BRNIŠTĚ

Brniště Luhova Velkého Grunova
2018
2
DUBEN
/ KVĚTEN
V tomto čísle najdete
Rozhovor se zastupiteli
Kalendář akcí na rok 2018
Střelecký klub informuje
Rozpisy fotbalových soutěží

Vážení spoluobčané,
tak jsme zimu přečkali a konečně jara se dočkali. Ani se to
nezdá, ale meteorologové tvrdí, že ta letošní zima patřila
k těm teplejším v rámci dlouhodobého měření. Jsem rád, že
dubnová příloha Libereckého kraje uvnitř tohoto čísla je
tentokrát věnována Brništi, aktivitám a děním v obci.
Hlavní událostí od vydání posledního Zpravodajství byl
šestý Brnišťský masopust. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a také těm,
kteří v nápaditých a originálních maskách přišli. Ten den
bylo -3°C a foukal nepříjemný ledový vítr. Muzikantům
mrzly prsty, ale na dobré náladě to nikomu neubralo. Byly
připraveny pro všechny výborné koláče a koblihy od našich
kuchařek z mateřské školky, také zabíjačkové dobroty
z prodejny Prominent a na zahřátí nechyběl ani svařáček či
štamprlička něčeho ostřejšího. Pěkné a milé bylo pěvecké
vystoupení dětí u školky. V závěru se děti dobře pobavily
při programu na sále v kulturním domě. O letošním masopustu se hovořilo na dalším setkání zástupců místních
spolků v Ekocentru, a co mě moc těší, plánuje se společná
akce „Den našich spolků“.

Byla podána žádost o dotaci na Liberecký kraj pro naše
hasiče na pořízení gumového člunu s vybavením, pro
případ povodní a úniku ropných produktů do vodního toku.
Rovněž jsme zažádali LK o dotaci na pořízení vyhledávací
studie připravované Cyklostezky Panenského potoka. Jedná
se o trasu vedoucí z Mimoně přes Pertoltice p. Ralskem,
Velký Grunov, Brniště, Velký Valtinov do Jablonného
v Podještědí. Záměrem je propojení Zelené cyklomagistrály
Ploučnice a Cyklostezky sv. Zdislavy. Bude to společný
projekt zmíněných obcí zapojených do Mikroregionu
Podralsko.
V rámci projektu „Předcházení vzniku odpadů“ bylo loni do
rodin předáno 152 kompostérů. Obec společně s firmou
JRK s.r.o., která kompostéry dodala, uspořádá 18. 4. od
17.00 hodin v KD Brniště besedu na téma „Jak správně
kompostovat“.
Tento víkend oslavíme Velikonoce. Prožijme je také trochu
duchovně. Ať jsou pro všechny klidné, požehnané, zalité
sluníčkem a dobrou náladou. Ženám a dívkám vyšlehání
vrbovým proutkem pro dobré zdraví a všem dětem přeji
bohatou pomlázku.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
Den otevřených dveří ZŠ ve čtvrtek 5. dubna 9 - 11 hod. • Ukliďme příkopy v sobotu 7. dubna v 9 hod.,
start u Ekocentra • Jarní otevírání Stezky hastrmanů v sobotu 14. dubna od 11 hod., start u OÚ
Vítání občánků v neděli 15. dubna od 14 hod. na OÚ • Jak správně kompostovat ve středu 18. dubna v 17 hod.
v KD Brniště • Zápis do ZŠ ve čtvrtek 19. dubna 14 - 17 hod. ZŠ Brniště • Brnišťský půlmaraton v sobotu
28. dubna od 10 hod. na Lesním zátiší • Pálení čarodějnic v pondělí 30. dubna v 18 hod. v Brništi, sraz
u obchodu, v 17,30 ve Velkém Grunově, sraz u školy • Rybářské závody pro dospělé v úterý 1. května v 6 hod.
na rybníku Vratislav • Divadelní představení Hrobka s vyhlídkou v sobotu 5. května od 19 hod. v KD Brniště
Kuličkiáda v neděli 6. května v 15 hod. u rybníka Vratislav • Zápis do MŠ v týdnu 7. - 11. května • Rybářské závody
dětí v úterý 8. května od 6 hod. na rybníku Vratislav • Den matek v sobotu 12. května od 18 hod. v KD Velký Grunov

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Z jednání zastupitelstva obce
dne 28. 2. 2018
Na svém 37. zasedání zastupitelé projednávali a schvalovali
body podle schváleného programu.
Na začátku jednání přednesl zprávu o hospodaření v obecních lesích lesní odborný hospodář. Zastupitelé tuto zprávu
vzali na vědomí, stejně jako informaci o činnosti příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Brniště, kterou zase přednesla
ředitelka školy. Dále pak ZO schválilo zprávu inventarizační komise za rok 2017.
Zastupitelé následně schválili žádosti o dotaci, a to na
stavbu cyklostezky v programu 6.3. LK, smlouvu na projektovou dokumentaci – rozšíření kapacity MŠ Brniště,
pachtovní smlouvu v Luhově a informaci o záměru
prodeje nebo pronájmu obecních pozemků užívaných občany Brniště.
Zastupitelstvo schválilo peněžitý dar rodiny Winkhasových
z Düselldorfu, a to ve výši 2.000 eur na opravu kapličky ve
Velkém Grunově.
Diskusi využili zastupitelé jako zdroj informací pro
zlepšování své práce a informace starosty jim posloužila
k rozšíření svých obecných znalostí.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Pozvánka
na jednání zastupitelstva
ve středu 25. dubna 2018 od 17.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.

Ohlédnutí za školením první pomoci
Pozvání na přednášku Bc. Jana Smoluchy, zdravotnického
záchranáře s dlouholetou praxí, která se uskutečnila minulý
měsíc, přijalo cca 20 občanů. Nechyběli mezi nimi hasiči
a někteří zastupitelé. Následovaly více než dvě hodiny zajímavých informací, rad a návodů, jak se zachovat při ohrožení lidského života. Zajímavé byly také informace o nových přístupech při poskytování první pomoci. Dle slov
pana přednášejícího: „Velká pochvala za aktivitu a řadu
otázek od přítomných.“

Ze setkání spolků
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Kvalitní kompost není samozřejmostí!
Aneb
střídejte, přidejte, provzdušněte – neucpávejte, vlhčete
►►►► radujte se z kvalitního kompostu.
Aneb
vkládejte zbytky zeleniny, posekanou trávu, větvičky,
►►►► ale i hobliny a piliny, skořápky ořechů, zbytky
z kávy a čaje;
Aneb
nevkládejte rostliny napadené chorobami, pecky z ovoce,
oddenkový plevel ►►►► ani popel z uhlí či cigaret,
kosti, odřezky masa;
Aneb
Obec Brniště si Vás dovoluje pozvat na besedu

„Jak správně kompostovat“,
která se uskuteční 18. dubna 2018 od 17.00 hodin
v kultur-ním domě v Brništi za účasti zástupce
dodavatelské firmy JRK - kompostérů v rámci dotace
„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu
Podralsko“.

Sběrný dvůr
Letní otevírací doba sběrného dvora:
úterý 12 – 17 hod.
čtvrtek 9 – 14 hod.
sobota 14 – 18 hod.

Ohlédnutí za dalším setkáním spolků
Zástupci kulturních a sportovních organizací, spolků a další
občané se zájmem o život v obci se znovu sešli na Podralském nadačním fondu, kde v úvodu vyhodnotili masopust
2018. Padaly i dobré podněty pro rok příští. Třeba, že
i maska medvěda by neměla chybět! Ale něco také musí
zůstat pro překvapení v utajení. Velká pozornost byla věnována kompletaci kalendáře akcí, které jsou v letošním roce
před námi a chystají je různí pořadatelé. A tak se ladilo, aby
se termíny co nejméně překrývaly a také, kdo komu může
pomoci a v čem. Přítomní se domluvili, že mají chuť
a ochotu podílet se na nové společné akci Den našich
spolků dne 4. 8. 2018 v areálu Lesního zátiší.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor se zastupiteli
Čas opravdu utíká, a tak jsou tomu již více než tři roky, co
jsem oslovila zastupitele naší obce na počátku jejich
volebního období. S několika otázkami s žádostí o krátkou
výstižnou odpověď jsem je požádala i nyní. Níže najdete
v abecedním pořadí jejich odpovědi.
1/ Co se domníváte, že se v obci daří?
2/ Co by bylo, či bude dobré zlepšit?
3/ Co je Vaším koníčkem, jak odpočíváte?
Ing. Marcela Herbstová
1/ Líbí se mi kroky ke zlepšení života v obci, např. zvýšení
bezpečnosti chodců výstavbou chodníků a stezek. Také se
obnovují místa pro setkávání občanů, jako jsou hřiště.
Těším se, až bude hřiště v Grunově přístupné veřejnosti.
Ocenění oranžovou stuhou za spolupráci se ZOD Brniště
také hovoří samo za sebe. Celkově mám dojem, že se nám
daří a že můžeme být s naší obcí spokojeni.
2/ Stávající stavební trend mi vyhovuje. Se všemi rozběhnutými nebo plánovanými projekty souhlasím. Připomínky
k dění v obci máme vždy možnost říct hned na setkání
zastupitelů, a mnohdy se tak také děje. Aktuálně mě napadá,
že by bylo potřeba opravit povrch parkovacích míst u hřbitova ve Velkém Grunově. Podle mého názoru by také
nebylo zcela od věci, kdyby nějaký odborník prošel okolí
potoka, preventivně zmapoval tok a označil kritická místa,
která je potřeba vzhledem k riziku povodní upravit (např.
podemleté kořeny). Líbilo by se mi, kdyby se řidiči zamysleli, jestli je opravdu nutné jet přes obec osmdesátikilometrovou rychlostí.
3/ Mám ráda pohyb. Cvičíme každé úterý a čtvrtek ve
Velkém Grunově na sále, a kromě toho jsme bezva parta.
Nevynechávám také přirozený pohyb, jako jsou procházky
nebo výlety na kole či jiné podobné aktivity. Ráda odpočívám s poutavou knihou v ruce. Vážím si času stráveného se
svojí rodinou.
Ing. Igor Jediný
1/ Podařilo se stmelit zastupitelstvo do celku, který při
jednání o vývoji v obci rozhoduje zodpovědně a výsledky
jsou vidět v investicích.
2/ Zlepšování je trvalý proces, proto je dobré neustávat
a pokračovat v započatých investicích, v práci zastupitelů
klást důraz na komunikaci s obyvateli.
3/ Je to spolupráce s místním ekocentrem a podpora
zájmových spolků v Brništi.
František Kadrnka
1/ Jsem rád za sportovní vyžití dětí na nově vybudovaném hřišti.
2/ Zlepšit je zapotřebí školku a místní komunikace.
3/ Nejraději samozřejmě odpočívám s rodinou.
Mgr. Bohumila Kuchařová
1/ Zcela určitě se daří zlepšovat životní prostředí, budují se
místa k odpočinku a rekreaci občanů, víceúčelová hřiště,
cyklostezky... Také se daří zvyšovat bezpečnost občanů
díky výstavbě chodníků.
2/ Myslím si, že by bylo dobré zvýšit výstavbu domů - bytů,
tím získávat mladé rodiny s dětmi. Také je třeba zlepšit stav
místních komunikací.
3/ Nejraději relaxuji při práci na zahradě, nebo péčí
o vnoučata.
Milan Majerech
1/ Společenské akce a všechny provedené stavby.
2/ Potřebná je oprava komunikací a veřejného osvětlení.
3/ Mám rád sport a procházky lesem.

Ing. Jiří Myška
1/ Myslím si, že se zde lidem dobře žije - nezaměstnanost je
minimální, přibylo různých společensko-kulturních akcí. Z
pohledu financí je obec na dobré cestě, nemá dluhy a je
připravena na další investiční akce do budoucna.
2/ Pro nejmenší je potřeba zvětšit kapacitu školky. Pro
nejstarší možná přemýšlet o zlepšení péče o ně a ostatním
pomoci s výstavbou dalších rodinných domů apod.
3/ Stále se snažím věnovat se mnoha druhům sportu a jinak
i muzice s kamarády.
Luboš Nekola
1/ Pevně věřím, že co se daří, posoudí sami občané.
2/ Vždy je co zlepšovat. Budoucnost je v mládí, tak ať se
zejména pro ně zlepšují podmínky.
3/ Odpočívám prací, mezi svými a mládeží.
Ing. Ivan Pastorek
1/ Při realizaci řady staveb i jiných investic se daří v rozumné míře využívat dotace a dobře hospodařit s veřejnými
prostředky. Důsledně dbát na finanční zdraví a nezadluženost obce. Zvýšilo se společenské a kulturní dění v obci za
spolupráce s místními organizacemi a spolky. Co se ale
opravdu podařilo a daří, musí posoudit hlavně samotní
občané.
2/ Stále je co zlepšovat. Vytvářet co nejlepší podmínky
všem pro život v naší obci, aby se zde dobře žilo, a i mladé
rodiny, aby zde zůstávaly. Je naplánována řada dalších potřebných investičních akcí. Problémem je zdlouhavý
proces jejich přípravy, schvalování dotčenými úřady, kvalita a nedostatek stavebních firem.
3/ Největším koníčkem jsou naše čtyři vnoučata a rodina.
Dále muzika a aktivně hra na bicí. Když zbývá čas, tak
něco málo cyklistika, lyžování, plavání a turistika.
Milan Rychnovský
1/ Daří se zajistit bezpečný pohyb chodců (hlavně dětí)
vybudováním chodníků, podporovat mimoškolní aktivity
mládeže (vybudovaná hřiště), opravovat kulturní památky,
využívat dotační programy pro rozvoj obce, podporovat
sport a ostatní zájmové organizace.
2/ Je potřebné navýšení kapacity mateřské školy, podpora
občanům při budování domácích čističek odpadních vod,
sociální zázemí v areálu Lesního zátiší, modernizace komunální techniky, údržba Hastrmanské stezky a apelovat na
občany, aby uklízeli výkaly po svých psech.
3/ Koníčky nemám a na odpočinek je nejlepší klidný
a dlouhý spánek.
Zastupitelům tímto děkuji za jejich odpovědi. Přeji jim
hodně úspěchů jak v pracovním, tak osobním životě.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

EKODĚNÍ
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Ekodění na Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za uplynulými měsíci

Ukliďme příkopy

Již od počátku nového roku pilně pracujeme, plánujeme,
abychom se s vámi všemi mohli setkávat na pravidelných
akcích jako jsou Relaxační večery, Ekokroužek, tematické
dílny, a stejně tak v únoru jsme se poctivě připravovali na
Brnišťský masopust a vyráběli masky, máme za sebou
velikonoční dílničky pro rodiče i děti a čeká nás „společně“
strávený duben. Už se moc těšíme :)

Podralský nadační fond, Mikroregion Podralsko a další
obce pořádají ve spolupráci s Ukliďme Česko a Krajskou
správou silnic společný jarní úklid příkopů v blízkosti
silnic. Přejeme si čistou krajinu v okolí našich domovů
a podporujeme vzájemnou pomoc a spolupráci v regionu.
Není vám lhostejné prostředí, ve kterém žijete? Zapojte se
i vy!
Srdečně zveme všechny dobrovolníky (maminky, tatínky,
děti, babičky, dědy), kteří mají rádi přírodu a chtějí přispět
ke zdravějšímu a krásnějšímu životnímu prostředí v našem
regionu, na akci „Ukliďme příkopy“, která probíhá každoročně v jarních měsících v regionu Podralsko.

"Ukliďme příkopy 2018"
Nově můžete fotky a aktuality z úklidů vkládat
na facebookové stránky!!!
V Brništi budeme uklízet dne 7. 4. 2018 od 9 hodin,
start u Ekocentra.

Těšit se můžete na následující akce:
4. 4. 2018
5. 4. 2018
7. 4. 2018
12. 4. 2018
14. 4. 2018
17. 4. 2018
18. 4. 2018
19. 4. 2018
26. 4. 2018
28. 4. 2018

– Relaxační večer
– Ekokroužek
– Ukliďme příkopy
– Ekokroužek
– Jarní otevírání Stezky hastrmanů
– Kroužek „Vaření“
– Relaxační večer
– Ekokroužek
– Ekokroužek Brniště
– Brnišťský půlmaraton

V každém místě úklidu vše probíhá za pomoci zvoleného
koordinátora akce, který organizuje dobrovolníky. Posbírané odpadky se samozřejmě recyklují.
Pro účastníky úklidu jsou v areálu Zátiší následně
připraveny:
• tvořivé dílny tematicky zaměřené na problematiku
odpadů
• soutěž o nejkurióznější sebraný odpadek
• soutěž ve střelbě
• opékání uzenin
Všichni přátelé čistého okolí jsou srdečně zváni!

Školy a školky se mohou těšit na nové výukové programy

Podralský nadační fond ZOD začal od ledna zkoušet sadu
nových výukových programů na téma užitkové rostliny. Do
zkoušek se zapojily základní a mateřské školy z našeho
regionu.
12 programů pro MŠ a oba stupně ZŠ vzniklo ve spolupráci
s Centrem ochrany přírody v Neukirchu (Naturschutzzentrum Neukirch) v rámci přeshraničního projektu „Užitkové rostliny a jejich využití - děti poznávají regionální
koloběh surovin v přírodě / Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in der
Natur“. Děti a žáci se během nich seznámí s využitím

užitkových rostlin jako s potravinou, ve vztahu k řemeslům,
v souvislosti s naším zdravím a při poznávání původních
odrůd.
Zkoušky programů probíhají v jednojazyčné či dvoujazyčné
verzi. Během programu žáci pracují v malých skupinách na
několika stanovištích, takže má každý možnost si připravené činnosti a aktivity vyzkoušet. Každý se tak může
proběhnout v dřevácích, ochutnat zeleninové smoothie či si
vyhrabat bramboru. Po ukončení programu lektorský tým
vzájemně konzultuje celkový průběh programu i jednotlivých stanovišť a vyhodnocuje, které aktivity je potřeba
ještě upravit. Za ochotu a odvahu k účasti na zkouškách
nových programů patří velký dík žákům a učitelům z MŠ
Brniště, MŠ Stráž pod Ralskem, MŠ U Bílého králíka, ZŠ
Zákupy, ZŠ Klíč a Gymnázia Mimoň.
Fáze zkoušení programů bude probíhat do konce května
2018. Od nového školního roku (září 2018) budou probíhat
další realizace jednotlivých programů v české i česko-německé verzi, na které budou zvány také třídy z dalších škol
a školek. O možnosti přihlásit se na tyto realizace budeme
včas informovat na našich webových a facebookových
stránkách.
Na všechny se budeme těšit!

OKÉNKO ZŠ A MŠ
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Naše exkurze

Zima a předjaří v naší mateřské škole

Víte, jak se vyrábí maska na karneval? My už to víme.
8. února jsme byli v PVO v Zákupech, kde se masky vyrábí.
Přivítal nás pan Rydygr, který nám vyprávěl, co se v Zákupech událo v dobách války, jak zde byla velká morová
epidemie, kdy z 600 obyvatel zůstali jen 4 lidé. Proto
morový sloup na náměstí. Ukázal nám různé knihy, obrazy,
hračky, zbraně, kočárky z doby, kdy byli naši rodiče malí.
Pak jsme šli do pracovny, kde jsme si pro sebe masky
různých zvířátek namalovali. Některé jsme předvedli
i v masopustním průvodu v Brništi. Před odjezdem jsme si
mohli koupit hotové masky, různé šperky, škrabošky
a pohlednice. Bylo to moc hezky prožité dopoledne.

Blíží se konec zimy a jaro už ťuká na dveře. Bohužel jsme
si vzhledem k počasí moc zimních radovánek neužili, tak
jsme si ve školce zorganizovali po vzoru sportovců zimní
olympijské hry. Každý, kdo se zúčastnil, si domů odnesl
medaili.
Také jsme se byli podívat na farmě s muflony a krmit
kačenky u rybníka. Protože jedním z témat byla lesní
zvířátka, udělali jsme si barevný - hnědý den. Na hnědé barvě jsme si ukázali, co znamená ochranné zbarvení. Barevné
dny mají děti moc rády.
Každý měsíc chodíme do ekocentra v naší obci, kde se
dětem moc líbí. Také jsme navštívili místní knihovnu. Paní
Toráňová si pro nás přichystala krásné knížky, ze kterých
jsme si četli a také jsme si dvě půjčili do MŠ. Dále nás čeká
návštěva divadla paní Čemusové a velikonoční tvoření
s rodiči a dětmi, kde si budeme barvit kraslice. Ve školce si
před Velikonocemi děti napečou mazanečky.
Naši předškoláci se půjdou podívat za svými kamarády do
první třídy, a seznámit se tak se školou. V naší školce máme
k dispozici interaktivní tabuli, na které nejen plníme úkoly,
ale děti se učí zacházet s moderními technologiemi.
11. 4. 2018 pojedeme na školní výlet do Ploskovic. V dubnu
nás ještě čeká modrý den.

Za školní družinu Eva Bruncová - vychovatelka

V Zákupech

Školka na vycházce k rybníku

Pověst o Brnišťském vodníkovi
Výroba masek

V malé vísce jménem Brniště je rybník Vratislav. Odedávna
ho hlídá hodný vodník podobného jména - Vráťa I. a Jediný.
Lidé se ho vůbec nebojí, nikdy nikoho neutopil. S rybáři si
rád vykouří dýmku. Také pozoruje děti, jak krmí kachničky.
Vždy si představuje, jaká by to byla legrace, kdyby na ně
šplouchnul trochu vody. Na jeho počest mu lidé z vesnice
vystavěli Hastrmanskou stezku.
Pověst vymyslel a napsal Jakub Holman
– žák 3. třídy ZŠ Brniště se svou maminkou

Školka v ekocentru

YMCA SEVER
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Kuličky opět na výsluní
Možná vás to překvapí, ale již sedmým rokem se scházejí
nadšenci tohoto sportu u rybníka Vratislav. Tento sport
oblíbený mezi mladou, ale i střední generací nemá mnoho
společného s dříve tolik hranou českou cvrnkanou, kdy se
s hliněnkami vyráželo na lup. Každý školák chtěl tehdy
druhého pořádně oškubat a dokázat mu, že právě on nejlépe
cvrnká. Pravidla byla jasná, kdo docvrnkal do důlku svou
poslední kuličku, bral všechny ostatní. V současnosti se
hraje podle pravidel Českého kuličkového svazu, pro lepší
představu vám přinášíme zjednodušená pravidla, jak
kuličky hrát, a zároveň vás zveme k rybníku Vratislav,
abyste na vlastní kůži okusili neopakovatelnou atmosféru
kuličkového turnaje.
YMCA Sever

Kdo nám tady vládne?
aneb Královský výlet časoprostorem
letní tábor na Selešce pro školáky
21. - 28. července 2018
etapová hra • zamyšlení • zpívání • výlety • ohně
cena: 1800 Kč
členové YMCA: 1500 Kč

informace a přihlašování: Mgr. Hana Kucová
hankakucova@gmail.com, tel. 604 756 936

Pořádá YMCA Sever, z. s.

za podpory MŠMT a obce Brniště

7 jednoduchých kroků, jak hrát kuličky

Co se ze skautského lesa ozývá

1. Na turnajích Českého kuličkového svazu hrají vždy
2 hráči proti sobě. Kuličky mají barevně odlišeny.
Cílem hry je dostat jako první všechny kuličky své
barvy do důlku.
2. Nejdřív každý hodí jednu kuličku od čáry hodu k
důlku (rozhoz k důlku). Kdo je blíž, rozhodne, kdo
začne v první hře.
3. První hází všechny své kuličky (po jedné nebo i více
najednou) z čáry hodu k důlku a snaží se jej
zasáhnout. Pak udělá to samé jeho soupeř.
4. V další části hry se pokračuje cvrnkáním. Každý
cvrnká jen do svých kuliček, hráči se střídají po
jednom cvrnku bez ohledu na to, jestli kulička
skončila v důlku.
5. Správný cvrnk je definován jako pohyb pouze jednoho
prstu, přičemž se smíte dotknout jen své (jedné)
kuličky. Ta pak může zasáhnout jakoukoliv jinou,
i soupeřovu.
6. Kdo má všechny své kuličky v důlku jako první,
vyhrává hru. Zápas se většinou hraje na 2 - 3 vítězné
hry.
7. Čára hodu je vzdálena od středu důlku 7,5 m, důlek má
průměr 7 - 11 cm.

Někdy se říká, že jsou zimní měsíce obdobím spánku, že má
člověk víc času, a dokonce snad, že je příležitost přidat zase
po roce nové fotky do rodinného fotoalba. Znáte to, že?
Nevím, jak vám, nám se ale ani letos nepodařilo vybrat
snímky k vyvolání... Nový rok v brnišťské sekci YMCA
Sever začal intenzivními přípravami na obecní masopust.
Skautský oddíl Gruniště se ujal letitého velblouda, nablýskal mu srst a začal s krmením a výchovou, aby ten starý
dvouhrbáč dokázal povozit co nejvíc dětí. Byly to hodiny a
hodiny výcviku, snad také nakonec udělal náš Eda svým
příjezdem z exotických krajin radost nejen dětem.
Stíháme se ale s Prvosenkami a Jeleny věnovat i pravidelné
činnosti družin s vidinou toho, že co se v zimě naučíme, to
snad brzy v praxi venku využijeme. Z témat, která jsme
probrali, vybíráme: co s sebou do přírody, jak se kam
dostaneme (jízdní řády), orientace podle světových stran,
šifrování, poznávání a využití hornin, ochrana přírody
a první pomoc. Posledně jmenovanou bychom tedy ale
velmi neradi používali... A abych nezapomněla: pořád si
hrajeme, až se ze samého hraní někdy těšíme na spánek.
A to se u dětí zase tak často nevidí. Ještě nás toho na jaře
mnoho čeká, pokud některé z dětí či vás, rodičů, činnost
našeho oddílu zaujala, jsme vždy otevření nováčkům!
(Kontakt: Lukáš Kuc - Jezevec, tel. 737 630 820,
luko.kuc@gmail.com)
Hanka - Máta
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Sedmý ročník Zimního táboření

Na konci února se konal již sedmý ročník Zimního táboření,
které pořádají trempské osady T. O. Stone City a T. O. Free
North, poblíž obce Velký Grunov. Program akce mívá
každý rok stejný průběh, a tím je páteční sraz a následné
zakempování. V sobotu nás vytáhnou Tomkovi vždy na
zajímavá místa v bližším i vzdálenějším okolí. Večer
většinou navštívíme nějakou hospůdku a potom se vracíme
opět na kemp. V neděli se potom rozdávají camrátka
(upomínkový předmět připomínající účast na trempské
akci) a diplomy.
Letošního ročníku se zúčastnilo 36 příznivců studeného
pobytu v přírodě a zde je průběh letošního táboření:
V pátek jsme se sešli na osadě, někteří strávili večer u ohýnku, jiní navštívili restauraci v Brništi a v pozdních hodinách
jsme se přesunuli do spacáků. Někdo spal ve stanu, někdo
v boudě, pár kamarádů bivakovalo pod plachtou a byli
i tací, kteří si lehli pod širák.
Ráno jsme naše prokřehlá těla ohřáli čajem a kávou připravenou na ohni, posnídali jsme a potom, při příjemném
povídání čekali na jedenáctou hodinu. V mezičase dojížděli
ještě další účastníci, kteří nemohli dorazit už v pátek.
Úderem jedenácté hodiny jsme vyráželi na procházku do
okolí. Míra s Reginou nás tentokrát vedli směrem na
Kamenici. Zde jsme si prohlédli prameny. Ochutnali jsme
místní velmi dobrou vodu, a poté pokračovali kolem
budovy bývalé lesnické školy v Zákupech do Velenic.
Ve Velenicích jsme si prohlédli místní skály, ve kterých jsou

vytesaná sklepení, navštívili jsme studánku a Velenický
hrádek. Z Velenic jsme se vydali směrem na Svitávku, kde
jsme před bývalou zrcadlárnou odbočili vpravo a prošli
údolím ke dvěma kaplím. Zdoláním kopce jsme se dostali
na asfaltovou cestu vedoucí úbočím Brnišťského vrchu. Po
minutí křovin se nám otevřel moc hezký výhled na Lužické
hory, Ralsko, Tlustec a Ještědsko-kozákovský hřbet. Odsud
jsme zamířili do Restaurace v Brništi, kde nám připravili
výborný gulášek. Večer se hrálo jak v restauraci, tak na
osadě a spát se šlo tentokrát až v brzkých ranních hodinách.
Ráno se rozdaly camrátka a diplomy potvrzující účast na
zimním táboření a všichni se odebrali do svých domovů.
Jakub Adámek

BJB v Brništi srdečně zve na

KONCERT
Shirley Bedsole
americké zpěvačky ze San Diega

v pátek 1. června 2018 od 18 hod.
v modlitebně BJB v Brništi

ZE ŽIVOTA V OBCI
Spolek žen „EVA“ zve na

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v pondělí 30. dubna 2018
Sraz v 18:00 hod. u obchodu v Brništi.
Odchod na Lesní zátiší, podpálení hranice
a čarodějnická stezka plná překvapení.
Ve spolupráci s PNF Brniště, místními hasiči a střelci.

OSLAVY DĚTSKÉHO DNE
v sobotu 9. června 2018
na Lesním zátiší od 14:00 hod.

Karneval s Šášou Vášou
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Život v naší obci – kalendář kulturních, sportovních a dalších akcí pro rok 2018
Duben
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
30.4.

Ukliďme příkopy
Otvírání Stezky hastrmanů
Den země Velký Valtinov
Nutrilove Brnišťský půlmaraton 2018
Čarodějnice (Brniště, Velký Grunov včetně stavění májky, Luhov)

Květen
1.5.
5.5.
6.5.
8.5.
12.5.
12.5.
19.5.
27.5.

Rybářské závody pro dospělé (rybník Vratislav)
Ochotnické divadlo „Hrobka s vyhlídkou“ (KD Brniště)
Kuličkiáda (u rybníka Vratislav)
Dětské rybářské závody (rybník Vratislav)
Zlatá srnčí trofej (myslivecká chata DIANA)
Oslava dne matek (KD Velký Grunov)
Otvírání Brnišťského rybníku
O pohár starosty ve střelbě ze vzduchovky (areál střelnice)

Červen
2.6.
3.6.
9.6.
???

Dětský den (Velký Grunov)
Dětský den (hřiště v Luhově)
Dětský den (areál Lesního zátiší Brniště)
Otevření hřiště a parku u školy ve Velkém Grunově

Červenec
9.-13.7.
14.-15.
28.7.-4.8.

English Camp pro děti BJB (příměstský tábor)
Tradiční brnišťská pouť (areál Lesního zátiší Brniště)
Tábor dětí v Neukirchu

Srpen
4.8.
18.8.
25.- 26.8.

Den našich spolků (areál Lesního zátiší Brniště)
Den dobrovolných hasičů (areál Lesního zátiší Brniště)
44. ročník Memoriálu Richarda Knolla – mezinárodní soutěž loveckých psů

Září
1.9.
8.9.
22.9.
21.- 23.9.
29.9.

Desetiboj (Luhov)
Dožínky (areál Lesního zátiší Brniště)
Kynologický den (areál Lesního zátiší Brniště)
Lužická sedmička (20. jubilejní ročník - 7 vrcholů - možnost zúčastnit se jen části)
ZOD Střelecká soutěž pro děti

Říjen
6.10.
6.10.

Den otevřených dveří ZOD Brniště
Drakiáda

Listopad
10.11.
30.11.
30.11.

Svatomartinský jarmark/krůtí hody
Oáza - výroba adventních věnců
Setkání seniorů (KD Brniště)

Prosinec
1.12.
???
5.12.
7.12.
8.12.
21.12.
24.12.
31.12

Adventní dílny
Živý betlém
Mikuláš v Ekocentru
Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
Mikulášské nadílky
Zpívání u stromečku a betlémské světlo
Půlnoční bohoslužba v kostele BJB
Luhovský Silvestrovský guláš

Akce pořádají OBEC/ZOD/ PNF/PROMINENT/SPOLKY/YMCA/BJB a další organizace. Podrobnější
informace naleznete vždy v aktuálním vydání Zpravodajství, na webu, na pozvánkách apod.
Změna termínu vyhrazena. Přehled není vyčerpávající a je otevřený pro další akce…
Poděkování všem, kteří se podílejí na životě v obci.

INFORMACE Z ČESKOLIPSKA
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LAMPA pomáhá v Mimoni a okolí
Spolek LAMPA, z. s. vznikl již v roce 2011 a poskytuje
služby s rozšířenou působností v rámci Libereckého kraje
na Českolipsku (Brniště, Česká Lípa, Mimoň, Pertoltice p.
Ralskem, Ralsko, Velký Grunov, …)
V současné době poskytuje tyto sociální služby:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež:
Bezpečný prostor pro trávení volného času pro děti a mládež ve věku 6 - 26 let ohrožené sociálním vyloučením.
Nabízíme pomoc a podporu v jejich obtížných životních
situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp), a tak ovlivňovat kladně jejich životní styl
a hodnoty, to vše dle jejich potřeb.
Pondělí až pátek 12.00 – 18.00
Centrum LAMPA, Letná 253, 471 24 Mimoň
Terénní sociální práce:
Pomoc se sepisováním žádostí, smluv a podání - doprovod
k úředním jednáním - dluhové poradenství (řešení dluhů na
nájemném a službách, zajištění splátkových kalendářů,
exekuce, insolvence…) - řešení problémů v bytech a domech (pomoc při řešení stížností) - pomoc při sepsání
životopisu a hledání zaměstnání - zprostředkování pomoci
při řešení závislostí, kriminality a násilí v rodinách – řešení
školní docházky a organizace volného času dětí - sociálněprávní poradenství - potravinová a jiná materiální pomoc,
apod.
Služba je poskytována se zachováním osobní svobody,
lidské důstojnosti a anonymity klientů každý všední den
8.00 – 13.00 a dále dle potřeb klientů.
Kancelář otevřena každou středu od 10.00 do 17.00
v Mimoni, Husova 89.
Terénní pracovník Miloš Matys, mobil: 777 125 313

Žádost o pomoc s realizací ,
sbírky oblečení a hraček.
Srdečně Vás žádáme o pomoc s realizací sbírky hraček pro
Charitní šatníky Česká Lípa a Nový Bor.
Dary ze sbírky budou sloužit nejen uživatelům Azylového
domu Jonáš v České Lípě a v Novém Boru, ale také sociálně
slabým klientům z České Lípy, z Nového Boru a přilehlých
obcí.
Momentálně máme nedostatek oblečení a hraček pro děti
· Oblečení pánské
· Oblečení dámské
· Oblečení dětské
· Obuv (dámská, pánská, dětská)
· Hračky pro děti
Sběrné místo bude ve sběrném dvoře ve Velkém
Grunově. Sbírka bude probíhat v dubnu a květnu 2018.
Tímto děkujeme, za Farní charitu Česká Lípa
Petr Jirouš

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:
jsou poskytovány terénní i ambulantní formou v oblasti
Mimoňska. Odborní poradci pracují s jednotlivcem i rodinou na zkvalitňování kontaktu v rámci rodiny, upevňování
rodinných vazeb, prohlubování sebepoznání, rozvoji rodičovských dovedností a dalších aktivit směřujících k řešení
konfliktních situací.
Cílovou skupinou: rodiny s dětmi do 26 let, které jsou
sociálně znevýhodněny nebo jsou tímto znevýhodněním
ohroženy.
Pondělí až pátek 9.00 – 16.00
Centrum LAMPA, Letná 253, 471 24 Mimoň
Sociální služby jsou realizovány v souladu se zákonem
o sociálních službách a jsou poskytovány bezplatně.
Sídlo spolku LAMPA, z. s. Husova 89, 471 24 Mimoň
IČO 228 89 159
Kontakt: lampaos@seznam.cz
www.centrumlampa.estranky.cz
Předseda spolku a garant sociálních služeb:
Bc. Jiří Hanzl, DiS. - tel. 722 946 851
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DIVADELNÍ SOUBOR V BRNIŠTI
vás srdečně zve na divadelní představení
od Normana Robbina

HROBKA
S VYHLÍDKOU
v sobotu 5. května 2018 od 19.00 hod
v KD Brniště
Osoby a obsazení:
Hamilton Penworthy
Lucien Tomb
Dora Tombová
Emili Tombová
Markus Tomb
Anna Franklinová
Agátha Hammondová
Freda Monthojová
Perigrine Poter
Monika Tombová

Stanislav Joha
Tomáš Toráň
Božena Fudali
Hana Toráňová
Tomáš Čermák
Tereza Horáčková
Růžena Toráňová
Šárka Toráňová
Robin Horáček
Zina Helisová

Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 50 Kč
Režie, nápověda: Libuše Horáčková

SPORT
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Střelecký klub Brniště v roce 2018

Oznámení pro rybáře Brniště, Luhova
a Velkého Grunova
Ryby chycené a odnesené na rybníce Vratislav v r. 2017
Kapr – 124 ks o váze 323,44 kg
Štika – 5 ks o váze 14,60 kg
Amur – 3 ks o váze 10,27 kg
Úhoř – 2 ks o váze 2,60 kg
Na povolenkách zaznamenáno 465 docházek.
Sezóna začíná 1. 5. 2018 závody dospělých
Chytání na povolenky od 1. 5. 2018 od 14:00 hod.
Dětské závody se konají 8. 5. 2018
Zveme všechny rybáře a nerybáře.
Správce rybníka B. Eliáš

Střeleckou sezonu pro nastávající období otevřeli střelci
tradičním prvním klubovým závodem pod názvem První
výstřel 2018, kterého se zúčastnil, vzhledem k extrémně
nepříznivému počasí, velmi slušný počet závodníků. V dalších měsících organizuje střelecký klub celkem sedm
klubových přeborů ve střelbě z dostupných služebních
a sportovních zbraní. Klubové přebory jsou realizovány
jednak z důvodů změření sil a střelecké výkonnosti soutěžících střelců, jednak jako příprava na střelecké soutěže
mimo domovskou střelnici s cílem dobře reprezentovat
obec Brniště. Mimo hlavní sportovní činnost je připravován
další ročník dlouhodobě úspěšné střelecké soutěže ze
vzduchovky směrované na naši mládež pod názvem Putovní
pohár starosty obce, která má dlouhodobě stoupající úroveň. Stranou hlavní činnosti nemůže zůstat ani práce
s mládeží, od které se očekává větší počet zájemců
o střelecký sport. Střelecký klub si hodně slibuje od prvního
ročníku Dne zájmových spolků Brniště, Luhova, Velkého
Grunova, kde tyto zájmové spolky v areálu Lesního zátiší
předvedou veřejnosti svoji činnost.
Sportovní a společenská úroveň klubu nestagnuje ani přes
problémy z minulého roku, který byl z pohledu členské
základny velmi náročný. Klíčovým a zásadním počinem
bylo komplexní zpracování hlavních dokumentů tak, aby
byly v souladu s novým Občanským zákoníkem a zásadami
Policie České republiky. Jednalo se především o Stanovy
a Provozní řád klubu. Tyto dokumenty byly konzultovány
se státním balistikem, Policií České republiky a právníkem.
Ve svém závěrečném jednání byly schváleny a doporučeny
k dlouhodobému používání. Provoz střelnice je tedy naprosto v souladu se zásadami danými státními orgány a je ve
všech směrech legální.
Velmi nepříjemný byl závěr roku pro celou koncepci střelnice, která je ze zásady sportovního charakteru a nekomerční, když přišla na jednání obecního zastupitelstva žádost
o odkoupení, případně pronájem celého areálu střelnice.
V případě kladného vyřízení žádosti by střelnice ztratila
svůj sportovní charakter a rýsovalo se její využití pro komerční činnost. Dopady na členskou základnu by byly nedozírné. Díky prozíravosti a zdravému rozumu obecního
zastupitelstva byla tato žádost všemi hlasy zamítnuta.
V dlouhodobém horizontu byl výroční členskou schůzí
schválen záměr stabilizovat a dále nerozšiřovat členskou
základnu. Brigádnickou činností a funkčními stavebními
úpravami se zvýšila bezpečnost a užitná hodnota střelnice
a podstatně se snížila hlučnost jako produkt střeleb.
Nelze pochybovat o tom, že střelci budou i nadále spolupracovat s obcí Brniště, aktivně se podílet na organizování
a provádění obecních kulturních a sportovních akcí. Střelecký klub Brniště nechce být v žádném případě izolován
od veřejnosti. Proto je na autobusovém stanovišti vedle
samoobsluhy instalována vývěsní skříňka s aktuálními
informacemi pro nejbližší období.
Za střelecký klub Bohumil Kasl

SPORT
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Čas utíká a máme tady jarní část soutěže
V kádru dospělých nedošlo v zimní přestávce k žádné
změně, a tak by měl být kádr stejný jako na podzim.
Nejprve je třeba připomenout, že před jarní částí se ze
soutěže odhlásil tým Horní Libchavy. To znamená, že
odehraná utkání s tímto soupeřem se anulují a týmy budou
mít volno.
A nyní rozpis utkání.
14. kolo Brniště – Tuhaň
15. kolo Kunratice – Brniště
16. kolo Brniště – Horní Police
17. kolo Lindava – Brniště
18. kolo Brniště – V. Valtinov
19. kolo Skalice B – Brniště
20. kolo Brniště – St. Šachov
21. kolo Brniště volno
22. kolo Loko Č. Lípa B – Brniště
23. kolo Brniště – Okna
24. kolo Noviny – Brniště
25. kolo Brniště – Cvikov B
26. kolo Mimoň B – Brniště
A nyní také rozpisy mládeže
Dorost:
Doksy - Brniště
Brniště – Malšovice

24. 3. 2018
31. 3 .2018
7. 4. 2018
14. 4. 2018
21. 4. 2018
29. 4. 2018
5. 5. 2018

15:00
12:00
16:00
13:00
16:30
10:30
17:00

20. 5. 2018
26. 5. 2018
3. 6. 2018
9. 6. 2018
16. 6. 2018

17:00
17:00
17:00
17:00
15:00

25. 3. 2018
1. 4. 2018

13:30
10:00

Benešov n. Pl. – Brniště
Markvartice – Brniště
Děčín – Brniště
Brniště – Doksy
Č. Kamenice - Brniště
Malšovice – Brniště
Brniště – Benešov n. Pl.
Brniště - Markvartice
St. žáci:
Bukovany – Brniště
Brniště - Zákupy
Cvikov – Brniště
Brniště – Doksy
Žandov - Brniště
Stráž p. R. – Brniště
Brniště - Mimoň
Jestřebí – Brniště
Brniště – Hor. Libchava
Loko Č. Lípa – Brniště

8. 4. 2018
22. 4. 2018
29. 4. 2018
6. 5. 2018
13. 5. 2018
20. 5. 2018
26. 5. 2018
9. 6. 2018

10:45
10:00
10:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

9. 4. 2018
15. 4. 2018
22. 4. 2018
28. 4. 2018
5. 5. 2018
12. 5. 2018
9. 5. 2018
27. 5. 2018
3. 6. 2018
10. 6. 2018

10:00
11:00
10:00
11:00
10:00
10:00
11:00
10:00
11:00
10:00

Všem příznivcům přejeme hezké zážitky
a víru v postup dospělých do okresního přeboru.

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. Na webových stránkách je ke
zhlédnutí bohatá fotogalerie ze školních aktivit, vítání
občánků a masopustu. Najdete zde informace obecního
úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2018. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
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:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 29. března 2017 nákladem 500 ks.
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM

Dorazil i velbloud

Svařáček pro zahřátí

Vystoupení dětí u mateřské školy

Nasednout a jedeme

V koši husa i s housaty

Na společnou notu

Zastavení u obecního úřadu

Děti nás pobavily

POZVÁNÍ
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Pozvánka na oslavu

Dne matek
v sobotu 12. 5. 2018 od 18:00 hodin
v kulturním domě ve Velkém Grunově.
K tanci a poslechu hraje
oblíbený Vostyband,
občerstvení zajištěno,
kulturní program připravily
děti ze základní školy.

Srdečné pozvání pro všechny ženy, matky, babičky a paní
z Brniště, Velkého Grunova a Luhova s partnery.
Doprava zajištěna (odjezd z Luhova v 17.30 a z Brniště v 17.45)

Zavítejte na skalku
na 350 druhů rostlin
možnost získání oddělků
návštěva po telefonické domluvě
Tomek Miroslav
Velký Grunov 6
tel. 739 551 079

