2

2019
DUBEN / květEN

v tomto čísle najdete
•
•
•
•
•

Rozhovor s Markem koubou z ppF
Aktuální informace z Ekocentra
Novinky od kynologů a střelců
Rozpis fotbalových soutěží
Ohlédnutí za masopustem

Milí spoluobčané,
je za námi čas dlouhých zimních večerů, mnozí z vás si je zpříjemnili plesy, které se konaly v kulturních domech v Brništi i Velkém
Grunově. Bylo jich hodně a věřím, že stálo zato dorazit, a že jste
tančili a skvěle se bavili až do ranních hodin. Já jsem se zúčastnil až
toho úplně posledního, přeci jen malé děti nám nedovolí tolik radovánek a uznejte, že vyrazit bez manželky by nebylo ono.
Plesy ale nebyly jediným veselím, které se u nás konalo. Na počátku března prošel vesnicí masopustní průvod, na který vás dorazilo
opravdu spoustu, což moc těší nejen mne, ale určitě všechny, co
se na programu a přípravách podíleli. A vy, co jste z jakéhokoliv
důvodu nepřišli, si o něm něco můžete přečíst uvnitř Zpravodaje.
Dlouhou noc si z neděle na pondělí 10. a 11. prožili naši dobrovolní
hasiči. Celou noc i dopoledne pilně odklízeli následky silného větru.
Zaměstnala je spousta popadaných stromů a větví. Za jejich práci
jim patří obrovské poděkování, vážím si vaší ochoty, vašeho času
i nasazení. Ráno díky vám mohla většina našich občanů bez problému dorazit do zaměstnání. Ještě jednou všem našim hasičům děkuji.
S jarem, které o sobě dává konečně vědět, se opět začalo v plném
nasazení pracovat na chodnících ve Velkém Grunově. Chápu, že už
je to otravné, dlouhé a všichni, kterých se to dotýká, si přejete, aby
už to bylo hotové. Věřte, že to stejné si přeji i já. Plně rozumím vašemu rozhořčení, ale prosím ještě o shovívavost, všechno potřebuje
svůj čas a nic nejde uspíšit, i když bych vám moc rád vyhověl. Od-

měnou za vaši trpělivost vám budou bezpečnější procházky a cesty
do práce a do školy.
Příjemnější zpráva je úspěšná kolaudace stavby sociálního a provozního zázemí v Lesním zátiší v Brništi. To je něco málo z toho,
co bylo. A co bude?
Možná jste již v médiích nebo na sociálních sítích zaznamenali
chystaný záměr rozšíření stezky Sochy ve skalách. O tuto stezku
se začali zajímat odborníci, kritizují, že došlo k narušení historické památky nevkusnými díly, názor návštěvníků je jiný, díla se jim
líbí, rozšíření a především prodloužení stezky uvítají. Než další díla
vzniknou, určitě s odborníky proběhne schůzka, abychom zbytečně
nečelili další kritice, ale věřím, že se povede stezku prodloužit do
uceleného okruhu.
Rádi bychom také v naší obci založili ovocný sad jako náhradní výsadbu za pokácené stromy a výsadbu stromů za nově narozené děti,
v současné době zvažujeme vhodná místa. Máte-li nějaký nápad,
můžete mne kontaktovat písemně, telefonicky nebo osobně.
Kulturní nebo spíše zábavné akce v naší obci teď budou především
pro naše děti. V Brništi, Velkém Grunově i Luhově je čeká pálení
čarodějnic a dětské dny. Děti, užijte si to, dovádějte, radujte se, bavte se, protože šťastné děti rovná se spokojení rodiče.
Všem vám přeji hezké nejen první jarní dny.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Nenechte si ujít:
JARNÍ OtEvÍRáNÍ stEZky hAstRMANŮ v sobotu 6. 4. od 13 hod., start u obecního úřadu ● vÍtáNÍ OBČáNkŮ v neděli 14. 4.
od 14 hod. v zasedací místnosti OÚ ● ZápIs DO ZŠ v úterý 16. 4. od 13:30 hod. v budově v Brništi ● BRNIŠŤský pŮlMARAtON
v sobotu 27. 4. od 10 hod. na Lesním zátiší ● DIvADElNÍ pŘEDstAvENÍ BRNIŠŤskýCh OChOtNÍkŮ v sobotu 27. 4. od 19 hod.
v KD Brniště ● RyBáŘské ZávODy ve středu 1. 5. od 6 hod. na rybníku Vratislav ● RyBáŘské ZávODy pRO DětI ve středu 8. 5.
od 6 hod. na rybníku Vratislav ● DEN MAtEk v pátek 10. 5. od 18 hod. v KD Brniště ● ZápIs DO MŠ v týdnu od 13. do 17. 5.
od 12 do 15 hod. ● vOlBy DO EvROpskéhO pARlAMENtU 24. – 25. 5. ● pUtOvNÍ pOháR stAROsty v sobotu 25. 5. na
střelnici ● výlEt sž EvA DO ÚstÍ N. lABEM v sobotu 8. 6.; sraz na VN v Mimoni v 7 hod. ● kUlIČkIáDA v neděli 9. 6.
pálENÍ ČARODěJNIC A stAvěNÍ MáJky v úterý 30. dubna: v Luhově na hřišti od 17 hod.; ve Velkém Grunově u rybníčku
od 17:30 hod.; v Brništi na návsi v 18 hod. ● Dětský DEN: v Brništi na Lesním zátiší v sobotu 18. května od 14 hod.;
ve Velkém Grunově u Grunováčku v sobotu 1. června od 13 hod.; v Luhově na hřišti v neděli 2. června od 14:30 hod.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z jednání zastupitelstva konaného dne 20. února 2019
Po zahájení, schválení minulého zápisu ze zasedání zastupitelstva
a jmenování ověřovatelů zápisu zahájil starosta 4. jednání zastupitelů obce.
Hned na úvod zastupitelstvo obce schválilo změnu jednacího řádu,
kdy materiály k zasedání zastupitelstva budou ukládány na cloudové
úložiště. Veškeré materiály k zastupitelstvu se budou ukládat na CD
nebo DVD nosiče, v tištěné podobě k založení bude pouze pozvánka,
zápis ze zasedání zastupitelstva a popřípadě materiály, které musí být
podepsány.
V dalším bodu se zastupitelé usnesli, že v letošním roce obec nebude
podnikat žádné kroky k rekonstrukci budovy 109 ve Velkém Grunově, dle vnitřního stavu by investice rekonstrukce byla vysoká a pro
rozpočet obce neúnosná.
Následně ZO schválilo vstupné na akci „Brnišťská pouť“, a to: dospělí v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč; důchodci a ZTP v předprodeji 90 Kč, na místě 100 Kč; děti 20 Kč a parkovné 20 Kč.
V rámci vytváření nových partnerských vztahů na mezinárodní
úrovni zastupitelstvo obce schválilo navázání spolupráce s ukrajinským partnerem ze Zakarpatí. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
uzavřením dohody přes Svaz měst a obcí.
Dále pak zastupitelé schválili pronájem Lesního zátiší na akci „Brnišťská noc“ v termínu konání 1. 6. 2019 a stanovili nájemné ve výši
1.000,- Kč s vratnou kaucí 30.000,- Kč. Nájemce uhradí částku za
spotřebovanou elektrickou energii dle odečtu elektroměru. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením smlouvy o nájmu.
V dalších bodech programu se zastupitelé věnovali žádostem o prodej, resp. o pronájem pozemků, schválili záměry prodejů a pachty.
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Jednání

Zastupitelé obce schválili změnu odborného lesního hospozastupitelstva
dáře. Současný odborný lesní
hospodář pan Jirotka ukončil
se uskuteční ve středu
dohodu o pracovní činnosti
17. 4. 2019
a novým odborným lesním
hospodářem bude Ing. Petr
a 22. 5. 2019
Kreisinger. Zastupitelstvo obce
v 17 hodin v zasedací
pověřuje starostu uzavřením
místnosti
obecního úřadu.
Smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře od
1. 3. 2019.
Provoz
Na závěr jednání zastupitelé
sběrného dvora
uložili finančnímu výboru, aby
navrhl postup řešení s neplatiči
v letním období
vůči obci, kteří jsou evidováni
(od 1. 4. 2019)
v účetnictví. Dále zastupitelÚterý
12–17 hod.
stvo uložilo finančnímu výČtvrtek
9–14 hod.
boru, aby se vyjádřil a navrhl
Sobota 14–18 hod.
postup k žádosti Podralského
nadačního fondu „Žádost o nevratnou investiční dotaci na stavební část projektu“ a k „Memorandu
o spolupráci na projektu Centra inkluzivního vzdělávání a profesní
orientace v Brništi“. Předseda finančního výboru bude na následujícím zasedání zastupitelstva informovat o navrhovaných postupech
a stanovisku.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Informace o změně lesního hospodáře
Dlouholetý odborný lesní hospodář pan Josef Jirotka ukončil
svou činnost k 28. únoru 2019. Chtěl bych velice poděkovat za
jeho dosud odvedenou práci pro obecní lesy. Od 1. března 2019
máme nového odborného lesního hospodáře pana Ing. Petra
Kreisingera, který bude určitě pečovat o obecní lesy s velkou
zodpovědností a pečlivostí a lesy v jeho péči budou jen vzkvé-

tat. I nadále bude možnost pro občany obce dělat si samovýrobu dřevní hmoty v obecních lesích. Kdo z vás bude mít zájem
o samovýrobu dřeva, nahlaste se na obecní úřad. My vypracujeme seznam žadatelů, předáme ho novému lesnímu hospodáři
a ten vás následně bude kontaktovat.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Opět máte možnost vyjádřit své sympatie
Ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou
volby do Evropského parlamentu.
Volební místnosti budou otevřeny v pátek
24. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května
od 8 do 14 hodin.

Úřední hodiny
Pondělí:

7.00 – 11.30

13.00 – 17.00

Úterý:

7.30 – 11.30

13.00 – 15.30

Středa:

7.00 – 11.30

13.00 – 17.00

Čtvrtek:

7.30 – 11.30

13.00 – 15.30

Pátek:

7.30 – 11.30

V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu
na našem území a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku.
Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců. Na rozdíl například od
parlamentních nebo prezidentských voleb nelze volit ze zahraničí,
voličský průkaz lze tak využít jen na území České republiky.

Obec Brniště

Kontakty:

Starosta:
Úřednice:

487 850 215, 602 391 245, starosta@brniste.cz
487 850 193, chladkova@brniste.cz
487 850 338, obec@brniste.cz
Mobil na úřad: 728 971 773

CO vás ZAJÍMá?
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partner in pet Food CZ s.r.o.
Všichni asi víme, že na návrší nad Brništěm cestou na Velký Valtinov poblíž železniční trati stojí areál ﬁrmy Partner in Pet Food
CZ s.r.o. Všichni také vídáme nákladní vozidla, která do areálu
jezdí pro zboží a občas se řidiči ptají na cestu. Jak se této ﬁrmě
daří, jaké jejich výrobky můžeme zakoupit, kolik našich občanů
ve ﬁrmě pracuje a další zajímavosti pro Zpravodajství zjišťovala
Nina Vinšová, odpovídal Marek Kouba, ředitel závodu.

R O Z h O v O R
Můžete nám říci, kdy byla firma Partner in Pet Food (PPF) založena?
Historie firmy sahá hluboko do devadesátých let, kdy v Brništi, v bývalé tzv.“kostičkárně“, byla spuštěna výroba suchých krmiv pro psy
a kočky. To bylo na úplném začátku ještě pod hlavičkou ZOD Brniště. Poté byla výroba převzata společností Bohemia Safari s.r.o.,
jejímiž spoluvlastníky byli pan Milan Popovič a ZOD. V roce 2000
byla prodána holandské společnosti Provimi se sídlem v Rotterdamu.
O dva roky později se firma přejmenovala podle mateřské společnosti
na Provimi Pet Food a rozšířila se o továrnu na mokrá krmiva ve
Veselí nad Lužnicí. Vedení české pobočky společnosti se přesunulo
do Prahy. Od té doby se datuje každoroční nárůst obratu až do současnosti. V roce 2011 se společnost přejmenovala na Partner in Pet Food
CZ s.r.o, pod nímž je známa po celé Evropě.
Historie nám tedy vysvětluje, proč se mezi místními o firmě stále
mluví pod několika různými názvy. Čím se ale zabýváte nyní, co
je vaší prioritou?
Z 80 % vyrábíme pro tzv. privátní značky, které vlastní obchodní
řetězce, a obvykle je poznáte podle toho, že nesou logo řetězce na
obalu. Dá se říci, že v Evropě téměř není obchodní síť, pro kterou
bychom nevyráběli. Zároveň ale prodáváme výrobky pod našimi
vlastními značkami (viz medailonek firmy). Prodejního úspěchu dosahujeme díky vysokému tržnímu podílu na evropských trzích, který
například v Česku, Slovensku a Maďarsku dosahuje až 50 %. Naší
předností je široký sortiment, od ekonomických produktů přes střední
třídu až k super prémiovým krmivům, která stojí více než 100 Kč za
kg. Důležité jsou inovace, během roku obměníme až 45 % našich
výrobků za nové. Většinou se to týká designů a obalů, ale vyvíjíme
mnoho nových receptur s přidanou hodnotou pro zdraví psího nebo
kočičího miláčka.
Kolik vyrábíte produktů, komu jsou určeny?
Závod Brniště vyrobil v loňském roce 44 000 tun suchých krmiv.
Pracujeme v nepřetržitém režimu, zaměstnanci se střídají ve dva-

Medailonek
Nadnárodní skupina Partner in Pet Food se zabývá výrobou krmiv pro psy a kočky, suchých krmiv, obecně nazývaných granule, a tzv. mokrých krmiv (konzervy, vaničky
a kapsičky).
Má pobočky v pěti evropských zemích a provozuje 8 výrobních závodů (2 v Holandsku, 2 v Česku, 1 na Slovensku
a 3 v Maďarsku), které vyrobí 475 tisíc tun krmiv za rok.
Výrobky se prodávají ve všech evropských zemích a vyváží
se do dalších 38 zemí světa. Celkový obrat skupiny je 7,5
miliardy Kč, z toho Partner in Pet Food Česká republika má
obrat přes 2 miliardy Kč. Třetina této částky pak připadá na
výrobky ze závodu v Brništi.
V Čechách je nejoblíbenější značka Propesko, které také
vede ve statistikách „povědomí o značce“ před Pedigree
a Chappi a vůbec nejprodávanější produkt z Brniště z kategorie krmiv je podle agentury Nielsen výrobek Propesko
– granule pro psy v 10kg pytli. Další naše značky (vyráběné
v Brništi), které můžete koupit na českém trhu, jsou Reno,
Prevital, VitalBite, Dax a prémiová chovatelská značka Nutrilove.

náctihodinových denních a nočních směnách. Několikrát v měsíci
odstavujeme výrobní linky během denní směny a provádíme údržbu
a sanitaci. V portfoliu máme téměř 100 receptur, polovina pro psy,
polovina pro kočky. Receptury si vyvíjíme sami, v oddělení vývoje
pracují špičkoví odborníci na výživu zvířat. Při vývoji zcela nových
generací receptur spolupracujeme se zahraničními specialisty. Ověřování a testování probíhá ve specializovaných laboratořích v Holandsku. Celkový počet výrobků se pohybuje okolo pěti set.
(pokračování na následující straně...)

Co vás zajímá?
(dokončení z předchozí strany...)
Na pěti balicích linkách jsme schopni zabalit granule od 100 g do
20 kg, od obyčejných sáčků z ploché fólie, přes sáčky uzavíratelné,
sáčky se žehlenými hranami, s odnosným uchem až po pytle různých
typů.
Vyrábíte přímo v Brništi jen suchá krmiva nebo i konzervy
a kapsičky?
Závod Brniště vyrábí pouze suchá krmiva, tj. granule. K tomu je vybaven speciální technologií, dvěma extruzními linkami od americké
firmy Wenger. Kapacita linek je až 200 t extrudovaných krmiv denně.
Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je obyvateli Brniště?
Máme 71 kmenových zaměstnanců, z toho je 14 místních (přímo
z Brniště), větší množství z blízkého okolí - Kamenice, Mimoň, Jablonné v Podještědí, Velký Valtinov, Zákupy, Cvikov, Česká Lípa, Noviny pod Ralskem. Pouze 5 zaměstnanců dojíždí z větší dálky, nad
30 km (např. z Liberce). Také není tajemství, že zaměstnáváme 32
odsouzených z věznice ve Stráži pod Ralskem, pro které si jezdíme
před každou směnou vlastním mikrobusem.
Kde všude si mohou lidé vaše výrobky zakoupit?
Asi 60 % výrobků z našeho závodu je určeno pro české zákazníky,
druhý největší trh je pro nás Polsko. Dodáváme také na Slovensko, do
Maďarska, Rumunska, Bulharska, Ruska i na Ukrajinu. Máme také
velkého zákazníka v Izraeli, kam dodáváme naše výrobky v kontejnerech, protože k dopravě využíváme lodní dopravu z Hamburku.
Avšak nejdůležitějším trhem pro budoucí rozvoj našeho závodu je
západní Evropa. V loňském roce jsme začali úspěšně dodávat do Německa a Holandska, cílem pro letošní rok je Francie, kde se aktivně
účastníme výběrových řízení a vyvíjíme speciální receptury pro francouzské zákazníky.
Kolik surovin denně zpracujete?
Denně zpracujeme až 120 t obilí, pšenice nebo kukuřice, až 60 t různých druhů masových mouček a celou řadu dalších surovin, např.
rýži, mouku, kukuřičný gluten, kukuřičné mláto, řepné řízky, pšeničnou bílkovinu a spoustu dalších. Používáme také množství speciálních ingrediencí, vitaminových premixů, zchutňovadel atd. Počty
jdou do stovek…
Vyrábíte i z čerstvých surovin?
Čerstvé suroviny se běžně pro výrobu granulí nepoužívají. Nicméně
v našem závodě používáme čerstvé separované maso v potravinářské
kvalitě pro výrobu super-prémiových granulí, určených pro německý
a holandský trh a do chovatelské značky Nutrilove. Jde o nejnovější
trend, který posunuje kvalitu suchých krmiv na dosud nedosaženou
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úroveň. Tato nejkvalitnější krmiva, zvaná „Fresh meat“, vyrábí pouze
několik předních evropských výrobců, protože zpracování čerstvého
masa do granulí je nesmírně technologicky náročné. U nás zpracováváme zejména čerstvé kuřecí maso, přesněji „strojně oddělené
maso“ ze závodů Vodňanská drůbež a Drůbežářský závod Klatovy.
Za den jsme schopni zpracovat až 20 t, maso se dopravuje přímo
z masokombinátu chladírenským kamionem. Kromě kuřecího masa
zpracováváme také lososa, hovězí, krůtí, a nově i kachní. Do nejkvalitnějších granulí dokážeme zpracovat až 25 % čerstvého masa bez
omezení trvanlivosti výrobku.
Jakým způsobem je ošetřena kvalita krmiv?
Náš závod je certifikován mezinárodně uznávaným potravinářským
standardem IFS a audit přímo v našem závodě provádí německá certifikační autorita TÜV SÜD, o jejíž přísnosti není třeba pochybovat.
I tak dosahujeme hodnocení 98 %, což je vyšší úroveň než většina
potravinářských výrob. Naše výrobky spadají do kategorie „pet food“
a již z překladu anglického výrazu vyplývá, že tato kategorie není
chápána jako krmivo, ale jako jídlo. Emoce provázející nákup a kvalitu krmiva pro psí a kočičí miláčky jsou také dobře patrné v reklamě.
Proto jsou evropské obchodní řetězce velice přísné na veškeré kvalitativní parametry a složení výrobků, na výrobní podmínky i technologie, které jsou pro výrobu používány.
Co považujete ve vaší firmě za velký úspěch?
Změnu strategie výroby směrem k prémiovým produktům. Za poslední rok a půl jsme dokázali vyvinout a spustit sériovou výrobu
receptur s čerstvým masem, čímž jsme se zařadili mezi evropskou
špičku. Dokončujeme vývoj receptur na základě nejmodernějšího
světového trendu, tzv.“grain free“, tedy „bez obilovin“. Tyto výrobky
budou konkurenceschopné v nejvyšší třídě kvality na náročných západních trzích. V roce 2018 jsme investovali do technologií a oprav
areálu 20 milionů Kč, tento rok to bude 22 milionů.
Čeho byste chtěli do budoucna dosáhnout?
Naším cílem je vybudovat ze závodu v Brništi moderní vlajkovou
loď společnosti Partner in Pet Food, zachovat a stabilizovat pracovní
místa, umožnit našim zaměstnancům pracovat v příjemném prostředí
za dobrý plat a být hrdi na to, co děláme. Zdá se, že se nám to zatím
daří…
Dají se v areálu vaší firmy koupit vaše výrobky, nebo pro ně musíme do obchodu?
Koupit jednotlivé výrobky bohužel nelze, nejsme na to vybaveni. Ale
můžete si koupit paletu (cca 600 kg), nebo ještě lépe, celý kamion,
což je 20 t.
Nina Vinšová

Tradiční výlet SŽ „EVA“ vlakem – tentokrát do Ústí nad Labem – 8. 6. 2019
Hlavním programem bude návštěva ZOO v odpoledních hodinách. Dopoledne můžeme navštívit areál Větruše, kde se nachází hotel, rozhledna, zrcadlové bludiště a vyhlídková terasa,
anebo hrad Střekov na opačné straně labského kaňonu.
Odjezd rychlíkem z Mimoně v 7:21 hod. s příjezdem do Ústí n.
L. v 8:32 hod., cena zpáteční jízdenky do 100 Kč. Cena vstupného do ZOO – základní 120 Kč, děti od 3–15 let, studenti
a senioři 60 Kč. Cena vstupného na Střekov je 85 nebo 55 Kč.
Zpáteční cena jízdného lanovkou na Větruši je 34 Kč. Jak na

Poděkování

Chtěla bych poděkovat paní Libušce
Horáčkové a panu starostovi Michalu
Vinšovi za dárek a milé přání k Vánocům a novému roku. Přeji také všem
štěstí a hlavně zdraví a životní pohodu.
Děkuji moc, Berta Kabešová

hrad Střekov, tak i do ZOO se budeme přepravovat MHD. Plánovaný návrat bude s odjezdem z Ústí n. L. v 19:27 hod. s příjezdem do Mimoně ve 20:38 hod.
Rozhodnout o dopoledním programu by bylo nejlépe do konce
dubna, abychom případně mohli na Střekově objednat komentovanou prohlídku, nebo se dohodneme ve vlaku a budu vám
komentovat sama dle plánku hradu s popisem.
Již se těším a doufám, že se budeme opět dobře bavit.
Zdeninka Stoklasová
Sdružení žen Eva zve na

Pálení čarodějnic se stezkou her a soutěží
v úterý 30. dubna – sraz v 18 hodin na návsi v Brništi

Dětský den v pohádkovém pojetí,
plný her, soutěží a tance
v sobotu 18. května – od 14 hodin na Lesním zátiší v Brništi

OkéNkO ZŠ A MŠ
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Okénko do mateřské školy
V naší mateřské škole se stále něco děje, ani s novým rokem se
to nezměnilo. Hned v lednu jsme si udělali Hnědý den. Všichni
jsme na sobě měli co nejvíce hnědých věcí, abychom si ukázali,
jak fungují zvířecí mimikry. Užili jsme spoustu legrace. Ve školce se odehrál masopustní týden plný soutěží a masek. Navštívila
nás paní Čemusová s představením Písnička je kamarád. V rámci
týdne, který byl orientován na čas, poznaly děti, jak dlouhá je
minuta ticha, a zhlédly video o Staroměstském orloji, které bylo
vytvořeno k jeho šestistému výročí založení. Pan starosta nám
domluvil návštěvu u IZS drážní hasiči v Liberci. Návštěva se
nám moc líbila. Zvlášť úplně nový jeřáb, v Čechách jsou jen tři,
samozřejmě stříkačka a také to, že jsme si mohli prolézt autem
a vidět, jak to vypadá uvnitř. Druhý březnový týden byl také rušný. Navštívili jsme knihovnu, kde nás přivítala paní Toráňová. Za
její každoroční milé vyprávění moc děkujeme. Další den jsme se
pro změnu vydali za zvířátky na místní muﬂoní farmu. 4. června
pojedeme na školní výlet do Starých Hradů.
Věra Šulcová, učitelka MŠ

ZápIs žákŮ

V týdnu od 10. 12. do 14. 12. u nás
ve škole proběhly vánoční dílničky od
Ekocentra Brniště. Byli jsme rozděleDO které
1. ROČNÍkU
ZŠ BRNIŠtě
ni do skupin,
jsme si vylosovali
podle barev.
Všechny
skupiny
měly
v úterý 16. dubna 2019 v budově ZŠ
každý den něco jiného. Střídali jsme
v Brništi od
13.30 do 16.00 hod.
se při muziko-terapii,
divadelnictví,
výtvarničení,
kavárenství, pletení koŠkOlA NABÍZÍ:
šíků,
chovu
dobytkaročníku
a aranžování.
1) Výuku každého
Všechny
dílničky
se
nám
v samostatné třídě moc líbily.
Děkujeme!
s malým počtem žáků.
Jaruška Kovářová
2) V každém ročníku
a
Adélka
Podzemská
– 5. třída
kvaliﬁkovaného pedagoga
3)
4)

5)

6)
7)

s individuálním přístupem
k potřebám žáků.
Výbornou připravenost dětí
pro přestup na 2. stupeň ZŠ i na víceleté gymnázium.
Výborné technické vybavení školy (PC pro žáky
v každé třídě, dataprojektor a interaktivní tabule
v každé třídě, AV technika, víceúčelový moderní
sportovní areál).
Organizaci výletů a exkurzí po celé ČR, projektové
dny, akce se zaměřením na ekologii, spolupráci
s Podralským nadačním fondem, prezentaci dětí
při veřejných akcích obce, plavecký výcvik.
Velmi dobrou spolupráci pedagogů s rodiči.
Školní družinu s provozem v ZŠ Brniště od 6.30
do 16.00 hod. a stravování dětí ve školních jídelnách.

K zápisu přineste rodný list dítěte.
Mgr. Věra Tvrdíková, ředitelka ZŠ a MŠ Brniště

ZápIs

DO MŠ BRNIŠtě
Zápis do MŠ Brniště proběhne v týdnu
od 13. 5. do 17. 5. 2019 v budově MŠ
v Brništi vždy od 12.00 hod. do 15.00 hod.
NA CO sE MŮžEtE těŠIt:

1)
2)
3)
4)
5)

Příjemné prostředí
Individuální přístup k dětem
Spousta akcí během celého školního roku
Plavecký výcvik předškoláků
Velmi dobré vybavení učeben moderními pomůckami

A my se těšíme na Vás!

EkOCENtRUM
Ekocentrum
Masopustní veselí a akci „Ukliďme příkopy“ máme úspěšně
za sebou. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem
zúčastněným za podporu a pomoc při jejich realizaci. 6. dubna
se můžete těšit na otevírání Stezky Hastrmanů. Startujeme
od Obecního úřadu v Brništi ve 13:00. Dále nás v dubnu čeká
běžecký závod Nutrilove Brnišťský půlmaraton 2019, a to
v sobotu 27. dubna 2019 v areálu Lesního zátiší od 10 hodin.
Přijďte s námi přivítat jaro nebo si zasportovat či podpořit závodníky, rádi vás všechny uvidíme.

TVoŘENÍ S PŘÍroDoU A Pro PŘÍroDU

středy 16:00 – 18:00
Přírodní barviva – tradice a zdraví (barvení kraslic
přírodními barvami)
17. 4. Umělá barviva – porovnání s přírodními (batika)
15. 5. Dřevo dříve a dnes (dřevořezba)
29. 5. Vývoj postupů zpracování dřeva (výroba z překližky)
3. 4.

EKoKroUŽEK

4. 4.
11. 4.
25. 4.
2. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.

čtvrtky 15:30 – 17:00
Přírodní barviva potravin (domácí želé)
Přírodní barvení (vajíčka, látky)
Bylinkové mámení, práce na zahradě
Osázení tůňky, práce na zahradě
Pokusy voda
Salát z první vypěstované zeleniny
Hmyzí domečky
Pozorování života v tůňce
Aktuální informace sledujte na FB stránkách:
https://www.facebook.com/PNFZOD/

výstavba Centra
inkluzivního vzdělávání
V minulém čísle jsme vás informovali, že nás navštěvují žáci
a studenti z blízkého i vzdálenějšího okolí a společně s námi
absolvují vzdělávací programy zaměřené na volbu povolání
pro inkluzivní i neinkluzivní skupiny. Vše probíhá v rámci
projektu „Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace
v Euroregionu/Bildung Aktiv! Inklusive Berufsfindung in der
Euroregion, číslo projektu 100286374“.
V rámci tohoto projektu vzniká také Centrum inkluzivního
vzdělávání, které se bude nacházet v budově č. p. 16 v Brništi,
která patří mezi nejstarší dochované domy v Brništi. V rámci projektu bude rekonstruován objekt obytného stavení, kde
vzniknou učebny, seminární místnosti, odborné učebny (tréninková kuchyně, kavárna, dílny). Veškeré rekonstrukce započaly v březnu 2019 a potrvají pravděpodobně do ledna 2020.
Po dokončení všech úprav vznikne jedinečný areál, který bude
nabízet širokou škálu možností pro praktické vzdělávání v přírodovědných, technických a řemeslných oborech.
Předem děkujeme nejbližším sousedům za shovívavost v průběhu stavebních prací.
Tým Ekocentra Brniště
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příloha Libereckého kraje
duben 2019

událost měsíce

MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 2019
Muzejní noc je společensko-kulturní akce,

Česká republika se k nočním prohlíd-

v prostoru mezi Severočeským a Technickým

která má dlouholetou tradici v evrop-

kám muzeí připojila v roce 2004, kdy se

muzeem a Oblastní galerií – Lázně je v uza-

ských metropolích. Jejím hlavním cílem

po setmění pro návštěvníky poprvé otevřely

vřeném prostoru připravena velkolepá akce

je přilákat do muzeí více návštěvníků

pověstné brány Národního muzea v Praze.

s bohatým programem. Více o ní se dozvíte

a ukázat historické sbírky zajímavěji,

K němu se následně přidala i další česká

v rozhovoru s koordinátorkou Muzejní noci

a to formou nočních prohlídek spojených

muzea, což vedlo ke vzniku Festivalu muzej-

pod Ještědem Petrou Kaškovou na straně 3.

s doprovodným kulturním programem

ních nocí. Ten letos probíhá od 17. května

Vstupné do muzeí je v průběhu festivalu

pro širokou veřejnost.

do 8. června na různých místech v celé

zdarma. iQLandii je možné navštívit za zvý-

republice, včetně Libereckého kraje. Celkem

hodněné vstupné.

osm institucí připomínajících historii

Stejně jako v minulých ročnících bude

v Podještědí – Liberci, Jablonci nad Nisou

pro návštěvníky akce zajištěna kyvadlová

a Vratislavicích nad Nisou – se spojilo a spo-

doprava historickými autobusy mezi

lečně pořádají Muzejní noc pod Ještědem,

Libercem a Jabloncem nad Nisou se zastáv-

která se bude konat 17. května.

kou ve Vratislavicích nad Nisou.

Návštěvníci Oblastní galerie Liberec,

Konkrétní program jednotlivých institucí

Severočeského muzea v Liberci, Technického

je uvedený na facebookové stránce akce:

muzea v Liberci, iQlandie, Automuzea

facebook.com/events/2150491228499607/.

a Domu F. Porscheho ve Vratislavicích nad
Nisou, Domu Scheybalových a Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou se mohou

Text: Květa Šírová

těšit na noční komentované prohlídky,

Foto: program Muzejní noci pod Ještědem

divadelní či hudební vystoupení, tradiční

startuje již v odpoledních hodinách

stánkový prodej a občerstvení. V Liberci

Foto: archiv Oblastní galerie v Liberci

krajští Zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

liberecký kraj jako křišťálové údolí

Podrobné informace včetně formuláře, který

Jaké muzeum ve vašem okolí byste

Díky dva roky trvajícím jednáním bude

je třeba vyplnit, jsou zveřejněny na webových

doporučili k návštěvě?

od nynějška náš kraj známý jako Křišťálové

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/

údolí (Crystal Valley). Na využití tradičního

poradane-akce/pocty-hejtmana-liberecke-

hana maierová (slk)

označení používaného pro skleněné výrobky

ho-kraje-2014/pocty-hejtmana-lk-2019-no-

Jsem z Turnova, a proto zvu k nám

se dohodl Liberecký kraj a Preciosa a.s., jíž

minace. Všechny správně podané návrhy

do Muzea Českého ráje. Za vidění stojí sou-

značka patří. Kraj chce takto posílit svou

budou předloženy pracovní skupině složené

bor šperků s českými granáty, stejně jako

pozici na poli cestovního ruchu o další

jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak

moderní šperky z mezinárodních symposií.

témata, která jsou v regionu tradiční,

ze zástupců organizací spjatých s Libereckým

Za několik měsíců se pak můžeme těšit

a to sklářství, bižuterie a šperkařství.

krajem. Ta následně navrhne finální seznam

na novou expozici horolezectví, jedinou

Se záměrem postavit image Libereckého

osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

v republice.

kraje v oblasti cestovního ruchu na značce

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát jim

Křišťálové údolí přišla Preciosa již v roce

bude předáno během slavnostního večera,

robert gamba (ano 2011)

2016. Jednání o možnosti převzetí značky

který se bude konat ve středu 30. října 2019

Osobně bych doporučil návštěvu Technického

započala v roce 2017 a byla kompliko-

u příležitosti Dne vzniku samostatného

muzea v Liberci. Především si jako člověk se

vaná. Preciosa ale značku Křišťálové údolí

československého státu v Oblastní galerii

vztahem ke vzdělávání myslím, že je třeba

Libereckému kraji přenechá ve všech

Lázně v Liberci.

rozvíjet vztah dětí k technice. Pak, jako oby-

třídách, ve kterých ji má registrovanou, tedy

čejný člověk, obdivuji píli a nadšení lidí, kteří

údolí využívat za předem jasných a rovných

Zateplit dům Z dotací mohou
už i bytová družstva

podmínek všem sklářským, bižuterním

Z Evropského fondu pro regionální rozvoj

a šperkařským firmám v regionu. Zároveň

mohou díky nové výzvě na podporu ener-

jan korytář (Zplk)

se otevírá prostor pro využití této tradice

getických úspor v bytových domech nyní

Já bych doporučil Kino Varšava. Jedná se

v oblasti cestovního ruchu. Liberecký kraj

žádat i bytová družstva. O dotaci mohou

o netradičně pojaté muzeum nesplněných

se tak zavazuje uhradit přes 500 tisíc korun

kromě družstev požádat i fyzické osoby,

předvolebních slibů, kde mohou návštěvníci

za převod ochranných známek a také ke kaž-

SVJ, obce, školy, tak jako v předchozí výzvě.

lépe pochopit nedávnou historii i současnost

doročním investicím do rozvoje značky

Získání dotace je nyní jednodušší. Jak

města Liberce.

v řádech milionů po dobu tří let.

zažádat a co všechno je k dotaci potřeba,

i pro výrobky. To umožní značku Křišťálové

liberecký kraj opět podpoří
regionální výrobce

tuto novou věc vybudovali vlastníma rukama
na zelené louce.

se zájemci mohou dozvědět na semináři

dan ramZer (ods)

s názvem ZATEPLENÍ BUDOV – Dotační

Určitě muzeum v polské Lubani. Mají tam

příležitosti v energetických úsporách,

velmi zajímavou expozici. Po nové silnici,

Možnost požádat o finanční podporu

který pořádá Liberecký kraj dne 8. 4. 2019

díky projektu „Od zámku do zámku“,

z Programu �.� – Podpora regionálních výrobků,

od 10 hodin v multimediálním sálu Krajského

tam z Frýdlantu dojedete za chvilku.

výrobců a tradičních řemesel budou mít výrobci

úřadu Libereckého kraje. Zájemci o semi-

www.muzeumluban.pl

až do 17. dubna. V Programu, který vyhlašuje

nář se mohou hlásit na rsk@kraj-lbc.cz

Zastupitelstvo Libereckého kraje, je letos při-

nejpozději do 3. dubna. Více informací

pavel svoboda (čssd)

praveno 1 798 000 Kč. Žádat o podporu z pro-

na www.rsk-lk.cz/aktuality.

Turisté by si rozhodně neměli nechat ujít

jektu mohou právnické osoby a fyzické osoby

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad

podnikající, které zároveň splňují podmínku

opuscard na počkání

nositele značky místní produkce Libereckého

Koordinátor dopravy Libereckého kraje

vřele doporučuji Národní muzeum letectví

kraje nebo jsou držiteli ocenění Výrobek

KORID LK ve spolupráci s městy Jablonec

a kosmonautiky ve Washingtonu s jeho

roku Libereckého kraje, Regionální potravina

nad Nisou a Česká Lípa zmodernizoval

unikátními exponáty.

Libereckého kraje, Nositel tradice lidových

vybavení kontaktních míst IDOL/Opuscard

řemesel či Mistr tradiční rukodělné výroby.

v Tržní ulici v České Lípě a v informačním

radovan vích (spd-spo)

Veškeré informace k vyhlášenému programu

centru v budově radnice v Jablonci nad

Jednoznačně Severočeské muzeum v Liberci.

naleznete na dotačním webu Libereckého

Nisou. Díky on-line technologii zájemce

Svým rozsahem a muzejními sbírkami je

kraje dotace.kraj-lbc.cz/2-5-Podpora-regio-

o kartu již nebude muset čekat na poří-

vhodné nejen pro návštěvy školní mládeže,

nalnich-vyrobku-vyrobcu-a-tradicnich-reme-

zení až 21 dní, ale bude mu vytvořena

rodin s dětmi, ale i pro návštěvníky, kteří

sel-r673160.htm.

na počkání včetně možnosti pořízení

historii našeho kraje neznají.

navrhněte osobnost k udělení
pocty hejtmana libereckého kraje

fotografie na místě, a to za standardní

Nisou. Pro ty, kteří se chystají za Tichý oceán,

cenu 140 Kč. Mimo pořízení Opuscard zde

miloš tita (ksčm)

fungují i ostatní služby spojené s kartou,

Jako patriot Ralska musím doporučit dvě

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje

např. změny nastavení profilu, reklamace,

muzea, která v naší zemi nemají obdoby.

se každoročně uděluje osobnostem, které

dobíjení. Stávající kontaktní místo na jab-

Muzeum vystěhovalectví z Čech do Brazílie

se svým celoživotním dílem nebo význam-

loneckém autobusovém nádraží s touto

na Náhlově a Muzeum pyrotechnické očisty

ným skutkem zasloužily o dobré jméno

změnou nezaniká a bude i nadále plnit své

Ralska v Kuřívodech.

Libereckého kraje. Již tradičně může výji-

dosavadní služby. Kompletní přehled kon-

mečné osobnosti nominovat také veřejnost.

taktních míst a služeb OPUSCARD najdete

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

Návrhy jsou přijímány do 28. června 2019.

na www.opuscard.cz.

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

1 | Hlavní koordinátorka Muzejní noci pod Ještědem 2019.
2 | Náplní práce Petry Kaškové je práce s dětmi a jejich
kulturní vzdělávání.
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osobnost kraje

PETRA KAŠKOVÁ
Pracuje jako edukátor v kultuře v Oblastní

věc, a to připravit co nejlepší akci s boha-

lového průmyslu k prohlídce unikátních

galerii Liberec. Její hlavní pracovní náplní je

tým kulturně-vzdělávacím doprovodným

exponátů i ochutnávce piv pivovaru Konrád.

práce s dětmi a organizace akcí, mezi něž patří

programem. Ale samozřejmě vždy, když

také Muzejní noc pod Ještědem. Do Muzejní

na něčem pracuje více lidí, je to o dohodě

k příležitosti 115. výročí představí výstavu

noci pod Ještědem se letos zapojí osm institucí

a kompromisu.

od historie po současnost s pohle-

muzejního typu z Liberce, Vratislavic nad Nisou
a Jablonce nad Nisou.

Přípravy obnáší četné schůzky, kde se

Jablonecké Muzeum skla a bižuterie

dem do budoucnosti. Dům manželů

domlouváme na tématu, grafické podobě

Scheybalových nabídne kromě komentova-

plakátů a dalších tiskovin, programu, finan-

ných prohlídek také výtvarné dílny.

Jak vznikl nápad uspořádat muzejní

cování atd. Je to vlastně taková celoroční

noc? A jak se vám podařilo spojit celkem

činnost, protože prakticky po skončení

zajištěna kyvadlová doprava historickými

osm institucí do jedné akce?

jedné Muzejní noci pod Ještědem začínáme

autobusy mezi Libercem a Jabloncem

Muzejní noc probíhá v mnoha evropských

připravovat další ročník. Zpočátku probí-

nad Nisou se zastávkou ve Vratislavicích

metropolích už řadu let. V roce 2004 se

hají přípravy zvolna, ale čím více se termín

nad Nisou.

zapojilo také Národní muzeum v Praze

akce blíží, tím častěji se scházíme a ladíme

a po jeho vzoru se přidala i další muzea

detaily. Na akci s námi spolupracují také

Kde se návštěvníci mohou dozvědět sou-

a galerie, což vyústilo ve vznik celorepub-

zástupci Statutárního města Liberec

hrnné informace o programech jednotli-

likového Festivalu muzejních nocí. Došlo

a Krajského úřadu Libereckého kraje.

vých muzeí?

tak ke spojení solitérních akcí do jedné

Podobně jako v minulých letech bude

Návštěvníci naleznou informace na face-

společné oslavy svátku muzeí. Dnes už je

Zvládnout návštěvu osmi institucí během

bookové události „Muzejní noc pod

festival muzejních nocí poměrně známou

jednoho večera je téměř nemožné.

Ještědem 2019“ nebo na webových strán-

rozšířenou a veřejností oblíbenou akcí.

Je nějaká zvláštnost v programech všech

kách zúčastněných institucí. Také vydáváme

Festival navazuje na Mezinárodní den

osmi muzeí, kterou by si návštěvníci

tištěnou skládačku s podrobným progra-

muzeí, který od roku 1977 každoročně

neměli nechat ujít?

mem, kterou distribuujeme kromě muzeí

připadá na 18. května. Celý festival trvá

To je těžké říct. Každá instituce připravuje

a galerií i do informačních center v Liberci

zpravidla tři týdny a jednotlivé instituce si

krásný program. V Liberci se bude hlavní

a Jablonci nad Nisou. V brožurce rovněž

mohou vybrat, kdy a zda se do akce zapojí.

část programu odehrávat na uzavřené

návštěvníci naleznou jízdní řády historic-

Muzejní noc pod Ještědem se obvykle koná

křižovatce mezi Severočeským muzeem,

kých autobusů a tramvají.

na začátku festivalu.

Technickým muzeem a Oblastní galerií,

U samotného vzniku Muzejní noci pod

kde bude umístěno pódium se zábavným

Pracujete v Oblastní galerii Liberec –

Ještědem jsem nebyla, ale ke spojení insti-

doprovodným programem, stánky s občer-

v Lázních. Jaký program je pro noční

tucí docházelo postupně. Velkou zásluhu

stvením nebo výtvarnými workshopy.

návštěvníky připraven tam?

na tom mělo přestěhování Oblastní galerie

Severočeské muzeum bude kvůli rekon-

Oblastní galerie Liberec nabízí návštěvní-

k Technickému a Severočeskému muzeu.

strukci stále nepřístupné s výjimkou věže.

kům komentované prohlídky aktuálních

Postupně se přidala další muzea. Jako celek

Velkou změnu letos hlásí iQLANDIA, která

výstav i stálé expozice a výtvarnou dílnu pro

dokážeme akci mnohem lépe připravit

stěhuje svůj program zpátky „domů“. Své

děti i dospělé, kteří mají chuť tvořit. Kromě

a propagovat.

brány v ulici Nitranská otevře v 18 hodin

toho budeme mít otevřené zbrusu nové

všem malým i velkým příznivcům vědy

výstavy Mystika hygieny, Z lázní do Lázní

za snížené vstupné.

nebo výstavu Karímy al Mukhtarové

Je koordinace akce složitá? A co obnáší?
Asi bych neřekla přímo složitá, protože

Vratislavice nad Nisou lákají do Auto-

všem, kteří na organizaci Muzejní noci pod

muzea a Rodného domu Ferdinanda

Ještědem spolupracujeme, jde o společnou

Porscheho především fanoušky automobi-

a Martina Pondělíčka.
Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Rodný dům Ferdinanda Porscheho
ve Vratislavicích nad Nisou.
2 | Oddělení Mobilita ve vratislavickém muzeu
Ferdinanda Porscheho.
3 | Muzeum nabízí také interaktivní prohlídky
se zapůjčeným iPadem.
4 | Replika vozu Lohner Porsche Semper Vivus.
5 | Pohled na původní klempířskou dílnu
Ferdinandova otce Antona.
Foto: archiv provozovatele Rodného domu
Ferdinanda Porscheho.
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krajem

RODNÝ DŮM FERDINANDA
PORSCHEHO VE VRATISLAVICÍCH
Slavný vratislavický rodák Ferdinand

umění. Návštěvníci se mohou ponořit

Porsche je známý po celém světě jako

do světa prvních vynálezů a historickou

konstruktér automobilů a tvůrce vozů

procházkou se dostat až k inovacím, které

značky Volkswagen, volně přeložené jako

najdou své uplatnění v budoucnu. V oddě-

„lidový vůz“. Porscheho myšlenka „Auto für

lení Mobility je vystavena replika vozu

Jedermann“, neboli auto pro každého, byla

Lohner Porsche Semper Vivus nebo ukázky

naplněna, neboť tato značka je dnes jednou

vývojových prací, výzkumných projektů,

z nejoblíbenějších mezi motoristy. Porsche

designových studií a výhledy do mobility

byl vynikajícím konstruktérem, který navrhl

budoucnosti. O životě Ferdinanda Porscheho

a sestrojil zvláštní elektromotor, systém

se návštěvníci nejvíce dozví v části s názvem

Lohner-Porsche, který spočíval v umístění

Rodina, kde jsou umístěny dobové fotografie

elektromotoru do předních kol automobilů.

z jeho působení ve Vratislavicích, Vídni či

Automobilky se o Ferdinanda během jeho

Wolfsburgu. Dominantním prvkem expozice

kariéry doslova přetahovaly. Jeho život

je veliký rodinný stůl zaplněný vzpomínkami

a dílo mapuje muzeum, které je umístěno

a důležitými momenty ze života Ferdinanda.

ve Vratislavicích nad Nisou.
Rodný dům Ferdinanda Porscheho se
nachází v Tanvaldské ulici č. p. 38. Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí s cílem vrátit mu
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Součástí muzea je i nová budova, kde
je umístěna pokladna, prodejna suvenýrů
i občerstvení.
Otevírací doba muzea i obchodu je

vzhled a proporce z roku 1875, kdy se zde

od pátku do neděle od 9 do 17 hodin.

malý Ferdinand narodil do rodiny klempíře

O Muzejní noci v pátek 17. května bude

Antona Porscheho. Rekonstrukce skončila

muzeum otevřeno od 18 do 23 hodin.

v roce 2016 a nyní je zde umístěna expozice

Připraven je zábavní program – venkovní

rozdělená do tří nosných témat – Inženýrské

výstava vozů Porsche, dětské dílny ve zna-

umění, Mobilita a Rodina.

mení Návratu do budoucnosti a další.

V sekci Inženýrské umění jsou historické
milníky konstrukčního a inženýrského

3

Text: Květa Šírová
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YMCA SEVER / DĚTSKÝ KOUTEK
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Baby klub
Od 13. března se Baby klub schází v nově zrekonstruovaném
podkroví sborového domu BJB Oáza. Jsme rádi, že tato změna nastala, zvláště když naše řady posílil další příchod nových
maminek. Několikrát se nám už v minulosti stalo, že původní
místnost klubíku pod náporem účastníků doslova praskala ve
švech. Teď je tu pro nás více prostoru, takže se tu děti mohou

Vrabčák
budí sluníčko
Vrabčák pípá písničku,
ospalému sluníčku.
Vstávej slunce, už je jaro!
Copak se ti v zimě zdálo?
Vrabčák pípá vesele,
slunce, vylez z postele!
Honem, rychle z peřin ven,
všechny děti běží ven.
Písničku ti chystají,
vesele ji zpívají.

Křížovku a básničku pro děti
připravila Michala Povolná

vyběhat, my na ně vidíme a nemusíme se bát, že se zrovna
setkají tváří v tvář např. se stolečkem. Děkujeme sboru BJB za
tuto možnost a věřím, že ji budeme plně využívat. Stále platí,
že se scházíme každou středu od 9 do 11 hodin a vítáme nadále
maminky s dětmi do 3 let.
Anna Kouřimská

POZVÁNÍ
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ZE žIvOtA v OBCI

kynologický spolek v Brništi získal oficiální registraci
Český kynologický svaz (ČKS) schválil naši žádost o založení základní kynologické organizace (ZKO) a od 18. 2. 2019
fungujeme tedy jako pobočkový spolek ČKS. Činnost našeho
spolku tímto datem ale nezačala, scházíme se již třetím rokem.
Zabýváme se sportovní kynologií, která se skládá ze tří základních disciplín – stopa, poslušnost a obrana. Cvičíme psy všech
velikostí a plemen. I úplným začátečníkům umíme poradit, jak
svého čtyřnohého miláčka zvládnout a naučit se s ním praco-

vat. Nedílnou součástí výcviku je i socializace psů, což znamená, že pes není překvapen z přítomnosti většího počtu cizích
psů. Psy samotné samozřejmě nejvíce baví nácvik obrany, kdy
figurant předstírá útok a pes musí svého pána ubránit a figuranta zadržet. To vše probíhá každou sobotu od 9 hodin na Lesní
zátiší v Brništi. Každý, kdo má zájem se výcviku zúčastnit, je
vítán.
Za ZKO Brniště M. Gottfried

DIvADElNÍ sOUBOR v BRNIŠtI vás sRDEČNě ZvE NA DIvADElNÍ pŘEDstAvENÍ

DO hROBky tANEČNÍM kROkEM
od Normana robbinsona

v sobotu 27. dubna 2019 od 19.00 hod v KD Brniště
OsOBy A OBsAZENÍ:
Vernon Prewitt – Tomáš Čermák • Edna Honeywillová – Jana Jungmanová • Zoe Mapletonová – Růžena Toráňová
Mortimer Crayle – Stanislav Joha • Octavie Tombová – Martina Gänsel • Henrietta Tombová – Blanka Králová
Augustus Tomb – Tomáš Toráň • Athéna Tombová – Božena Fudali • Larry Lewiss – Robin Horáček • Fabie Tombová – Zina Helisová
vstUpNé: děti 20 Kč, dospělí 50 Kč

REžIE, NápOvěDA: Libuše Horáčková

Oznámení pro rybáře
Brniště, luhova
a v. Grunova
V sezóně 2018
se na rybníce
Vratislav chytilo:
Kapr – 78 ks o váze 306,60 kg
Štika – 2 ks o váze 4,90 kg
Amur – 2 ks o váze 5,40 kg
Úhoř – 1 ks o váze 1,20 kg
Na povolenkách zaznamenáno
540 docházek. Nová sezóna začíná
1. 5. 2019 závody dospělých od
6 hodin. Chytání na povolenky od
1. 5. 2019 od 14.00 hod. Dětské
závody se konají 8. 5. 2019 také
od 6 hodin. Zveme všechny rybáře
i nerybáře
B. Eliáš, správce rybníka

SPORT
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Fotbal
Na úvod dnešního příspěvku bych chtěl zhodnotit náš ples, který
se konal 19. ledna. Účast byla proti předchozím letům lepší, asi
to bylo způsobeno novou hudbou. Jsme rádi za všechny, kteří se
s námi přišli pobavit v tento zimní čas. A nyní již k fotbalu.
Do kádru nám přibyl nový hráč Josef Marek, který se k nám přistěhoval. Věříme, že tato posila přinese novou vzpruhu do jarní
části, která už na konci března započala. Nejprve zápasem ve
14. kole s Cvikovem B a týden na to jsme hráli proti Oknům.
Starší žáci odstartovali svou soutěž v neděli 31. března zápasem
s Jestřebím a starší přípravka v sobotu 30. března v Dubé.
Rozpis utkání:
16. kolo so
6. 4.
17. kolo so 13. 4.
18. kolo ne 21. 4.
19. kolo so 27. 4.
20. kolo so
4. 5.
21. kolo so 11. 5.
22. kolo so 18. 5.
23. kolo so 25. 5.
24. kolo so
1. 6.
25. kolo so
8. 6.
26. kolo so 15. 6.

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

Brniště – Pertoltice
Brniště – Tuhaň
Mimoň B – Brniště
Brniště – Loko Česká Lípa B
Velký Valtinov – Brniště
Brniště – Skalice B
Kamenický Šenov – Brniště
Brniště – Kunratice
Horní Police – Brniště
Brniště – Noviny
Nový Oldřichov – Brniště

Starší žáci:
12. kolo ne 7. 4.
13. kolo so 13. 4.
14. kolo ne 21. 4.
15. kolo so 27. 4.
16. kolo so
4. 5.
17. kolo so 11. 5.
18. kolo so 18. 5.

10:00
11:00
10:00
11:00
10:00
11:00
13:00

Starší přípravka:
13. kolo ne 7. 4. 11:00
14. kolo ne 14. 4. 11:00
15. kolo so 20. 4. 10:00
16. kolo ne 28. 4. 11:00
17. kolo čt
2. 5. 17:00
18. kolo st
8. 5. 11:00
19. kolo ne 12. 5. 11:00
20. kolo so 18. 5. 10:00
21. kolo so 25. 5. 11:00
22. kolo volno
23. kolo st
5. 6. 17:00
24. kolo so
8. 6. 10:00
25. kolo ne 14. 6. 11:00
26. kolo ne 23. 6. 14:00

Brniště – Cvikov
Brniště – Loko Česká Lípa
Bukovany – Brniště
Brniště – Cvikov
Doksy – Brniště
Brniště – Žandov
Stráž pod Ralskem – Brniště
Brniště – Stráž pod Ralskem
Brniště – Žandov
Kravaře – Brniště
Brniště – Doksy
Bukovany – Brniště
Brniště – Jablonné
Brniště – Jestřebí
Skalice – Brniště
Brniště – Mimoň
Brniště – Cvikov
Cvikov B – Brniště
Brniště – Dubá
Stráž pod Ralskem – Brniště

Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Střelecký klub Brniště na prahu střelecké sezony 2019
Po krátké zimní přestávce zahájili členové střeleckého klubu
letošní sezonu prvním kláním pod názvem „První výstřel“.
Jeho hlavním účelem bylo prověřit připravenost zbraní a střeleckého materiálu na nastávající soutěže, jak v domácím prostředí, tak i na spřátelených střelnicích v rámci našeho regionu.
Na dosažených výsledcích v této soutěži zimní přestávka nezanechala žádné stopy, a tak nic nebrání přípravě následujících
klubových přeborů a dalších podobných aktivit. Že bude tento
rok pro střelecký klub Brniště náročný, svědčí deset plánovaných klubových přeborů na domácí střelnici a nejméně osm
soutěží v rámci regionu. Mimo vlastní soutěžní aktivity připravujeme na měsíc květen soutěž „Putovní pohár starosty“
zaměřený na střelbu ze vzduchovky pro začínající a pokročilé
střelce z řad mládeže. Obdobnou soutěž chystáme i v měsíci

září pod názvem „Pohár ZOD Brniště“, jehož první ročník byl
úspěšně realizován v uplynulém roce. Nelze vynechat ani účast
a zabezpečení celoobecní akce Dětský den.
V průběhu roku jsou plánovány dvě brigády zaměřené na údržbu a modernizaci stávajícího střeleckého areálu včetně odpovídajícího zázemí pro uživatele střelnice. Z přehledu akcí je zřejmé, že tento rok bude velmi časově náročný, přesto budeme
dále pokračovat v práci s mládeží, která se velmi slibně rozvíjí
díky sponzorské činnost ZOD Brniště.
O všech výše uvedených akcích bude veřejnost s dostatečným
předstihem informována prostřednictvím našeho Zpravodajství
a vývěsní skříňky klubu na zastávce autobusů v centru Brniště.
Za střelecký klub Brniště Bohumil Kasl
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ZE ŽIVOTA V OBCI

Brništěm se promenádoval velbloud, medvěd, kravičky i krůty
V sobotu 2. března 2019 Brniště ovládlo masopustní veselí. Zpívalo se, tančilo, k vidění bylo představení místních ochotníků,
ale i dětí ze Základní školy Brniště, pojídalo, popíjelo, bavilo,
radovalo a hlavně veselilo.
Už před půl třetí odpoledne se začali scházet lidé v maskách i bez
nich na parkovišti před firmou Glass Metal. Přehlédnout nikdo
nemohl velblouda, celé stádo kraviček i krůt, medvěda, princezny, střapáče, smrtku, čerta s andělem a mnoho dalších. Už na přivítanou byl slyšet zpěv kapely Řehečské kvarteto s již tradičně
dobově oblečenými členy. Počasí bylo ucházející, nato že byl
počátek března, nebyla žádná velká zima, ale i tak bylo příjemné
občerstvit se teplými nápoji, o jejichž přípravu se postarali zaměstnanci FT a Catering s. r. o.
Čas rychle běžel, na hodinách bylo tři čtvrtě na tři a nastal ten
správný čas vyrazit směr náměstí. Čela průvodu se nemohl
ujmout nikdo jiný než hudebníci, kteří určovali nejen tempo, ale
hlavně náladu všech. První zastávka byla na náměstí, kde hned
na úvod požádal starosta alias maškara místostarostu o průchod
vesnicí. Děti z místní základní školy ukázaly, že se neučí jen
číst, psát a počítat, ale že blízký je jim i zpěv a tanec a předvedly
pěkné vystoupení za obdivuhodného doprovodu paní učitelky na
harmoniku, nástroj pro masopust tak typický, pro ovládání určitě ne jednoduchý. Pěkné divadelní představení k danému tématu
nacvičili ve svém volném čase i členové ochotnického spolku,
jimž patří díky za zpestření programu a vnesení něčeho nového,
jiného, do již tradičního masopustního veselí.
Posilněni masopustními koblihami a koláči se mohl přesunout
celý průvod za tím, co na masopustu nesmí chybět, a to na pravé,
zabijačkové hody. Děti už čekal na sále kouzelník Čaroslav, na
vlastní oči se mohly přesvědčit, co kouzla a čáry dovedou, ale
i zatančit si v rytmu diskotéky se Sašenkou. I dospělci mohli sledovat kouzla, a to pod rukama řezníka Pavla Rutterleho, k ochutnání byla zabijačková polévka, jitrnice, jelita, tlačenka a ovar.
Na závěr jsem se zeptala pana starosty Michala Vinše: „Jak jsi spokojený s průběhem celé akce? Je něco, co už teď vidíš, že by bylo
dobré do příštího roku změnit a co naopak tě mile překvapilo?“

„V první řadě bych chtěl moc poděkovat všem, co se na pořádání
masopustu podíleli, ať už to jsou zaměstnanci úřadu, zaměstnankyně z mateřské školky, které pekly koláče a koblihy, paní učitelky ze školy, které s dětmi připravily vystoupení, spolku místních
ochotníků za secvičení představení, Pavlovi Rutterlovi za obstarání zabijačky, sdružení Žen Eva za skvělou pomoc při samotném průběhu masopustu, zaměstnancům FT a Catering s. r. o. za
přípravu občerstvení na místě srazu a také Ekocentru za ochotu,
spolupráci a tvoření masek do průvodu, ale i jejich hojnou účast.
Snad jsem na nikoho nezapomněl, pokud ano, tak se omlouvám,
každé vaší pomoci si moc vážím.
A teď zpět k tomu, co bych rád do budoucna změnil, určitě je to
ještě zlepšení ozvučení na návsi, aby všichni nejen dobře viděli,
ale i slyšeli. Jinak jsem s masopustem moc spokojený, sešlo se
nás hodně, což svědčí o zájmu občanů, akce už má za sebou několik ročníků, v mysli občanů je již zaryta a určitě v této tradici
budeme dál pokračovat. A co přinese rok 2020? Uvidíme, to je
ještě daleko, ale asi již teď vím, že na návsi se budou rozdávat
koláče i koblihy a následný program u kulturního domu bude
přesunut na parkoviště. Do dalších ročníků si jen přeji, aby účast
zůstala stále hojná, masek přibývalo a vycházelo počasí. Ještě
jednou díky všem za pomoc, ale i za účast.“
Nina Vinšová, členka redakční rady
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MyslIvECký DEN v BRNIŠtI
A OkREsNÍ kOlO sOUtěžE
„ZlAtá sRNČÍ tROFEJ 2019“
se uskuteční na myslivecké chatě
MS Diana Brništi
dne 11. května 2019 od 9 hodin
Kategorie A (žáci 3. až 5. tříd ZŠ)

/ Kategorie B (žáci 6. až 9. tříd ZŠ)

Soutěž je otevřena pro všechny zájemce o myslivost a ochranu přírody a je rozdělena na:
písemnou část – vědomostní test a praktickou část – poznávací stezku v přírodě.
Vítězové jednotlivých kategorií postupují do „Národního kola“.
Účastníci soutěže, jejich doprovod a další hosté přizpůsobí své oblečení
charakteru počasí a celodennímu pobytu v přírodě. Občerstvení zajištěno.
Za OMS Česká Lípa
Petr lípa – předseda OMS Česká Lípa
Václav Bartoš – myslivecký hospodář MS Diana Brniště
Zdeňka Fazekašová – jednatelka OMS Česká Lípa
Petr Slaba – předseda KPK OMS Česká Lípa

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“.
Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2019.
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:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Kamila Matysová, Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 4. dubna 2019 nákladem 500 ks.
Grafické zpracování a tisk: Reklama Klapka (www.reklamaklapka.cz)

