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V tomto čísle najdete:
Informace starosty
Rozhovor o Glass Metalu
Rekonstrukce mateřské školy

Vážení spoluobčané,
za dobu, co jsem tyto řádky psal před dvěma měsíci, se udála
spousta věcí. Proběhla plesová sezóna, až tedy na dva plesy,
které se v rámci přijatých opatření v republice zatím
neuskutečnily. Uspořádali jsme masopust, který se konal
v přestupný den v tomto roce a bylo to významné i po stránce
meteorologické, jelikož nám během ranních hodin napadlo
nejvíce sněhu za celou zimu. Podle ohlasů od občanů se
letošní masopust povedl, hosté se bavili a veselili, měli
zajištěné občerstvení na zahřátí v podobě svařáku i čaje. Na
návsi a u mateřské školy byly k zakousnutí koláče a koblihy.
A jak to bývá na pravém masopustu, nechyběly zabijačkové
hody, kde byly k ochutnání jaternice, kroupová jelítka, tmavá
a světlá tlačenka, ovar a černá polévka. Během průvodu hrálo
do kroku Řehečské kvarteto, na návsi vystoupily děti z naší
základní školy a u mateřské školy měla své představení
Ymca. V kulturním domě byla pak pro děti připravená
animátorská show Fešáka Píny, kde děti řádily, soutěžily
a tančily.
Na vlně zábavy a veselí jsme nemohli zůstat dlouho.
V současné době jsme v situaci, která nás vystavuje řadě
nepříjemných zkoušek, napětí a nejistot. Co nás v příštích
dnech, hodinách a týdnech čeká, nelze předvídat ani
odhadovat. Ano, hovořím o nákaze Covid-19. Mysleme
prosím na to, že se tato doba dotkne všech, a máme tak šanci
ukázat sobě a ostatním, co v nás opravdu je. Ty pravé kvality
českého národa.
Kreativitu, přizpůsobivost, přátelství a schopnost překonat

všechno, co před nás osud postaví. V současné době nevíme,
jakým směrem se bude nákaza ubírat a zda se jedná
o počátek, expanzi nebo úpadek, to vše ukáže čas. Vládní
omezení vyřadí spoustu z nás z činnosti, ať se jedná o drobné
prodejce, živnostníky, cestovní kanceláře, lidi poskytující
služby, zábavu a prakticky vše, co k běžnému životu patří
a co jsme brali jako samozřejmost. Až v těchto situacích si
uvědomujeme, co vše máme, využíváme, jak rychle a lehce
lze o to přijít a jak moc nám to v životě chybí. V současnosti,
ač nám to asi ještě nedochází, se přetváří svět, maminky
musely zůstat doma s dětmi, otcové budou pracovat o to více,
aby dostáli svým závazkům, starší lidé budou odkázáni na
pomoc produktivních a zdravých občanů. Nezoufejme,
ukažme, jak důležitý je pro nás národ, naše obec, sousedé,
přátelé a rodina. Spojme své síly a v těchto časech zlých si
navzájem pomáhejme a podporujme se.
Buďme k sobě ohleduplní, milí a laskaví, dodržujme hygienu,
předpisy, které nám ukládá vláda, karantény, doporučení, ale
hlavně použijte svůj vlastní rozum, vše určitě společně
zvládneme. Závěrem chci poděkovat a popřát všem, kteří jsou
nám nápomocní, kteří se o nás starají, jako jsou zdravotníci,
lékaři, laboranti, hasiči, policisté, prodejci, pokladní,
zemědělci a všichni co chodí do zaměstnání i dobrovolníci, ať
mají pevné nervy a hlavně zdraví. Společně věřme v lepší
zítřky a těšme se na radostná setkání, až bude po všem.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

Nenechte si ujít:
Plánované aktivity se mohou s ohledem na aktuální vývoj změnit:
Připravuje se moderovaná beseda se zástupci Kamenolomu • Referendum v pátek 15. května od 8 do 22 hod.
• Kuličkiáda v neděli 24. května od 15 hod. u rybníka Vratislav • Vítání prázdnin poslední školní den

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Z jednání zastupitelstva konaného 19. 2. 2020 v zasedací místnosti OÚ
Jednání zastupitelů bylo zahájeno podle plánu a za účasti
občanů, hostů a médií – České televize a Českého rozhlasu.
Už z programu bylo zřejmé, že stěžejní diskuse bude
projednávání kompenzačních dohod mezi obcí a firmou
Kamenolom a. s. a projednávání konání místního referenda
ve věci stanoviska obce k těžbě čediče v dobývacím
prostoru Luhov.
Hned na úvod věnovali zastupitelé velkou pozornost
příspěvkům z řad občanů, kteří před hlasováním
zastupitelům oznámili, co musí a co nemůžou a jaké
nebezpečí jim hrozí, když udělají, co nemůžou a neudělají,
co musí. Zastupitelé se opět mohli opřít o oporu při svém
rozhodování - a to podněty a náměty z řad občanů. Díky
diskusním příspěvkům občanů, kteří mají letité znalosti
z místní samosprávy i z vyšší státní úředničiny se
zastupitelé nakonec rozhodovali v hlasování, tak jak se
rozhodli. Pomocnou ruku při rozhodování zastupitelů
podal všem přítomný pan senátor, který ujistil zastupitele

Pokyny k referendu
Významnou událostí bude 15. května 2020 konání místního
referenda ohledně těžby kamene na Tlustci. Zajímají vás
informace ohledně referenda? Jakým způsobem bude
probíhat? Je to podobné jako volby. V obci budou zřízeny
tři volební okrsky (Brniště, Velký Grunov a Luhov), do
kterých se dostavíte, prokážete svou totožnost, obdržíte
hlasovací list s otázkami a obálku. Přesunete se za zástěnu,
kde upravíte hlasovací lístek zakřížkováním vaší odpovědi.
Na referendové otázky je možné odpovědět pouze
zaškrtnutím odpovědi „ANO“ nebo „NE“. Takto upravený
hlasovací lístek vložíte do obálky, kterou obdržíte ve
volební místnosti a obálku vhodíte do hlasovací urny.
Pro ty občany, kteří se nemohou do volební místnosti
dostavit, je možné hlasovat do přenosné hlasovací urny,
tuto volbu je třeba předem oznámit na obecním úřadu.
Referenda se mohou účastnit pouze občané s trvalým
pobytem na území obce, jež ke dni 15. května 2020 dosáhli
věku 18 let.
Den hlasování byl stanoven na 15. května 2020 od 8.00 do
22.00 hodin. Okrskové komise po ukončení hlasování
spočítají hlasy a předají výsledky místní komisi, která sečte
jednotlivé okrsky a stanoví výsledek referenda. Ten bude
vyhlášen nejpozději do 15 dnů od konání místního
referenda.

v tom, co většina z nich tušila – že černé zlato není jen
ropa, ale i čedič na Tlustci. Proto nakonec zastupitelstvo
schválilo kompenzační dohodu s firmou Kamenolom a. s.,
která obci za předpokladu zahájení dobývání přinese
v průběhu dvaceti let 120 milionů korun.
Zastupitelé dále schválili vyhlášení místního referenda ve
věci stanoviska obce k těžbě čediče, a to na 15. 5. 2020.
Za organizaci akce patří dík místním aktivistům pod
vedením přípravného výboru.
Dalším důležitým bodem bylo projednání a schválení
programu na letošní Brnišťskou pouť. Ten byl nakonec
schválený i přes neúčast prvotřídních místních kapel.
Dále pak zastupitelé schválili autorský a technický dozor
při rekonstrukci MŠ v Brništi a také žádosti o dotace
z Programu obnovy venkova Libereckého kraje.
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za účast.
Ing. Igor Jediný - místostarosta

• Akce vítání prázdnin
Tak jako v loňském roce, chceme i v tom letošním
uspořádat akci pro děti v areálu Lesního zátiší na
ukončení školního roku. Poslední školní den bude pro
děti zajištěn animační program, soutěže a oblíbená
pěna. Akce je určena jak pro školní, tak i pro školkové
děti z obce. Čas konání bude pravděpodobně od 9.30 do
11.30 hodin. Na děti bude čekat překvapení. Bližší
informace budou upřesněny.
• Beseda o odpadech
V dubnu byla plánovaná beseda o odpadech
s představením motivačního systému za třídění odpadů.
Nyní nelze odhadnout, jakým způsobem se bude vyvíjet
situace kolem nákazy, a proto se tato beseda odkládá na
dobu neurčitou. Jak jen to bude možné, tuto besedu
zrealizujeme.
• Vítání občánků
Vítání občánků se mělo konat poslední víkend v měsíci
dubnu. Vzhledem k nákaze se termín přesouvá až do
doby, než se situace stabilizuje. Rodiče budou včas
informováni.

Starosta obce Mgr. Michal Vinš

Provoz sběrného dvora
Před příjezdem je třeba se domluvit
s obsluhou na telefonním čísle 607 706 129.

Od dubna platí letní otevírací doba:
úterý 12 – 17 hod.
čtvrtek 9 – 14 hod.
sobota 14 – 18 hod.

ZPOPLATNĚNÉ DRUHY ODPADŮ:
• stavební suť z drobných úprav bytu nebo RD
typizovaný přívěs za OA do váhy 350 kg - 300 Kč
• střešní krytina (eternit, IPA…)
typizovaný přívěs za OA do váhy 350 kg - 300 Kč
• pneumatiky osobní bez disku - 42 Kč/kus, max. 4 ks/rok
V případě generálního úklidu bytu nebo rodinného domu (prodej
nebo nákup nemovitosti, likvidace pozůstalosti za posledních
několik let…) sběrný dvůr přebírá odpad jen do množství běžného
úklidu, tedy viz výše – typizovaný přívěs za osobní auto.
V ostatních případech je nutné řešit likvidaci odpadu přistavením
kontejneru na místo likvidace, a to po dohodě mezi občanem
a odpadovou firmou.
Za sběrný dvůr, Ing. Igor Jediný

CO VÁS ZAJÍMÁ?
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Glass Metal spol. s r. o.
Představte nám vaši firmu, čím se zabýváte?
Naše firma vyrábí tzv. klasická svítidla, která mohou být
celoskleněná, kovo-skleněná (lustry Marie Terezie),
ověsková (koše) nebo mosazná. Umíme ale vyrobit
a vyrábíme i svítidla moderní a designová na přání
zákazníků nebo jejich architektů. Také umíme vyrobit
repliky starých svítidel dle náčrtů nebo fotografií. Většina
svítidel je vyráběna přímo na zakázku do daného interiéru.

Vyrábíte svítidla kompletně ve své firmě nebo jsou vám
dodávány jednotlivé díly od dodavatelů a vy je
kompletujete?
Na svítidlech, která vyrábíme, je velmi vysoký podíl ruční
práce, kterou většinově vykonají zaměstnanci naší firmy.
Nakupujeme ručně foukané sklo v hutích na Novoborsku,
které sami zušlechťujeme (vybrušujeme a leštíme)
a lustrové ověsy, které ale zase sami kompletujeme.

Kdy byla vaše společnost založena?
Společnost byla založena v roce 1992. Já se svým kolegou
(a společníkem) ji řídíme od roku 2007, kdy na nás našimi
otci zakladateli byla převedena, abychom byli
pokračovateli jejich práce.

Je nějaké místo v okolí, kde můžeme vaši tvorbu vidět?
V modlitebně BJB v Brništi. V Brništi jsme také opětovně
rozzářili starý lustr v katolickém kostele. Naše lustry také
visí na zámku v Děčíně a nejnověji v opravovaném zámku
v Doksech.

Kolik zaměstnáváte osob a kolik z nich je obyvateli
Brniště?
V tuto chvíli máme 19 zaměstnanců a 10 z nich je z Brniště.

Lze si svítidla zakoupit u vás na provozovně?
Svítidla je možno si prohlédnout a zakoupit ve
zmiňovaných prostorách v Novém Boru.
Přímo v Brništi můžeme dodat nějaký ten náhradní díl nebo
pomoci s opravou rozbitého nebo zašlého lustru.

Je v Brništi jediná pobočka vaší společnosti nebo vás
najdeme i jinde v republice či světě?
Máme ještě výrobní a reprezentační prostory ve vlastní
budově v Novém Boru, kde je můj společník, který se stará
o odbyt a je tam i menší část výroby.

Kdo na otázky odpovídal?
David Matys
Za redakční radu Nina Vinšová

Kolik vyrobíte měsíčně (ročně) svítidel?
My to přesně nepočítáme, ale jsou to desítky až stovky
svítidel měsíčně podle toho, jestli je zakázka na svítidla
rozměrově velká nebo malá. Za velký lustr považujeme ten,
který má průměr nejméně dva metry a svítí na něm aspoň
padesát žárovek.
Na kterou svou práci jste nejvíce hrdí, co se vám
opravdu povedlo?
Jedna z nejzajímavějších a také asi největších zakázek bylo
vybavení prezidentské mešity v hlavním městě Jemenu
San'a. Tam jsme vyrobili zatím náš největší lustr, který má
průměr 12 metrů a váží 6 tun. Netradiční svítidla - celá
černá - jsme dodali pro film Hvězdný prach natáčený ve
filmových ateliérech v Londýně.
Na jaká významná místa jste svítidla již dodali a kam je
dodáváte nejčastěji?
Vybavili jsme svítidly třeba prezidentský komplex
v Astaně, hlavním městě Kazachstánu, nebo vládní budovy
v Kazani v Tatarstánu.
Za dobu našeho působení jsme dodali svítidla asi do všech
evropských zemí, Spojených států, bývalých svazových
republik Sovětského svazu a nejvíce jich putuje do
arabských zemí.

Společenská kronika
Láska zůstane, ta smrti nezná…
Dne 6. dubna tomu bude 10 let,
kdy nás opustil náš milovaný manžel
a dědeček pan Jaroslav Lalák z Hlemýždí.
S láskou stále vzpomínají
manželka Hana a synové
Milan a Jaroslav s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 28. března 2020
oslavili zlatou svatbu
manželé Jaroslav a Jaruška Kovářovi.
Do dalších společných let přejí mnoho
zdraví a štěstí synové s rodinami.

OKÉNKO ZŠ A MŠ

4

Dění v mateřské škole

Rekonstrukce mateřské školy

Po vánočních prázdninách jsme se zase všichni sešli v MŠ
v dobré náladě. Máme před sebou spoustu zajímavých akcí
a zážitků. Hned v lednu Lištičky navštívily Ekocentrum –
program Jablíčko a do MŠ přijela paní Čemusová
s hudebním divadlem. Ve školce proběhl v únoru
masopustní karneval.
I další měsíce měly být plné zajímavých akcí. Do školky
měl přijet kouzelník, měli jsme jet do Hradčan, kde pro nás
zaměstnanci VLS připravili procházku po lese. Děti se
těšily na návštěvu Ekocentra, na divadlo i výlet do muzea
Čtyřlístek.
Od května bude MŠ přestěhována do budovy ZŠ ve Velkém
Grunově. Lištičky pojedou na celodenní výlet vlakem na
zámek Lemberk, kde se vydáme po stopách lemberského
kocoura Mikeše. Navštívíme také kravín ve Velkém
Grunově s programem Ekocentra.
V červnu pojedeme na výlet do zooparku v Doksech.
Jak vidíte, nudit se určitě nebudeme. Moc se těšíme, až
budeme poznávat nové prostředí ve Velkém Grunově
a doufáme, že se nám podaří všechny plány do konce roku
uskutečnit.

Je to tady, konečně byla započata rekonstrukce mateřské
školy. Rozpočet počítal s částkou za vybudování
16,3 milionu korun, stavbu se podařilo vysoutěžit za
14,3 milionu, přičemž dotace od IROP bude 5,4 milionů.
Jejím zhotovitelem je firma Bláha Trade s. r. o. Termín
dokončení je stanoven do konce srpna 2020, takže v září,
po prázdninách by se měly děti vrátit již do zrekonstruovaných prostor. Asi vás zajímá, čeho se rekonstrukce
týká. Dojde k přístavbě dvou pater ve dvorku za šatnami,
kde ve spodní části vzniknou nové šatny, sociální zázemí
pro zaměstnance školky i děti a kotelna. V přízemí vznikne
i herna pro dvouleté děti. V horním patře bude vybudována
nová herna se sociálním zázemím. V celé školce bude
vyměněna elektroinstalace, topení, rozvody vody, odpadů,
nové omítky, výměna trámů na půdě, hydroizolace, výměna
oken, kompletní obměna kuchyně, včetně většiny
spotřebičů. Rekonstrukce se dočkají i sklepní prostory,
bude provedeno zateplení budovy, opravena fasáda
a vybudovaná čistírna odpadních vod a nová opěrná zeď.
Snad se zrekonstruované prostory budou líbit zaměstnancům, rodičům, ale hlavně dětem.
Po dobu stavebních prací to nebude jednoduché, některé
činnosti budou postupně omezovány. Někteří již mohli
zaznamenat změnu vstupu do budovy a to tak, že nově je
vstup předním vchodem. Děti jsou omezeny v pohybu na
zahradě a hlukem. Do konce dubna bude školka
provozována stále v Brništi, od května bude přestěhována
do budovy základní školy ve Velkém Grunově. Kuchyně by
měla zůstat v provozu do prázdnin, k jejímu uzavření dojde
společně s uzavřením mateřské školy o velkých
prázdninách. Pak budou započaty stavební práce v této
části budovy. Vše je v současné době ovlivněno pandemií
Covid-19.
V rámci uzavření mateřské školy bylo započato stěhování
mateřské školy do Velkého Grunova.
Prosím tedy o trpělivost při rekonstrukci, nejedná se
o jednoduchou stavbu, ale výsledek bude jistě stát za to.
Snad vše proběhne bez zbytečných průtahů a komplikací.

Věra Šulcová, DiS.

Upozornění pro rodiče
Informace k zápisu do ZŠ a MŠ
naleznete na webových stránkách školy

www.zsmsbrniste.cz.
Haló, haló, sluníčko,
potěš naše srdíčko,
vem si hřeben, učeš vlasy,
ať je všude hodně krásy.
Kytičky ty pohladíš,
jejich vůni ucítíš.

Mgr. Michal Vinš

Pro děti připravila
Mgr. Michala Povolná

EKODĚNÍ

Ekocentrum Brniště
ohlédnutí za uplynulými měsíci
V minulých měsících jsme se opět společně setkávali na
pravidelných akcích jako jsou Relaxační večery
a Ekokroužek.
V Ekocentru jsme vyráběli masopustní masky, ve kterých
jsme se vydali na tradiční Brnišťský masopust.

Rozpis ekokroužků 2020
každý čtvrtek od 14:30 do 16:00
7. 5. Poznáváme bylinky
14. 5. Jarní salát ze zahrádky
21. 5. Zázraky lidského těla – měření, pokusy
28. 5. Vycházka do lesa – kdo tu žije, stavba domečků
4. 6. Bakterie a plísně kolem nás
Rozpis Relaxačních večerů 2020
každá druhá středa od 16:00 do 18:00
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Vzdělávání Aktivně!
Již několikrát jsme vás informovali o projektu:
„Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace
v Euroregionu/Bildung Aktiv! Inklusive Berufsfindung in
der Euroregion, číslo projektu 100286374“. V rámci tohoto
projektu realizujeme denní a týdenní kurzy zaměřené na
volbu povolání pro inkluzivní i neinkluzivní skupiny, dále
pak vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky či
lektory. Nadále spolupracujeme se školami a organizacemi
z blízkého okolí a pořádáme s naším partnerem, Diakonií
Sv. Martin, kurzy v Čechách a v Rothenburgu/O.L., kde se
účastníci dozvědí a „na vlastní kůži“ si vyzkouší, co přináší
jednotlivé profese.
Pokračují také stavební práce na rekonstrukci „Centra
inkluzivního vzdělávání“ a od prvních vizí expozice
zaměřené na vesnický život jsme se již dostali k realizaci sháníme exponáty do našeho muzea. Máte-li doma staré
zemědělské stroje, nářadí, pomůcky ke zpracování
a uchování plodin a potravin (lnu, masa, medu, zelí, mléka,
sýrů, apod.), nádobí či cokoliv, co již nevyužijete, budeme
rádi, když nás kontaktujete: e-mail: ivana@podralsko.cz
nebo na tel.: 733571057.

13. 5. Letní pastva pro hmyz
– osázení letních truhlíků nektarodárnými rostlinami
27. 5. Přirozená skladba našich luk
– obrázky z lisovaného lučního kvítí
10. 6. Uchování vypěstovaných bylinek
– výroba drátkovaných věšáčků na bylinkové sáčky
24. 6. Bez chemie – využití sušených bylinek proti hmyzu
– bylinkové polštářky a sáčky

Užitkové rostliny a jejich využití
V rámci projektu „Užitkové rostliny a jejich využití – děti
poznávají regionální koloběh surovin./Nutzpflanzen und
deren Verwendung – Kinder erforschen regionale
Kreislaufe. č.ž. 100279664“ se v Ekocentru Brniště
setkávaly české a německé děti a společně se hravou
formou učily o významu a důležitosti užitkových rostlin.
Projekt byl ukončen v prosinci 2019. Výukové programy,
které v projektu vznikly, jsou nabízeny školkám a školám
v rámci udržitelnosti projektu společně s EVVO programy.
Naším cílem je nadále vzbuzovat v dětech zájem o ochranu
životního prostředí a posílit povědomí o využití
regionálních surovin, produktů a materiálů.

www.ekocentrumbrniste.cz

SEVER

6

Milé čtenářky, milí čtenáři,
rádi bychom vám tentokrát představili Ymku z ideové
stránky, totiž na jakém základě vyrůstají naše aktivity,
které jsou vám buď z vlastní zkušenosti, nebo z článků ve
Zpravodajství dobře známé.
V dnešní době, možná víc než kdy jindy, zažíváme, jak je
důležité rozvíjet se. Nejen pracující, kteří zažíváme velký
tlak na výkon a nasazení v práci od zaměstnavatelů, ale
i školáci a studenti, kteří musejí zvládat učení samotné,
a k tomu se musejí popasovat i s novými technologiemi, jak
ve škole, tak ve svém volnu. Možná nám to všechno
znesnadňuje rozpoznání, co je pro nás dobré a co nás
naopak pomalu ničí.
Proto si v prvé řadě v našem sdružení podle vzoru našeho
zakladatele George Williamse klademe otázky, proč
a jakou aktivitu děláme. Chceme, aby se člověk mohl při
našich akcích rozvíjet jak tělesně (u nás v Brništi například
při hraní kuliček, lukostřelbě, skautingu, dálkových
pochodech, táborech), tak i duševně při budování part
kamarádů, se kterými nás to baví, společně se učíme
a podporujeme kreativitu (například v Baby klubu, ve
skautských družinách Prvosenek, Užerek a Jelenů, při
anglické konverzaci). A třetí rozměr je duchovní oblast.
Nevěříme, že jsme jen hromádka prachu, která vznikla
velkým třeskem či pádem meteoritu, ale podporujeme, aby
každý hledal své poslání a přemýšlel nad tím, že nejsme jen
náhoda, nad smyslem, proč tu na zemi jsme. Jsme vděční,

že se můžeme povzbuzovat při hledání vyšších hodnot
nejen při skautských zamyšleních, u táborových ohňů, ale
i při cestovatelských zkušenostech, kdy zjišťujeme, že tu
na světě nejsme sami a jako lidé si skutečně máme co
předat. Jsme stvořeni do vztahů, a tak se v neposlední řadě
motivujeme, abychom sloužili sobě navzájem, ale i lidem
v blízkém i vzdálenějším okolí.
Snad z toho všeho je zřejmé, že každý mezi námi může
najít své místo. Naše YMCA je vždy taková, jakou ji naši
ymkaři svým zápalem a umem učiní, otevřená široké
veřejnosti. V současnosti je nás v Brništi 45 členů, kteří se
účastní nebo aktivně přispívají do programů našeho
společenství.
S vděčností vzpomínáme na to, co jsme společně podnikli
a zažili, snažíme se moudře jednat v aktuální situaci
a s nadějným očekáváním plánujeme aktivity, které, dá-li
Bůh, jsou před námi. Budeme se s vámi těšit na viděnou!
A protože sami hledáme povzbuzení v Bibli, Božím slově,
rádi bychom se na závěr podělili o slova o pokoji a radosti,
po kterých všichni teď toužíme. Bůh nám vzkazuje: „Pokoj
vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává
svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“
(Jan 14:27). A také radí, jak se aktivně zapojit: „Obavy
lidské srdce tíží, ale dobré slovo vrací radost“
(Přísloví 12:25).
Lukáš a Hana Kucovi

Kuličky - nejstarší sport?

Skauti jsou kreativní i v době karantény

Kuličky skutečně patří mezi nejstarší sporty v historii lidstva.
Nejstarší nalezená kulička pochází z Egypta a datuje se do roku
3000 let př. n. l.
Ve starověku se kuličky hojně hrávaly na území Římské říše.
Oblíbili si je např. Caesar či Romulus Augustus.
Novodobá historie kuliček se začíná psát v roce 1998. Tehdy byla
uspořádána série 4 turnajů, které se hrály podle pravidel, jak je
známe dnes. O rok později, v srpnu 1999, byl založen Český
kuličkový svaz.
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I když nejsou Vánoce,
smrk na návsi je
opět ozdobený.
I vy zde můžete přidat
srdíčko se vzkazem
pro zdravotníky,
záchranáře, dobrovolníky
a všechny, kteří se
v této době starají
o naše bezpečí.

Červený Hrádek

PRODEJ SLEPIČEK
• Tetra - hnědá barva • Dominant - všechny barvy
• Green Shell - typ Araukana • Dark Shell - typ Maranska

stáří 15-19 týdnů / cena 169-219 Kč/ks

25. 4., 23. 5. a 20. 6. 2020
Brniště - parkoviště u pošty v 10.00 hod.
• výkup králičích kožek - cena dle poptávky

tel: 601 576 270, 728 605 840 / info: Po-Pá 9.00 - 16.00 hod.
Rekonstrukce mateřské školy začala.

www.drubezcervenyhradek.cz

Inzerce:

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit jako informační bulletin, ve kterém
mohou prezentovat svou činnost spolkové organizace, kulturní, zájmová,
sportovní či církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva,
školských zařízení, případně informovanosti z dalších úřadů, které se
dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru
a na www.brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete
na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec
Brniště“.

Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní platí
ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný,
Bc. Kateřina Kabešová, Dis., Mgr. Kamila Matysová, Hana Pekárková,
Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 2. dubna 2020, nákladem 500 ks.

Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2020.
Své příspěvky předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.

Grafické zpracování a tisk:
Reklama Klapka (www.reklamaklapka.cz)
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Poděkování
Velké poděkování bych chtěl vyjádřit všem ženám, které
pro naše občany dobrovolně šijí roušky, poděkování rovněž
patří pomocníkům „střihačkám, střihačům, baličům,
distributorům“ a těm, co poskytli materiál. V této době je
úctyhodná ochota, dobročinnost, kreativita a nasazení,
vždyť za čtyři dny bylo ušito a distribuováno cca 400
roušek. Jako první je obdrželi občané starší 65 let věku a
následně byly vybaveny rouškami děti, které obdržely
roušky s dětskými motivy.
V šití se bude dále pokračovat. Společně to zvládneme.
Všem, co se jakkoliv podílíte a není vám to lhostejné, ještě
jednou VELKÉ DÍKY.
Mgr. Michal Vinš

Jsme v tom společně!
Celosvětově se řadu týdnů
řeší
nákaza
virem
COVID-19. Ohnisko se
bohužel přesunulo do
Evropy a významně se
dotýká
naší
země.
Koronavirová pandemie
se dostala do popředí
společenské
diskuze.
Pomoc jednotlivcům,
celým rodinám i všem
obyvatelům
České
republiky je samozřejmá,
jsme v tom přece všichni
společně. Znevažování
onemocnění a nerespektování legislativy není v současné
době na místě. Změnou přístupu, chování
a návyků dokážeme všichni dohromady situaci zvládnout.
Respektujme ve vlastním zájmu aktuální potřeby
společnosti!
Apelujeme proto na všechny občany České republiky, aby
chránili své zdraví a přispěli svým počínáním k ozdravení
celé populace. Respektování nastavených opatření
znamená nejen dodržování legislativy, ale i dodržování
hygienických a morálních pravidel s uvědoměním si
mezigeneračních, a pro starší populaci, možná i fatálních
dopadů. I přes mnohá a opakovaná upozornění a stovky
telefonátů se na veřejnosti a ve zdravotnických zařízeních
objevují naši starší spoluobčané. Téměř všichni jsme jistě
zaznamenali, že zejména pro seniory může být jakýkoliv
styk s infekční osobou a nemocí COVID-19 velmi
nebezpečný až fatální. Jsou zkrátka ti nejzranitelnější
z nás. Pokusme se proto všichni svojí cestou seniory
přesvědčit, že se mají co nejvíce chránit, držet se v bezpečí
domova, zbytečně nevycházet, požádat o donesení nákupu,
lékařům se neostýchat zavolat a nikam necestovat
městskou hromadnou dopravou.
Tak jako jsme se již napříč generacemi naučili preventivně
pečovat o své osobní bezpečí, nenechat se napálit a nestát
se oběťmi trestných činů, pojďme si i teď jít navzájem
příkladem a počínejme si tak, abychom přispěli k zamezení
šíření nákazy.
Školáci, nescházejte se v parcích ve skupinkách,
nepořádejte párty, jděte příkladem svým prarodičům
dodržováním bezpečnostních opatření. Babičky, dědečky,
tetičky i strýčky přesvědčte svým chováním k tomu, že ani
oni nebudou podceňovat doporučení související s aktuální
zdravotní hrozbou.

plk. Zuzana Pidrmanová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR
17. 3. 2020

