BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
OBEC BRNIŠTĚ
VÁS SRDEČNĚ ZVE DO AREÁLU LESNÍHO ZÁTIŠÍ V BRNIŠTI

na tradiční

BRNIŠŤSKOU POUŤ
ve dnech

10. 7. - 12. 7. 2009

Pátek 10. 7. 2009
18.30 hod.
20.00 hod.
21.15 hod.
22.15 hod.
23.30 hod.

ŽITO - Mimoň
PALO TEAM REVIVAL
ARAKAIN
RIMORTIS - Poděbrady
PAVOUCY - Cvikov

Sobota 11. 7. 2009
16.30 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
20.15 hod.
21.30 hod.
22.15 hod.
22.30 hod.
23.45 hod.
00.30 hod.

FEŠÁK PINO pořad pro děti
CELEBRITY MÓDNÍ SHOW AG. REAS AGENCY
MAXIM TURBULENC
ARGEMA
CITRON
OHŇOSTROJ
ZLATÝ VOČI
LUKÁŠ MARTÍNEK A PRIVATE EARTHQUAKE
WEST křest CD

Vstupné po oba dva dny: dospělí 100,-Kč, děti 20,- Kč, parkovné 10,- Kč

Neděle 12. 7. 2009 - pouťové atrakce
Areál otevřen od 10.00 hod.

Vstup do areálu zdarma

pouťové atrakce,
Připravujeme: dne 15. srpna 2009 Lesní zátiší
stánkový prodej,
občerstvení, kolotoče Hudební festival - Brnišťský rozcestník
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 23. února 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
schvaluje:
- prodej těchto bytů v bytovkách v Luhově
Č. bytu
8/3
8/4
37/09
37/10
37/12

Kupující
H.V.
V.M.
K.L.
K.J.
B.J.
B.J.
K.V.

Bydliště
L.
L.

Cena
78.860,- Kč
79.432,- Kč

oba L.

95.913,- Kč

oba L.

92.822,- Kč

L.

94.147,- Kč

Součástí prodeje je prodej bytové jednotky, spoluvlastnického podílu na společných částech domu, spoluvlastnický
podíl na zastavěné stavební parcele a spoluvlastnický
podíl funkčně souvisejícího pozemku.
- smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. č. 582/9
v k.ú. Luhov u Mimoně za cenu 1000,- Kč - povinný
z VB obec Brniště a oprávněný z VP ČEZ Distribuce a.s.
se sídlem Děčín 4, Teplická
- zařazení HV příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Brniště za rok 2008
ve výši 18.369,55 Kč do fondu rezerv a rozvoje školy
- pokračování rekonstrukce vodovodního zásobního řadu
LT 60 Hlemýždí a schvaluje výše uvedenou akci
a rozpočtové opatření ve výši 480 tis. Kč
- rekonstrukci vodovodu v Luhově do bytových domů
čp. 8, 37 a 38 a schvaluje rozpočtové opatření ve výši
210 tis. Kč
- smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu
na „Brnišťský rozcestník“ 2009
- prodej pozemků č. 1/6 - trvalý travní porost o výměře
126 m2 a p.p.č. 2/2 - ostatní plocha o výměře 42 m2
vše v k.ú. Brniště, obec Brniště, za cenu 1.680,- Kč
+ náklady řízení manželům F., bytem B.
- prodej p.p. č. 101 - trvalý travní porost o výměře 730 m2
v k.ú. Velký Grunov, obec Brniště, za cenu 7.300,- Kč
+ náklady řízení a to manželům P., bytem V.G.
- fin. příspěvek ve výši 10 tis. Kč na činnost SSK
Manušice
- rozpočtové opatření ve výši 148.940,- Kč, dotace od ÚP
na VPP
- navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům ZO
dle nařízení vlády od 1. 3. 2009
- navýšení fin. prostředků na základě smlouvy mezi obcí
Brniště a městem Mimoň - sociálně právní ochrana dětí
- podání žádosti na zřízení místa Czech Point
prostřednictvím MěÚ Česká Lípa
Mgr. Robin Horáček
místostarosta

František Jandera
starosta

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
Knihovna v Brništi je po dobu prázdnin zavřena.
Ve Velkém Grunově v červenci nepůjčujeme.
R. Toráňová, A. Šamajová

Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 30. března 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
schvaluje:
- opravu střechy Luhov čp. 42
- sanaci vnitřních omítek a položení dlažby v KD Brniště
- prodej bytu č. 8/1 v Luhově p. S.K., bytem L.,
za cenu 39.733,- Kč
- prodej bytu č. 38/16 v Luhově p. J.K. , bytem L.,
za cenu 92.396,- Kč
- fin. příspěvek na činnost jezdeckému klubu v Brništi
ve výši 10 tis. Kč
- smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu
na pouť 2009
- rozpočtová opatření dle přílohy
- k vyvěšení prodej pozemků p.č. 94/2, 43/2 a 91
v k.ú. Hlemýždí za cenu 39.610,- Kč + náklady řízení
František Jandera
Mgr. Robin Horáček
starosta
místostarosta
Usnesení
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 27. dubna 2009
Zastupitelstvo projednalo a
schvaluje:
- „Závěrečný účet obce Brniště“ za rok 2008
- s výhradou „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brniště“ za rok 2008
- dodatek č.1 k nájemní smlouvě se SVS
- odkoupení pozemku č. 582/2 v k.ú. Luhov u Mimoně
o výměře 324 m2 od VLS Praha za cenu 10 tis. Kč
- cenu za pronájem hrobového místa na hřbitovech
v Brništi a Velkém Grunově ve výši 3,- Kč/m2/rok
- rozpočtové opatření ve výši 450 tis. Kč - výměna oken
v budově Základní školy Brniště
- odvolání ing. Petra Jány z funkce předsedy kontrolního
výboru
zvolilo: - předsedkyni kontrolního výboru
- Mgr. Libuši Horáčkovou
František Jandera
Mgr. Robin Horáček
starosta
místostarosta

Vážení občané,
obracím se na Vás s touto žádostí. Vzhledem ke stále narůstající administrativě a množství úkolů, které přecházejí
na obce, Vás žádám, pokud je to jen trochu možné, zda
byste své záležitosti na obecním úřadě mohli vyřizovat
přednostně v úředních hodinách a to v pondělí a ve středu
od 8-12 a od 13-17 hodin. Samozřejmě, že v naléhavých
případech jsme Vám k dispozici i v ostatních dnech, kdy
jsme pochopitelně na úřadě a zpracováváme velké množství agendy.
Ale ani já nejsem stále v kanceláři, a tak je pro Vás výhodné
kontaktovat mě předem na telefonním čísle 602 391 245
a pokud se domluvíme, máte jistotu, že se spolu sejdeme.
Děkuji Vám za pochopení a věřím, že toto bude k oboustranné spokojenosti .
František Jandera, starosta
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Mladí střelci o Putovní pohár starosty obce Brniště
Sobotní dopoledne 30. května bylo na naší střelnici
vyhrazeno mladým adeptům střelby ze vzduchové pušky,
aby se mezi sebou utkali již v 6.ročníku střelecké soutěže
O putovní pohár starosty obce. Obavy pořadatelů z nízké
účasti závodníků vzhledem k nepříznivému počasí se bohužel potvrdily. Byla ze všech předchozích ročníků nejnižší. Tato skutečnost však nezabránila tomu, aby byl závod
zahájen a zdárně proběhl.
Po úvodním přivítání přítomných panem starostou a seznámení střelců se zásadami soutěže padly první výstřely.
Atmosféra byla jako vždy velmi napjatá a každý střelec
bojoval o dosažení co nejlepších výsledků. Po poslední
ráně převzali iniciativu zkušení rozhodčí sportovní střelby,
aby objektivně zhodnotili snahu střelců na terčích a sestavili pořadí jednotlivců Původně byly navrženy tři věkové
kategorie, od nejmladších sportovců v I. kategorii do 12 let,
druhá kategorie byla určena pro 13 až 15leté střelce a třetí
kategorie od 16 do 18 let. Pro malý počet účastníků ve druhé kategorii byla tato skupina sloučena s kategorií první
a nic nebránilo tomu, aby mohly být vyhlášeny výsledky.
Mezi nejmladšími střelci zvítězila Štěpánka Čermáková
nástřelem 80 bodů, následována Pavlem Žižkou se 79 body a Pepou Starečkem s 59 body. Tuto skupinu uzavírala
Lucka Matohlínová s krásnými 26 body.

Vyrovnanou úroveň potvrdili favorité z minulých ročníků
- Vojta Zdobinský, Kája Kožmín a Klára Čermáková. Po vyrovnaném souboji zvítězil Vojta Zdobinský se solidním nástřelem 93 bodů ze sta možných, následován Kájou Kožmínem s 84 body a Klárou Čermákovou s nástřelem 81 bodů. Poprvé v historii soutěže změnil putovní pohár své
místo. Přestěhoval se z obecního úřadu do rukou absolutního vítěze Vojty Zdobinského, který jej po třech vítězných
ročnících získal natrvalo. Tím přidělal starost panu starostovi, který bude muset připravit pro 7. ročník putovní pohár
nový.
Úspěšní střelci byli do pátého místa odměněni cenami
a diplomy. Nezapomnělo se ani na nejmladšího střelce
Lucku Matohlínovou, která si odnesla krásného plyšového
slona.
Soutěž dotovali hodnotnými cenami naši tradiční sponzoři
ing. Myška a Josef Pánek, za což jim patří od mladých
střelců a organizátorů soutěže poděkování. Šestý ročník
putovního poháru starosty i přes slabší účast je za námi
a je potřeba zamýšlet se nad organizací dalších ročníků
s důrazem na zajištění větší účasti.
Kasl Bohumil, předseda střel. klubu Brniště

AKCE NA RYBNÍKU VRATISLAV
Letošní rybolov byl zahájen 1. května rybářskými závody pro dospělé a mládež od 15 let. Závodů se zúčastnilo 23 závodníků, z toho 3 ženy.
První místo obsadil Marek Benčík, který ulovil celkem 1 406 cm ryb, druhý skončil Michal Kopecký úlovkem 1 152 cm ryb
a třetí Radek Boháček nalovil 765 cm ryb. Nejúspěšnější z žen byla paní Renata Manová, která nalovila 490 cm ryb.
Dne 23. 5. proběhly rybářské závody pro děti a to ve dvou kategoriích. V první kategorii do 10 let soutěžilo 8 dětí. 1. místo
obsadil Jiří Versbach s 305 cm ulovených ryb, druhá skončila Anežka Košíková se 133 cm a třetí Natálie Štefanová nalovila
111 cm ryb.
V druhé kategorii soutěžilo také 8 dětí. První František Šťastný ulovil 533cm ryb, druhá Veronika Benčíková 490 cm a třetí
Michal Mičík 425 cm ryb.
Karel Kožmín
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FK Brniště
V minulém čísle jsem avizoval, že jarní část začne
29. března, pokud bude dobré počasí. A co čert nechtěl,
počasí zahájit jarní část nedovolilo. U nás se sice dalo hrát,
ale fotbalový svaz nechtěl, aby se jeden zápas hrál a ostatní ne. Proto nařídil odehrát toto utkání 1. nebo 8. května.
My jsme ho hráli 1. 5. Jarní část tedy začala až 5. 4. a cestovali jsme do Dubé. Tady se hrál celkem vyrovnaný zápas
a obě družstva by si zasloužila po bodu. V závěru ale domácí potrestali naši chybu ke vstřelení jediné branky.
V dalším utkání jsme přivítali doma první mužstvo soutěže
a prohráli 2:5. V dalším kole jsme cestovali do posledního
Žandova. Tady se hrál vyrovnaný poločas a ve druhém dal
pěknou branku Jarda Zelenka. Vedení jsme ale neudrželi,
neboť domácí v závěru rozehráli trestný kop bez signálu
rozhodčího. Dali branku na konečnou remízu a rozhodčí ji
uznal. Následovalo utkání doma proti Stružnici. I tohle
utkání jsme začali dobře, dali jsme první branku. Hosté ale
vyrovnali a víc se už nestalo. Potom následoval již zmíněný odložený zápas doma a to 1. května proti D. Libchavě.
Toto utkání naši vyhráli 1:0. Hned v neděli 3. 5. jsme jeli
do Č. Lípy - Dubice. Tady jsme také vedli, když pěknou
branku po rohu dal Pepa Rychnovský st. Vedení jsme ale
neudrželi a domácí po pěti minutách vyrovnali. Ve druhém
poločase pak naši smolně dostali druhou branku a bylo po
bodech. V následném zápase jsme přivítali Loko Č. Lípa.
Tento zápas byl vyrovnaný a rozhodla jediná chyba našich
a hosté vyhráli 1:0. Zatím poslední utkání se vůbec nepovedlo. Jelo se do Kravař a na srazu bylo pouze 12 hráčů.
Navíc nedorazil z pracovních důvodů brankář, a tak se
do branky postavil Vašek Volf. Domácím vše, do čeho
kopli, padlo do branky. Naši byli vždy u míče později.

Teď nás čekají zápasy pravdy, neboť hrajeme dvě utkání
na svém hřišti proti týmům před námi.
Co se týče dorostu, tak ten začal hrát jarní část soutěže
11. 4. doma proti Dubnici. Po lehkém utkání jasně vyhráli
7:1. Následně se cestovalo do Jestřebí. Tady nám domácí
vedení neumožnilo přeložit utkání na sobotu, přesto jsme
vyhráli 3:2. Další zápas se hrál ve V. Valtinově. První poločas byl z naší strany slabší, ve druhém už došlo k zlepšení
a dali jsme tři branky a vyhráli 3:0. Do třetice jeli naši ven
a to do K. Šenova. Tady se hrálo dost nervózně, přesto
jsme vyhráli 3:2. Další zápas doma se moc nepovedl. Hrálo se proti Skalici a prohráli jsme 2:5. Následně se jelo
do Dubnice, kde ještě nikdy dorostenci nevyhráli. Tentokrát se to povedlo a vyhráli 2:1. Nyní následují tři zápasy
na domácím hřišti.
Přípravka už také má soutěž v plném proudu a dokonce
hrává dva zápasy za víkend. Jen se jim tolik nedaří, jak by
chtěli. Začali 11.4. ve Stráži p. R. a prohráli 1:7. Následovaly tři zápasy doma a to proti Jestřebí s výsledkem 1:7. Dále
pak proti Žandovu 2:8. Pak přijely Doksy a také tu vyhrály
3:7. Potom naši cestovali do Dubé, kde také prohráli 1:6.
Následovala cesta do Kravař, které jsou favority soutěže,
a tam prohráli vysoko 16:1. Opět následovaly tři zápasy
doma. Nejdříve přijelo Jablonné a vyhrálo 1:3. Pak se hrálo
s druhým Jablonným, tentokrát SK ZŠ a opět prohra 1:5.
Zatím poslední utkání hráli naši nejmenší proti Stráži p. R.
a vysoko prohráli 0:10. Přejme našim nejmladším, aby se
jejich výsledky zlepšily.
L. Zlatohlávek, sekretář FK Brniště

FK Brniště - vítěz Okresního přeboru dorostu v sezoně 2008-09
Blahopřejeme!

Sedící zleva: Vejrážka Václav, Krejčí Michal, Luft Petr, Luft David, Luft Pavel, Kopecký Michal, Kadrnka Michal
Stojící zleva: trenér Kadrnka František, Valenta Rudolf, Stand Ondřej, Roubych Simon, Tomek Jaroslav, Kopecký Pavel,
Gutkais Petr, Vágner Karel, trenér a vedoucí mužstva Roubych Miroslav
2/2009 • strana 4

ÚSPĚŠNÁ VZDUCHOVKA
Měsíc květen je pro střelce velkým svátkem.
8. května se konal tradiční, největší mezinárodní střelecký
závod v Plzni. Letos to byl již 40. ročník Grand Prix of
Liberation, nebo-li Velká cena osvobození.
Na tento mezinárodní závod, srovnatelný se světovým
pohárem, za účasti čtyřiceti zemí světa, se každý střelec
musí nominovat na základě svých dosažených výsledků.
Kláře Bartošové a Petru Plecháčovi se to povedlo velmi
dobře a start na tak prestižním závodě si vystříleli svými
výkony v prvním kole Českého poháru.

O finálovou první pozici a také o prvenství v závodu se
postaral Matthew Emmons z USA, nástřelem 599 bodů.
V disciplínách malorážky nepodali Klára a Petr výborné výsledky, nicméně se budou snažit své výkony vylepšit a to
hned v následujících třech kolech Českého poháru. Přesto
z tohoto mezinárodního závodu si oba dva odnášejí cenné
zkušenosti, které jako první využil Petr na dalším juniorském mezinárodním závodě olympijských nadějí. Tam
svými výkony ve střelbě z malorážky i ze vzduchovky pomohl české reprezentaci ke zlaté a stříbrné medaili v družstvech.

Mezi první disciplíny se zařadila vzduchová puška, která je
Kláře a Petrovi velmi blízká a střílí ji s jistotou a na mezinárodní úrovni. Klára nastupovala na svůj závod v brzkých
ranních hodinách už v první soutěžní den. V přípravě byla
trochu nervózní a netrpělivá, a tak musela zahájit zklidňující a uvolňující cvičení, která zvládla, a na start nastupovala s cílem „střílet jen dobře“. To se jí vyplatilo, neboť
začínala skvělou sérií desítek. V závěru se potýkala s nedostatkem závodního času, ale nenechala se vyvést z míry
a s ledovým klidem dokončila svůj závod, který jí přinesl
pěkný výsledek 395 bodů ze 400 možných. Tento výsledek
měly ještě další tři závodnice, a tak se musela o finálové
místo rozstřelovat na dalších pět semifinálových ran. Ty
se jí vydařily a zajistily jí sedmou pozici ve finále. Jen
pro srovnání, první závodnice, Polka Bogacka, nastupovala do finále s nástřelem 399 body. Klára se snažila využít
své poslední síly, co jí zbyly po základním závodě, a to jí
zajistilo finálové desítky a postup na pěkné páté místo.
Petrovi se také dařilo v disciplíně vzduchová puška. Svůj
závod střílel v sobotu v ranních hodinách. Celý závod byl
pro Petra velkou zkušeností, neboť střílel v kategorii muži,
přitom je svým věkem ještě poměrně mladý junior. S novou
vzduchovkou se velmi rychle dostal do skvělé formy a tak
byl závod skvělou příležitostí ukázat svou formu celé
střelecké světové špičce. Petrovi se dařilo velmi dobře, ale
v závěru jakoby ztratil síly a přišel o cenné body. Nicméně
si z tohoto mezinárodního závodu odvezl osobní rekord
589 bodů, dvaadvacátou příčku z více než 80 účastníků
a nejlepší výsledek z českých juniorů.

Grunovská olympiáda za deště
Citius, Altius, Fortius - pro mnohé z nás neznámá slova,
pro milovníky sportu známé heslo. Rychleji, výše, silněji,
tak zní heslo novodobých olympijských her. I přes nepříznivé sobotní počasí se brnovští Junáci rozhodli uspořádat
pro děti, které v těchto dnech slaví svůj svátek, olympijské
hry. Děti se rolí sportovců zhostily na výbornou. Vyzkoušely netradiční sportovní disciplíny - házely granátem,
šplhaly po laně, střílely ze vzduchové pistole nebo zdolávaly vyznačenou trasu na chůdách. Po náročném sportování byly děti náležitě odměněny. Součástí odměny byly
i pravé brnovské olympijské medaile. Všem zúčastněným
se olympijské hry velice líbily. Těšíme se na další úspěšnou
akci.
Junáci z Velkého Grunova
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Brnišťští atleti
Možná si pamatujete ze ZŠ na atletické závody „O pohár
rozhlasu“. Letos se konal již 41. ročník, ve kterém byla
veleúspěšná ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, za kterou
soutěžilo několik atletů z Brniště. Nejprve pár slov o samotné soutěži: Jedná se o atletické závody družstev, ve kterých každý závodník může absolvovat pouze 2 disciplíny
+ štafetu. K úspěchu je tedy zapotřebí mít několik kvalitních
atletů. Závodí se v běhu na 60m, skoku vysokém, skoku
dalekém, vrhu koulí, běhu na 1500m a štafetě 4x60m.
V každé disciplíně startují za danou školu 3 závodníci a do
celkového bodového součtu se započítávají 2 nejlepší
výkony z každé disciplíny a lepší ze dvou štafet. Při maximálním počtu 12 závodníků je to docela alchymie rozdělit
závodníky tak, aby škola vytěžila co možná nejlepší bodový zisk.
Okresní kolo pořádalo Jablonné v Podještědí. Zde jsme
obsadili všechny 4 kategorie (mladší chlapce, mladší dívky,
starší chlapce a starší dívky). ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem
se stala celkově nejúspěšnější školou. Starší i mladší
chlapci zvítězili, starší dívky byly druhé a mladší obsadily třetí místo. Do krajského finále, které se uskutečnilo
2.6.2009 v Turnově, tedy postoupila obě chlapecká družstva. Zde poměřili strážští chlapci síly s vítězi ostatních
okresů. Ani zde jsme se neztratili, mladší přivezli diplom
za 3.místo a starší chlapci senzačně zvítězili a postoupili
do celorepublikového finále do Houšťky u Brandýsa nad
Labem. I přes krajské vítězství nebyl postup zcela jednoznačný, protože z celkového počtu 14 krajských vítězů postupovalo pouze 6 s největším bodovým ziskem.
Do Houšťky jsme sice přijeli v plné síle, ale hned v úvodu se
nám nepovedla naše parádní disciplína - výška. (Jen pro
zajímavost v okresním finále se nám započítávalo skočených 196 a 165 cm, na republice pouhých 169 a 161 cm)

Bodovou ztrátu jsme museli stahovat v ostatních soutěžích,
což se nám poměrně dařilo, ale ztráta na prvního byla
veliká. Před závěrečnou štafetou jsme jen těsně figurovali
na stupních vítězů a ze zadu se na nás tlačily další tři školy.
Štafetu naši borci zvládli a třetím nejlepším časem si zajistili
celkově třetí místo v republice (pozn.: do okresních kol se
přihlásilo téměř 1000 škol).
A nyní k našim atletům - do bodového výsledku: 6215b.
v okresním, 6381b. v krajském a 6221b. v republikovém
finále výrazně přispěli: Jaroslav Dygrýn, Jakub Daňo
a Marek Kulhánek. Pro zajímavost jejich nejlepší výkony:
Kuba v kraji skočil do výšky 171cm a na republice vrhl koulí
12,38m, Jarda v kraji vrhl 11,81m a skočil 539cm do dálky,
Marek v kraji vrhl 11,41m a skočil 518cm do dálky. První dva
byli též členy vítězné štafety z okresu s časem 28,91s.
V tabulce naleznete vždy naše nejlepší dva výkony
v okresním, krajském a republikovém finále
60m (elektronicky)
DÁLKA
VÝŠKA
KOULE
1500m
4 x 60m
BODY

OF
7,64
7,95
538
526
196
165
11,65
10,59
5:06,07
5:10,46
28,91
6215

KF
RF
7,62
7,77
7,88
7,83
539
558
528
523
181
169
171
161
11,81
12,38
11,77
11,72
4:49,00
4:50,52
5:00,87
5:03,05
29,16
29,02
6381
6221
Mgr. Robin Horáček

stojící z leva: Ondřej Šúchal, Marek Kulhánek, Jaroslav Dygrýn, Jakub Daňo, Lubomír Studecký, David Cerman,
Jiří Novotný, Dominik Ráliš, Jakub Kadlec; klečící páni učitelé: Jan Souček, Mgr. Robin Horáček, Jan Třísko
2/2009 • strana 6

SDH Brniště
Byl jsem požádán, abych napsal článek o Sboru dobrovolných hasičů v Brništi.
Náš sbor má celkem 30 členů, z toho 7 žen a 23 mužů.
Velitelem se minulý rok stal Lukáš Kuběna, který je u hasičů od roku 2001.
Sbor se dělí na výjezdovou jednotku (v počtu 12 hasičů)
a členy sboru. Výjezdová jednotka spadá do kategorie
JPOIII/1, tzn. výjezd do 10 minut od vyhlášení poplachu
s minimálním počtem 4 hasičů. Tato jednotka je školena
a přezkušována v teoretických i praktických znalostech
a dovednostech, v celkovém rozsahu 40 hodin ročně.
Každý hasič musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný
a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každý rok toto
potvrzení musí obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

autu v potoce ve Velkém Grunově, 22. 4. k požáru lesa ve
Velkém Grunově, 27. 4. k požáru travního porostu ve Stráži pod Ralskem, 2. 5. k požáru lesa v Ploužnici - Skelná
Huť.
Plán činnosti sboru jsme si schválili na výroční valné
hromadě v prosinci 2008. To znamená, že budeme opravovat, udržovat a přezkušovat svěřenou techniku v akceschopném stavu, udržovat zbrojnici a okolí a pomáhat obci
v kulturních a jiných akcích.
Doufám, že budeme i nadále pomáhat občanům obce
Brniště a blízkého okolí a pro ozdravení a omlazení bychom mezi nás rádi přivítali nové mladé hasiče.
www.sdhbrniste.cz

Jiří Kulhánek, místostarosta SDH

V této době není jednoduché být ve výjezdové jednotce,
protože když hoří nebo je nějaká jiná kalamita v pracovní
den, většina zaměstnavatelů nechce pouštět své zaměstnance z práce a tak se stává, že bohužel občas ani nevyjedeme.
Jednotliví členové sboru se snaží o to, aby sbor fungoval
jak má, každý musí přiložit svou ruku k dílu. Například i při
brigádách, které si vyhlašujeme jedenkrát měsíčně.
SDH má svůj výbor, který řídí a plánuje aktivitu hasičů
po celý rok.
V naší zbrojnici se nachází dva výjezdové automobily AVIA
a CAS 24 RTHP, bohužel jsou tyto vozy již zastaralé.
Abychom mohli jezdit k zásahům, museli jsme se vybavit
jako profesionální hasiči, tzn. mít přilbu, nehořlavé speciální oděvy, zásahové boty. Bez těchto pomůcek nemůže
hasič vyjet k ohni.
Do dnešního dne jsme v roce 2009 měli 5 vyhlášených
poplachů a pětkrát jsme vyjeli a to:
30. 1. k požáru zahradního domku, 20. 2. k havarovanému

Zlatou svatbu, 50 let společného života, oslavili manželé
Hrabánkovi z Velkého Grunova.
Oslavu spojili s životním jubileem pana Hrabánka. Za
obecní úřad byl přítomen místostarosta pan Horáček,
za SPOZ paní Hamplová a Kupková.
Do dalších společných let přejeme hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.

Co si děti v naší MŠ přejí od kouzelné rybky?!
Děti vyslovily různá přání, od kombajnu přes
panenky, tygra a jiné hračky až po kasičku
plnou peněz.
Při denním pobytu venku, od jarního do podzimního období, si rády hrají na naší školní
zahradě. Z tohoto důvodu by si přály dřevěný
hrad, domek s různými skluzavkami či prolézačkami, které se jim líbí ve vsi. Bylo by to pro
děti příjemné zpestření pobytu v mateřské
škole.
Dana Tesařová a Věra Šulcová,
učitelky MŠ

Děkujeme paní Juhošové a Severové
za sponzorské dary.
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ZAMYŠLENÍ
Již několik let se věnuji se členkami SŽ "EVA"přípravám
různých kulturních akcí pro Vaše děti. Vše by bylo v pořádku, kdybych se v poslední době nesetkávala s neomaleností ne dětí, ale jejich rodičů. Zaplatit dobrovolné vstupné není problémem místních, kteří nám rádi přispějí, ale cizích návštěvníků. Všude jinde se za akce platí vstupné
a v případě mikulášských nadílek si musí rodič ještě přinést
balíček. U nás toto nevyžadujeme, samy balíčky připravujeme a to díky našim prostředkům z dobrovolného vstupného, místním a internetovým sponzorům a obci Brniště.
A co se týká letošního dětského maškarního karnevalu,
nechápu, co by děti musely mít v tombole, abychom neslyšely, že stály půl hodiny frontu na "BLBOST". Myslíte si, že
výtka ve smyslu: „KVŮLI TOMUTO ZDE TAKOVOU DOBU
STOJÍM", je před dětmi na místě? Snažíme se ze všech sil,
aby se naše akce líbily a děti byly spokojené, ale drzost
některých rodičů nás mrzí. Na to, že v okamžiku, kdy děti
dostanou balíček, jdou domů, jsme si už zvykly. Ale vy,
dospělí, uvědomujete si, že vedete děti tomu, aby si přestaly vážit třeba jen maličkostí? Dát dohromady 150 kusů
různých odměn a drobností na každou akci není vůbec
jednoduché a málokdo to umí ocenit. Uvědomme si, že se
naše členky práci ve sdružení věnují ve svém volném čase.
Výčet každoročních akcí není vůbec krátký. Jedná se o dětský maškarní karneval, pálení čarodějnic, dětský den, zahájení školního roku, mikulášskou nadílku a dvakrát ročně
vítání občánků. Snažíme se též přispívat ZŠ na výlet. Pro
příspěvkovou organizaci to není opravdu málo. Nechceme
se dopracovat k tomu, že budeme nuceny vybírat pevné
vstupné na každou akci za každé dítě.

Toto se samozřejmě netýká všech návštěvníků našich
akcí, ale zkuste se zamyslet všichni. Zkuste nám poradit,
jak ještě lépe by šlo v našich podmínkách pracovat.
Napište nám, třeba i anonymně, co si o problému myslíte.
Zapojte se do diskuse na našich internetových stránkách
www.evabrniste.webgarden.cz, nebo použijte moji internetovou adresu:
ZDENINKASTOKLASOVA@spolužáci.cz
Zdeninka Stoklasová - předsedkyně SŽ "EVA"

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Sálem kulturního domu ve Velkém Grunově se už delší
dobu dvakrát týdně ozývá hudební doprovod ke gymnastickému cvičení místních žen, mladých i těch dříve narozených. Vždy v pondělí a ve středu se zde schází v průměru
10 cvičenek, které na svých přinesených karimatkách procvičují svá těla ve svižném rytmu hudby, podle předváděcích cviků svých cvičitelek paní Marie Nekolové a Marcely
Herbstové.
Po celodenní práci se už ženy těší na změnu denního
režimu, pobaví se v kolektivu kamarádek a zjišťují, že na
pravidelné cvičení si tělo zvyká a že mu prospívá.
Přijďte se podívat, vezměte si karimatku a možná, že vás
bude víc nejen z Grunova, ale i z okolí.

Vítání občánků

Dne 19. dubna 2009 byli na sále kulturního domu v Brništi uvítáni do života tito naši občánci:
Daniel Boháč, Pavlína Rychnovská, Robin Horáček, Lukáš Pilous, Nikola Tesařová, Jaroslav Nedbal
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YMCA informuje:
S blížícími se prázdninami postupně končí pravidelné aktivity, jako jsou kurzy angličtiny, volnočasový klub HROT, klub
deskových her Fajjún a Baby klub. Tyto aktivity se znovu rozeběhnou po prázdninovém volnu v září 2009, na některé se
můžete těšit v pozměněné podobě.
Během prázdnin také proběhne několik polodenních akcí pro děti - pozvánky s informacemi budou vyvěšeny na počátku
července.
Od 11. do 18. července se uskuteční již tradiční Rodinný tábor s výukou angličtiny v Krkonoších, který navazuje
na kurzy angličtiny.
Milovníky turistiky zveme na 11. ročník dálkového pochodu Lužická sedmička, který proběhne od 25. do 27. září.

Milí občané Brniště,
v posledních několika týdnech se intenzivně věnujeme
budování dětského hřiště v „parčíku“ u Sborového domu
Oáza. Věříme, že jste si všimli nově postavené šplhací
sestavy se skluzavkou a že vaše děti již měly příležitost si
zde pohrát. Největší odměnou za naši snahu je, když
vidíme, že dětem se zde líbí.
Veřejné hřiště pro děti od 3 do 14 let bylo naší církví
plánováno již od roku 2005. První oficiální sbírka proběhla
v rámci adventního koncertu v roce 2006. Za poslední 3 roky se nám podařilo na tento účel vybrat celkem 17.823 Kč
a to také díky vašim darům.
Zastupitelstvo naší obce schválilo přispět na výstavbu
částkou 20.000 Kč, tj. cca 10 % z předpokládaných celkových nákladů.
Po neúspěšných pokusech v roce 2008 a na počátku roku
2009 získat potřebné částky z různých fondů a nadací jsme
se rozhodli realizovat hřiště po etapách a dále pokračujeme ve snaze získat finance na dobudování od soukromých dárců, ale i z dalších vypsaných projektů. V tomto
nám nyní začal pomáhat Podralský nadační fond zřízený
ZOD Brniště.
ZOD Brniště také děkujeme za dovoz písku, který slouží
jako podkladový materiál pod hrací sestavou, aby se děti
při hraní neušpinily nebo si neublížily dopadem na tvrdý
povrch.
Firma Apollo Metal sponzorsky dodá odpadkové koše
a sloupky na vybudování oplocení.

Taktéž někteří námi oslovení místní živnostníci přispěli
finančními částkami, za což jim velice děkujeme.
Na dokončení této etapy zbývá ještě vyrobit a připevnit
informační ceduli a zabudovat lavičky.
Další etapy proběhnou v závislosti na získaných finančních
prostředcích. Na hřiště bychom rádi umístili ještě tyto herní
prvky: houpačky, šplhací sestavu pro děti od 7 let, pingpongový stůl, kreslící tabule, kuželky a kolotoč - v ceně
cca 140.000 Kč.
Všechny informace, vybrané finanční dary a další potřeby
budou v blízké době vyvěšeny na našich webových stránkách www.bjb-brniste.cz.
Pokud byste mohli jakoukoliv částkou přispět i vy a podpořit tak toto dílo určené pro děti z naší obce, budeme vám
velice vděční.
Vaše dary můžete předat osobně v domě BJB Brniště nebo
zaslat na účet 216019229/0300 vedený u Poštovní
spořitelny. Do zprávy pro příjemce prosím uveďte účel
„dětské hřiště“. Pokud váš dar přesáhne částku 1000,- Kč,
bude vám vystaven doklad o přijetí sponzorského daru
a sponzorská smlouva za účelem odpočtu z daní.
Miloš Matys
vedoucí projektu dětské hřiště
BJB Brniště
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ZÁSADY PRVNÍ POMOCI
Každý z nás se může dostat do situace, ve které bude
potřebovat nebo dokonce sám poskytovat první pomoc.
Cílem je pomoci ohroženému tak, abychom předešli
komplikacím a zmírnili následky poranění. Proto musí být
první pomoc kvalitní a hlavně včasná. Velmi důležité je
i umět přivolat rychlou zdravotnickou pomoc, která je
na telefonním čísle 155. Sdělíme: jméno volajícího, místo,
čas a charakter nehody, počet poraněných a charakter
jejich zranění, přístupové cesty k místu nehody, kontaktní
telefon.
Protože nastává letní období, na které se těší hlavně děti,
uvedeme v tomto čísle zásady první pomoci, kterých můžeme právě v létě využít.
Úžeh - úpal

Pokud dojde k zástavě krevního oběhu, poskytujeme první
pomoc. Postižený musí ležet na zádech na pevné podložce, začneme ihned s masáží a to třicetkrát stlačíme hrudník
do hloubky 4-5 cm, pak vdechneme dvakrát do postiženého, pokračujeme do příjezdu lékaře.
Popáleniny
Příznaky: začervenalá kůže, pálivá bolest, při II. stupni se
již tvoří puchýře
První pomoc: Postiženého odsuneme od zdroje, okamžitě
začneme chladit a to nejméně 15-20 minut, ránu sterilně
kryjeme a končetinu znehybníme. Při II. a III. stupni popálení přivoláme lékařskou pomoc, na popáleniny II. a III. stupně nikdy nedáváme mast a nepropichujeme puchýře.
Uštknutí jedovatým hadem

Příznaky: Postižený má zrychlený tep i dech, pocit nevolnosti, malátnosti nebo bolest hlavy.

Při kousnutí zmijí jsou patrné dvě ranky vedle sebe.

První pomoc: Okamžitě přesuneme postiženého do stínu,
chladnější místnosti apod., opatrně ochlazujeme (zábaly,
koupele), podáváme tekutiny (zejména minerálku), průběžně kontrolujeme dech i tep a v případě zhoršení stavu
voláme lékaře.

První pomoc: Končetinu mírně zaškrtíme nad ranou směrem k srdci, abychom zamezili odtok žilní krve, masírováním okolí rány se snažíme podpořit krvácení, aby byl jed
vyplaven z těla - nikdy ránu nevysáváme ústy, ani ji nenařezáváme, ránu sterilně kryjeme, znehybníme, s postiženým co nejméně hýbeme a voláme lékařskou pomoc.

K létu patří koupání, které se může změnit v boj o život.
Tonutí
První pomoc: Musíme ihned zahájit oživování, velmi důležitý je čas, kdy bylo oživování zahájeno. Při úplné zástavě přívodu krve do mozku dochází k poškození buněk
mozkové kůry asi za pět minut. Pokud jsme u poškozeného sami, voláme nejdříve lékaře, potom oživujeme.
Položíme postiženého na záda, vyčistíme dutinu ústní,
zakloníme hlavu, předsuneme dolní čelist, tím uvolníme
dýchací cesty, a zahájíme umělé dýchání dvěma hlubokými vdechy jdoucími rychle za sebou - frekvence vdechu
je jeden vdech za šest sekund, hrudník postiženého by se
měl zvedat, měla by se vracet normální barva pleti, každé
dvě minuty kontrolujeme známky krevního oběhu - pohmatem na krkavici.

Věříme, že našim čtenářům tento příspěvek pomůže oživit
si tyto zásady první pomoci, na které se časem zapomíná
a zvláště ve stresovém okamžiku nehody si často člověk
„ neví rady“.
Ze zdravotních materiálů čerpala a připravila
Iva Tomková

Poděkování
Děkuji panu Josefu Jirotkovi a mužské části pracovní čety
obce Brniště za přípravu dřeva na pálení čarodějnic.
Poděkování patří též místním střelcům a hasičům za postavení vatry a za spolupráci při oslavách dětského dne.
Zdeninka Stoklasová - předsedkyně SŽ"EVA"

Den učitelů
Dne 30. března 2009 proběhlo zasedání Zastupitelstva obce Brniště v základní škole.
U příležitosti Dne učitelů předal
pan starosta z rozhodnutí zastupitelů pamětní plaketu Jana
Ámose Komenského paní Ivě
Tomkové za celoživotní práci
ve školství a s mládeží. Paní
Tomková vtiskla svůj osobitý
pedagogický punc několika generacím našich spoluobčanů
a ani po odchodu na zasloužený odpočinek nesložila ruce
v klín a aktivně se podílí na vedení obecní kroniky.
Za toto vše jí patří náš dík.
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ŠKOLNÍ VÝLET
Osmnáctý den v měsíci, v květnu ráno v pondělí,
dospati jsme už nemohli, brzy jsme se vzbudili.
Věci sbalit, jídlo, pití, na cestu se připravit
a se všemi tady doma na dva dny se rozloučit.
Prvním cílem cesty naší byla zoo v Praze,
po usazení v autobuse bylo nám všem blaze.
Medvědi, lvi, hmyz i ptáci, ale hlavně opice
k nakouknutí lákali nás, bavili nás velice.
Unavení, vykoukaní, dali jsme si svačinku
a za malou chvíli už seděli jsme v parníku.
Plavba lodí po Vltavě s námi na palubě,
ve zdymadlech rozdíl výšky ta loď zvládla hravě.
Dále přes přehradu Slapy do kempu jsme mířili,
směr ŽIVOHOŠŤ, S-INKLEMO, tak tady jsme přespali.
Starali se o nás vzorně, všude čisto, jídla dost.
Televize na pokojích! Z toho jsme měli radost.

Oslava Dne dětí
Při oslavách MDD nám počasí opravdu nepřálo.
Jelikož celý týden nepřetržitě pršelo, musely by děti soutěžit jen v plaveckých disciplínách a na trávě se moc dobře
neplave, byl na poslední chvíli posunut dětský den z 30. 5.
na 6. 6.
V sobotu 6. 6.se na Lesním zátiší sešlo v doprovodu rodičů
asi 100 oslavenců. Nejdříve si všichni zastříleli ze vzduchovky, zaskákali panáka a přes švihadlo, malovali křídou,
házeli míčkem na cíl, skládali komín z kostek, shazovali
kuželky, hasili oheň ve formě lahve, házeli šipkami a snad
se dobře pobavili. Jako odměnu si odnesli balíček sladkostí a nějakou tu drobnost.
Kolem čtvrté začalo pršet, a tak se děti místo diskotéky
rozešly domů.
Zdena Stoklasová

Po večeři hygiena, chvilka klidu ve sprše,
pak jsme mohli na pokojích navštěvovat kámoše.
V devět hodin po večerce jako špalci usneme,
na další den sílu dobrat zdravým spánkem musíme.
Po snídani balíme si, konečně je po dešti,
autobus nás všechny veze ke Konopišti.
Prohlídka je zajímavá, nikdo se tu nenudí.
Co však v hlavě uchováme? To se ještě uvidí.
Nejkrásnější ale byla cesta vláčkem tam i zpět
a že dole pod zámkem mohli jsme i utrácet.
Dárky domů, něco na zub jsme si tady koupili,
na poslední část výletu - na Mělník jsme vyjeli.
A co tady Na vyhlídce návštěvy obdivují?
Jak Vltava s Labem dole v jeden tok se spojují.
Co jediné nestihlo se byla místní kostnice,
za to mohly přeplněné a ucpané silnice.
Autobus nás veze domů, ve zdraví se vracíme
a na další školní výlet už nyní se těšíme.
Nezmokli jsme, nenastydli, počasí nám přálo,
mohlo to být ale delší, tohle bylo málo!
Žáci 3. a 4. třídy ZŠ Brniště

JUBILANTI
Duben:
Františka Stehlíková
Alexander Tomašek
Věra Drbohlavová
Marie Kuziová
Ladislav Hruška
Jaroslava Ondrášková
Květen:
Zdeňka Bartošová
Vítězslav Náprstek
Miloslava Strejcová
Miroslav Hrabánek
Karel Kuc
Ivana Malinová
Ludmila Karčová
Doris Vránová
Jaroslav Řeháček

Červen:
Miloš Ježovica
Ladislav Merc
Miroslav Bernard
Bohumil Kasl
Josef Dvořák
Milan Kolbek
Věra Kaslová
Jarmila Válková
Jiří Šimek
Marie Kleinová
Renata Manová

Blahopřejeme
a přejeme
pevné zdraví
do dalších let.

Navždy se s námi rozloučili:
pan Josef Hofman, pan Rudolf Valenta
paní Helena Hodoušová
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Školní výlet

18. - 19. května 2009 uspořádala naše ZŠ Brniště dvoudenní výlet. Tentokrát jsme jeli prozkoumat oblast středních Čech.
První den žáci navštívili Prahu. Podívali se do zoo a parníkem se projeli po Vltavě. Odtud přejeli na Slapy a v Živohošti se
ubytovali.
Druhý den je čekala prohlídka zámku Konopiště a v Mělníku soutok Labe s Vltavou.
Výlet se vydařil a všichni moc děkují obci Brniště za finanční uhrazení nákladů na autobusy. Dík patří i SŽ Eva za sponzorování vláčku k zámku Konopiště.
Smutné jsou ale žákyně 5. třídy, protože tento výlet s naší školou byl pro ně poslední. Po prázdninách se totiž rozcházejí
do jiných škol.

Žákyně 5.třídy ZŠ Brniště - šk.r. 2004-2009

Mgr. Věra Tvrdíková

Barbora Dvořáková

Lucie Novotná

Erika Holinková

Tereza Štefanová
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Klára Zagyiová
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