BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
nadešel čas pro nové Zpravodajství, a tak se s Vámi podělím o několik nových informací.
Moc příjemnou událostí pro mě bylo přivítání 18 šikovných prvňáčků poprvé v naší škole. Následně jsem oddával
za krásného počasí mladý manželský pár u kapličky na návrší nazývané Kozí Hrádek. Tato svatba v Brništi
proběhla po dlouhé době a já doufám, že do budoucna přibudou další. Pro slavnostní příležitosti bychom chtěli
vybudovat v uvolněných prostorách po smíšeném zboží zasedací a obřadní místnost.
Tvorba a schválení územního plánu je dlouhodobý proces. Nyní proběhlo projednávání návrhu s kompetentními
dotčenými orgány. Bude následovat 2-3 měsíční období připomínkování a následné vypořádání těchto
připomínek. Na OÚ je k nahlédnutí návrh územního plánu pro občany, kteří mají zájem vědět, jak jsou zapracovány
jejich podněty a žádosti. Pak by mělo přijít na řadu projednávání s veřejností. O termínu veřejného konání budete
včas informováni.
Na základě mého kritického postoje k technickému stavu komunikací při projednávání objízdných tras pro stavbu
kruhových objezdů v Mimoni začala rekonstrukce části krajské silnice III. třídy směrem z Velkého Grunova na
Kamenici u Zákup. Oprava úseku od křižovatky, dlouhého asi 1 200 m včetně zálivu u hřbitova, se provede ve dvou
etapách a do konce roku by měla být hotová.
V současné době probíhají výběrová řízení na dodavatele výstavby a opravy mostů a lávek na Panenském potoce
po loňských povodních. Most u mlýna v Brništi, lávka pro pěší u zastávky v Grunově a oprava betonového mostu
u křižovatky na Hlemýždí budou hotovy ještě letos. Další tři stavby budou realizovány na jaře v příštím roce.
Meteorologové slibují dobré počasí
minimálně do poloviny října, tak i já
Vám přeji krásné a slunečné podzimní
období.

Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s Věrou Tvrdíkovou,
ředitelkou ZŠ a MŠ
.

Stezka hastrmanů
.

Tužka
.

Z fotbalového klubu
Medailová sezóna Kláry Bartošové

Nenechte si ujít
Vítání občánků 16. října ve 14.00 v KD Brniště
Díkůvzdání 16. října od 14.00 hodin ve sborovém domě Oáza, BJB Brniště 13
Slavnostní otevření Stezky hastrmanů 21. října
25. listopadu uzávěrka fotosoutěže „Život v naší vesnici“
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z jednání zastupitelstva na sklonku měsíce srpna
Zastupitelé zasedali poslední den v měsíci a na projednávání měli celou řadu materiálů. Nejprve rozhodovali
o rozpočtovém opatření č. 4-2011, kterým se navýšily
příjmy i výdaje o 108 tis. Kč.
Dále projednali nabídku na bezúplatný převod pozemků
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví obce a po té záměr schválili. Jednalo se o pozemky, které jsou ostatními plochami a komunikacemi.
Také ve spolupráci s Pozemkovým fondem se odstraňují
nesoulady. Fond zjistil, že na jeho pozemku stojí autobusová čekárna, a proto Zastupitelstvo schválilo záměr
bezúplatného převodu tohoto pozemku na obec.
Pan starosta informoval zastupitele o kontrole, kterou
v MŠ Brniště provedla Krajská hygienická stanice Liberec.
Obec částečně doplnila sociální zařízení a zároveň získala

povolení na výjimku z požadavku na počet umývadel
a záchodků. Kapacita mateřské školy je v současné době
35 dětí.
Dále starosta informoval o potřebě stabilizace a úpravy
vzrostlé zeleně v okolí kostela. Zastupitelstvo ho pověřilo
jednáním s církví. Na údržbu stromů se bude sledovat
možnost využití dotace.
Zastupitelstvo se zabývalo žádostí na úpravu odtokových
poměrů srážkových vod v Luhově, kde dotčené pozemky
nejsou ve vlastnictví obce. Přívalové deště způsobily
problémy i na jiných místech obce.
Fotbalový oddíl řeší údržbu hřiště. Zastupitelé zvažují
zakoupení zahradního traktoru na jaře příštího roku pro
obec s tím, že by sloužil i k údržbě hřiště.

Dne 27. září se sešlo zastupitelstvo ke svému již 10 zasedání.
Hned po zahájení jsme schválili aktualizovaný návrh
povodňového plánu.
Po té byla zvolena komise pro výběr zakázek na opravu
mostů a lávek zničených po povodni, a to v tomto složení
- Ing. Pastorek, Ing. Hájková, p. Jandera, p. Matys, p. Nekola a náhradníci Ing. Myška, p. Toráň a p. Kadrnka.
Na žádost FK Brniště prověříme legalizaci staveb na hřišti
ve V. Grunově a připravíme podmínky nájemní smlouvy
mezi obcí Brniště a FK Brniště, aby FK mohl žádat o případné dotace.
Odsouhlasili jsme návrh cenového rozpětí při prodeji
obecních pozemků a také ceník pro inzerci ve Zpravodajství obce Brniště.
Dále jsme se věnovali dalším žádostem ohledně odkupů
bytu a pozemku, případně jejich pronájmu.
1. října skončil termín na prodej posledních dvou bytů
v Luhově č.p. 38 členům sdružení bytových jednotek a tyto
jsou nyní nabídnuty všem ostatním fyzickým a právnickým
osobám v ČR - nejnižší nabídková cena je stanovena
na 150tis. Kč. Nabídky mohou být podávány v zalepených
obálkách do 29. 11. 2011 na OÚ Brniště. Jediným kritériem
pro prodej bude výše nabídnuté ceny.
Na základě opravy silnice II. tř. č. 270 v prostoru „Luhovské
křižovatky“ byla obec Brniště vyzvána k vybudování dvou

nových autobusových čekáren na této křižovatce. Schválili
jsme tedy podání žádosti o dotaci na Liberecký kraj
- program obnovy venkova. Celková výše této akce je
187.754,- Kč a dotace od LK činí maximálně 50%.
Dále jsme schválili podání žádosti na MAS LAG Podralsko
na nákup zahradního traktoru k údržbě zeleně na veřejných prostranstvích.
V rámci diskuse byl projednáván dotaz, zástupce školské
rady p. Ing. Holínky, zda by bylo možno u školy ve Velkém
Grunově zpevnit část zahradní plochy na vybudování
parkoviště pro několik aut a také zda by z důvodu bezpečnosti bylo možné vybudovat od této školy chodník k autobusové zastávce. K tomuto se rozvinula diskuse, že by
bylo také dobré vybudovat parkoviště pro auta u mateřské
školy v Brništi a případně zvětšit plochu k parkování u hřbitova ve Velkém Grunově. Z této diskuse nebyl učiněn
žádný konkrétní závěr, ale vyplynula snaha situaci řešit
a v budoucnu vyhovět.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce se sejde
ve středu 26. října a 30. listopadu
od 17 hodin v KD Brniště.

OÚ INFORMUJE
Územní plán

Povodňový plán

Na OÚ je pro občany k nahlédnutí návrh územního plánu.
Veřejné projednávání, o jehož konání budou občané včas
informováni, bude následovat po připomínkování dotčenými orgány, které probíhá v těchto měsících.

Povodňový plán obce Brniště, jehož aktualizovaný návrh
byl schválen na posledním zastupitelstvu, je k nahlédnutí
na OÚ.

Na OÚ je k nahlédnutí podrobný ZÁPIS z veřejného projednávání k záměru „Hornická činnost v dobývacím prostoru
Luhov“, pořádaném MŽP dne 23. 6. 2011 v KD v Brništi
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Máme tady nový školní rok 2011-2012, a proto moje otázky směřují k paní Mgr. Věře Tvrdíkové, ředitelce základní
a mateřské školy v naší obci.
Paní ředitelko, na škole nejste žádným nováčkem,
viďte?
V Brništi působím už neuvěřitelných 32 let. Nastoupila
jsem v roce 1979 jako učitelka 1. třídy. Spolu se mnou
převzala ředitelství paní Tomková a byly sloučeny školy
v Brništi a Velkém Grunově. V tom roce fungovala škola
jako částečně malotřídní, protože ve Velkém Grunově
se vyučovalo spojeně ve 3. a 4. ročníku. Od dalšího
školního roku jsme pak byly plně organizovanou školou
s 1. - 4. třídou. Pod vedením paní Tomkové fungoval ve
škole stabilní pedagogický sbor. Některé maminky i tatínkové dnešních dětí si jistě vzpomenou na paní učitelku
Vidimskou nebo Živnůstkovou. V roce 1994 jsem vystřídala ve funkci ředitelky paní Tomkovou, která dosáhla
důchodového věku, ve škole však učila ještě několik let.
Ještě za jejího působení škola získala od MŠMT povolení
výjimky vyučovat v Brništi i 5. ročník, který v té době spadal
pod osnovy 2. stupně. A ještě k jedné změně za mého
působení došlo. Po úpravách školského systému byla
k ředitelství ZŠ v roce 2003 připojena i MŠ. A v podstatě
stejný systém výuky, jen s několika obměnami, probíhá na
naší škole stále.
Práce ve škole jistě vyžaduje kvalitní pedagogický
sbor. Jak si v tomto směru stojí škola?
S radostí mohu říci, že poměrně stálé a neměnné je složení
pedagogického sboru ve škole i školce. Všechny paní
učitelky jsou kvalifikované a mají už také opravdu
dlouholetou praxi. Nový trend nás donutil přejít k výuce
anglického jazyka a tu zcela fundovaně již několik let
zvládá paní Matysová. V MŠ k několika změnám během let
sice došlo, ale i tam je situace již delší dobu stabilizovaná
a navíc obě paní učitelky jsou též plně kvalifikované ve
svém oboru. Co více si můžeme přát!

Nový školní rok se rozeběhl, co čeká Vás a děti?
Učení, učení, učení!!! Teď si dělám legraci, ale ne zase tak
úplně. Výuka a zvládnutí učiva dětmi jsou samozřejmě
naše priority. Chceme, aby stále platilo, že děti ze školy
v Brništi jsou dobře připraveny.
Ale jistě nejen učením žije škola?
Každý rok pořádáme se všemi dětmi několik výletů. Určitě
se chystáme do Prahy, hned na začátku října se vydáme
na prohlídku okresu Česká Lípa a než se nadějeme, jsou tu
Vánoce a vánoční radovánky. Před koncem školního roku
pojedeme na vždy úspěšný výlet do Krkonoš. To se týká
hlavně dětí.
A co je potřeba ve škole po stránce materiální?
Myslím, že seznam je nevyčerpatelný a pokud bychom
došli na konec, můžeme zase přejít na začátek. Ale
nestěžuji si. Zatím vždy, díky spolupráci s představiteli
obce, se dosáhlo všeho, co bylo nejdůležitější.
Zvládat funkci ředitelky, zároveň aktivně učit není
určitě jednoduché. Jak „dobíjíte baterky“, jak odpočíváte?
Co se týká poslední otázky a mého odpočinku? Asi všichni
v Brništi vědí, že mým koníčkem je společenský tanec.
A kolem toho se můj volný čas točí. Vedu taneční kurzy,
uvádím soutěže, maturitní plesy. A to jsou víkendy a volné
chvíle. Pokud nějaká chvilka zbývá, patří rodině a teď
hlavně vnučce.
A s vnučkou jste zase u dětí…
Paní ředitelko, přeji Vám ať Vás práce s dětmi,
kolegyněmi učitelkami a také spolupráce s rodiči těší
a přináší radost. A děkuji Vám za rozhovor.
Ptala se Mgr. Daniela Pastorková

Paní ředitelka při zahájení letošního školního roku
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Fotosoutěž „Život v naší vesnici“
Termín uzavírky fotosoutěže „Život v naší vesnici“ je
prodloužen do 25. listopadu 2011. Zastupitelstvo obce na
svém setkání 30. 11. vybere a ocení nejhezčí fotografie.
Výhry:
1. cena
Poukaz v hodnotě 1500 Kč
(na zakoupení sportovních, výtvarných potřeb
nebo knihy)
2. cena
Poukaz v hodnotě 1000 Kč
(na zakoupení sportovních, výtvarných potřeb nebo
knihy)
3. cena
Poukaz v hodnotě 500 Kč
(na zakoupení sportovních, výtvarných potřeb nebo
knihy)

soutěže (od 1. 4. do 25. 11. 2011) na kulturní,
sportovní akci v obci nebo při spolkové činnosti
organizace působící v obcích Brniště, Velký Grunov,
Luhov
u povinnou součástí přihlášené fotografie je jméno
autora, adresa a telefonní číslo, název a krátký popis
fotografie
u zasláním fotografie do soutěže souhlasí autor s pravidly soutěže a s veřejným vystavením fotografie
fotografie
předávejte či zasílejte v zalepené obálce na
u
adresu:
Fotosoutěž, OÚ Brniště, č.p.102, 471 29 Brniště
Fotosoutěž pro místní usedlíky

Fotosoutěž prodloužena: do 25. 11. 2011

od 1. dubna do 25. září 2011
hrajte o lákavé ceny

Soutěž pořádá komise pro kulturu a sport

pravidla soutěže na
www.brniste.cz

Pravidla soutěže:
u soutěže se může zúčastnit každý ve věku od 7 do 99 let
s trvalým pobytem v obci Brniště (soutěže se nemohou zúčastnit členové Komise pro kulturu a sport
a zastupitelé obce)
u do soutěže mohou být jednou osobou zaslány
maximálně 3 fotografie v minimálním formátu
10x15cm
u fotografie musí být pořízena v době konání foto-

Svatba na „Kozím hrádku“

„ŽIVOT V NAŠÍ VESNICI“
Brniště - Velký Grunov - Luhov

Výlet na zámek Sychrov
Letos jsme se opět, i když trošku opožděně, vydali za
krásami našich památek, tentokrát na zámek Sychrov.
Na cestování nám vyšlo krásné počasí, svezli jsme se jak
vlakem, tak kvůli výluce i autobusem a cestou se dobře
pobavili.
Prohlídka tak krásného zámku stála opravdu za vidění.
Interiéry jsou dobře udržovány a zámecká zahrada je též
pěkná. Po prohlídce jsme se za slušný peníz najedli a prošli se po právě konané Sychrovské pouti.
Výlet se opravdu vydařil, a proto mě moc mrzí, že ač
děláme, co se dá, moc nás na tyto výlety nejezdí. A kam
příští rok? Znovu začátkem září pojedeme vlakem do
Benešova nad Ploučnicí.
Ještě chci všem zúčastněným poděkovat za dobrou
náladu a dětem za jejich ukázkové chování.
Zdena Stoklasová

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Měl jsi nás rád a chtěl jsi žít.
Srdce se náhle zastavilo a ty jsi musel navždy odejít.
Domov je prázdný, smutno je v něm,
Cestička ke hrobu zůstala jen.
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8. října uplynou již 2 roky, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Ladislav
Kancnýř z Velkého Grunova.
Stále vzpomínáme

OKÉNKO MŠ A ZŠ
Školákům k zamyšlení

Děti ze ZŠ poznávaly své okolí

Každým rokem v září se doposud klidné prostředí škol opět
ozývá hlasitým „štěbetáním“, křikem a smíchem našich
školáků. Prázdninové svobodné využívání jejich volného
času a her se mění ve starosti s nakupováním školních
pomůcek. Plní se tašky a penály, kde nesmí chybět pera,
tužky, gumy, pravítka a mnoho jiných důležitých školních
věcí.

9. září vycházka na Brnišťský vrch
16. září exkurze do kravína ve Velkém Grunově
Obě zajímavé akce pro nás připravila komise pro životní
prostředí a zážitky z nich pro Zpravodajství zpracoval
Venda Kovář z 5. třídy.

Základní a poměrně nejčastější pomůckou bývá tužka.
Můžeme přisoudit tomuto neživému předmětu nějaký jiný
význam kromě psaní? Možná, že se i někteří školáci
zamyslí nad obsahem krátkého příběhu, který si mohou
připomenout vždy, když budou s tužkou cokoliv psát.
Příběh o tužce
Chlapec se díval, jak babička píše dopis. Potom se zeptal:
„Píšeš o něčem, co se přihodilo nám? A není to snad příběh
o mně?“ Babička přestala psát, usmála se a odpověděla
vnukovi: „Máš pravdu, píšu o tobě. Ale důležitější než slova
je tužka, kterou píšu. Chtěla bych, aby ses jí podobal, až
budeš velký.“
Chlapec se na tužku zvědavě podíval, ale neviděl na ní nic
zvláštního. „Je přece stejná jako všechny ostatní tužky,
které jsem kdy viděl.“ „Všecko záleží na tom, jak se na věci
díváš. Tužka má pět vlastností, a když si je udržíš i ty, bude
ti na světě vždycky dobře.
První vlastnost: můžeš dělat velké věci, ale nikdy nesmíš
zapomenout, že existuje Ruka, jež řídí tvé kroky a ona tě
má vždy vést podle své vůle.
Druhá vlastnost: čas od času musíme přestat psát a použít
ořezávátko. To tužce trochu ubližuje, ale je pak ostřejší.
Proto musíš občas snést nějakou bolest, jelikož z tebe
učiní lepšího člověka.
Třetí vlastnost: tužka nám vždy umožní, abychom vzali
gumu a vymazali chybu. Uvědom si, že opravit něco, co
jsme udělali, nemusí být špatné, ale je to naopak důležité,
abychom setrvali na správné cestě.
Čtvrtá vlastnost: na tužce není nejdůležitější dřevo nebo
vnější tvar, nýbrž tuha, jež je uvnitř. Proto vždy dávej pozor
na to, co se děje v tvém nitru.
A konečně pátá vlastnost: tužka vždy zanechává stopu:
Stejně tak nic, co v životě uděláš, nezůstane bez následků,
a proto si buď dobře vědom toho, co činíš.“
Přáli byste si, aby podobně jako babička z příběhu, si tyto
vlastnosti udrželi i naši školáci?
Každý, kdo má děti rád - rodiče, prarodiče, příbuzní i celá
společnost odpoví jistě: ANO.
Chlapci a děvčátka, je to na vás ………………….

Z literatury převzala a připravila I. Tomková

OÚ INFORMUJE
Sběrný dvůr Brniště
Sběrný dvůr slouží občanům obce Brniště k odkládání
odpadů a zároveň jako místo zpětného odběru elektrozařízení. Lze zde odložit odpady, které nepatří do směsného komunálního odpadu, platí se pouze za pneumatiky
a stavební suť. Pro evidenci předloží občané obsluze
sběrného dvora občanský průkaz a doklad o zaplacení
poplatku za odpad. Sběrný dvůr najdete ve Velkém
Grunově.

Provozní doba sběrného dvora v zimním období
(tj. říjen - březen)
čtvrtek

12,00 - 17,00 hodin

sobota

14,00 - 17,00 hodin

5/2011 • strana 5

KULTURA A VOLNÝ ČAS
STEZKA HASTRMANŮ - zábavně naučná stezka
Podralský nadační fond ve
spolupráci se Zemědělským
obchodním družstvem
Brniště a obcí Brniště dokončil projekt Stezky hastrmanů.
Jedná se o zábavně vzdělávací stezku pro děti a rodiny
s dětmi. Stezka lidem přiblíží život kolem vody, nastíní
význam mokřadů a lužních lesů, které mají vysokou
schopnost zadržovat vodu v případě nadměrných srážek,
čímž přirozeně přispívají k ochraně před povodněmi.
Cílem projektu je především vytvoření atraktivního místa
pro trávení volného času pro místní obyvatele, rodiny
s dětmi, výlety pro školní mládež a návštěvníky regionu
Podralska. Zároveň se bude jednat o novou atrakci
cestovního ruchu, který může přinést i nové pracovní
a podnikatelské příležitosti v obci. Stezka je prvním
hmatatelným krokem Podralského nadačního fondu ZOD
k uskutečnění dlouhodobé rozvojové strategie směřující
k tomu, aby se Brniště stalo mnohem kvalitnějším místem
pro život, než tomu bylo v uplynulých desetiletích.

xylofon, informační tabule a rozcestníky, zvonička, kladiny,
dětská minihřiště, prolézačky, bylinková zahrádka,
kuličkové hřiště a veškerý další inventář, by mělo
dlouhodobě sloužit našim občanům a návštěvníkům obce.
S rostoucí kvalitou a atraktivitou instalovaného inventáře
rostou i hrozby z možného vandalismu.
V této věci se starosta obce Ing. Pastorek obrací na
všechny občany: „Žádám všechny odpovědné občany,
aby, pakliže uvidí nějaké nevhodné chování, proti
takovému vandalismu okamžitě zasáhli, zdokumentovali
jej a obrátili se na obecní úřad. Musíme být důslední
a nedovolit, aby majetek sloužící veřejnosti byl ničen. To se
samozřejmě netýká jen inventáře nově vzniklé stezky.“
Stezka hastrmanů bude slavnostně otevřena dne 21.10.
2011. Přijďte si ji užít.!
Helena Mojžíšková, Podralský nadační fond ZOD.

Na šesti kilometrové trase, s vlastní navigací a turistickým
značením Klubu českých turistů, bylo vybudováno 11 tematických zastavení. Dětem budou sloužit dětská
minihřiště a hrací prvky na většině zastavení. Tam také
na děti čekají naučné kvízové otázky rozdělené pro menší
a větší děti. V rámci projektu vznikla i nová vyhlídka se
zvonicí a byly opraveny či obnoveny staré cesty. Jen na
opravu cestní sítě v délce 1900 metrů bylo vynaloženo
přes 400 000,-Kč. Cestní síť byla budována s důrazem na
bezpečnější a komfortnější pohyb občanů směrem k nádraží ze středu obce. Cesty byly koncipovány jako lehce
udržovatelné kamenité tzv. utažené cesty. Bohužel nebylo
možné z rozpočtu projektu v této fázi zaplatit i finální
asfaltovou vrstvu (válcovanou drť). Ta bude muset počkat
na další rozvojové projekty a dotační tituly, na nichž lidé
z nadačního fondu i ZOD již pracují.
Dřevěné prvky na jednotlivá zastavení vznikly v dílně
řezbáře dodavatele stezky a rovněž na letním dřevosochání v Novinách pod Ralskem. Veškeré vybavení stezky, jako jsou lavičky a houpačky ve tvaru různých vodních
živočichů, dřevěný stůl a křesla, sedátka v podobě žabek,

Podzimní vítání občánků 2011
SŽ „EVA“ spolu se SPOZ obce Brniště srdečně zve
všechny nové spoluobčánky a jejich rodiče na tradiční
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, které se uskuteční v neděli
16. 10. 2011 od 14 hodin na sále kulturního domu v Brništi.

Další podzimní akce SŽ „EVA“
Výroční členská schůze - 25. 11. 2011 od 18 hodin na
sále kulturního domu v Brništi.
Mikulášská nadílka - 3. 12. 2011 od 14 hodin startuje
velkou diskotékou v KD Brniště.
Pokud se domluvíme na termínu, navštíví nás letos opět
divadelní soubor z Českého Dubu, a to někdy v průběhu
měsíce listopadu. Včas Vás budeme informovat letáky.
Zdena Stoklasová
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PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA - brnišťský tábor YMCA
Každá výprava, expedice či výlet mají vždy tři fáze. První
fází jsou přípravy. I před plavbou do východních moří se
všichni museli nachystat. Přípravy organizačního týmu na
tábor trvaly necelý půlrok. Vymyslet hry, táborové
dovednosti, rekvizity, denní zamyšlení a mnohé další. Vše
vrcholilo postavením táborové lodě „Jitřního poutníka“.
Po brnišťské pouti se mohla celá posádka v podobě
organizátorů, dvaceti námořníků, ale i devíti nejmenších
plavčíků nalodit. Druhá fáze výpravy nastala. Loď vyplula
na sedm dní za dobrodružstvím. Velení bylo od počátku
disciplinované. Ráno se vedoucí scházeli ke čtení z Bible
a k modlitbám za tábor, přes den byli vždy námořníkům
k dispozici a večer zase plánovali další směr plavby.
Nejmenší plavčíci byli zasvěcováni do tajů námořnické
profese Hankou, která měla každý den připravené
nejrůznější aktivity, a tak mohli sami tvořit a hrát si, ale
zároveň i spolu s ostatními prožívat život na lodi. O naše
žaludky bylo prvotřídně postaráno kuchařskou trojkou
Martinou, Luckou a Libuškou, a to i v dobách mořské
nemoci, která se mezi námi prohnala. Jídlo nás vždy
dokázalo postavit na nohy. Při vzpomínce na mořskou
nemoc nemohu zapomenout na našeho královského
doktora Veroniku, jež byla v těžkých dobách naším
zachráncem, přítelem, ale i zpovědníkem.
A jak probíhala samotná plavba? Po vyplutí to vypadalo na
poklidnou cestu, ale už na Osamělých ostrovech nás
překvapili otrokáři. Na jednom ostrově se Eustác proměnil
v draka, a hned bylo o zábavu postaráno. Při návštěvě
jednoho z dalších ostrovů jsme potkali jednonohé bytosti,
monopody, kteří nejen legračně vypadali, ale i svými
přískoky dokázali rozesmát. Dokonce jsme si vyzkoušeli
na vlastní kůži, jaké to je být monopodem. Strašidelným
zážitkem byl Temný ostrov. Dostat se z něj nám mnohým
dalo moc a moc zabrat. Nebýt albatrosa, kterého nám
poslal Aslan, nikdy bychom se z něj nedostali. Pouť to byla

vskutku dlouhá. Celou plavbou nás provázela kniha
„Plavba Jitřního poutníka“, která nás připravovala na
příběhy, které prožijeme. V dobrodružstvích jsme mohli
více pochopit, jaké je to být svobodný a v otroctví, co to
znamená být někomu přítěží, jakou pastí se nám může stát
bohatství, zjistili jsme, jak důležité je to, co vpouštíme do
své mysli a získali jsme i mnohé další cenné zkušenosti.
Pomáháme Eustácovi z dračí kůže

Princ Kaspián se svými druhy v podobě vedoucích nás po
celou dobu bavili a stali se všem dobrými společníky.
Chlupatý myšák Ripčíp s mečem u boku nás povzbuzoval
v plavbě a svým hrdinstvím byl naším vzorem. Každý večer
nás volal na kapitánský můstek, aby ocenil naše celodenní
snažení. Skoro by se dalo říci, že naše plavba neměla cíle,
ale opak byl pravdou. Konec světa přišel velmi záhy. Za
pouhých sedm dní jsme se rozloučili s Ripčípem, který
odešel do Aslanova království a nás poslal Aslan nazpět
domů s příslibem, že ho můžeme potkat i v našem světě,
ale pod jiným jménem.
Nyní je podzim a čas třetí fáze
výpravy - vzpomínání a plánování. V rukou držím fotografie
z tábora, listuji deníkem a vzpomínám na tábor. Byl to krásný
čas. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se prakticky podíleli
na táboře, ale i všem, kteří přispěli na tábor finančně (MŠMT,
obci Brniště a dalším). Jedna
výprava končí a začíná se plánovat další, a tak se těším, že se
i příští rok s mnohými z vás
uvidím opět na táboře.
za YMCA tým sepsal Lukáš Kuc

Všichni na palubě, můžeme vyplout.
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HURÁ DO HOR
Ve dnech 16. - 18. září se v obci konal tradiční dálkový
pochod Lužickými horami. Na start 13. ročníku Lužické
sedmičky dorazilo 63 šlaperů. Účastníci měli na výběr ze tří
tras o délce 44 km, 55 km a 99 km. Možná si klepete na
hlavu, co ti blázni v těch horách vidí. Na tu akci se ale
sjíždějí nadšenci dálkových pochodů z celé České
republiky, aby poznali Lužické hory ve dne i v noci. Někteří
přijíždějí kvůli partě, druzí zase netuší, co to Lužické hory
jsou, a tak je chtějí poznat. No a k tomu si všichni chtějí
vyzkoušet, co v nich opravdu je a co zvládnou ujít.
Letos nám na cestě opět počasí přálo, noc byla teplá a ve
dne příjemný větřík bez deště. Nová trasa zahrnovala
kopce Popovu skálu, Hvozd, Luž, Pěnkavčí vrch,
Jedlovou, Studenec a Klíč. Bylo to dlouhé, ale stálo to za
to. Z řad obyvatel naší obce se na různé trasy vydalo
9 šlaperů, z toho 4 šlapeři došli svou trasu až do konce.
Účastníci se na pochodu vždy nejvíce těší na sobotní
večer. A co je tak přitahuje do cíle? Ano, je to vyhlášené
kuřátko s hranolky a oblohou. V závěru večera pak při kávě
a čaji probíhá vyhlášení výsledků, předání diplomů a medailí těm, kteří ušli trasu nejdelší, tedy 99 kilometrů. Při
předávání všichni bedlivě sledují ladnou chůzi znavených
šlaperů a svými pohledy vyjadřují hold těm nejlepším.
V tomto roce bylo předáno 25 medailí, a tak mohu říci, že
se i letos zadařilo. Pokud byste chtěli vědět více o tom, co
se dá na takovém pochodu zažít, můžete se podívat na
stránky L7 (www.luzickasedmicka.cz), kde budou v nejbližší době vyvěšeny fotografie a statistiky.
Závěrem už jen pár úryvků z kroniky L7:
-

Přišel, ušel, přežil.

-

Tentokrát to byla strašná rasovina. Hurá jsme v cíli!

-

S odstupem pár hodin spánku můžeme říct, že to bylo
úžasné, ale náročné.

-

Krásný - místy možná až moc intenzivní - výlet!

-

Krásný výlet na sobotní den… a kus noci (můj
orientační (ne)smysl opět jednou nezklamal).

-

Moje „premiéra“… i s těmi puchýři to stálo za to…
pěkná trasa i výhledy. Tak snad za rok ahoj!
-lk-

Nadšené tempo po startu

YMCA Děčín, skupina Brniště opět pořádá

Kurzy angličtiny
každé pondělí v Oáze, Brniště 13
Angličtina hrou pro děti ve věku
7 - 10 let (od 16 hodin)
Začátečníci - výuka pro mládež a
dospělé (od 17 hodin)
Středně pokročilí - výuka pro
mládež a dospělé (od 18 hodin)
Individuální výuka, doučování
po domluvě
Kroužek pro předškoláky
probíhá v MŠ
Kurzy pro dospělé jsou zaměřeny na běžnou konverzaci a komunikaci
se základy gramatiky a fonetiky. Pravidelné návštěvy rodilých mluvčí
umožňující praktikovat získané znalosti. Možnost zúčastnit se letních
English campů pro děti, mládež i dospělé.

Cena za pololetí (15 lekcí) - děti 150 Kč, dospělí 250 Kč
(členové YMCA sleva 20%)

Přihlašujte se u Kamily Matysové,
tel. 777 335 426, kamila.matys@seznam.cz.

KLUB DESKOVÝCH HER
PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI OD 16. HOD.
V OÁZE, BRNIŠTĚ 13
Vypněte play station a pojďte s kamarády procvičit bystrý úsudek,
vypracovat správnou strategii a zažít napětí i zábavu při moderních
stolních hrách.

Základní tábor na startu
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Termíny schůzek: 6. října, 3. listopadu, 1. prosince …
Vedoucí klubu: Aleš a Petra Matysovi, tel. 723 790 825

Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ
Osidlování Podralska
Kdo by neznal alespoň z vyprávění jednu z nejúrodnějších
částí naší země - Polabskou nížinu? Bohatá černozem
vydávala své plody a kraj osidlovaly slavné, silné rody. Od
dávného pravěku zde žili lidé. Lovili zvěř, obdělávali půdu
a stejně jako černozem vydávali plody svých radovánek.
Zkrátka a dobře…dětský pláč nových osadníků byl stále
častější. Jak se říká: ,,S lidskou populací se roztrhl pytel.“
A tak kterýsi stařešina svolal svůj rod, vysvětlil situaci…
a hurá na sever.
Kraj nikterak osídlený oplýval zvěří, hlubokými lesy,
rozkvetlými loukami a rozhled daleko do kraje z okolních
kopců zaručoval větší bezpečí před nájezdníky. Nikdo už
se nedozví, jak to vlastně bylo, ale je možné že stařešina,
stejně jako tehdy praotec Čech, stanul na některém
z vrchů a zvolal mocným hlasem: ,,To je ta země zaslíbená…“ Dál na sever zahlédl monumenty dnes zvané
Jěštědský hřbet, Jizerské hory, v dáli Krkonoše, západní
obzor lemovaný horami Krušnými.
Krásná fantazie…. Ale pokud bychom ji připustili, bájný
stařešina by se svým rodem nemohl stanout nikde jinde,
než na vrcholu dnešního Ralska. Dobře si uvědomil
panorama tohoto kraje, lemovaného tehdy téměř
nepřekonatelnými hvozdy a horskými štíty, kterým procházely ojedinělé kupecké stezky od dávného pravěku.
Jistěže mohl stanout na bájném Bezdězu, ale odtud
nemohl tak dobře poznat uzavřenost krajiny, která se před
ním rozprostírala.

Osidlování probíhalo nejen z vnitřních Čech k severu, ale
také od severu k jihu z území Lužickosrbských Milčanů.
Tato skutečnost je příčinou dohadů, odkud vlastně
probíhala kultura osídlování Českolipska. Zvláště okolí
Stráže. Podle jazykové odlišnosti lze však tuto prioritu
přisuzovat staleté kolonizaci z vnitřních Čech. Tomu také
nasvědčuje celá řada místních názvů obcí jako např.
Druzcov, Dubnice, Lipá, Luhov, Svébořice.
Skutečnost, že český živel byl v tomto okolí od nepaměti,
nepřímo ukazuje i kronikář Tille, který uvádí pány z Ralska
((a nikoliv z Roll !!!)) již za knížete Václava. Jednoho uvádí
jako Wenzel, jiného jako Zdislav. Všude uvádí, že se
jednalo o Čechy. Teprve postupem času docházelo ke
stále intenzivnějšímu přílivu německého obyvatelstva.
A epilog???
Podle historických pramenů osídlování této krajiny prý
skutečně v samých počátcích probíhalo rody přicházejícími z úrodné, polabské nížiny.
Dnešní Luhov stále nese známky luhů tak, jak je znali
a značili tehdejší lidé, žijící kolem velkých, dalekých řek.
Tlustý kopec ((Tlustec)) pak dodnes chrání v malém
údolíčku jako tlustá kvočna svá kuřátka, malou skupinku
domků a chaloupek před studenými, severními větry.

Snad zašel i na dnešní Klíč u Nového Boru. Ale zjistil, že
tam je krajina jakoby více otevřená severním větrům
a méně přístupná pro hluboké lesy. Ralsko je proto jedno
z posledních míst, odkud bylo možné zjistit vhodnost či
nevhodnost osídlování.
Unavení se usadili na jeho úpatí, a jak běžel čas, poznávali
své okolí. S časem se opět roztrhl populační pytel a malá
část se dokutálela až ke kopci, o který se zastavila. Jako
veliký, tlustý bochník trůnil v krajině nad malým údolím
plným rákosí, tůní, rybníků a mokřin. Zamilovali si toto
místo, které jim připomínalo jejich domovinu v polabské
nížině, plné podobných luhů a hájů. Pod tlustým kopcem
založili osadu, kterou nazvali pro její vzhled Luhem.
Vznikla dávná osada Luh ((dnešní Luhov)) skutečně tímto
způsobem? Ptejme se HISTORIE.
Pradávní Keltové do severních Čech příliš nezasahovali.
Až v posledním století př. n. l. je zaznamenáno pronikání
pokeltštěných germánských kmenů (Markomanů) na
Českolipsko. Nálezy z římského impéria z prvního století
př. n. l. jsou spíše ojedinělé. Teprve v šestém století n. l.
bylo okolí Stráže postupně osídlováno slovanskými kmeny
z vnitrozemí. Nedaleko Dubé byla nalezena tehdejší tzv.
,,Pražská keramika.“
Docházelo k tomu především podél významných
obchodních cest. Patrně nejstarší a nejvýznamnější byla
záhošťská - záhvozdská, vedoucí z centra země Mladoboleslavskem a Mimoňskem na Žitavsko. Tomu nasvědčují
i nálezy římských mincí z 2. - 5. stol. Na nedalekém Děvíně a v jeho okolí byly nalezeny sestercius Antonia Pia
(138 - 161 n. l.) a mince Konstantinova (313 - 337 n. l.).

Historické údaje byly čerpány z pramenů:
1): Obec Markvartice , oficiální web obce - Historie obce
,,Z historie kraje mezi Děčínem a Českou Lípou, Rod
Markvarticů.“ Keltské a germánské kmeny - Slovanské
osídlení.
2): ,,Společenství historie Mimoně,….Ralska a okolí
- Doba nejstarší - Mimoň po 1. světové válce
František Marcín
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SPORT
Medailová sezóna 2011
Možná, že pro někoho tato zpráva není novinkou a možná
někdo z vás netuší, o čem je řeč. Proto bych se s vámi
chtěla podělit o své zážitky ze světa sportovní střelby.
Tato sezóna pro mě byla z těch lepších. České poháry
a hlavně Akademické mistrovství republiky mi zajistilo
jasnou nominaci na Letní světovou universiádu v Číně.
Z Akademického MČR jsem dovezla zlato ze vzduchovky
(398 bodů) a stříbro z malorážky v disciplíně 3x20
(580 bodů)!
Letní světová univerziáda konaná v čínském Schenzenu
byla srovnatelná s olympiádou. Startovalo tu více jak
10.000 sportovců. Čína zde nechala vybudovat všechna
sportoviště i univerziádní vesnici - jak říkám: hotová
olympiáda. Na tuto soutěž jsem se nominovala společně
se svou plzeňskou kolegyní Adélou Sýkorovou a Zuzanou
Šostkovou z Manušic. Společně jsme vybojovaly bronzovou medaili v malorážce. Byl to pro mě úžasný pocit stát
na stupních vítězů v takové světové konkurenci! Závod
vůbec nebyl lehký, střelnice byla vybudovaná na střeše
sportoviště. Teplota vzduchu byla přes 30 stupňů a vlhkost
vzduchu činila 90%, připadala jsem si jako v prádelně.
Doslova jsem tam vypotila výsledek, který nám zajistil
placku. Adéla Sýkorová k tomu přihodila i individuální
zlatou medaili.
Po menší pauze mě čekalo Mistrovství republiky v Plzni.
Zde jsem v malorážce získala dvě medaile. V disciplíně

vleže (589bodů) jsem získala bronzovou placku. V druhé
mé olympijské disciplíně 3x20 jsem získala stříbrnou
placku s nástřelem 578 bodů. Zde jsem však věřila, že si
sáhnu na Titul mistr republiky, ale chybělo trošku
střeleckého štěstíčka, a tak jsem se musela spokojit se
stříbrem, ale ještě že to cinklo.
Za všechny medaile jsem strašně moc ráda, byla to dřina,
ale ta se od vrcholového sportovce očekává. V říjnu mi
startuje německá liga, kde reprezentuji Berlin. V listopadu
začnou vzduchovkové závody u nás, kde půjdu vstříc holt
další sezóně.
Klára Bartošová

Aerobik - cvičení pro každého
Kdo: Každý, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: Vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 hod.
S kým: Prima parta místních i přespolních
Jak dlouho: Hodinku
Co se tam děje: Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu,
20 min posilování problémových partií, 10 min protahování a drby po cestě domů
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, cvičební podložku, pití, (ručník)
Předcvičují: Týna Králíčková (úterý), Marcela Herbstová (čtvrtek)

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze z našeho chovu!! Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnů - cena 138-148 Kč / ks, starší 20 týdnů-155 Kč/ks

Prodeje se uskuteční : v sobotu 22. října 2011 Brniště - u pošty - v 10. 10 hod.
Případné bližší informace: tel.: 728 605 840
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728 165 166

415 740 719

SPORT
Informace z fotbalového klubu.
Po kratší odmlce opět přináším několik informací
z fotbalového klubu Brniště.
V minulém ročníku, který skončil v červnu, se našim
hráčům nepodařilo splnit vytčený cíl - postup do okresního
přeboru. Druhá polovina jarní části se vůbec nevydařila,
a tím nám postup unikl.
Nový, 13. ročník, začal v srpnu, pro naše mužstvo opět ve
třetí třídě. Začátek se docela povedl, neboť první zápas
v Kunraticích vyhráli naši hráči poměrně hladce 5:2.
Následoval zápas doma proti Žandovu, který také skončil
naší výhrou 2:0. Ve třetím kole jsme hráli ve Sloupu proti
týmu ze Svoru, který zde má dočasné domácí hřiště. Zde
se nám moc nedařilo, přesto jsme vybojovali remízu 1:1.
Následovalo derby utkání proti Lindavě na našem hřišti
a po velkém zápolení naši vyhráli 3:2. Další utkání v Bukovanech proti tamní rezervě se nadmíru povedlo, neboť
našim hráčům se podařilo vyhrát přesvědčivě 3:0.
Toto vítězství je o to cennější, že naši cestovali pouze v 11
hráčích, když někteří byli v práci, jiní zraněni. Zatím
poslední zápas se hrál opět ve Sloupu, tentokrát proti
domácím. V tomto utkání se našim hráčům už tolik nevedlo
a poprvé prohráli o dvě branky 0:2. Odehráno je 6 kol a do
konce podzimu bude ještě sehráno sedm utkání. Věříme,
že naši jich více vyhrají a mužstvo bude v horních patrech
tabulky.
Naši mladší žáci v loňském ročníku skončili na posledním
místě v tabulce. V sobotu 3. září už odstartovali nový
ročník. Začali doma proti Bukovanům a nakonec vybojovali bod za remízu 2:2. Následoval zápas ve St. Splavech,
kam odcestovali oslabeni o několik hráčů a prohráli 0:8.

Zatím poslední utkání se odehrálo doma proti družstvu ze
Zákup a v něm hosté vyhráli vysoko 12:0. Byl to zápas
s momentálně prvním a nejsilnějším týmem v soutěži.
Věříme ale, že se hra zlepší a výsledky našich mladších
žáků přijdou.
Všechny zájemce o fotbal informujeme, že se mohou
přihlásit každé úterý a čtvrtek odpoledne na hřišti ve
Velkém Grunově, kde probíhají tréninky.
Aktualita: Dospělým se v neděli 2. 10. dařilo
a proti Horní Libchavě vyhráli 7:0.
Ve středu 28. 9. hráli mladší žáci
ve Skalici a prohráli 0:3.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.
Dospělí:
9. kolo: Brniště - Cvikov B so

8.10.2011 15:00 hod.

10. kolo: Dubnice - Brniště so 15.10.2011 14:30 hod.
11. kolo: Brniště - Holany

so 22.10.2011 14:30 hod.

12. kolo: Okna - Brniště

ne 30.10.2011 14:00 hod.

13. kolo: Brniště - Noviny

so

5.11.2011 14:00 hod.

Ml. žáci:
7. kolo: Dubá - Brniště

so 8.10.2011 10:00 hod.

8. kolo: Brniště - Doksy

so 15.10.2011 10:00 hod.

9. kolo: H. Libchava - Brniště so 22.10.2011 10:00 hod.
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Dvacet let od objevení ztraceného kláštera
5. až 9. října od 9:00 do 17:00 hodin
mimořádné prohlídky Johanitské komendy sv. Zdislavy
a Havla z Lemberka
Podještědské muzeum v Českém Dubu
.

8. přejezd Lužických hor
Sobota 8. října start v 9.30 hod
Z Radvance od hospody U mlejna na vrchol Jedlové
a zpět, trasa pro bikery i trekaře
.

Běh okolo Lemberka
Sobota 15. října
26. ročník přespolního běhu pro všechny kategorie,
start a cíl před radnicí na náměstí v Jablonném v Podj.
.

Johann Sebastian Bach: Braniborské koncerty
Sobota 15. října v 19,00 hodin
závěrečný koncert festivalu Lipa Musica
Městské divadlo Nový Bor

Bez obřadu
Středa 19. října od 19 hodin
Úspěšnou komedii předvede DS Vojan
Kulturní dům u Jezera ve Stráži pod Ralskem
.

Strašidelná ZOO
Čtvrtek 27. října od 17,30 do 20,00 hodin
Strašidelná večerní prohlídka v předvečer podzimních
prázdnin - lampiónový průvod, strašidla a strašidelná
zákoutí, tajemné zvuky, kosterní hmatky, halloweenské
dýně a také soutěž o nejlepší strašidláckou masku.
ZOO Liberec
.

Jak běží čas lesu a jak běží čas lidem
30. října až 11. listopadu
Poutavá výstava uvádí do mládí poslední generace
lesa a porovnává se souběžnou historií lidstva
Krajská vědecká knihovna v Liberci,
galerie Nad kavárnou

.

Krajina a člověk
15. října až 15. listopadu 2011 výstava obrazů ak. mal. Rudolfa Riedlbaucha. V galerii Městského muzea v Mimoni
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