BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
je tu měsíc srpen, polovina prázdnin za námi a nastal čas pro další Zpravodajství. V úvodu bych se chtěl ohlédnout za brnišťskou
poutí, která má dlouholetou tradici. První se konala již v roce 1956 a kromě jednoho roku po sametové revoluci je pořádána až do
současné doby. Příští rok bude tedy v pořadí padesátá pátá a do budoucna se naskýtá otázka, jak ji pojmout programově. Pouť je
zatím to jediné, čím se může obec lidem z blízkého či dalekého okolí navenek prezentovat. Otázkou je úroveň stánkového
prodeje, který by určitě mohl být pestřejší. Sestavit samotný kulturní program také není jednoduché. Je třeba, aby se žánrově
trefil do vkusu co nejvíce lidem a přitom byl cenově realizovatelný. Honoráře jednotlivých kapel se pohybovaly od 10 do 70 tisíc
Kč. Je třeba si uvědomit, že pokud tady nebudou vystupovat známá a populární jména, návštěvnost bude slabá, protože v létě je
v okolí velká konkurence různých hudebních festivalů. Co se týká navýšení ceny vstupného na 120 Kč za den, uvědomme si, že
tato částka byla minimálně za osm hodin programu. Za samotný koncert jen jedné ze známých kapel, které zde hrály, se kdekoliv
zaplatí 200 až 300 Kč. Ohňostroj, který byl letos velice vydařený, stál 30 tis. Kč a obec ho dostala sponzorsky darem za propagaci
reklamy. Celá akce skončila v částečném, přijatelném prodělku, který chápu jako investici do propagace a zviditelnění obce.
Velkým rizikem a neznámou bývá také počasí, které významně ovlivňuje návštěvnost, ale letos se naštěstí vydařilo a nezmokli
jsme.
Pozitivní také bylo, že jsme letos do programu zařadili předávání certifikátů regionálním produktům. Oceněno bylo celkem
9 podnikatelů z regionu Podralska. Akce byla pořádána Místní akční skupinou LAG Podralsko a pozvání přijal a ocenění
předával hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler.
Areál Lesního zátiší, který je umístěn v krásném prostředí, není využíván tak, jak by si zasloužil. Zvažujeme do budoucna
možnost pořádání trhů regionálních výrobků ve spolupráci s LAG Podralsko. Zemědělské obchodní družstvo Brniště by se zde
mohlo vrátit k tradici dožínkových slavností. V každém případě budu rád za každý dobrý podnět, jak k využití areálu, tak ke
zlepšení úrovně poutě.
A nyní k dalšímu dění v obci. Na začátku měsíce srpna bude dokončena
výměna oken a dveří na Základní škole ve Velkém Grunově a do přízemí bude
V tomto čísle najdete:
přemístěna knihovna z původních zaplavených prostor. Z krajských dotací
Rozhovor s p. Karlem Kožmínem
budou instalovány dva ukazatele rychlosti v Brništi, jeden ve směru od LuhoO putovní pohár starosty
va a druhý od Lindavy. V programu Obnova obecního majetku po povodních,
Vycházka na Tlustec očima dětí
který vyhlásilo Ministerstvo místního rozvoje ČR, naše obec podala šest
Certifikát regionálním produktům
žádostí a se všemi uspěla. S dotacemi budeme opravovat mosty u mlýna
v Brništi, betonový most a most u kovárny ve Velkém Grunově a také další
lávky a propustky. Výše oprav se vyšplhá na celkovou částku 9 938 189 Kč,
z čehož obec bude hradit 10%. S realizací se počítá v letošním a příštím roce.
Dne 23. června proběhlo v kulturním domě v Brništi veřejné projednávání EIA
(Posouzení vlivu na životní prostředí) k možné těžbě kamene na Tlustci.
Jednání organizovalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Kulturní dům byl
hodně zaplněn a jednalo se téměř 5 hodin, ale místních občanů jsem zde moc
neviděl. Je otázkou, jak vše dopadne. Těžba v budoucnu je ale dost reálná.
Zastupitelstvo naší obce ji podmínilo vytvořením obchvatu části Luhova.
V červenci jsem jednal v Liberci s panem hejtmanem a vedoucím odboru
dopravy na téma havarijní stav krajských silnic v naší obci a narůstající
kamionová doprava. Jednání se zúčastnili také zástupci ZOD Brniště a Provimi Pet food. Libereckému kraji chybí kvůli škodám z loňských povodní na
opravy peníze, ale malá dílčí pomoc byla přislíbena.
Na závěr bych vám chtěl popřát hodně pohody a odpočinku na zbytek
prázdnin a léta s trochou přívětivějšího počasí.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít
Noční rybářské závody 6. srpna od 20 hodin na rybníku Vratislav
.

Výlet na Sychrov 3. září, odjezd z brnišťského nádraží v 7,26 hodin
.

Lužická sedmička 16. - 18. září, nová trasa dálkového pochodu
.
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z červnového jednání Zastupitelstva obce Brniště
K 8. zasedání tentokrát zastupitelé zasedli za jednací stůl
dne 29. června sice v obvyklou hodinu, ale na neobvyklém
místě - v areálu Lesního zátiší.
Přítomni byli všichni a projednali celkem deset bodů. Mezi
hlavní body patřilo schválení Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu
„Varovný systém II. ochrany před povodněmi a přírodními
živly Mikroregionu Podralsko“. Účastníky smlouvy jsou
Mikroregion Podralsko, Obec Brniště, Obec Hamr na
Jezeře, Obec Noviny pod Ralskem, Město Ralsko, Obec
Rokytá a Obec Velenice. Celkové náklady projektu činí cca
7.260 tis, z toho podíl obcí 10 % a podíl dotace 90 %.
Náklady pro obec Brniště (10%) se předpokládají ve výši
113.948,- Kč vč. DPH. Na základě tohoto projektu, pokud
bude dotace přiznána, bude rozšířen obecní rozhlas, umístěna čidla a kamery podél vodního toku. Měla by se tak
zlepšit informovanost občanů v případě hrozících povodní.
P. starosta informoval zastupitele o pomoci organizace
Člověk v tísni, o.p.s. Organizace poskytne obci příspěvek
60 tis Kč na obnovu vybavení JSDH po povodních 2010.
Tento příspěvek byl zastupiteli schválen a hasiči si za něj
zakoupí elektrocentrálu a motorovou pilu. Dále bylo
schváleno rozpočtové opatření 3/2011, kterým se rozpočet
v příjmové i výdajové části navýšil o 72 064,- Kč. Další část
jednání se týkala pozemků, ať již žádostí o odkoupení, tak i
žádosti o vydání historického majetku od Pozemkového
fondu ČR. Pan starosta dále informoval o snaze převést

obecní vodovod Severočeské vodohospodářské společnosti. To se řeší již 10 let a situaci komplikují nedokončená
věcná břemena s vlastníky pozemků, kterými vodovodní
potrubí prochází.
Zastupitelé vyslechli informaci o účasti starosty na sněmu
Svazu měst a obcí ČR, konaného na konci května ve Zlíně
a o cyklistickém výletě starostů svazku obcí Podralsko.
Jízda se konala mezi Jablonným v Podještědí a německým
Oybinem. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem projednávání EAI (Posouzení vlivu na životní prostředí) možné
těžby kamene na Tlustci. Vyslechli další informace o jednání starostů měst a obcí Českolipska, pořádaného Českou Lípou, kde se projednával zejména neuspokojivý stav
silnic.
V obci se pravidelně koná vítání dětí. Každý nově narozený
občánek dostává od obce částku 3 tis. korun. Zastupitelé
se ujednotili v názoru, že tento příspěvek dostávají děti,
které se s rodiči účastní slavnostního aktu.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce se sejde
ve středu 31. srpna od 17 hodin
v KD Brniště.

Zpracování územního plánu Brniště
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Identifikační číslo EIS: CZ .1.06/5.3.00/08.07017
Pro udržitelný rozvoj obce Brniště do budoucna vznikla
potřeba vytvoření ÚP. Pořizovatelem je MěÚ Česká Lípa
odbor rozvoje, majetku a investic, Úřad územního
plánování zastoupený ing. Dařílkovou. Na základě sběru
dat a požadavků od obce, právnických a fyzických osob
bylo vypracováno zadání územního plánu Brniště.
Územní plán je základní rozvojovou koncepcí závaznou
pro všechny fyzické i právnické osoby, které hodlají
realizovat svůj záměr ve správním území obce Brniště.
Cílem územního plánu, jako základní územně plánovací
dokumentace, je ochrana stávajících hodnot nacházejících
se v území a stanovení podmínek pro budoucí prostorové
a plošné uspořádání tak zvanou urbanistickou koncepci.
Proto by každý vlastník nemovitosti a též i potencionální
investoři hodlající podnikat na území obce Brniště, měli
směřovat svůj zájem v prvé řadě k územnímu plánu. Jeho
investice nebo záměr je totiž stavem obsaženým v územ4/2011 • strana 2

ním plánu dosti ovlivněn ne-li dokonce na něm zcela
závislý. Koupě pozemku pro umístění například nového
domu nemusí totiž ve skutečnosti znamenat, že tento dům
tam bude možno umístit právě v ohledu na územní plán.
Na základě výběrového řízení byla pověřena firma TENET
s.r.o. ke zpracování územního plánu a firma EKO BAU
k vypracování posudku vlivu na životní prostřední (SEA).
V současné době je obojí hotové, ještě se dopracovává
objízdná trasa části Luhov pro případ těžby. Nyní nás čeká
projednávání problematiky ÚP s dotčenými orgány a pak
projednávání s veřejností, o kterém budete včas informováni. Pořízení ÚP obce Brniště představuje náklady téměř
730 tis. Kč. Většina těchto nákladů není hrazena z obecního rozpočtu, ale z fondů EU v rámci integrovaného operačního programu, ze kterého se podařilo obci získat
dotační prostředky.

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Tentokrát jsme zavítali k rybářům, konkrétně za panem Karlem Kožmínem, který je pověřený spravováním
rybníka Vratislav. V úvodu hned prozradím, že nedávno oslavil životní jubileum. Tak mu k jeho půl kulatinám
přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, elánu, spokojenosti a hodně úlovků..
Jak jste, pane Kožmíne, ke svému koníčku, dalo by se
říci, k lásce k rybaření, přišel? Provází Vás dlouho?
Já osobně jsem se k rybaření dostal v sedmi nebo v osmi
letech o prázdninách u příbuzných na Vltavě, v místech
dnes zatopených Orlickou přehradou. Opakovaně jsem se
tam vracel několik let. Rád na to vzpomínám, a i dnes se
rád do těchto míst podívám. Od těch dob s krátkými
přestávkami rybařím dodnes.
Jak je to vlastně s rybníkem Vratislav, může si na něm
rybařit každý?
K rybaření na rybníku Vratislav je třeba zakoupení
povolenky na obci. Není podmínkou být členem Českého
rybářského svazu, postačí trvalý pobyt v Brništi, Velkém
Grunově, Luhově nebo Mimoni. Občané bez trvalého
pobytu si mohou koupit krátkodobou povolenku na týden
nebo na měsíc. Rybáři z Brniště nejsou nijak oficiálně
organizováni.
Mohl byste čtenářům přiblížit rybářskou sezónu?
Na rybníku Vratislav byla letos rybářská sezóna zahájena
30. dubna závody pro dospělé, kterých se zúčastnilo
33 soutěžících. 21. května následovaly závody dětí, těch
se zúčastnilo 19. Další letošní akcí budou noční závody pro
dospělé od patnácti let. Konají 6. srpna od 20,00 hodin.
Ale rybaření není jen závodní chytání ryb… je to jistě
péče o rybník, ryby v něm a údržba okolí. Zkrátka
spousta práce, nemám pravdu?
Ač se to nezdá, spousta práce je to zejména v zimě. Je
třeba prosekávat led, zajistit nákup ryb, jejich přikrmování.
Sama organizace závodů s sebou nese také spoustu
práce, v neposlední řadě zajištění občerstvení či cen pro
zúčastněné.

Karel Kožmín (vpravo) se starostou p. Pastorkem

Co Vás na rybaření nejvíce baví a těší?
Baví mě samotný pobyt v přírodě, čekání, pozorování
pohybu zvířat, ptáků a samozřejmě pocit lovce - záběr
ryby, zaseknutí, zdolávání a její vylovení. Především však
je to klid a pohoda.
A co naopak, práce s lidmi není jistě jednoduchá
a udržovat pěkné zázemí, které jste si vybudovali, dá
jistě spoustu práce.
Existuje celá řada obětavých lidí, ochotných pomoci. Jsou
ale také tací, kteří pouze kritizují, znevažují a ničí vybavení
i práci jiných. Při upozornění jsou i drzí, že oni nic neudělali,
to ostatní. Výsledkem jsou hanlivé nápisy na oknech a to
není dobré. Smutné bylo, když i dospělé ženy (matka
s dcerou) nenapomenuly své děti, když plnými hrstmi
nosily kamínky od podstavce vodníka do rybníka. Ještě se
na muže, který je napomenul, osočily. To nepotěší, spíše
bere chuť k práci.
Mladou generaci je třeba podchycovat, daří se to?
Zájem o rybaření mladé generace je. Pravidelně se účastní
závodů a celá řada z nich má povolenku. V současnosti
nám však nefunguje rybářský kroužek. V loňském roce
zemřel jeho vedoucí a doposud se nám nepodařilo sehnat
náhradu.
A závěrem, pane Kožmíne, ještě něco o Vás. Jak Vám
letos ryby berou? Jaký je Váš životní úlovek?
Letos jsem byl u vody méně, než v jiných letech. A zatím
ryby moc neberou, asi až jindy nebo příště. Žádný kapitální
úlovek nemám, mojí největší rybou byl candát 78 cm
a 5,6 kg, kterého jsem ulovil na Labi nedaleko Štětí. Tam
chytám nejraději. Rád jedu několikrát za rok na
Nechranickou přehradu u Žatce, občas na Orlickou
přehradu, rybník Světlík
u Horního Podluží a hlavně
jsem rád na Vratislavu.
Když rozhovor s rybářem,
tak nezbytná otázka. Jíte
ryby a máte nějaký vlastní
osvědčený kulinářský
recept?
Ryby jím pouze občas,
nejraději okouna. A tady je
můj osvědčený jednoduchý
recept. Smícháme hladkou
mouku, mletou papriku,
sladkou i pálivou, mletý kmín,
sušený mletý česnek, sůl.
Celou rybu ve směsi obalíme
a smažíme, nejlépe ve fritovacím hrnci.
Mně nezbývá než dodat,
děkujeme za rozhovor
a dobrou chuť. A nenechte
si ujít noční rybářské
závody 6. srpna od 20,00
hodin na rybníku Vratislav.
Ptala se Daniela Pastorková
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Slavnostní předání certifikátů výrobcům regionálních produktů
Dne 9. července proběhlo na Brnišťské pouti slavnostní
předání certifikátů "Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj" prvním devíti výrobcům. Předání certifikátů za
účasti hejtmana Libereckého kraje Mgr. Stanislava
Eichlera se zúčastnili jak všichni výrobci, tak i zástupci
LAG Podralsko, starostové z obcí, jejichž výrobci certifikát
získali a členové certifikační komise. Následovalo neformální posezení, spojené s ochutnávkou oceněných místních produktů v prostorách jednoho z oceněných výrobců
- ZOD Brniště.
Miroslava Váradiová
LAG Podralsko, o.s.
www.lagpodralsko.com

Produkty vybrané v 1. kole
Název produktu

Firma

Sídlo firmy

IČ

Krůtí uzený plátek
Krůtí uzené prso
Krůtí párečky

PROMINENT CZ s.r.o.

Brniště 4, 471 29 Brniště

273 12 453

Mléko PROMINENT

Zemědělské obchodní družstvo Brniště Brniště 1, 471 29 Brniště

001 19 407

Heřmanická keramika

Hana Grolichová

Heřmanice v. Podj. 145, 471 25 Jablonné v. Podj. 434 00 523

Komplet stolu s lavicemi
z masivního dřeva
Turistický komplet

Oldřich Lundák

Hradčany 408, 471 24 Ralsko

627 32 595

Papírové masky

PVO s.r.o.

Náměstí Svobody 247, 471 23 Zákupy

602 79 079

Kozí sýry z Nového Dvora

Paed Dr. Milena Krejzová

Sosnová č. 83, 470 01 Sosnová u Č. Lípy

458 85 109

Zmrzlina ze Stráže

Heinrich Valentin Schwarzkopf

Jezerní 380, 471 27 Stráž pod Ralskem

660 82 391

Med z Bělé

Petr Bartoš

Tyršova 366, 294 21 Bělá pod Bezdězem

165 43 866

Velenského 422, 294 21 Bělá pod Bezdězem

-

Umělecká díla Světlany Žalmánkové Světlana Žalmánková
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Od společnosti Člověk v tísni, o.p.s. byl získán finanční příspěvek
ve výši 60 tis. Kč na obnovení vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů Brniště po povodních 2010. Tyto prostředky
budou využity na nákup nové elektrocentrály a motorové pily.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Název projektu: Výměna oken a vstupních dveří v Základní škole v Brništi - část Velký Grunov
Tato akce je financována dotací z Programu rozvoje venkova ČR
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond „SZIF“
Název MAS: LAG Podralsko o.s.
Místo realizace projektu: Velký Grunov 104, 471 29 Brniště - Velký Grunov
Opatření/podopatření/ záměr: Realizace místní rozvojové strategie
Registrační číslo: 11/012/41200/050/000478

Certifikát za recyklaci
Díky zodpovědným občanům ušetřila naše obec životnímu prostředí řadu surovin
Naše obec už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče - mimo jiné televize a monitory. Nyní
můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme díky tomu ušetřili životnímu
prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám poskytla
analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných elektro zařízení.
Přestože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro životní prostředí představuje recyklace všech
ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží všichni, kteří elektro odpad nevyhazují do popelnice nebo dokonce
do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.
Kolektivní systém ASEKOL uděluje Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2010
Obec Brniště
Přínos zpětného odběru a recyklace televizorů a počítačových monitorů pro životní prostředí:
Obec Brniště
Počet sebraných kusů za rok 2010
Úspora el. energie (MWh)
Úspora ropy (l)
Úspora primárních surovin (kg)
Úspora vody (l)
Snížení produkce nebezpečného odpadu (t)
Snížení produkce skleníkových plynů (t CO2ekv)

TV

Monitory

52
8
150
504
38 621
8
2

29
4
89
41
22 074
5
1

Celkem
81
12
239
545
60 695
13
3

Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru televizí a počítačových monitorů představuje
nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů. Díky zpětnému odběru jednoho kusu
televize (resp. monitoru) například dojde:
u k úspoře elektrické energie ve výši 162,39 kWh (125,04
kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje
například 60W žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce nebo je
vytvořena manuální prací silného muže, usilovně pracujícího nepřetržitě půl roku 8 hodin denně.
u k úspoře energetických surovin, např. se nemusí vytěžit
2,89 resp. 3,05 litru ropy a 4,38 resp. 2,86 kg uhlí. Stejné

množství ropy se např. spotřebuje k ujetí 22 resp.
23 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou nebo
v případě uhlí poslouží k jednomu přiložení do kotle
ústředního vytápění v běžném rodinném domě.
u k úspoře primárních surovin, nevytěží se 9,73 kg
primárních surovin (1,39 kg u monitoru), nejvíce písku,
vápence a železa.
u k úspoře 745 (757) litru pitné vody, čímž nevznikne
stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné
množství je například spotřebování při deseti sprchováních.
u ke snížení produkce nebezpečných odpadů a 145 (163)
kg. Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje
za rok 36 resp. 41 domácností.
u ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 44 (32,3) kg CO2 ekv. Stejné množství CO2
vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi
Prahou a Ostravou.
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Vycházka na Tlustec
V pátek 10. června jsme šli s dvěma ekology, panem
myslivcem a Bobíkem na Tlustec.
Šli jsme od základní školy v Brništi do Luhova. Cestou jsme
se zastavili u Mysliveckého rybníku a tam nám ukázali, jak
se chytají žáby a také čím. Ukázali nám i rostliny. Pan
myslivec nám k tomu něco řekl a šli jsme dál do Luhova.
Tam nám ukázali české liány a měli jsme uhádnout, jak se
jmenují. Byl to břečťan. Poté jsme šli a našli v lese staré
kolo. Pan ekolog nám ukázal nemoci stromů a erozi půdy.
Také nám ukázal kovadlinu datla, do které si dá datel šišku
a vyzobá semínka. Viděli jsme živé a mrtvé hnízdo mravenců, v obou byly díry od datla, jak se je snažil vyzobnout.
Ukázali nám dva stromy k sobě, dub a smrk. Také jsme
viděli jantar a strom zasáhnutý bleskem. Pan myslivec
nám ukázal kaliště divočáků, ale muflony jsme neviděli.
Viděli jsme myší záchod a ze shora byl krásný výhled. Poté
jsme dostali památeční list. Sešli jsme dolů a jeli jsme ke
škole v Brništi na korbě nákladního vozu.
Naučili jsme se pozorovat přírodu jinýma očima a viděli
jsme spoustu zajímavých věcí.
10. června jsme šli na Tlustec. Byli s námi dva ekologové
a pan myslivec se psem Bobíkem.
Nejprve jsme se šli podívat na myslivecký rybník a potom
jsme vyrazili směrem na Luhov. Z Luhova jsme zabočili
směrem na Tlustec. Cestou jsme měli soutěže, upozornění na nemoce stromů, ponaučení atd. Cestou na Tlustec
jsme si dali svačinu.
Potom nám pan myslivec ukazoval kaliště, otěrkové
stromy a rytí od prasat. Viděli jsme také spoustu druhů
mravenců, jantar, kde byly přilepené mouchy, myší záchod
a veliký krmelec. Mohli jsme také vidět muflony, ale ty jsme
vůbec neviděli. Pozorovali jsme také modrého motýla a zahlédli jsme i srnku. Pak jsme mohli vidět, jak srostl smrk
s dubem. Viděli jsme i spoustu děr ve stromě od datla.
Na zpáteční cestu do školy jsme jeli na korbě auta VS a to
bylo ze všeho nejlepší. Mě a Anetku vyložili na nádraží
v Brništi a šli jsme domů. Vycházka byla velmi naučná
a moc se mi líbila.
Práce žáků 5. třídy
V červnu 2011 jsem měl možnost zúčastnit se akce, kterou
pro žáky 4 a 5 tříd ZŠ Brniště pořádala dobrovolná Komise
životního prostředí při Obecním úřadu Brniště. Vše se odehrávalo ve všední den a celá skupina zhruba 25 lidí se
pěšky pohybovala nejen po lesních a polních pěšinách, ale
také po veřejných komunikacích.
Členové komise měli mírné obavy z chování žáků a byli
mimořádně obezřetní, i když je doprovázeli dva pedagogové. Přiznávám, že jsem nebyl sám, kdo byl nakonec více
než příjemně překvapený a komu sami žáci vyrazili dech.
Po celých pět hodin prokazovali patřičnou pozornost, soustředěnost a zájem. S překvapivou disciplinovaností uposlechli jakýchkoliv pokynů a řídili se jimi. Pokud snad sem
tam živější jednotlivec projevil něco jiného, stačil na vše
naprosto brilantní přístup pedagogů a žáček okamžitě
věděl, kde jsou jeho hranice.
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Korunu všemu pak nasadil přímo monumentální příjezd
celé výpravy zpět do obce. Návrat všech byl zajištěn vzhledem k jisté náročnosti a časovému rozvrhu nákladním
automobilem V3S, opatřeného bezpečnými lavičkami.
Všichni seděli na otevřené korbě a myslím, že pro všechny
zúčastněné, pedagogy nevyjímaje, to byl nevšední zážitek.
Ovšem to, co připravili sami žáci, aniž by jim k tomu dal
kdokoliv z dospělců podnět, bylo tak překvapivé a monumentální, že to lze jen stěží pochopit. V okamžiku, kdy jsme
přijížděli do obce Brniště, všichni jedním hlasem začali
skandovat strhujícím způsobem ,,BRNIŠTĚ, BRNIŠTĚ,
BRNIŠTĚ…“ že nám nezbývalo nic jiného než se k nim
připojit.
Přiznávám, že takové vyjádření úcty a nefalšovaného
patriotismu ke své obci, tak jak ho sami od sebe projevili,
bylo až neskutečné. Zvláště v době, kdy na jiných školách
probíhá nejen mezi samými žáky, ale i vůči pedagogům ze
strany žáků nepředstavitelná vlna násilí a šikany. Mladí
rozbíjejí hodnoty budované jinými lidmi a každý se děsí
budoucnosti, kterou připravuje nová, mladá generace. Jak
je možné že tito mladí lidé projevili takovou disciplinovanost a zdravý respekt, korunovaný takovým vyjádřením
patriotismu ke své obci???
Domnívám se, že to vše může být jen díky vysoké profesionalitě pedagogů, jejich konstruktivní spolupráci s rodiči dětí
a v neposlední řadě v příkladu naprosté většiny občanů
a také v přístupu rodičů k dětem.
František Marcín

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Výlet na Sychrov

Kurzy angličtiny

Vážené členky a naši příznivci
Jak jsme Vás již informovaly, chystáme další výlet
za našimi památkami.
Tentokráte jsme se rozhodly jet na zámek Sychrov.
Opět pojedeme vlakem a to v poprázdninovém
termínu 3. září 2011. Odjezd bude z vlakového
nádraží Brniště v 7:26 hodin přes Liberec.
Na Sychrově budeme vystupovat krátce po deváté
hodině. Na zámek je to cca 1 km.
Návrat domů by byl ve 14:50 ze Sychrova, s příjezdem do Brniště v 17:53hod.
Plné jízdné jedné cesty je 90 Kč. Zpáteční bude cca
150 - 160 Kč. Vstupné na zámek: plné 150 Kč,
snížené 100 Kč
V loňském roce se výlet na Hrad Bezděz opravdu
povedl a tak Vás všechny srdečně zvu na naše toulky
za památkami.
Sraz bude na nádraží před odjezdem vlaku.
Zdeňka Stoklasová

YMCA-křesťanské sdružení mladých Děčín,
skupina Brniště opět pořádá

Kurzy angličtiny
- angličtina hrou pro děti ve věku 7-10 let
(od 16 hodin)
- výuka pro mládež a dospělé na úrovni
elementary (základy) od 17 hodin
- výuka pro mládež a dospělé na úrovni
intermediate (středně pokročilí)
od 18 hodin
- možnost otevření kurzu pro začátečníky
při minimálním počtu 8 účastníků
- po domluvě individuální výuka

Výuka začíná v pondělí 19. září.
Poplatek za pololetí (15 lekcí)
- děti 150 Kč, dospělí 250 Kč.

Přihlášky a další informace do 15. září
u Kamily Matysové, tel. 777 335 426.

Sbor Bratrské jednoty baptistů
informuje
Bůh žije, Bible - Jeho Slovo - je pravda
a Ježíš Kristus,
potom co zemřel za moje i tvoje hříchy, byl vzkříšen
a znovu přijde
Pokud tě tato věta potěšila a dala naději do života
a chtěl bys vědět víc,
nebo tě naštvala a považuješ ji za nesmysl
a myslíš si, že Bůh je mrtev
…jsi zván, abys přišel, viděl, slyšel …
Zveme Vás srdečně mezi nás,
do sborového domu OÁZA,
na nedělní shromáždění a to již od 9:30 hodin.
POZOR!
V září totiž nastává změna času nedělních
shromáždění z odpoledních hodin na dopolední
Za sbor BJB v Brništi Miloš Matys, pastor sboru
(mobil: 724 262 782, web: www.bjb-brniste.cz)
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Ohlédnutí za Brnišťskou poutí

Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ
Tramping - T. O. Stone City
Co to tramping vůbec je? Sám si nad tím lámu hlavu už
několik let. Pořád mě lákají dálky a místa, která bych bez
něj asi nikdy nenavštívil. Definice onoho slova je velice
těžká a složitá. Popsat jej pořádně nedokázala ani legenda
trampingu, Bob Hurikán ve své knize Dějiny trampingu,
natož já. Přesto se o to pokusím. Jistě skoro každý z nás
o něm slyšel a lidé starší 35 let jej možná i trochu zažili,
když jeli někam pod širák, na vandr, čundr a vůbec někam,
kde chtěli být dále od všeho shonu, rámusu a chtěli si užít v
divočině klidu a krásy naší přírody. Tramping je o kamarádství a touze poznat místa, kde člověk ještě nenapáchal vůči
přírodě tolik zla.
Kde se vzal? To nikdo neví a ani to už nikdo nezjistí.
Najednou tu byl a doufám, že ještě hodně dlouho bude.
Počátky jeho vzniku se datují mezi roky 1912-1918, kdy
mladí lidé začali hledat klid a čistotu a utíkali pryč ze
zaprášených a hlučných měst. Největší rozmach tramping
zažil v meziválečném období, kdy trampové dobyli svými
písněmi i naší zlatou kapličku. Tramping byl v této době tak
populární, že kdo nebyl trampem, jako by nebyl. Po válce,
kdy mnoho kamarádů padlo, se začal tramping opět
navracet k původnímu životu, ale jen do roku 1948. Pak byl
postupně zakazován a tvrdě trestán. Další rozkvět začal
mezi roky 1965-1989, kdy se trampování stalo určitým
protestem proti režimu, který vedl naší zemi. Největší
úpadek tohoto československého fenoménu začal
kupodivu po listopadové revoluci.
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Tak to bylo takové malé shrnutí. Ještě mnohé jsem
neuvedl, a proto se budu snažit s trampingem vás v následující době blíže seznámit. Nikde jinde na světě se nic
podobného nevyskytuje a tento náš unikát určitě stojí za
pozornost. Tramping má svoji mluvu, své písně, své
básně, své sporty a svou hrdost.
A nyní k naší osadě. Trampská osada Stone City (T. O.
Stone City) byla založena před 10 lety kamarády, kteří si
řekli, že by tramping byl tou pravou cestou, kterou by se
chtěli vydat. Svoje osadní místo objevili blízko vesnice Tisá
u Děčína. Blízkost Tiských stěn, což je pískovcové skalní
město, dalo této osadě i jméno. Měli jsme krásný osadní
flek s dvěma převisy a nádherným výhledem z jedné skalní
římsy. Ale věci se daly jiným směrem, než jsme chtěli a tak
nám bylo oznámeno, že Tiské stěny jsou připraveny
rozšířit již známý národní park České Švýcarsko, a my
jsme byli nuceni opustit tento krásný kout země a hledat
jiný osadní flek. Náhoda tomu chtěla, že jsem dostal
nabídku, na kterou se neříká ne, a naše milá osada získala
flek v teritoriu Velký Grunov. Letos zde uspořádáme
výroční oheň k našemu kulatému výročí.
Lidičky a kamarádi, kteří by měli chuť si zavzpomínat, či
někam vyrazit, se mi můžou klidně ozvat. Na věku
nezáleží.
Přeji Vám všem suchou stezku Vaším životem a s pozdravem Ahoj.
Miroslav Tomek

SPORT
Mladí střelci „O putovní pohár starosty obce“
Krásné počasí jako na objednávku přivítalo první
červnovou sobotu na naší střelnici mladé střelce, aby mezi
sebou změřili síly na dnes již tradiční soutěži ve střelbě ze
vzduchovky pod názvem „Putovní pohár starosty obce“.
Letošní ročník byl organizován především pro mladé a začínající střelce do 17 let, kteří měli změřit své střelecké
schopnosti ve dvou věkových kategoriích - do 12 let a do
17 let.
Úderem 10 hodiny krátce přivítal závodníky a jejich
dospělý doprovod starosta naší obce pan Ing. Pastorek,
který byl zároveň hlavním garantem soutěže. Po nezbytném seznámení se zásadami bezpečné střelby a pravidly soutěže, padly první soutěžní výstřely a začali se
rýsovat někteří favorité. Že toto střelecké klání o držitele
putovního poháru bylo do poslední chvíle otevřené svědčí
fakt, že dosavadní favorité z minulých ročníků, trojnásobný
vítěz Vojta Zdobinský a jeho rivalové Kája Kožmín a Klárka
Čermáková se již tento rok nevešli do věkového limitu a tak
se s napětím čekalo, kdo letos převezme žezlo nekorunovaného krále střelců. Po posledním výstřelu a pečlivém
vyhodnocení terčů bylo rozhodnuto. V početně nejsilnější
kategorii do 12 let zvítězil s velkým bodovým náskokem
Denis Jiráček, následován Honzou Novotným, Frantou
Mülerem, Honzou Herynkem a jedinou zástupkyní dívek
Šárkou Toráňovou. V kategorii starších střelců zvítězil
Pepa Stareček před Denisem Novotným a Štěpánkou
Čermákovou. Všichni tito úspěšní střelci byli odměněni
hodnotnými cenami a diplomy. Zlatým hřebem v závěru
soutěže bylo vyhlášení absolutního vítěze a nového
držitele putovního poháru. Stal se jím pro tento rok Denis
Jiráček s vysokým nástřelem 92 bodů ze 100 možných.
V závěru závodu přinesl osvěžení souboj tatínků a dospělého doprovodu na soutěžní terče. Z tohoto klání vyšel
vítězně tatínek Tomáš Toráň, který se nenechal zahanbit
svojí dcerou, následován Frantou Nesvačilem a Herynkem

starším. Střelecké vášni neodolal ani pan starosta. Po
skončení soutěže svedl velmi vyrovnaný střelecký souboj
se svou manželkou. Do posledního broku nebylo jasné,
kdo bude vítězem. Všichni přihlížející fandili oběma.
Z tohoto klání vyšel s velmi těsným bodovým výsledkem
vítězně pan starosta a paní Pastorková má rok na přípravu
odvety.
V závěru lze hodnotit tuto soutěž v letošním ročníku jako
velmi zdařilou. Netradičně se dostavil větší počet mladých
závodníků, kázeň na střelnici neměla mezery. Střelecký
klub děkuje panu starostovi za velmi kladný a iniciativní
přístup při přípravě a realizaci soutěže. Díky patří panu Ing.
Myškovi za pěkné ceny pro závodníky.
Ročník 2011 Putovního poháru je za námi. Připravujeme
a těšíme se na ročníky další.
za střelecký klub
Bohumil Kasl

Stupně vítězů v mladší kategorii

Účastníci střelecké soutěže se sešli v hojném počtu
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Samson a jeho parta
12. srpna
folková legenda J. Samson Lenk na hradě Grabštejn

Evropská noc pro netopýry
2. září
v Ledové jeskyni u Naděje

Dostihová pouť
18.-21. srpna
Dostihová pouť u příležitosti dnů města Mimoně

Krajské dožínkové slavnosti
3. září Smržovka - areál u Parkhotelu

Figarova Svatba od W. A. Mozarta
20. srpna Benefiční koncert na záchranu kaple
sv. Barbory hradu Grabštejn - scénické provedení opery
Oživlé památky na téma: Šlechtické kratochvíle
23.- 31. srpna mimořádné prohlídky
clam-gallasovského apartmá na zámku Lemberk
Finále ve wakeboardingu a wakeskatingu
28. srpna se na jezeře ve Stráži pod Ralskem
koná finále Českého poháru

Divadlo Kompanyje
20. září od 19 hodin
úspěšná komedie „1+1=3“
v kulturním domě U jezera, Stráž pod Ralskem

Muži v ofsajdu
14. října
výjezd do divadla v Mladé Boleslavi,
odjezd autobusu z Brniště v 17 hodin,
cena bude upřesněna,
přihlašujte se u p. Kupkové v obchodě

ZE ŽIVOTA V OBCI
Fotosoutěž „Život v naší vesnici“

Cvičení ve Velkém Grunově

Připomínáme fotosoutěž pro místní usedlíky s názvem
„Život v naší vesnici“. Vezměte svůj fotoaparát na kulturní,
sportovní či spolkovou akci a ukažte tak světu, jak se u nás
žije. Ze zaslaných fotografií vybere porota tvořená zastupiteli obce nejhezčí fotografie a předá hodnotné ceny.

Od října se opět rozběhne cvičení aerobiku
na sále KD ve Velkém Grunově, každé úterý
a čtvrtek od 17,30 hodin.

Fotosoutěž pro místní usedlíky

Info u M. Herbstové tel. 777 859 113

od 1. dubna do 25. září 2011
hrajte o lákavé ceny
pravidla soutěže na
www.brniste.cz

Od září bude knihovna
ve Velkém Grunově
nově fungovat v budově základní školy.
„ŽIVOT V NAŠÍ VESNICI“
Brniště - Velký Grunov - Luhov

Nabídka knih bude rozšířena o zápůjčky
z knihovny v České Lípě.

Soutěž pořádá komise pro kulturu a sport

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Vaše články, fotografie, zprávy, inzeráty a příspěvky do společenské rubriky, stejně jako podněty a náměty posílejte
s uvedeným telefonním kontaktem autora článku na adresu zpravodajstvi@brniste.cz , nejlépe jako přílohu.
Maximální velikost příspěvku je jeden a půl strany ve formátu A4, po domluvě je možné otisknout i delší příspěvek.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a podle potřeby krátit a v případě hanlivého příspěvku jej
neotisknout. Velice uvítáme, pokud váš příspěvek bude obsahovat i kvalitní fotografii.
Nezapomeňme na „Společenskou rubriku“, kam můžete zasílat svá přání, poděkování, vzpomínku nebo
gratulaci. Tato rubrika nahrazuje dřívější „blahopřejeme“ a jejím tvůrcem je každý z nás.
Příští vydání Zpravodajství očekávejte v měsíci říjnu, uzávěrka 25. září 2011.
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 5. srpna 2011 nákladem 500 ks.

