kteří projevili o náročné téma historie velký zájem. Kéž by jim to vydrželo do
dospělosti! Opět se mi potvrdilo přesvědčení, že
venkovská škola je pro mladší školní věk tím nejvhodnějším vzdělávacím zařízením. Oceňuji péči obce Brniště,
kterou stále svým školičkám věnuje a podílí se na tom, že
naši malí školáci mohou vždy v dobrém na zdejší školu
vzpomínat.
Přejeme všem našim budoucím i nynějším žáčkům,
ať se do školy těší a prožívají mezi svými kamarády hezké
a spokojené chvíle svého dětství.
Při psaní tohoto textu si na svá léta ve škole zavzpomínala
Iva Tomková
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
pokračování ze str. 2

V rámci diskuze s občany jsme mluvili o vybudování
chodníku ve Velkém Grunově. V archívu OÚ jsme našli
starý projekt na chodník, který v délce cca 100 m vede od
budovy ZŠ pouze ke křižovatce na Noviny. Z diskuze ale
vyplývá, že chceme chodník od ZŠ ke křižovatce na
Kamenici. Přestože momentálně nejsou dostačující
finanční prostředky, bereme tento podnět zcela vážně
a budeme hledat možnosti využití dotací či levnějších

možností získání stavebního projektu pro tuto akci, což si
vyžádá delší časový úsek.
Na úplný závěr jsme řešili situaci obchodu s potravinami ve
Velkém Grunově, kde má současný nájemce problém
utáhnout výši nájemného. Budeme to řešit a v každém
případě chceme obchod s potravinami ve Velkém Grunově
zachovat.
Miloš Matys

Zastupitelstvo obce se sejde opět ve středu 25. dubna a 30. května v KD Brniště od 17 hodin.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Zahájení lovu ryb na rybníku Vratislav
je v letošním roce stanoveno na 28. dubna 2012, kdy budou uskutečněny od 6.00 hodin rybářské závody pro dospělé.
Dětské závody budou 26. května od 7.00 hodin. Propozice obou závodů budou vyvěšeny ve vývěsní skříňce u rybníku.
Pro informaci uvádíme „Pokyny pro lov ryb“ na Vratislavu.

POKYNY
pro hospodářskou těžbu prováděnou lovem na udici pověřenou osobou na vodní nádrži Vratislav - Obec Brniště
Obec Brniště, jako rybníkář podle § 3 odst. 1 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení, stanoví pro rok 2012 na rybník Vratislav tyto pokyny:
Zahájení rybolovu: 28. 4. 2012
Denní doby lovu:
květen, červen, červenec a srpen
září
říjen
listopad a prosinec
Míry ryb :
amur
candát
kapr obecný
lín obecný

50 cm
50 – 70 cm
40 – 60 cm
30 – 45 cm

04.00 05.00 07.00 07.00 -

23.00 hod.
22.00 hod.
20.00 hod.
17.00 hod.

štika
sumec
bolen

50 cm
70 cm
50 cm

Způsob lovu:
lov na položenou
lov na plavanou
lov přívlačí není povolen
Zákaz lovu čeřínkem
Použití:
2 prutů s dvěma návazci s jednoháčky nebo
s 1 návazcem s dvoj-trojháčkem
Děti do 15 let 1 prut s dvěma návazci s jednoháčky.
Doprovod osoby starší 18 let u dětí do 15 let.
Zákaz lovu čeřínkem.
Výbava:
státní rybářský lístek, povolení k lovu, podběrák, metr,
vyprošťovač háčků, kovové vidličky či stojan.
Při uchovávání živých ryb vlastní vezírek.
Počet a evidence úlovků:
Ušlechtilá ryba: kapr, amur, lín
za den:
1 ks
za týden:
3 ks
za měsíc:
10 ks
za rok:
30 ks
Mládež do 15 let:
20 ks/ rok
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štika, sumec, candát
1 ks
2 ks
3 ks
10 ks
5 ks

Ulovení těchto ryb musí být při ponechání bezprostředně
zapsáno do úlovkového listu, ostatních ryb při odchodu
od vody - omezení – 5 kg (včetně ušlechtilých ryb)
Chování při lovu:
- lovící a jeho doprovod jsou povinni dodržovat zák.
č. 99/2004 Sb., (rybářský řád), vyhl. č. 197/2004 Sb.,
a obecně závazné předpisy a tyto pokyny. Při porušení
bude odebráno povolení k lovu bez náhrady
- před započetím lovu je držitel povolení k lovu povinen
zaznamenat tuto skutečnost do evidence docházky,
neuloví-li žádnou rybu, příslušný řádek proškrtne
- lov na dírkách není povolen
- používání loděk a zavážení nástrah není povoleno
- zákaz táboření a rozdělávání ohňů
- zákaz koupání psů
- úsek břehu při místní komunikaci je hájen
- parkování vozidel mimo prostor přiléhajících k rybníku
Při vysazování a dosazování ryb budou tyto hájeny
po dobu 7 dnů.
Ceny povolení k lovu:
Dospělí
St. důchodci
Děti do 15 let
Mládež 15-18 let
Roční
1200,300,600,Měsíční
500,100,200,Týdenní
200,50,100,Po ukončení platnosti odevzdat povolení k lovu do 15 dnů
na Obecní úřad Brniště. V případě neodevzdání povolení
k lovu do uvedeného termínu, nevydá Obec Brniště
povolení k lovu pro příští rok.
Povolení k lovu je nepřenosné a platí pouze s občanským
průkazem. U mládeže do 15 let odpovídá za tuto
skutečnost doprovod.
Přeji mnoho rybářských úspěchů.

Karel Kožmín

KULTURA A VOLNÝ ČAS

OSLAVY 660 LET OBCE BRNIŠTĚ
- PŘEDSTAVENÍ SPOLKŮ A ORGANIZACÍ Oslavy naší obce se pomalu blíží a přípravy gradují. Rád bych touto cestou oslovil všechny spolky a neziskové
organizace, působící v naší obci, aby na oslavách představily, jak svou současnou činnost, tak svou historii.
Připravujeme panely, na kterých budou fotografie a informace o jednotlivých spolcích. Každý spolek může na obecní
úřad zanést fotografie s popisky, sepsanou historii spolku a informace o současné činnosti. Učiní-li tak do 30. 6. 2012,
bude z těchto materiálů vyhotoven panel, který bude vystaven na oslavách. Jde nám hlavně o materiály, grafickou
úpravu zpracuje obec.
V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na e-mailu: luko.kuc@volny.cz nebo na telefonu: 737 630 820.
S přáním krásných jarních dnů
Ing. Lukáš Kuc
předseda komise pro kulturu a sport

POZVÁNKA
JARNÍ OTEVÍRÁNÍ STEZKY HASTRMANŮ
dne 14. 4. 2012 v 9,30 hodin
na návsi v Brništi
Program:
Jarní otevírání Stezky
hastrmanů s písničkou a opravdovým hastrmanem
Společná procházka části (cca 2,5 km)
Stezky hastrmanů se soutěžemi pro děti.
Procházka povede z návsi Brniště k rybníku
Vratislav a dále k Mlýnu, Lužnímu lesu,
Mokřadu a Brnišťskému rybníku.
U Brnišťského rybníka diskotéka s hastrmanem,
odměny za soutěže a občerstvení pro všechny.

•
•
•

TĚŠÍME SE NA VÁS !
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INZERCE

Občanské sdružení Diakonie Broumov
nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Ř Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Ř Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Ř Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Ř Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Ř Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Ř Obuv – veškerou nepoškozenou
Ř Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
Ř ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
Ř nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - transportem se znehodnotí
Ř znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční:

od 10. dubna do 5. května 2012 v provozních dnech
ve Sběrném dvoře ve Velkém Grunově
Věci zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za vaši pomoc
Bližší informace vám rádi sdělíme: tel.: 224 316 800, 224 317 203
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SPORT
Fotbalový klub Brniště informuje
Letošní rok začal pro náš oddíl plesem, který se konal 14. ledna. Kdo se ho zúčastnil, tak může posoudit, jak se líbil nebo
nelíbil.
Od 22. ledna se naši dospělí účastnili zimního turnaje na umělé trávě v Mimoni. Turnaj skončil pro naše družstvo pátým
místem z osmi týmů. Naši získali tři výhry, dvě remízy a dvě porážky. Ještě týden před zahájením jarní části, tedy 17. března,
jsme odehráli přátelské utkání proti týmu ze Zákup. Zápas skončil s výsledkem 2:2.
A 24. března se už hrál první soutěžní zápas o body proti týmu z Kunratic. První branku vstřelil až v 75. minutě Marek
Hruška, druhou potom přidal obránce Simon Roubych. Toto utkání skončilo naší výhrou v poměru 2:0. K dalšímu utkání
zajíždí naši hráči do Žandova.
Pro informaci uvádím rozlosování jarní části dospělých:
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

Brniště – Svor,
Lindava – Brniště,
Brniště – Bukovany B,
Brniště – Sloup,
Pertoltice – Brniště,
Brniště - H.Libchava,

7. 4.
15. 4.
21. 4.
28. 4.
6. 5.
12. 5.

v 16:30
v 16:30
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00

22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Cvikov B - Brniště ,
Brniště – Dubnice,
Holany – Brniště,
Brniště – Okna,
Noviny – Brniště,

20. 5.
26. 5.
3. 6.
9. 6.
17. 6.

v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00

Naši žáci hráli během zimní přestávky několik zimních turnajů ve sportovních halách. Výsledky byly k vidění na nástěnce na
náměstí.
Mladším žákům začíná soutěž 12. 4. 2012
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo

Bukovany – Brniště,
Brniště - St. Splavy,
Zákupy – Brniště,
Brniště – Mimoň,
Skalice – Brniště,

14. 4.
21. 4.
29. 4.
5. 5.
12. 5.

v 10:00
v 10:00
v 10:00
v 10:00
v 11:30

15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo

Brniště má volno
Brniště – Dubá,
26. 5. v 10:00
Doksy – Brniště,
2. 6. v 10:00
Brniště - Hor. Libchava, 9. 6. v 10:00

Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Pašije
Sobota 7. dubna na vodním hradě Lipý, Česká Lípa
Od 10.00 hudební a výtvarný doprovodný program
a dobový jarmark
Pašijové hry od 15.00
Komorní koncert
Středa 25. dubna od 19.00 hod ve vinárně KD Stráž
pod Ralskem
Klasickou hudbu, swing i pop zahraje smyčcový
kvartet divadla F. X. Šaldy v Liberci a J. V. Swingers
Výstava: Eugen Popov: „Svět akvarelem“
Od 21. dubna do 20. května v Městském muzeu
v Mimoni
Barevné obrázky kreslené převážně akvarelem vás
zavedou do mnohých koutů světa a nezapřou
v autorovi architekta.

Mezinárodní den památek na Zámku Lemberk
21. až 22. dubna, čas prohlídek 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 a 14:00 hodin.
Netradiční prohlídka „Po stopách clam-gallasovských
stavebních úprav“ – možnost prohlédnutí běžně
nepřístupných prostor druhého patra
9. cyklistický přejezd Lužických hor
V sobotu 5. května pohodový sportovní výlet pro ty,
kteří mají rádi kopečky, kola a přírodu.
Více informací na www.horskyspolek.eu
Noc kostelů – varhanní koncert
Pátek 1. června 2012 od 21.00 hod v kostele
sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě
Koncert G Johanna Sebastiana Bacha přednese
Dagmar Chvátalová-Matznerová

OÚ INFORMUJE
Pálení staré trávy ze zákona zakázáno
S příchodem jarního sluníčka se lidé vrhají na úklid svých zahrádek. Upozorňujeme, že vypalování trávy je kvalifikováno
jako přestupek, za který je možno uložit ze zákona pokutu. Volte proto ekologičtější (sice možná pracnější) postup, a to
vyhrabáváním staré trávy s následným kompostováním.

Platby za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů
jsou splatné do 30. 4. 2012. V případě poplatku za svoz KO jsou možné dvě splátky, první do 30. 4. 2012 a druhá splátka do
30. 9. 2012.
V případě bezhotovostní úhrady na účet 6222421/0100 uveďte jako VS rodné číslo poplatníka. Pokud platíte za více osob,
stačí to oznámit např. na mailovou adresu obec@brnistě.cz a poslat jmenný seznam poplatníků, za které je poplatek
hrazen. Známka na popelnici vám bude doručena.
Poplatky zůstávají ve stejné výši, tj. 400,- Kč za svoz KO na poplatníka a 100,- Kč za každého psa.

Sběrný dvůr od 1. 4. do 30. 9. (tj. v době letního provozu) otevřen:
Úterý 12:00 – 17:00

Čtvrtek 9:00 – 14:00

Sobota 14:00 –18:00

Zpoplatněn je odběr stavebního odpadu, tj. z demolice střech a koupelen v částce 300 Kč za vozík za osobní automobil.
Dále pneumatiky z osobních vozidel 42 Kč za kus a z nákladních vozidel a traktorů 147 Kč za kus.

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Dvouměsíčník Zpravodajství uvítá příspěvky všech spolků a organizací, které působí a vyvíjejí svou činnost v naší obci.
Články, fotografie, zprávy, inzeráty a příspěvky do společenské rubriky posílejte na adresu zpravodajstvi@brniste.cz,
nejlépe jako přílohu (fotografie ve formátu JPG) nebo předávejte členům redakční rady.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma. Inzeráty předávejte na podatelně OÚ nebo posílejte na
adresu Zpravodajství.
Ceník inzerce pro ostatní subjekty:

Celá strana A4
Polovina strany
Čtvrtina strany
Osmina strany

1 000
500
300
150

Kč
Kč
Kč
Kč

Příští Zpravodajství vyjde v červnu, uzávěrka čísla 25. května 2012.
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: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 6. dubna 2012 nákladem 500 ks.

