BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané.
Čas neúprosně letí jak voda a už tady máme zase jaro. Letošní zima byla opravdu mírná a dosti podobná té roku 2007. Hezké
březnové počasí vylákalo ven děti, které téměř každý den zaplnily nové hřiště za školou.
Počasí se vydařilo také při konání druhého brnišťského masopustu. Účastníků v maskách i bez masek bylo hodně, a tak
doufám, že se bohatý program povedl a všichni nakonec odcházeli domů spokojeni. Rád bych poděkoval všem, kteří se na
přípravě masopustu podíleli. O týden později měli po delší odmlce premiéru naši ochotníci. Musím je pochválit a poděkovat jim
za skvěle nastudovanou hru „Opala“ a za výborné herecké výkony! Zaplněný sál a potlesk pro ně byl tou největší odměnou.
Věřím, že nezůstanou u jedné hry a brzy pro nás nacvičí něco dalšího.
Nová zasedací a obřadní místnost je stavebně ukončena. Nyní čekáme na objednaný nábytek. Premiérovou akcí v těchto
prostorách bude vítání do života nově narozených občánků, které se uskuteční 27. dubna. V současné době probíhá výběr
dodavatele na výstavbu chodníků v naší obci. Na začátku května se dozvíme výsledek žádosti o dotaci a v průběhu června by
se mohlo s pracemi začít.
Přibližně v polovině měsíce dubna zahájí Liberecký kraj opravu dvou havarijních úseků svých silnic ve Velkém Grunově. První
v blízkosti křižovatky na Zákupy s sebou přinese úplnou uzavírku. Objízdná trasa pro všechny cizí řidiče, a hlavně nákladní
dopravu, bude odkloněna na Noviny pod Ralskem, strážskou křižovatku a Luhov. Druhý úsek na konci Velkého Grunova
směrem na Pertoltice pod Ralskem bude řízen semaforem. S Libereckým krajem také řešíme dopravní obslužnost
autobusovou dopravou, o případných změnách v jízdním řádu budete včas informováni. Potřebnými opravami vzniknou
určité dopravní komplikace, a tak Vás žádám o pochopení a trpělivost. Je dobře, že se kraj do oprav pustil, protože tyto úseky
jsou opravdu nebezpečné. Omezení způsobená pracemi na opravách by měla trvat 3 až 4 měsíce.
Od začátku dubna nastoupili občané registrovaní na úřadu
práce na veřejně prospěšné práce pro naši obec. Letos bylo
žádostí o práci mnoho, ale protože nebyl úřadem práce
navýšen mnou požadovaný počet míst, nemohli jsme vyhovět
všem.
Došlo také ke změně správcovství webových stránek obce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Janu Třískovi, jak za
vedení webových stránek, tak za fotografování na všech akcích
v naší obci. V souvislosti s přechodem na jiného administrátora,
a s tím spojené přehrávání velkých souborů fotogalerie na nový
server došlo ke zpoždění zveřejnění fotek na webových
stránkách z posledních akcí, zejména masopustu. Uživatelům
webových stránek se tímto omlouváme.
Pro všechny účastníky společného setkání ke Dni matek,
připravíme krátké promítání fotek z proběhlých akcí přímo na
sále. Podrobnosti k pozvánce naleznete v tomto čísle
Zpravodajství.
Závěrem bych Vám chtěl popřát krásné slunečné jarní dny
a pohodové prožití velikonočních svátků. Budu se těšit na
setkávání s Vámi, ať už na akcích pořádaných obcí, Podralským
nadačním fondem nebo spolky v našich obcích.
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s policistou P. Mišákem
Výroční zpráva obce
Velikonoční veršovánky našich dětí
Mokřady na Panenském potoce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém 38. a 39. zasedání ve dnech 26. února a 26. března.
Předmětem jednání únorového zastupitelstva bylo schválení smlouvy s pořizovatelem změny ÚP Brniště. Dále jsme
schválili komisi pro výběrové řízení na akci výstavba
chodníků ve Velkém Grunově a v Brništi, a další potřebné
usnesení, týkající se výstavby chodníků (zadávací dokumentaci a seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni).
Na posledním zastupitelstvu jsme opět podpořili podání
žádosti ohledně vybudování varovného systému, sloužícího ke snížení rizik povodní. Ve Velkém Grunově je plánována oprava opěrných zdí u silnice, poničených
povodněmi. Naše obec v této věci plně spolupracuje, tak
aby vše bylo co nejdříve opraveno. Zabývali jsme se
žádostmi ohledně pronájmu a odkoupení pozemků.
Schválili jsme podmínky pro možné udělení souhlasu

k těžbě na Tlustci. Na těchto podmínkách jsme pracovali
několik měsíců a jsou jakýmsi základem pro naše další
jednání s firmou Kamenolom Brniště. Starosta nás
informoval o tom, že znovu apeloval na kraj, aby opravil
své silnice, které jsou v katastrofálním stavu, především
směrem na Lindavu, Velký Valtinov a Noviny pod Ralskem.
Zapsal Miloš Matys

Pozvánka
Setkání zastupitelstva obce tentokrát
proběhne v úterý 29. dubna od 17 hod
v nové zasedací místnosti v budově OÚ.

OÚ INFORMUJE
Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme
Na mnoha místech v rámci provozovaného území
společnosti SČVK se ve schránkách zákazníků objevují
letáky, nabízející rozbory pitné vody. Domácnosti
zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři,
nabízející filtry na úpravu vody.
Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není
tedy třeba si tuto službu objednat a platit za ni. Informace, které podávají dealeři filtrů o vodě z kohoutku,
jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při
návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více
zákazníků Ústeckého i Libereckého kraje, které
navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku. „Vynalézavost dealerů
nezná meze,“ uvedla dále Kardianová, „volala k nám
do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou
navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako
pracovníci vodáren, odebírající vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku trvali na tom, že paní musí
podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl

udělat rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila,
že podepsala kupní smlouvu na filtr.“
Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad, Váš dodavatel
pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SČVK), dodává pitnou vodu dle požadavků
platné legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu, četnost
a rozsah kontroly pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich
domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče
kvalitní, zdraví nezávadná pitná voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna pravidelně
dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje
Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že
dodávaná pitná voda odpovídá ve všech stanovených
ukazatelích platné legislativě. V případě změny kvality
pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků
apelujeme tímto na všechny obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje, aby byli obezřetní a informace o kvalitě
pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele pitné vody
na telefonním čísle 840111111,“
SČVK

Obezřetnosti není nikdy dost
Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí všem vlastníkům nemovitostí novou službu, které se pracovně říká „Hlídací
pes“. Žijeme v době, kdy by nekalostí a podvody některých lidí mohlo dojít k neoprávněné změně ve vlastnictví nemovitostí
(domů, budov, pozemků). Omezit toto riziko má nově nabízená služba katastrálního úřadu.
Jak o službu požádat a co stojí?
Vlastníci datové schránky si ji mohou zřídit přes webovou aplikaci. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat
osobně na kterémkoli katastrálním úřadu. Žádosti jsou vyřizovány na počkání a služba je aktivní hned po zaplacení úplaty.
Ta je stanovena v závislosti na počtu nemovitostí, ke kterým má uživatel věcné právo. Do dvaceti sledovaných nemovitostí
včetně a nepřesáhne-li se tento počet ani v následujících letech, činí jednorázová úplata pouze 200 Kč při zřízení služby.
Další podrobnosti naleznete na webových stránkách https://ozs.cuzk.cz nebo Vám je poskytnou přímo na
katastrálním úřadu.
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, zřízený zákonem České národní rady, ze dne
21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti
svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České
republiky. Policie České republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní prezidium, útvary s celostátní
působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství
policie. Jejich územní obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.
Svou pozornost jsem obrátila k Obvodnímu oddělení Policie ČR Stráž pod Ralskem, jehož vedoucím je
npor. Mgr. Petr Mišák. Spádovými obcemi pro místní služebnu jsou také naše obce.
Pane nadporučíku, mohl byste se nejprve našim
čtenářům více představit?
Zdá se to až neskutečné, ale u policie sloužím už 27 let.
Svůj nástup si pamatuji přesně, bylo to konkrétně 1. července 1987 do Stráže pod Ralskem a jako řadový policista.
Vedoucím obvodního oddělení jsem od roku 1992.
To jste tedy celé své profesní působení u policie
zůstal věrný Stráži, to je záslužné! Jistě tuto oblast
dobře znáte.
Rozloha území, ve kterém s kolegy působím, je 66 kilometrů s 6,5 tis. obyvateli. Do spádovosti patří Stráž pod
Ralskem, Břevniště, Dubnice, Hamr na Jezeře, Brniště,
Luhov a Velký Grunov. To víte, že za své dlouhé působení
toto území dobře znám.
Zmínil jste kolegy, s kolika policisty území zajišťujete?
Ještě nedávno, konkrétně v roce 2013, čítalo mnou řízené
obvodní oddělení 8+1 policistu. V letošním roce 2014 došlo
k potřebnému navýšení na 11+1. Fyzicky policistů je 9,
se mnou 10. Dva noví kolegové studují. S každým dalším
člověkem se lépe stavějí služby, a za to jsem rád.
Pojďme čtenářům přiblížit naše obce, jak to u nás
vypadá s trestnou činností?
Brniště, Luhov i Velký Grunov tvoří klidnější část námi
dohlíženého území. Je to jistě ovlivněno venkovským
uspořádáním, a tím i rozložením obyvatelstva. Z pohledu
trestných činů se jedná o majetkovou trestnou činnost,
kterou jsou krádeže či vloupání do rekreačních objektů.
V přestupkové agendě se jedná o přestupky zejména
v oblasti bezpečnosti silničního provozu a veřejného
pořádku. Tyto záležitosti jsou většinou řešeny na místě
uloženou blokovou pokutou. Pokud bych se vyjádřil
v procentech, pak z Brniště, Luhova a Velkého Grunova se
jedná o 10 % z celkového nápadu u trestné činnosti.
U přestupků je to 22% z celkového nápadu.
Význam Vaší činnosti určitě spočívá také v prevenci,
viďte?
To jistě! Pokud je to možné, vysílám hlídky do území tak,
aby činili jeho obhlídku. Konáme časté a potřebné dohlídky
bezpečnosti silničního provozu. Spolupracujeme s obcí
také při pořádání různých akcí, kde se předpokládá vyšší
koncentrace osob, ať se tito lidé pohybují na komunikacích,
či třeba v areálu Lesního zátiší při tradiční pouti, dožínkách
a podobně. Preventivní činnost chceme zaměřit na děti
ve školách a na seniory. Pro obě skupiny a nejen pro ně
chystáme besedy. Občané by měli policisty, kteří se starají
a pomáhají zajišťovat jejich bezpečnost, dobře znát. Proto
je připraven projekt, kdy občané budou znát svého
„okrskáře“. Starší generace toto označení velmi dobře
pamatuje. V Brništi bychom toto chtěli realizovat zřízením

kontaktního místa v nové zasedací místnosti obecního
úřadu, kam bude policista docházet ve stanovenou dobu.
Měli bychom představu, že se na něj budou občané
obracet se svými problémy. Uvidíme, jak se to osvědčí.
V Brništi se rozbíhá také projekt „Druhá šance“. I zde
chceme poskytovat poradenství a pomáhat s prevencí.
Víte, občany často zlobí chování, jak bych to nejlépe
vystihla…, zkrátka chování náctiletých, vandalismus
obecně.
To je problém naší doby. Říká se, kdo si hraje, nezlobí.
Tedy, pokud má dospívající mládež nějakého koníčka,
sportovní vyžití, je to dobré. Důležitou a nezastupitelnou
roli hraje výchova v rodinách. Věřím, že se snaží učitelé ve
školách. Za školou v Brništi vyrostlo hřiště, které určitě
nabízí sportovní vyžití nejen pro školu, ale i mimoškolní
aktivity.
Určitě i Vy po náročné práci potřebujete odreagování.
Jaké jsou Vaše koníčky?
Já nejraději relaxuji na kole nebo při pěší turistice. Počasí
letošního jara přeje, tak se na cyklistické výjezdy moc
těším. Doufám, že i letos se mi podaří najet alespoň
2 tisíce kilometrů. Samozřejmě to není jen o množství
ujetých kilometrů, ale také popovídat si s přáteli a podívat
se na pěkná místa, kterých tu v okolí máme mnoho.
Pane nadporučíku, přeji Vám hodně příjemně
najetých či ušlých kilometrů. Chci Vám vyjádřit
poděkování za rozhovor. Zároveň Vám i Vašim
kolegům na oddělení děkuji
za práci, kterou vykonáváte
při zabezpečování bezpečnosti i při všech preventivních
činnostech. Ať se daří.
Pro Zpravodajství se ptala
Mgr. Daniela Pastorková

Služebna policie ve Stráži p. Ralskem
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Škola se připravuje na jaro
Protože letos jaro opravdu nezahálí, i škola v Brništi se už probudila z nepříjemného zimního spánku. A skočila do toho
rovnýma nohama.
Oslava jara začala vítáním nových školáků při zápisu. Bylo opravdu příjemné přivítat 17 nových žáčků do první třídy,
a to nastartovalo spolu s krásným počasím školu k dalším aktivitám.
První byla návštěva Prahy, především Pražského hradu. Děti měly možnost prohlédnout si s průvodcem nejen venkovní
prostory hradu, ale též jeho interiér. Největším zážitkem však určitě bylo setkání s prezidentem republiky, i když pouze při
jeho průjezdu hradním nádvořím. Vidět střídání hradní stráže, ale určitě také stojí za podívanou a inspiruje hlavně naše
chlapce, coby budoucí vojáky.
Za zmínku samozřejmě stojí
také návštěva nově zbudovaného ekocentra v Brništi.
Velmi příjemné a naučné
dopoledne pod vedením
zdejších lektorek zde strávili
žáci I., II. a V. třídy.
Spolupráce s ekocentrem
bude pokračovat i v příštích
měsících. Hned v dubnu
žáci navštíví již podruhé
naše kolegy v německém
Neukirchu. Ale o tom zase
až příště!
Věra Tvrdíková

Výlet na Pražský hrad - Hradčanské náměstí

Prvňáčci na exkurzi v kravíně
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Páťáci v herně ekocentra

VE L I K O N O C E
Velikonoční veršovánky našich dětí
Zajíček a Kuba
Jakub Hruška

Velikonoce
Sára Georgieva

Velikonoční
Tereza Kettnerová

Na rozkvetlé louce sedí zajíček,
v košíku má velkou kupu vajíček.
Připravil je asi na koledu,
moc pěkně, to já nesvedu!

S mamkou všechno připravíme,
vajíčka si nabarvíme.
Beránka, sladkosti v koši,
koledníkům mamka nosí.
Ať si každý vezme co rád
a jde dále koledovat.

Kropenatá slepička,
nanesla nám vajíčka.
S mamkou jsme je sebraly,
pěkně spolu barvily.

Pomlázku si uplést umím,
na děvčata s ní rád chodím.
Pořádně je vyšupám,
z toho velkou radost mám.

Když pak kluci u dveří
pomlázkami hašteří,
každý jedno dostane,
když si ráno přivstane.

Velikonoční básnička
Jan Záhorec

Velikonoce
Ondřej Ptáček

Přišel k nám velikonoční zajíček,
přinesl pytel plný vajíček.
Maminka si je pak vzala,
koledníkům rozdávala.
Já jsem taky jedno dostal,
když jsem pěkně koledoval.

Připravím si pomlázku,
jdu vyšupat Vanessku.
Co mi dá na oplátku?
Mašli a čokoládku.

Když jsme holky vyšupali,
kraslice nám rády daly.
Teď zůstanou stále pěkné,
to si o nich každý řekne.
Navštívím je zase za rok,
na koledu bude nárok.

Dál se vydám po vesnici,
najdu každou krasavici.
Všechny musím pomladit,
pak se domů navrátit.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 26. prosince 2013
oslavili manželé Kozlovi 60 let společného života.

Dne 22. ledna 2014
oslavili 65 let společného života manželé Vanišovi.

Srdečně gratulujeme a do dalších let oběma manželským párům
přejeme pohodu, pevné zdraví a spoustu radosti.
Za SPOZ Květa Kupková
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Mokřady na Panenském potoce a Stezce hastrmanů
Velké téma v povodí Panenského potoka jsou úseky
s mokřady, podmáčené louky a bažiny, které se nacházejí
také u nás v Brništi. Že jde o cennou součást naší přírody,
potvrzuje i dotační program na záchranu mokřadů a tůní
podél potoků a řek. Nejedná se o utrácení peněz, ale
o nutný krok, který může zabránit velkým škodám při
povodních a nárazových deštích.
Podmáčené louky a mokřady mají významnou vsakovací
schopnost. V lese, kde jsou mokřady, zůstává voda ve stínu stromů dlouhé týdny a stává se zásobárnou na období
bez dešťových srážek, nebo když uhodí sucha. Stín a podmáčené prostředí jsou domovem živočichů všeho druhu.
Jak hmyz, vodní ptactvo, tak vodní žoužel i ryby jsou přímo
pokladem pro udržitelnost a pestrost přírody našeho
regionu.
Je škoda, že se mnozí lidé domnívají, že olšiny se musí
prosvětlit, že mokřad je vhodný k zasypání odpadem
a k vysušení. Je to veliká škoda a krutý omyl z minulého
století.
Dopřejme si častý výlet po Stezce hastrmanů. Každá
maminka či tatínek může zde na příkladech ukázat na
hodnoty rybníku Vratislav či lužního lesa u mlýna nebo při
cestě k nádraží. Rákosiny, olšiny, potůčky a tůně jsou živý
organizmus a též velké divadlo, kde probíhá nádherný
život broučků či čolků. Těm malým to připomene řadu
pohádkových dějů a zázraků. I u nás v rákosí možná bydlí

vodní víla, hastrmánek či zlatá rybka. Mají rádi mlhu, stín
a vlhké šosy. Jsou to hodní a velmi užiteční tvorové. Když
jim budeme trošku chránit jejich prostředí, tak i nám mohou
splnit různá přání a třeba to budou i zázraky.

Víte, že ……?
Mokřad je část území s vysokou hladinou spodní vody,
často se střídavou hladinou, vystupující nad terén a tvořící
větší vodní plochy.
Mokřady v minulosti pokrývaly více jak 50 % území.
Rozvojem dopravy a zemědělství se podíl mokřadů snížil
na kritickou mez asi pouhých 6 % území ČR.
Rostliny v podmáčeném území vytvářejí husté travní
vrstvy, spolu s rákosinou a stromy či keři často zcela
zakrývají hladinu, brání přístupu světla a odpařování vody.
V houštinách mokřadů žijí unikátní skupiny živočichů
a rostou chráněné druhy rostlin. Jsou zásobárnou vzácných hub a lišejníků.
Mokřady vytvářejí vlastní biostrukturu jak tvorbou rašeliny
a porostů, tak i živočišstva. Váží vodu dešťovou, přítokovou
či z pramenů.
Celosvětová ochrana mokřadů - první smlouva, Úmluva
o mokřadech, byla podepsána v roce 1971 v Ramsaru
a zavazuje státy k vyhlášení chráněných mokřadů
a k ochraně vodního ptactva.
Miroslav Těšina

Ochotníci „BRAVO!!! A DÍKY VÁM.“
V sobotu 8. března 2014 jsme si my, kteří jsme se v odpoledních, respektive podvečerních hodinách sešli na sále
brnišťského kulturního domu, jistě prodloužili život, neboť jak známo, smích má tuto kouzelnou schopnost. Zasloužili se o to
naši divadelní ochotníci, kteří pod vedením Mgr. Libuše Horáčkové, nastudovali a zahráli divadelní hru OPALA.
Vtipné dialogy a monology protagonistů, šité na míru místu a politické situaci v české kotlině, nemohly nechat bez úsměvu
na tváři snad nikoho z přítomných.
Po delší odmlce, kterou brnišťský ochotnický divadelní soubor prošel, předvedl výkon hodný profesionálů.
Takže, milí ochotníci ještě jednou „ BRAVO!!! DÍKY VÁM A JEN TAK DÁL.“
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Gábina Tomková

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE BRNIŠTĚ ZA ROK 2013
Činnost samosprávy

Oblast majetku

ZO zasedalo na 11 zasedáních a přijalo 117 usnesení.

V průběhu roku získala obec další část historického
a bezúplatně převedeného majetku od Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových v účetní hodnotě téměř 3 mil. Kč. Jednalo se převáženě o ornou půdu, trvalé travní porosty
a komunikace a dále lesní půdu.

Rozpočet obce
na rok 2013 byl schválen dne 19. prosince 2012
jako vyrovnaný ve výši 13.734.80 Kč. Během roku
bylo schváleno 9 rozpočtových opatření v návaznosti
na zapojení dotací a s ohledem na vývoj příjmové
a výdajové stránky.

Obec nemá žádné úvěry a neručí žádným svým
majetkem.

Rozpočet po úpravách

Větší akce realizované z rozpočtu obce:

Příjmy 17.654 tis Kč skutečnost 21.602 tis Kč 122 %

Výstavba víceúčelového hřiště v Brništi včetně herních prvků – 1.660 tis Kč

Výdaje 18.486 tis Kč skutečnost 18.083 tis Kč 98 %
Největší propad mezi příjmy a výdaji je opět v kapitole
sběr a svoz komunálních odpadů.

Výstavba mostku M-06 u čp. 77 – 727 tis Kč
Rozšíření veřejného osvětlení v Brništi na konci obce
směr Lindava – 140 tis Kč
Ošetření lip u kostela sv. Mikuláše – 119 tis Kč

Příjmy od občanů 662 tis Kč a 209 tis Kč od
EKOKOMU za zpětné využití tříděného odpadu
– plasty, sklo a papír, zatímco výdaje na svoz odpadů
2.194 tis. Kč. Ztráta činí 1.323 tis. Kč.

Modernizace kanceláře na OÚ – 99 tis Kč

Přijaté dotace, příspěvky a dary

Nákup příkopové ramenové sekačky pro traktor
Belarus – 192 tis Kč

420 tis. Kč od úřadu práce na zaměstnávání na veřejně prospěšné práce
685 tis. Kč od Ministerstva dopravy na opravu cest po
povodních

Výměna střešní krytiny a zateplení půdy v budově ZŠ
ve Velkém Grunově – 441 tis Kč

Přípravné práce na výstavbu chodníků ve V. Grunově
a v Brništi (projekty, územní řízení, stavební povolení,
majetkoprávní vyřizování).

65 tis. Kč od KÚLK na hospodaření v obecních lesích

Životní prostředí

99 tis. Kč od KÚLK na vybavení jednotky JSDH

Provoz sběrného dvora SD plní svůj účel a je občany
stále více využíván. Do dvora bylo odevzdáno 75,69 t
směsného odpadu, 6,27 t plastů a 17,18 t nebezpečného odpadu.

769 tis. Kč od Státního zemědělského intervenčního
fondu na výstavbu multifunkčního hřiště u školy
v Brništi
200 tis. Kč dar od firmy Partner in Pet Food na výstavbu multifunkčního hřiště

Základní a mateřská škola

54 tis. Kč z Ministerstva ŽP na podporu obnovy funkcí
krajiny – údržba lip u kostela sv. Mikuláše

V pěti třídách základní školy učí 6 učitelek a navštěvuje ji 58 žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení,
o 35 dětí se starají 2 paní učitelky.

21 tis. Kč z Ministerstva kultury na rozvoj informační
sítě knihovny Brniště
30 tis. Kč příspěvek od obcí Pertoltice p. R. a Noviny
p. R. na činnost JSDH
Pohledávky:
Místní poplatky
Faktury nehrazené
Nájemné

Občané
V loňském roce se v obci narodilo 15 dětí, zemřelo
14 občanů. K 31. 12. 2013 mělo Brniště 1360 obyvatel.

222 tis. Kč
10 tis. Kč
100 tis. Kč
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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE BRNIŠTĚ ZA ROK 2013

Hřiště vybavené herními prvky

Vystoupení dětí při svátku matek

Výstavba
víceú
víceúčelového
čelového hřistě vy
vyšla
šla na 1.660 tis. K
Kč
č

Netradiční zahájení školního roku

Nová střecha na budově ZŠ ve V. Grunově

Na krajské dožínky zavítal i hejtman M. Půta

Podzimní vítání občánků zaplnilo sál KD

Nově vybavená kancelář na OÚ

První fáze rekonstrukce
střechy
Mikuláše
kostela sv. Mikuláše
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Pálení čarodějnic tradičně organizuje
SŽ Eva
SŽ

ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje v Podralském nadačním fondu
V rámci ekokroužku máme pro děti nachystanou celou řadu aktivit, nejen u nás v Brništi:
16. 4. na děti čeká Jarní probuzení (pozorování a zkoumání rostlin a živočichů).
25. 4. se celá škola vypraví na výlet do Neukirchu v Německu.
26. 4. pojede ekokroužek na akci Den Země do Liberecké ZOO.
Všechny dospělé bychom velmi rádi pozvali na relaxační a tvořivé večery, které budou nadále probíhat ve středu
od 16 do 18 hod (jednou za 14 dní). Témata jsou opravdu zajímavá, posuďte sami:
9.
23.
14.
28.

4.
4.
5.
5.

Pro velké
5. 4.
12. 4.
19. 4.
26. 4.

Zdobení vajíček a výroba jarních dobrot (pampeliškový džem)
Keramická dílna
Povídání o bylinkách a výroba bylinných sirupů
Výroba víl a panenek s duší
i malé jsme připravili celou řadu víkendových akcí. Přijďte se pobavit, pohrát a zasportovat si:
začneme akcí Ukliďme příkopy
pokračujeme každoročním Otevíráním stezky hastrmanů
proběhne Den Země ve Velkém Valtinově, kterého se též účastníme
odstartujeme I. ročník Brnišťského půlmaratonu!

Dále také pokračujeme s pravidelnými přednáškami pro veřejnost, vždy v úterý od 15 do 17 hod v ekocentru.
15. 4. „Zemědělství šetrné k přírodě“
29. 4. „Kompostování bioodpadu“
20. 5. „Možnosti založení obecního biokompostu“
Těšíme se na všechna setkání s Vámi a Vašimi dětmi.

Podrobnosti k aktuálním akcím sledujte na www.podralsko.cz
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Pozvání do Oázy
Přejeme Vám hezké jarní dny a radost ze života. Hezkým dnům a radosti pomáhají také zajímavá setkání. K několika
takovým Vás zveme k nám do kostelíka. Kromě pravidelných bohoslužeb v neděli v 9:30 hod a dalších pravidelných setkání
během týdne, na které jste stále srdečně zváni, máme připraveno i něco výjimečného. Nenechte si to ujít:

BLAHOSLAVENÍ - Putovní výstava fotografií a výtvarných prací klientů Dětského centra Paprsek
Ve dnech 1. – 21. dubna, otevřeno v úterý, pátek a sobotu od 15 do 18 hod
Cílem tohoto projektu je představit a předat poselství života
mentálně postižených veřejnosti
Dobrovolným vstupným podpoříte základní potřeby klientů
s kombinovaným zdravotním postižením Dětského centra Paprsek

Velkopáteční a Velikonoční kantáta
V neděli 20. dubna v 16 hod
Vokální kvartet CREDO s průvodním slovem Davida Hejzlara

Noc kostelů
V pátek 23. května bude Oáza otevřena od 17 do 24 hod
V 17 hod aktivity a soutěže pro děti
V 18 hod promítání filmu „Příběh Ježíše Krista pro děti“ - pravdivý příběh o Ježíši, jak ho viděly děti jeho doby
Ve 20 hod promítání hraného dokumentu „Záblesk věčnosti“ s následnou diskusí na téma „život po životě“

Další informace a kontakt:
Miloš Matys, pastor baptistického sboru v Brništi
Tel. 777 125 313, e-mail: milos.matys@seznam.cz

Stavební práce
úpravy zahrad
David Šulda
Pihel 205
david.sulda@seznam.cz
mobil: 604 890 610

Roman Synek
Nový Bor Alšova 882
romansynek80@seznam.cz
mobil: 724 826 158

OÚ INFORMUJE
INFORMACE ZE SBĚRNÉHO DVORA

Od 1. dubna začíná platit letní otevírací doba Sběrného dvora:
ÚTERÝ: 12 – 17 hod • ČTVRTEK: 9 – 14 hod • SOBOTA: 14 – 18 hod
Opět je vyhlášena sbírka pro diakonii Broumov:
termín zahájení: 29. 3. 2014
termín ukončení: 24. 5. 2014
Jaké
•
•
•

věci je možné darovat?
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek)
• Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
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• Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané
nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
• NOVĚ je možné odevzdat: televize,
počítače a jinou elektroniku a jízdní kola

OÚ INFORMUJE
Pozemky hledají majitele
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
V souladu s katastrálním zákonem vyžaduje Katastrální úřad „dostatečně určité označení nemovitostí“, a proto
vyzývá vlastníky a další oprávněné osoby, kteří tak označeni nejsou, aby se ke svému vlastnictví přihlásili.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, tedy na www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci
nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že
ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
Níže uvedená tabulka týkající se našeho katastrálního území je pouze orientační.
Název
okresu

Název
obce

Název
k.ú.

Česká Lípa

Brniště

Hlemýždí

Česká Lípa

Brniště

Velký Grunov

Česká Lípa

Brniště

Velký Grunov

Česká Lípa

Brniště

Velký Grunov

OPSUB název
Neznámý
vlastník
Neznámý
vlastník
Neznámý
vlastník
Neznámý
vlastník

Parcela
- výměra

Název druhu
pozemku

Název způsobu
využití pozemku

202

ostatní plocha

jiná plocha

393

ostatní plocha

neplodná půda

1017

ostatní plocha

1165

ostatní plocha

ostatní
komunikace
ostatní
komunikace

Číslo LV
Parcela
(parcela)
(formátováno)
Hlemýždí
11000
609986, č. 476/4
Velký Grunov
11000
779571, č. 643
Velký Grunov
11000
779571, č. 1223/1
Velký Grunov
11000
779571, č. 1218/1

ZE ŽIVOTA V OBCI
Zahájení lovu ryb na rybníku Vratislav
V letošním roce bude lov na rybníku Vratislav zahájen dne 1. května 2014, kdy proběhnou od 6:00 hodin rybářské
závody pro dospělé. Dětské závody budou 10. května 2014 od 7:00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Propozice obou závodů budou vyvěšeny ve vývěsní skříňce u rybníka.

2/2014 • strana 11

ZE ŽIVOTA V OBCI
STROJ ČASU
Stroj času je ohromný vynález. Po letech vývoje je konečně připraven k použití, otestován na zvířatech i lidech, je zaručena
jeho funkčnost, schopnost vrátit se do naší doby. Nyní vybíráme první tým cestovatelů, které stroj přenese do rozličných
období historie. I vy máte možnost stát se nezbytným členem posádky.
Ukryt v houští budeš s kopím v ruce sledovat stádo mamutů a vyčkávat na příhodný
okamžik k útoku. Tvoje večeře ještě nikdy nebyla tak obrovská. Ženy zatím v jeskyních
odrbávají zbytky masa z kůží. Prý už nemají co na sebe, a tak si musí vytvořit nové
oblečení.
Starověké Řecko a jeho městské státy netuší, koho přivítají. Athéňané nás naučí
demokracii – správný občan je aktivní a prospěšný své obci, vede sáhodlouhé rozpravy
o obecných otázkách, jako je svoboda, etika, nesmrtelnost duše. Naproti tomu ve Spartě
se naučíme, že to, co dnes považujeme za přísnost, je procházka růžovou zahradou.
Tvrdá výchova nese ovoce v podobě vyhraných bojů. O taktiku boje nebude nouze, nejen
síla a početní převaha, ale i odvaha a chytrá strategie může překonat soupeře.
Doby polárních výprav byly soubojem o vítězství. Kdo dosáhne pólu jako první? Polárníků je mnoho, ale prvenství jen jedno.
Kdo ho získá? Co kdybychom to byli my a s pomocí přístroje změnili historii dobývání pólu? Nebo se budeme jen z povzdálí
dívat, jak se dobyvatelé vydávají všanc mrazu a hladu a snaží se o téměř nemožné s pro nás zastaralým vybavením?
Egypt, jehož pyramidy možná známe z dovolené, před námi ožije i se
svými faraóny a otroky. Zažijeme záplavy, komáry, žáby a kdejaké další
pohromy. S pomocí Boží je překonáme.
Dlouhá plavba do Indie nebere konce. Avšak když už naděje pohasíná,
vynoří se země na obzoru. Konečně v Indii, myslí si Kolumbus. Až do své
smrti se však ale nedozví, že to není Indie, ale nový kontinent. Nový svět.
Amerika. Domorodým obyvatelům však zůstane přízvisko Indiáni.
Vydejte se s námi objevovat nový svět, jeho rostliny, zvířata i rozmanitost
obyvatelstva.
Napoleon Bonaparte, malý muž s velkým plánem podmanit si Evropu. Jaké je to být
v jeho armádě a putovat napříč Evropou? Každý začne jako pěšák, ale schopní jedinci,
nehledě na svůj původ, se mohou stát důstojníky, generály. Kam se dostaneme my?
Budeme schopni plnit rozkazy a dodržovat disciplínu?
Co přinese rok 2050? Technický pokrok? Maximální lenost lidstva? Světovou válku?
Přírodní katastrofy? Nadvládu strojů? Elixír života? Bude konec světa? Nebo se svět zas
tak moc nezmění?
Uvidíme.
Drobná nevýhoda našeho stroje je, že navštívené epochy si vybírá sám, a tak do poslední
chvíle netušíme, kam přesně nás zanese. Jisté je, že se vrátíme do naší doby obohaceni
spoustou zážitků, zkušeností, možná suvenýrů a i historických vědomostí.
Těší se na vás zkušení průvodci cestování časem.

Letní tábor YMCA
pro děti od 7 do 14 let
téma: Stroj času
termín tábora: 19. - 26. 7. 2014
místo: chata Seleška (Lužické hory)
cena: 1500,- (snížená 1300,-)
náplň: etapová hra, zamyšlení, výlety,
koupání, rukodělné dílny, ohně,…
hlavní vedoucí: Ing. Lukáš Kuc, tel.: 737630820, e-mail: luko.kuc@volny.cz
(informace; přihlášky + záloha 500,- do 15. 6. 2014)
pořádá: YMCA Děčín za podpory MŠMT
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SPORT
Jarní kolo startuje
V lednu a únoru se naši hráči zúčastnili zimního turnaje
v Heřmanicích. Bohužel tým nikdy nebyl v kompletní
sestavě a žádný zápas jsme nevyhráli. O posledním
víkendu, před jarním kolem, tedy 14. až 16. března 2014,
absolvovali hráči soustředění v Heřmanicích, kterého se
zúčastnilo celkem 13 hráčů a trenér. Jestli splnilo svůj účel
se projeví, až během soutěže.
V sobotu 22. března jsme na domácím hřišti ve Velkém
Grunově odehráli první jarní utkání. Naším soupeřem byla
Okna a po urputném boji nakonec utkání skončilo remízou
2:2. Začátek zápasu byl pod naším tlakem, ale naši dali
pouze jednu branku a hostům se podařilo vyrovnat. Na

začátku druhé půle se našim opět podařilo vstřelit branku,
ale hosté znovu vyrovnali. Potom nebyly našim hráčům,
pro údajné ofsajdy, uznány dvě branky a zůstala remíza.
Naše branky dali Michal Kopecký a Vláďa Srba. Následné
utkání hrají naši hráči v Žandově. Uvidíme, jak se bude
dařit.
Během zimní přestávky jsme plánovali zúčastnit se
žákovského halového turnaje v Liberci – Harcově. Z jeho
pořádání nakonec sešlo. Díky příznivému jarnímu počasí
žáci už mohou trénovat na domácím hřišti a soutěž jim
začne 5., respektive 6. dubna.

Rozpis zápasů st. žáků:
12. kolo Brniště - Doksy
13. kolo Jablonné - Brniště
14. kolo Brniště má volno.
15. kolo Zákupy - Brniště
16. kolo Brniště - St. Splavy
17. kolo Bukovany - Brniště
18. kolo Brniště - Dubice
19. kolo Žandov - Brniště
20. kolo Brniště - Stráž p.R.
21. kolo Hor. Libchava - Brniště
22. kolo Brniště - Mimoň

St. přípravka:
12. kolo Mimoň - Brniště
13. kolo Doksy - Brniště
14. kolo Brniště - Stráž p.R.
15. kolo Bukovany - Brniště
16. kolo Brniště - Skalice
17. kolo Kam. Šenov - Brniště
18. kolo Brniště - Zákupy
19. kolo Okna - Brniště
20. kolo Brniště - Žandov
21. kolo Hor. Libchava - Brniště
22. kolo Brniště - Jablonné

Ne 6. 4.
So 12. 4.
Ne
So
So
So
So
So
So
So

10:00
10:00

27. 4. 14:00
3. 5. 10:00
10. 5. bude upřesněno.
17. 5. 10:00
24. 5. 10:00
31. 5. 10:00
7. 6. 10:30
14. 6. 10:00

So
So
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
So
Ne

5. 4. 10:00
12. 4. 14:00
19. 4. 10:00
27. 4.
9:00
4. 5. 10:00
10. 5.
9:00
18. 5. 10:00
25. 5. 10:00
1. 6. 10:00
7. 6.
9:30
15. 6. 10:00
Ladislav Zlatohlávek.

Aerobik
cvičení pro každého, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
úterý a čtvrtek od 17:30 hod v KD Velký Grunov
Cvičební pomůcky k dispozici: podložky, overbally, posilovací gumy
NOVINKA: flexi-bar (pružné tyče)
gymnastické rehabilitační míče
Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu, 20 min posilování problémových partií,
10 min protahování.
S sebou oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník).
Předcvičují:
Marcela Herbstová a Dagmar Gottfriedová
Zve Vás prima parta místních i přespolních

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru a na www.brniste.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 20. května 2014. Své příspěvky odevzdávejte členům redakční rady nebo
na OÚ v Brništi.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Nenechte si ujít
Výstava Blahoslavení od 1. do 21. dubna v Oáze BJB Brniště
Jarní otevírání Stezky hastrmanů v sobotu 12. dubna ve 14 hod, start na návsi
Velkopáteční a Velikonoční kantáta, v neděli 20. dubna v 16 hod v Oáze
Brnišťský půlmaratón v sobotu 26. dubna, registrace v Lesním zátiší od 8,30 hod
Vítání občánků 27. dubna od 14 hod v nové zasedací místnosti na OÚ
Tradiční pálení čarodějnic ve středu 30. dubna, sraz v půl sedmé na návsi u obchodu.
Rybářské závody pro dospělé ve čtvrtek 1. května od 6 hod na rybníku Vratislav
Rybářské závody pro děti v sobotu 10. května od 7 hod na rybníku Vratislav
Den matek v sobotu 10. května v 18 hod v KD Velký Grunov
Noc kostelů v pátek 23. května v Oáze
Pohár starosty, střelecká soutěž v sobotu 24. května od 10 hod
Oslavy dne dětí v sobotu 31. května, start ve 14 hod na návsi na zastávce autobusu.
Trasa soutěží po Hastrmanské stezce.

Ohlédnutí za masopustem
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