BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
po letošní dlouhé zimě se určitě všichni těšíme na skutečný příchod jara. Až se příroda probudí z ponuré šedi a všechno
se zazelená a rozkvete.
Čas rychle letí, a tak je tu další vydání Zpravodajství. Minule jsem Vás informoval o podání žádosti na získání dotace
na výměnu oken v základní škole ve Velkém Grunově. Žádost byla schválena a realizace výměny oken a dveří proběhne
o letních prázdninách. Obci byla také schválena dotace na tvorbu vlastního územního plánu. S jeho schválením a uvedením do života se počítá na konci letošního roku.
Dále jsme hodnotili dopravní situaci v centru obce a zažádali Liberecký kraj o pomoc při řešení stále narůstající nákladní
dopravy. Plánujeme nainstalování dvou ukazatelů rychlosti ve směru od Lindavy a Luhova na začátku obce Brniště.
Také byla přislíbena výměna stávajících dopravních značek u základních škol a mateřské školy na zvýrazněné reflexní
se žlutozeleným podkladem. Tím ale aktivity obce na úseku bezpečnosti občanů od silničního provozu nekončí.
Hlavním problémem nadále zůstává havarijní stav silnic III. třídy, které vlastní Liberecký kraj a na jejichž zásadní opravu
zatím nemá peníze.
Pracovní skupina obce se bude snažit na jaře uklidit všechny nepořádky, vzniklé za dlouhou zimu. Chceme opravit
poničené a počmárané autobusové zastávky, oživit neudržované prostory a spoustu dalšího. Zároveň tímto apeluji
na všechny občany a zvláště mládež. Neničme svůj společný majetek, ale naopak chraňme ho, ať slouží dlouho
a všem. Neboť budovat a rozvíjet obec má význam, když si toho občané váží.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hodně jarního sluníčka, pohody a krásné prožití velikonočních svátků.
Ing. Ivan Pastorek, Váš starosta

Nenechte si ujít
Koncert Slávka Klecandra 16. dubna v 18.00 v OÁZE
kytarista a zpěvák skupiny Oboroh na téma Pašijové písně a žalmy
(pořádá BJB Brniště)
.

Vítání občánků 17. dubna ve 14.00 v KD Brniště
přivítat naše nejmenší přijde starosta Ivan Pastorek a děti z mateřské školky
(pořádá obec a SŽ Eva)
.

Otevírání rybníku Vratislav 30. dubna
rybářské závody pro dospělé, registrace v 6 hodin

V tomto čísle najdete
• Ze setkání zastupitelstva obce
• Anketa s Klárou Bartošovou
a Petrem Plecháčem • Fotosoutěž
„Život v naší obci“ • Společenská
rubrika • Turnaj v deskových hrách
• Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

.

Společný let čarodějů a čarodějnic 30. dubna v 18.00
sraz na návsi u obchodu, společné pálení na Lesním zátiší.
Opékání buřtíků a dobrůtka pro ty, kteří přijdou v čarodějnickém převleku.
(pořádá SŽ Eva)
.

Otevírání Mysliveckého rybníka 7. května
.

Oslava Dne matek 7. května v 18.00 v KD Brniště
s pohoštěním a výstavkou výtvarných prací dětí ze ZŠ Brniště
(pořádá obec)
.

Slavnostní bohoslužba ke Dni matek 8. května od 15 hodin
(pořádá BJB Brniště)
.

Rybářské závody pro děti na rybníku Vratislav 21. května
.

Den dětí 28. května od 14.00 na Lesním zátiší v Brništi
čeká vás odpoledne plné soutěží a velká skoro letní diskotéka
(pořádá SŽ Eva)
.

Putovní pohár starosty 4. června na střelnici v Brništi
soutěž pro děti a mládež ve střelbě ze vzduchovky
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Z jednání zastupitelstva
23. února jednalo zastupitelstvo již počtvrté od počátku funkčního období
O bohatosti programu svědčí patnáct přijatých
usnesení. Hned na počátku jednání se hovořilo o přípravách pouti v Brništi. Umělecký pořad obou dnů
zajistí firma JV Produkce a jistě se bude na co těšit.
Ve dnech 25. - 27. března pořádala BJB Brniště
Regionální setkání mládeže. Zastupitelé pro tuto akci
bezúplatně zapůjčili prostory kulturního domu. Další
blok usnesení řešil majetkové záležitosti pronájmů
a směn pozemků.

projíždějících vozidel. Finanční zajištění se hledá
podanou žádostí o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje. Zastupitelstvo podpořilo drobnými finančními příspěvky sportovní a zájmovou činnost v obci.
Jedním z těch, kdo ho obdrží je Petr Plecháč, který
obec velice pěkně reprezentuje ve střelbě. YMCA
Děčín chystá letní tábor. Dětem z naší obce bude na
tento tábor poskytnut příspěvek ve výši 500,- Kč na
každého brnišťského účastníka.

Zastupitelé by rádi docílili lepší bezpečnosti chodců
na silnici. Bylo rozhodnuto realizovat zvýraznění
dopravního značení přechodu pro chodce u školských zařízení. Instalováním dvou průjezdných ukazatelů rychlosti by mělo dojít ke snížení rychlosti

V závěru jednání se řešila ještě další směna pozemků, konkrétně v Luhově. Předpokladem směny je, že
žadatel vybuduje na pozemku náhradní hřiště. Ten
původní obecní pak bude moci využít ke stavbě
rodinného domku.

Páté zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 30. března
Zastupitelé schválili podání přihlášky za člena Honebního společenstva Pertoltice pod Ralskem. Bylo
také odsouhlaseno, že pravidla pro rybolov na rybníku Vratislav budou pro rok 2011 stejná jako v roce
2010. Kulturní komise byla přejmenována na komisi
pro kulturu a sport. Další usnesení se opět týkala
prodejů a odkoupení různých pozemků a bytu v Luhově. V době konání pouti bude kavárna na Lesním
zátiší pronajata panu Robinu Horáčkovi.
Zastupitelstvo ustanovilo výběrovou komisi ve složení - Ing. Ivan Pastorek, Tomáš Toráň a Luboš
Nekola - pro výběr nájemce v pohostinství ve Velkém
Grunově a pro výběr dodavatele k výměně oken v ZŠ
ve Velkém Grunově. Byl schválen jednorázový
příspěvek (v maximální výši 3.000 Kč) pro zaplacení
jednoho rozboru vody ze studně, a to lidem, kteří byli
postiženi povodní a nemají jiný zdroj pitné vody.
Další body měly pouze informativní charakter:
Přes úřad práce byli zaměstnáni tři lidé na veřejně
prospěšné služby.

Ve středu 23. března proběhla vcelku podrobná povodňová prohlídka podél Panenského potoka v katastru obce Brniště, a to i za účasti zástupců Odboru
životního prostředí - vodoprávního úřadu MěÚ v České Lípě a Povodí Ohře.
Pan starosta, ač nepozván, se zúčastnil jednání
v Mimoni ohledně plánované výstavby kruhových
objezdů v Mimoni. Zúčastnil se ho proto, že Mimoň
plánuje část dopravy během výstavby odklonit
objízdnou trasou z Novin p. Ralskem přes Velký
Grunov směrem na Kamenici, takže se toto mimoňské budování nepříjemně dotkne i naší obce a není
nám to jedno. Za naši obec tam vznesl několik
námitek a doufáme, že z druhé strany bude vůle
k naslouchání a k řešení.
POZVÁNKA
na jednání Zastupitelstva obce,
které se uskuteční
ve středu 27. dubna a 25. května od 17 hodin
v KD Brniště

Obecní úřad informuje
Poplatek za svoz komunálního odpadu je splatný ve
dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna
a do 30. září příslušného kalendářního roku. Poplatek lze
zaplatit i jednorázově, a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Výše poplatku za celý kalendářní rok je 400,- Kč za
poplatníka.
Provozní doba sběrného dvora:
Skončila zima, a tak se provozní doba v měsících DUBEN
až ZÁŘÍ rozšiřuje:
ÚTERÝ
12 - 17 hod.
ČTVRTEK 9 - 14 hod.
SOBOTA 14 - 18 hod.

Třídění odpadů:
Nezapomínejme prosím třídit odpad. A to minimálně ze
dvou důvodů: považujme si hezké přírody kolem nás
a udržujme ji čistou a krásnou. Poctivě využívejme jak
sběrný dvůr, tak kontejnery pro tříděný odpad, kterých je
v naší vesnici dostatek. Učí se to již děti v místní mateřské
školce - viz jejich článek, nebuďme tedy pozadu a buďme
jim vzorem. A tím druhým důvodem je to, že obec doplácí
nemalé peníze za každou popelnici, kterou popeláři
vyvezou. Z naší obce se ročně vyveze kolem 500 tun
netříděného odpadu a patříme tak mezi obce, kde se
odpad třídí nejméně. Šetřeme tedy přírodu i obecní kasu!
DĚKUJEME

Miloš Matys
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Zeptali jsme se za Vás
Tentokrát jsme si do rubriky pozvali hned dva hosty. Jsou jimi Klára Bartošová a Petr Plecháč.
Spojuje je záliba, koníček, čas, který věnují tréninku a také úspěchy, kterých dosahují ve střeleckém sportu.
Co nám o sobě prozradili?
Jmenuji se Klára Bartošová, mám vystudovanou výpočetní techniku a ekonomiku na soukromé škole, rok jazykové školy a nyní studuji Technickou univerzitu v Liberci,
Fakultu pedagogickou, obor pedagogika volného času.
Mezi moje záliby patří prvotně sportovní střelba a další
sporty. Mám ráda poznávací zájezdy a aktivní sporty jako
je běh, kolo, běžky, ale také horolezectví, ke kterému jsem
se dostala na vysoké škole a také kondičnímu plavání.
Ve volné chvíli, když zrovna nestřílím, si dopřeji i nakupování, jako každá slečna.
Jmenuji se Petr Plecháč, je mi 18 let, bydlím v Brništi
a studuji na gymnáziu v Mimoni. Věnuji se střelbě a mezi
mé záliby patří i jízda na kole, běhání, plavaní a fitcentrum.
Co nebo kdo Vás Petře přivedl ke střeleckému sportu?
K tomuto sportu mě přivedl otec. Střílím od 9 let, závodně
od 12 let.

A Vás Kláro?
Ke střílení jsem dospěla téměř sama. Roku 2004 jsem
sledovala OH Athény a uviděla jsem, tehdy ještě Kůrkovou
(Kateřinu Emmons), jak získala ve vzduchovce bronz. To
byl ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že to je sport pro
mě! Po té z otce „vypadlo“, že do svých 18 let také střílel,
a tak mě zavedl do klubu v Manušicích, kde jsem se
tamním trenérům jevila jako talent. Natolik mě to uchvátilo,
že jsem tomu prostě propadla. Myslím, že největší zásluhu
má na mém talentu otec a dědečkové, kteří jsou myslivci
a ke zbraním mají blízko. Jako malá jsem strefovala doma
na dvorku plechovky od piva a na pouti jsem si sama
střílela růže z papíru.
Kdy jste si vystřelila poprvé, a tím zahájila svou
střeleckou dráhu?
Bylo to v roce 2004. První rány byly ze vzduchovky a trenér
SSK Manušic si doslova „sedl na židli“, když jsem vystřelila
pět ran a bylo tam pět desítek .

Petře, jak vzpomínáte na svůj první závod?
Můj první závod byl ve vzduchové pušce a skončil jsem na
předposledním místě.
Na svůj věk oba dosahujete krásných výsledků, jaký
považujete za nejlepší, Kláro?
Za nejlepší výsledek nebo spíše ten, na který ráda
vzpomínám, byl ten, když jsem poprvé střelila nad hranici
devadesátky (393b.). To jsem byla ještě juniorka a bylo to
na světových závodech, a také jsem s tímto výsledkem šla
jako jedna z mála Češek do finále. Další takový výsledek
byl můj osobní rekord, který jsem doposud nepřekonala.
Bylo to v roce 2008 na největším mezinárodním závodě
konaném v Čechách. Tehdy jsem nastřílela ve vzduchovce
398 bodů ze 400 možných a také jsem vyhrála! No a za
zmínku stojí také podobný výsledek na VC Osvobození,
kde vždy startuje každým rokem více a více světové špičky.
Bývá zde přítomná i TV. Zde jsem opět ve vzduchovce
bodovala a objevila se ve finále, a tím také v TV. Tady jsem
mezi zkušenými světovými esy skončila na pátém místě.
Střelecký život je náročný, ale krásný.
Také Vy, Petře, dosahujete krásných výsledků. Jaký je
ten Váš, který považujete za nejlepší?
Dosavadním největším úspěchem byla účast na Olympijských hrách mládeže v Singapuru. Dne 20. března 2011
jsem završil vzduchovkovou sezónu titulem Mistr České
republiky v jednotlivcích i ve družstvech. Nyní se připravuji
na malorážkovou sezónu, kterou odstartuji za dva týdny
v Berlíně. Mezi mé nejbližší cíle patří letní účast na ME
v Bělehradě a někdy v budoucnu olympijské hry.
A co čeká v nejbližší době Vás, Kláro?
Z Mistrovství ČR jsem se bohužel vrátila bez individuální
medaile. Ve družstvech s mými kolegyněmi z Plzně, jako je
mistryně Evropy Pavla Kalná, jsem vybojovala titul Mistryní republiky ve vzduchovce. Toho si vážím, neboť střílet
společně s takovou hvězdou je něco úžasného. Nyní jsem
pokračování na straně 4
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Zeptali jsme se za Vás
pokračování ze strany 3

vyměnila nějaké vybavení a mám před sebou začátek letní
malorážkové sezóny a uvidím, jak se bude vyvíjet. Jsem
plná odhodlání makat na plno. Mám nového trenéra Luboše Opelku, několikanásobného mistra světa a rodáka
z Nového Boru. Spolupráci si nemohu vynachválit a doufám, že s ním najdu cestu i ke zvládnutí malorážky, tak jako
vzduchovky. Můj cíl, přání? Vždy se snažím dělat věci
naplno. S vysokou školou je vrcholový sport takřka nemožný, ale přála bych si startovat v létě na Univerziádě v Číně.
A otázka na závěr. Jak se Vám Petře žije v Brništi, co
byste tu mohlo změnit či zlepšit?
V Brništi bydlím od 4 let. Poprvé jsem si vystřelil na střelnici
SSK Brniště, účastnil jsem se různých soutěží, pořádaných místním střeleckým klubem. Jedním z prvních mých
úspěchů bylo získání titulu absolutního vítěze v soutěži
"O putovní pohár starosty obce". V Brništi se mi žije dobře,
obec se mi líbí, i když je vždy co vylepšovat.
A Vám Kláro?
Na Brniště nedám dopustit. Vždy po dlouhých cestách se
těším na svůj domov. Jsem zde šťastná. V nejhorších
sportovních chvílích mi Brniště pomohlo. Hlavně střelecký

klub, kde jsem našla podporu a zázemí pro tréninky. Díky
našemu klubu jsem v loňském roce získala dvě medaile
z MČR v malorážce. Co bych mohla zlepšit? Jako budoucího pedagoga mě mrzí, když vidím nevyužitý čas našich
dětí. Mrzí mě, že zde nemáme volnočasové aktivity, kde by
se mohly děti projevit. Sice jsem nepoznala divoké noci
na zábavách nebo posedávání na zastávkách, ale naučila
jsem se využívat svůj volný čas pro sport a školní aktivity.
Získala jsem tvrdým režimem sebevědomí a také jsem si
dokázala, že když člověk něco chce a jde si za tím, tak toho
může dosáhnout. Vždy když vyměňuji své střelecké vybavení, tak to staré si schovávám a říkám si: „Jednou se to
bude třeba hodit, až si založím střelecký kroužek.“
Co dodat závěrem…
Jak to tak bývá, Petr byl v odpovědích „mužsky“
stručný a Klára „žensky“ květnatější. Petrovi touto
cestou blahopřejeme k čerstvému titulu mistra České
republiky ve střelbě ze vzduchovky. Oběma přejeme
mnoho dalších úspěchů ve střeleckém sportu, ve
studiu, v osobním životě a děkujeme za rozhovor.
Ptala se Daniela Pastorková

Fotosoutěž „Život v naší vesnici“
Nejen ve městech to „žije“, ale i zdánlivě poklidný život na vesnici je plný ruchu. V našich vesnicích Brništi, Velkém Grunově
a Luhově se pořádá nemálo kulturních a sportovních akcí a také zde působí nejrůznější spolky a sdružení, kde to skutečně
žije.
Vyhlašujeme tedy fotosoutěž pro místní usedlíky s názvem „Život v naší vesnici“. Vezměte svůj fotoaparát na kulturní,
sportovní či spolkovou akci a ukažte tak světu, jak se u nás žije. Ze zaslaných fotografií vybere porota tvořená zastupiteli
obce nejhezčí fotografie a předá hodnotné ceny.
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)
Doba trvání fotosoutěže: od 1. 4. do 25. 9. 2011
Pravidla soutěže najdete i na www.brniste.cz
Soutěž pořádá komise pro kulturu a sport
Pravidla soutěže:

♦ 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)
do soutěže mohou být jednou osobou zaslány
maximálně 3 fotografie v minimálním formátu 10x15cm
fotografie musí být pořízena v době konání fotosoutěže (od 1. 4. do 25. 9. 2011) na kulturní, sportovní
akci v obci nebo při spolkové činnosti organizace
působící v obcích Brniště, Velký Grunov, Luhov
povinnou součástí přihlášené fotografie je jméno
autora, adresa a telefonní číslo, název a krátký popis
fotografie
zasláním fotografie do soutěže souhlasí autor s pravidly soutěže a s veřejným vystavením fotografie
fotografie předávejte či zasílejte v zalepené obálce
na adresu:
Fotosoutěž, OÚ Brniště, č.p. 102, 471 29 Brniště
slavnostní předání cen proběhne na zasedání
zastupitelstva v měsíci říjnu 2011 (výherci budou
předem informováni o výhře)

Fotosoutěž pro místní usedlíky
od 1. dubna do 25. září 2011
hrajte o lákavé ceny
pravidla soutěže na
www.brniste.cz

„ŽIVOT V NAŠÍ VESNICI“
Brniště - Velký Grunov - Luhov
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Informace o stavu petice obce Brniště k dopravním problémům
Vážení občané a sousedé,
v květnu 2007 jsem Vás v zastoupení petičního výboru
oslovil s prosbou o podpis petice k usměrnění kamionové
dopravy v Brništi. Petice navrhovala snížit průjezdní
rychlost kamionů na 30 km/hod a na začátky takto vymezených komunikací umístit integrované zpomalovací
pruhy. Takto je upravena a vybavena celá řada obcí v ČR.
Petiční listiny podepsali a vyjádřili s ní souhlas celkem
73 občané. Mimo jiné s textem petice vyjádřilo souhlas
i zastupitelstvo obce. Z tohoto výsledku jsem měl velkou
radost, protože jsem se domníval, že já i petiční výbor
máme od Vás dostatečně silný mandát k úspěšnému
projednání navržených opatření.
Další vývoj však ukázal, jak velice jsem se mýlil, protože
okresní a krajské státní orgány neberou petiční akce svých
občanů v potaz, přestože řada vysokých úředníků okresu
i kraje má na svých webových stránkách informaci, že jejich prioritním zájmem je práce pro blaho občanů. Jak se
ale zdá, pravda je velice často naprosto opačná.
Jaký byl tedy vývoj projednání petice?
1) petici jsem doručil vedoucímu odboru dopravy Městského úřadu v České Lípě (MUCL) panu Ondřejovi, který
ovšem bez jakéhokoliv vysvětlení peticí navržená opatření
zamítl.
2) odvolal jsem se proto k tomuto úředníkovi s dotazem,
proč pro Brniště naší petici zamítl, když naprosto stejná
dopravní opatření byla s jeho souhlasem uplatněna na
konkrétní adrese v České Lípě, dále v Žízníkově, v Novém
Boru a ve Sloupu.
3) Na toto odvolání mi písemně odpověděl nějaký
zástupce pana Ondřeje, který mi sdělil, že podle jistého
zákona má na toto rozhodnutí vedoucí dopravy MUCL
právo. Poznamenávám, že o tomto právu vedoucího
dopravy jsem věděl, protože jsem si příslušný zákon před
podáním petice prostudoval. Nikde jsem ale v tomto
zákoně nenašel právo vedoucího dopravy na čtyřech
místech jím spravovaného okresu tato dopravní opatření
schválit a zařídit jejich realizaci, ale že má právo v jiných
obcích, v tomto případě v Brništi stejná opatření zakázat.
4) Dostal jsem také odpověď, že proti petici má námitky
a s opatřeními nesouhlasí ani pan Ing. Chrle, jako vedoucí
dopravy Policie ČR v České Lípě. Dotázal jsem se proto
písemně, o jaké námitky se jedná a co pro řešení těchto
námitek mohou občané Brniště osobně udělat. „Odpovědí“
MUCL na tyto mé dotazy bylo hluboké mlčení. Tím prozatím reagence MUCL vůči naší petici skončila, a já jsem
pojal podezření úředníků o podjatosti. Tento svůj názor
jsem v následné své korespondenci naprosto neskrýval.
5) Prostor, který mám ve Zpravodajství k detailnímu popisu
stanovisek jednotlivých úředníků pracujících pro blaho
občanů je příliš malý. Proto pouze informuji, že písemně či
osobně jsem jednal celkem se 13 (!!!) státními úředníky
České Lípy a Liberce - mezi jinými se starostkou České
Lípy, ředitelem Krajského úřadu a se senátorem za Liberecký kraj a tehdy předsedou senátu MUDr. Přemyslem
Sobotkou. Avšak bez jakéhokoli posunu a vyjádření o tom,
proč pro Brniště nemohou být požadovaná dopravní
opatření schválena.

6) I přes omezenost místa pro tuto zprávu o petici si
nemohu odpustit uvést některá zajímavá stanoviska a názory správní elity našeho kraje a to následující:
a) od všech jmenovaných jsem se dozvěděl, že v podstatě
nevědí, proč pan Ondřej naší petici zamítl, ale vědí, že jeho
zamítnutí je naprosto správné.
b) při jednání v České Lípě paní starostka Ing. Moudrá
panu Janderovi a mně slíbila, že prošetří okolnosti zamítavého stanoviska pana Ondřeje a že nám výsledky svého
šetření sdělí písemně. V letošním únoru to byly tři roky, co
jsme s panem Janderou vrcholnou představitelku našeho
okresu navštívili a přes mou písemnou urgenci jsme dosud
žádné stanovisko nedostali
c) navštívil jsem i nového ředitele krajského úřadu Mgr. Havlíka a chtěl jsem mu sdělit, že připravuji stížnost na okresní a krajské úředníky ministru vnitra a ministru dopravy.
Myslel jsem si, že si trochu pohovoříme a najdeme nějaké
rozumné a nekonfliktní řešení. Když jsem ale uvedl první
dva případy podle mého názoru povýšeného a netvůrčího
jednání úředníků, sdělil mi pan ředitel, že s peticí postupuji
špatně a že jsem ji měl předat k vyřízení zastupitelstvu
a starostovi Brniště.
Nerozumím panu Mgr. Havlíkovi, protože jsem v petici
postupoval na základě doporučení pracovníka MUCL
a zcela v souladu s platným petičním zákonem. Tento
petiční zákon jsou podle mého názoru povinni respektovat
i pracovníci jak okresu Česká Lípa, tak i Libereckého kraje.
Nicméně dodávám, že na doporučení ředitele Krajského úřadu jsem požádal o převzetí dalšího řešení
petice pana starostu Ing. Pastorka. Ten okamžitě
zareagoval. Bylo vidět, že nový pan starosta i zastupitelstvo mají na řešení kamionového vandalismu
skutečně zájem a že se mu již daří v oblasti dopravy
po krůčcích život v naší obci zlepšovat. Panu Pastorkovi proto velmi děkuji a já sám od svých aktivit
v tomto směru ve vlastním zájmu a možná i v zájmu
obce, odstupuji.
Pavel Samus

Vážené členky a naši příznivci,
v posledním čísle časopisu jsme Vás informovaly, že
chystáme další výlet za našimi památkami.
Tentokráte jsme se rozhodly jet na zámek Sychrov.
Opět pojedeme vlakem, ale z důvodu časové tísně
jsme výlet přesunuly až na poprázdninový termín a to
na 3. září 2011.
Veškeré podrobnosti vám dáme vědět v červnovém
vydání časopisu. Doufám, že se nás sejde o něco
více.
Za sdružení žen EVA Zdena Stoklasová
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Komise pro kulturu a sport
Na sklonku roku 2010 zřídilo nové zastupitelstvo obce
Komisi pro kulturu v tomto složení: předseda Ing. Lukáš
Kuc a členové Mgr. Daniela Pastorková, Hana Pekárková,
Gabriela Tomková, Růžena Toraňová. Od nového roku
proběhla již tři setkání, o kterých vás chceme informovat.
Na prvním setkání se rozhodlo, že se komise bude zpravidla scházet jednou za měsíc, aby se tak stala funkčním
poradním orgánem starosty a zastupitelů obce. Jednotliví
členové se sami aktivně podílejí na kulturních aktivitách
v obci, a to i v různých spolcích. Jedním velkým nedostatkem současného kulturního dění ve vesnici je malá spolupráce mezi částmi obce. Z tohoto důvodu bychom rádi
iniciovali společné akce pro všechny části obce (Brniště
- Velký Grunov - Luhov).
Provázanost problematiky kultury a sportu nás vedla
k tomu, podat zastupitelstvu návrh ke změně názvu a náplně komise na Komisi pro kulturu a sport (zřízené jako
iniciativní a poradní orgán v oblasti kultury, sportu, volného
času, památkové péče a cestovního ruchu). O komisi a náplni její činnosti si budete brzy moci přečíst i na webových
stránkách obce.
Na březnové setkání jsme pozvali zástupce všech spolků
činných v obci, kde jsme se navzájem informovali o plánované činnosti jednotlivých spolků v roce 2011. Účastni byli
zástupci fotbalového klubu, sdružení žen Eva, sdružení
YMCA, sboru dobrovolných hasičů a střeleckého klubu.

Pozvání nepřijali oldskauti Brnov a rybáři. Ochotnický divadelní soubor nás informoval o své činnosti předem. Možná
jsme na nějaký spolek zapomněli, proto budeme rádi, když
nám svůj plán pro tento rok doručíte na OÚ v Brništi.
Společné setkání bylo podnětné. Na některých akcích se
podílíme společně, a tak se domluvila spolupráce na čarodějnicích a brnišťské pouti. Navzájem jsme si předali kontakty. Jako komise bychom rádi prostřednictvím Zpravodajství lépe informovali o pořádání jednotlivých akcí
a činnosti spolků, aby se nestávalo, že se o akcích
dovídáte zpětně.
Z dalších bodů jednání bylo rozhodnutí o uspořádání
fotosoutěže „Život v naší vesnici“. Rádi bychom touto
soutěží přispěli k lepšímu zdokumentování života v obci
a podpoře fotokroniky obce vedené paní Ivou Tomkovou.
V dlouhodobějším výhledu se připravujeme na akce v roce
2012, kterými jsou masopust a výročí 660 let založení
Brniště. Jsou to nemalé akce, a tak se těšíme na spolupráci se všemi aktivními spolky v obci a také se všemi
vámi.
Na závěr bych vás touto cestou rád požádal o pomoc
při sběru historických podkladů k výročí obce. Pokud
máte staré fotografie, pohledy či jakékoliv textové
materiály, kontaktujte nás prosím na e-mailu:
gabcatomkova@seznam.cz nebo na tel: 736 445 124.
za komisi sepsal Lukáš Kuc

Karneval
Každým rokem pořádá Sdružení žen Eva Brniště dětský
maškarní karneval. Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak se
sál kulturního domu v Brništi stal v sobotu 12. března
setkáním asi devadesáti princezen, pirátů, víl, berušek,
spidermanů, loupežníků a dalších masek. Při vstupu
dostaly všechny děti balíček sladkostí. Zbylých čtyřicet
balíčků bylo předáno do mateřské školy.

Odpoledne bylo hlavně o tanci, proto nemohlo chybět ani
vyhlášení nejlepších tanečníků. Všechny děti tancovaly
překrásně, ovšem mezi nimi vynikala Vaneska Ryvolová
a Zdenda Ptáček, kteří si právem zasloužili odměnu a titul
„nejlepší tanečník“. Ještě dlouho bychom mohli pokračovat výčtem dalších her a soutěží, které dětem zpříjemnily
sobotní odpoledne.

Pod taktovkou Pavla Merce vypukl na více než dvě a půl
hodiny taneční rej, protkaný spoustou soutěží. Tou hlavní
bylo samozřejmě ocenění nejlepších masek. Ve dvou
kategoriích bylo vybráno dvacet dětí, které si odnesly
sladkou odměnu. Další neméně zajímavou soutěží byla
židličkovaná, ve které si bravurně počínala Natálka
Nedbalová, která zvítězila v konkurenci dalších více než
dvaceti soutěžících.

Dovolte nám poděkovat všem, kteří se organizací karnevalu zabývali, stejně jako těm, bez kterých bychom se
neobešli - tedy sponzorům. Odměnou nám všem zajisté
budou vzpomínky na rozesmáté tváře našich ratolestí.
A co říci závěrem? Letošní karneval je sice již minulostí, ale
zanedlouho se opět sejdeme u další dětské akce pořádané
SŽ Eva - na Dětském dni.
Členky SŽ EVA Brniště
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Dětský turnaj v deskových hrách 2011
Ne nadarmo se říká „kdo si hraje, nezlobí“. Již pošesté
pořádal brnišťský klub deskových her Fajjún turnaj pro děti.
Když se řekne hry, asi se každému vybaví hra Člověče,
nezlob se, Šachy či Dáma. Tento turnaj se však pořádal
v moderních deskových hrách, které hráče přenesly
nejprve na mořské pobřeží s majákem, kde se snažili
zachránit co nejvíce ovcí před příbojem vody (hra Země
pod vodou). Někteří nebyli tak zdatnými pastevci, a proto
se raději vrhli do souboje o indiánský totem (hra Jungle
Speed). V současné době se ne každému poštěstí mít
doma koně, krávu nebo králíky, a tak alespoň na deskových hrách si přítomní mohli vybudovat svoji zoo plnou
zvířat (hra Zooloretto). Celý den se zápolilo v těchto třech
hrách, a mezi tím se děti občerstvovaly čajem a šťávou
s prima domácími moučníky.
Tak jako při každém zápolení, i na tomto turnaji byli
vítězové a poražení. Ti, kteří se neprobojovali do play-off,
si ve volných chvílích s místními vedoucími zkoušeli nové
hry z klubu Fajjún, a tak všem čas letěl jak voda. Na oběd
se podávaly Jirkovské párečky, po kterých se v mžiku
slehla zem. Až tak dokázaly samotné hry účastníky
vyhladovět. Boje byli vskutku napínavé. Finalisté taktizovali. Své zbraně před soupeři skrývali do poslední chvíle,
jako profesionální hráči.
A jak to vše dopadlo? Kvečeru se sečetly průběžné body
ze všech tří her a již mohly znít fanfáry pro absolutního
vítěze, kterým se stal Honza Zelený z klubu Fileo - Bělá
pod Bezdězem. O jeden bod za vítězem se vítečně umístila
Veronika Benčíková z klubu Fajjún - Brniště a na stupně
vítězů se také do třetice probojovala Ráchel Jiroutová ze
Cvikova. Nevděčnou bramborovou medaili si z turnaje
odvezl Ondřej Matys z klubu Fajjún - Brniště. Všichni čtyři
vítězové si tak zaslouženě přebrali ceny v podobě her
a ostatní hráči se zúčastnili dramatického losování z míchačky o další ceny od našich sponzorů, kterými byly
Corfix, Glass Metal a Průmyslové zboží Květy Luňákové.
Z naší obce se turnaje zúčastnilo 8 hráčů z celkového
počtu 31 účastníků.
Letošní ročník opět ukázal, že každý, kdo chce uspět v takovéto konkurenci, musí mít dobrou přípravu. Tímto vás
srdečně chci pozvat do našeho klubu Fajjún, který je
otevřen malým i dospělým. Jen pílí a tréninkem lze docílit
toho, aby se děti z naší vesnice v dalších ročnících umístily
opět na předních místech a ceny nám tak zůstaly „doma“.
A nezapomeňte: „kdo si hraje, nezlobí“!
Na viděnou v klubu Fajjún

Luko
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Pohled vítězů
1. Jak ses dozvěděl/a o turnaji a jakým způsobem ses
na něj připravoval/a?
Honza: O turnaji jsem se dozvěděl díky navštěvování
klubu Exit z Nudy v Bělé pod Bezdězem, a moje odpověď
byla hned jasné ANO!
Verča: O turnaji jsem se dozvěděla na klubu deskových
her Fajjún v Brništi, kde jsem se na něj zároveň připravovala.
Ráchel: Dozvěděla jsem se o něm na schůzce skautského
oddílu YMCA ve Cvikově.
Ondra: Hodně jsem hrál na Fajjúnu s ostatníma.
2. Co říkáš na své umístění? Jak náročné bylo hrát
a uspět mezi tolika soupeři?
Honza: No, své umístění jsem nečekal a překvapilo mne
dost mile. Mezi tolika lidmi je to pro mne veliký úspěch.
Musím brát ale v potaz to, že jsem byl jeden z nejstarších
a na příští turnaj už nemohu.
Verča: Se svým umístěním jsem velice spokojená a jsem
ráda, že jsem skončila na skvělém 2. místě. Mezi tolika
soupeři nebylo moc složité hrát, i když s těmi, co mají ty hry
velice dobře natrénované, už to bylo trochu obtížnější.
Ráchel: Byla jsem překvapená, že jsem se umístila na
3. místě. Hrála jsem jen tak pro radost a nepřipouštěla si,
že nějak soupeřím. Nechtěla jsem vyhrát, jen si zahrát
a pobavit se s kamarády.
Ondra: Lepší by bylo 3. místo než 4., ale jinak dobré.
Hodně těžké a vůbec jsem to nečekal, protože jsem v jedné hře nepostoupil, a většina mých rivalů postoupila ve
všem.
3. Která hra byla pro tebe nejnáročnější a v čem?
Honza: Nejtěžší bylo Zooloretto, protože jsem to moc
neuměl a nebavila mne ta hra, ale nakonec jsem se pěkně
umístil i v této hře.
Verča: Nejnáročnější pro mě byla hra Jungle Speed. Je to
sice primitivní hra, u které se ale vyžaduje postřeh. Spousta soupeřů i ti, do kterých bych to neřekla, měli velice
dobrý postřeh, a to jsem podcenila.
Ráchel: Hra Země pod vodou - u té se muselo přemýšlet.
Ondra: Jungle Speed , protože je moc rychlá.

Nejvíc se zapotili rozhodčí.

4. Co se ti na turnaji nejvíce líbilo a co bys vzkázal/a
těm, kteří si brousí zuby na další turnaj?
Honza: Na turnaji se mi nejvíce líbila ta pohoda. Každý hrál
pro zábavu. Ostatním musím vzkázat: ''Nebojte se konkurence a nechtějte vyhrát. Já si přijel zahrát a pobavit se,
a to se povedlo, zkuste to taky ".
pokračování na str. 8
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Dětský turnaj v deskových hrách 2011
pokračování ze str. 7

Verča: Na turnaji se mi líbily ceny i celý průběh. Vzkázala
bych ostatním, ať na turnaj přijedou, protože byl velice
dobrý a chutný oběd - párky. A těm, co na turnaji ještě nikdy
nebyli , těm bych vzkázala, že musí určitě přijít! Jelikož tam
byla nejen sranda a zábava, ale je to i zároveň možnost
poznat nové lidi.
Ráchel: Nejvíc se mi líbilo, že tam byla legrace a dobré hry.
Vzkaz pro ostatní - chtějte si jen zahrát pro radost a možná
se umístíte. Samozřejmě byste měli znát pravidla her
napřed, proto je dobré chodit na klub deskových her nebo
na skauta ve Cvikově a zkusit si hru několikrát před
turnajem zahrát.
Ondra: To, že bylo o co hrát. Že to budou mít mnohem
těžší, protože se ještě hodně budu vylepšovat.

Všichni pěkně pohromdě

Bude Svátek matek.
„Já vím, jak se roděj děti. Roděj se z maminky a ne z čápa. Čáp
je něco jako jeřáb, myslím jeřáb ten pták, ne jeřáb na stavbě.“
„Marco tomu pořád ještě věří, že nás nosí čáp! On věří i na
Befanu, že nosí dárky! Marco by mě rozesmál!“
„Maminka je vážná věc. Obětuje se od chvíle, kdy se
narodíme. Dává nám mléko. Když jsme malí, dává nám mléko,
protože je savec. A proto my sajeme. Když vyrosteme,
přestane ho dávat. Ale když se jí narodí další dítě, začne ho
hned zas dávat.“
„Maminka se pro nás obětuje k smrti. Vodí nás do školy, meje
nás, oblíká nás, dává nám najíst, podepisuje vysvědčení.
Opravdová maminka je nešťastná, a když doma nejsou
peníze, dělá jako kdyby nic.“
„Já ještě nevím, co jí dám k svátku matek, možná nějaký
překvapení.“
(Úryvek z knihy prací neapolských dětí, žáků prvního stupně
Já to doufejme ňák zmáknu, k vydání připravil Marcello
D`Orta, Baobab, Praha 2009.)
8. března 2011 se v anketě Radiožurnálu (konané u příležitosti
Mezinárodního dne žen) vyjádřil jeden z posluchačů, že není
žádná zásluha narodit se jako žena, stejně jako se nikdo
nezaslouží o to, narodit se jako muž, a tedy si on osobně
schovává květinu a gratulaci na Den matek, neboť být matkou
je o sebeobětování a nekonečné péči.
Svátek maminek spadá v České republice na druhou květnovou neděli. A protože „maminka je vážná věc“ a protože mateřství je Božím záměrem, i my se přidáváme k oslavě bohoslužbou, která se bude konat 8. května 2011 od 15 hodin jako
dík všem maminkám a Bohu, který nám žehná skrze děti
svěřené nám do péče.
„Spasena bude jako matka, jestliže setrvá ve víře, lásce,
svatosti a střízlivosti.“ Bible
Hana Kucová, BJB Brniště

Regionální setkání mládeže
Ve dnech 25. - 27. března se v Brništi konalo regionální
setkání mladých křesťanů z BJB. Pro tuto akci jsme si
pronajali a využívali ZŠ, KD a sborový dům BJB. Celkem
se zúčastnilo asi 60 lidí z Jablonce, Prahy, Lovosic,
Litoměřic, Bělé pod Bezdězem a Cvikova. Kromě několika
seminářů, o tom, jak žít a jak budovat vztah s Bohem, si
účastníci mohli zastřílet z luku i ze vzduchovky na místní
střelnici. Ti zručnější pak vyráběli přání nebo náušnice.
Zástupci každého města porovnali svoje vědomosti
v Biblickém „Riskuj“! V sobotu večer se v KD konal rockový
koncert křesťanské kapely BY FAITH, přístupný zdarma
Koncert skupiny By Faith

i pro místní obyvatele. Po nedělní bohoslužbě a vydatném
obědě se všichni účastníci rozjeli domů, myslím, že
spokojení a plni zážitků.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem podíleli na organizaci. Především pak obci,
ředitelce ZŠ a střeleckému klubu za bezplatné pronajmutí
prostor a ochotu ke spolupráci, bez nichž bychom tuto akci
nemohli uskutečnit. Myslím, že nás může těšit, že i v naší
nevelké obci lze úspěšně uspořádat celkem velkou akci.
Za organizační tým Květa Kupková mladší.
Lukostřelba na střelnici
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Jaro v MŠ
V měsíci únoru proběhl v ZŠ zápis dětí do první třídy. Naše
děti si užily slavnostní atmosféru prvního setkání se
školou.
V mateřské škole jsme se v tomto měsíci zaměřili na čtení
a poznávání klasických pohádek a v brzké době navštívíme místní knihovnu.

V květnu proběhne zápis do MŠ pro děti starší tří let, které
chtějí v září nastoupit do naší školky. V průběhu tohoto
měsíce si můžete naši MŠ prohlédnout a vyzvednout si
přihlášku.
Přejeme všem krásné jarní dny, vaše mateřská škola.

V březnu naši školku navštívilo Hudební divadlo, na jehož
představení se dětí vždy těší. Tentokrát poznávaly dechové hudební nástroje.
Dne 30. března jsme byli na školním výletě v Liberci.
Navštívili jsme Ekocentrum, se kterým trvale spolupracujeme. V programu „Odpady pro nejmenší“ jsme se
naučili, jak se správně třídí odpady a že musíme chránit
přírodu. Po návštěvě Ekocentra jsme se jeli podívat do
zoologické zahrady. Děti si s velkou radostí prohlížely
zvířata a velmi dlouho jsme sledovali lachtany a opice. Při
našem posezení u svačiny bylo velmi zajímavé sledovat,
jak si děti dobře pamatují detaily z programu o odpadech.
Vyhledávaly popelnice na tříděný odpad a odpadky, které
vyhazovaly velmi pečlivě třídily. Rádi bychom s dětmi
pokračovali v třídění odpadů, a proto bychom uvítali, kdyby
u školky mohl být mezi kontejnery na tříděný odpad, také
kontejner na papír.

Společenská rubrika
Poděkování
26. února jsem oslavila své životní jubileum.
Touto cestou bych chtěla poděkovat manželovi, dětem,
vnoučatům, sestře, synovcům, neteřím, kamarádkám
a SPOZU za jejich krásné dary, květiny a přání,
která mně všichni dali. Také nesmím zapomenout
na výborné občerstvení a poděkovat personálu, obsluze
a hudbě, při které jsme se všichni dobře bavili.
Všem se to moc líbilo a ještě jednou moc děkuji.
Hana Pekárková

Výlet ZŠ do Prahy
Po úspěšném zápisu do 1. třídy, kdy se do naší školy
přihlásilo 18 nových žáčků, se celá škola rozjela na výlet
do Prahy. Navštívili jsme oblíbené Divadlo Spejbla
a Hurvínka a Muzeum voskových figurín, kde jsme mohli
obdivovat mnoho známých osobností v životní velikosti.
Na Václavském náměstí se děti občerstvily obrovskými
párky v rohlíku a většina tvrdila, že domů se ještě nejede.
Nedalo se ale nic dělat, protože zima byla velká. Výlet to
byl opravdu zdařilý!

Blahopřání
Chtěla bych touto cestou popřát mému manželovi
VÁCLAVU ŽEMLIČKOVI,
který 12. dubna oslaví 60. narozeniny.
Přeji mu hodně štěstí, zdraví
a hodně šťastně ujetých kilometrů bez nehod.
Milena Žemličková
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Plavba Jitřního poutníka - tábor pro brnišťské děti Parné červnové odpoledne. Z vesnice odjíždí poslední
školní autobus a náves na dva měsíce náhle osiří. Doma
mě čeká otcův soupis prázdninových prací: natřít plot,
posekat trávu, zamést dvůr, krmit králíky… dál už raději
nečtu. Rodiče jsou ještě v práci. Na jídelní stůl odhazuji
neslavné vysvědčení a snažím se zapomenout, alespoň
na dva měsíce. Kéž bych se dostal někam na ostrov, kde
bych mohl strávit „dva roky prázdnin“. Sedám si do křesla
a zapínám bednu. Ještě že máme novou plazmu, alespoň
nějaký únik.
Na stolku leží obal od Letopisů Narnie a přehrávač se
pomalu dostává do obrátek.
„Už jsme čekali jen na tebe. Tohle je pan Drinian, můj
kapitán.“ Před Lucinkou poklekl na jedno koleno tmavovlasý muž a políbil jí ruku. Jinak tu byli jen Rypčíp
a Edmund…
…Teď si ale musíme popovídat,“ řekl Kaspian. „To teda
musíme,“ přikývl Edmund.
„A jak je? Všechno v pořádku?
„Snad si nemyslíš, že bych opustil své království a vydal se
na moře, kdyby nebylo všechno v pořádku,“ odpověděl
král. „Lepší už to ani být nemůže. Telmaríni, skřítci, mluvící
zvířata, fauni i ti ostatní spolu už vycházejí výborně. A těm
dotěrným obrům na severní hranici jsme loni v létě dali
pěkně za vyučenou, takže nám teď odvádějí daň. A když
někam jedu, mám za sebe vynikajícího správce - skřítka
Trumpkina. Vzpomínáte si na něj?“

Pokud máte syna, dceru, vnoučka či vnučku, kterým byste
rádi zpestřili prázdniny, máme pro vás tábor s tématem
inspirovaným knihou Letopisy Narnie. Děti se na vlastní
kůži budou moci pustit do plavby s králem Kaspianem
a jeho družinou.
Tábor nabízí plnohodnotné využití prázdninových dnů
v přírodě s partou kamarádů. Formou her si budou táborníci moci osvojit životní principy (čestnost, týmový duch,
odvaha, statečnost, atd.) a poznávat tak vyšší hodnoty než
je jenom spánek, jídlo a televize. Na motivy knihy Plavba
Jitřního poutníka se budeme zamýšlet nad hlubším
rozměrem života.
Velkým plus tábora je odborně vyškolený tým vedoucích
ze sdružení YMCA Brniště, který zajistí pro děti vše
potřebné od úrazového pojištění účastníků, přes zdravotní
péči, až po kvalitní stravování. Tábor je pořádán ve spolupráci s církví Bratrskou jednotou baptistů, obcí Brniště
a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Díky
tomu se nám daří držet cenu tábora v nízké cenové relaci.
V případě zájmu o přihlášku na tábor kontaktujte hlavního
vedoucího tábora na e-mailu luko.kuc@volny.cz nebo
na telefonu 737 630 820.
Na viděnou na táboře se těší

Lukáš Kuc

„Zlatej Trumpkin,“ řekla Lucinka, „aby ne! Líp sis vybrat
nemohl.“
„A kam máme namířeno?“ zeptal se Edmund.
„No,“ pravil Kaspian, „to je trochu delší povídání…
Letopisy Narnie - Plavba Jitřního poutníka (C.S.Lewis)
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JARO
Jaro je prima. Pomalu začíná vystrkovat růžky a jako
dovádivé kůzle odstrkuje mrzutost paní zimy. Sluneční
paprsky lechtají promrzlou zem a stromy začínají otevírat
oči. Zatažené pupeny se rozevírají, na svět vykukují první
lístečky a podávají zprávu ještě schovaným květům,
větvičkám i velkým větvím. Kořeny začínají naplno posílat
živiny do celého kmene a dějí se zázraky.

zástupce datlovitých odlétá na zimu do rovníkové Afriky.
Hlavou může otočit až o sto osmdesát stupňů a při obraně
hnízda syčí, funí, jemně vrčí, načepýří peří a zvolna točí
a kývá hlavou. Jejich potrava se skládá především z mravenců, jejich vajíček a kukel. Sbírají však také housenky a
drobný hmyz. Další zvláštností je, že u tohoto druhu
dovede zpívat nejen sameček, ale také samička.

Mezi zelení nesměle prosvitnou první barvy, přidají se
další, a pak, jako by se domluvily, ukážou svou celou
krásu. Parfém vonících květů doprovází poletující včely,
mouchy a třepotaví motýli.

Jaro je opravdu príma. Pro naše opeřené přátele je to však
období nepředstavitelných starostí a dřiny. Přesto všechno
však nám lidem poskytují ještě radost z jejich zpěvu, krásného zbarvení a úžasné čilosti. Možná nás však tou svojí
neutuchající čilostí prosí o pomoc. Každý druh vnímá
úbytek své populace především v době páření, kdy hledá
partnera. Prosí nás, abychom neničili jejich hnízdiště, místa kde shánějí svoji potravu a vyvádějí mladé. Prosí nás,
abychom jim v případě, kdy k tomu dojde, poskytli jistou
kompenzaci v podobě vyvěšování budek, ponechání
křovin a vysoké trávy na plochách, které nejsou tolik
důležité. Je-li nutné porazit starý nebo nevyhovující strom,
ve kterém jsou dutiny vhodné ke hnízdění (často i malých
rozměrů), prosím, odložte tyto dutiny na stranu a vyrobte
z nich budky. Ty pak vyvěste v blízkosti místa, kde se nacházely. Zvláště pokud již byly obydlené. Výroba takové
budky není náročná a zvládne ji každý kutil. Budete-li kácet
strom, vyřezávat klestí či vysekávat starý travní porost,
pokuste se udělat průzkum, zdali tam není hnízdo s malými
opeřenci. Pokud ano, prosím vyčkejte, než je dospělí ptáci
dokrmí. Je to otázka pár dní.

Mezi tou krásou se jako akrobaté pohybuje plejáda
různých pěvců. Sýkory, brhlíci, pěnkavy, lindušky a další
a další. Na rozdíl od nás však nemají čas pro vnímání krásy
a vůně kouzel jara. Mnozí z nich ještě nemají postavený
svůj byteček a stavební parcely jsou v jejich světě čím dál
tím víc nedostupné. Mizí staré stromy plné různých dutin,
škvír a mezer, které slouží jako chaloupka pro založení
rodiny. V ní se pak choulí i deset, dvanáct a někdy i více
malých ptačích drobečků. V té době je možné vidět
pracovitost a důležitost malých pomocníků. Například
sýkory, krmící v průměru svých deset ((mnohdy i více))
mláďat po dobu dvaceti dní, přilétnou k hnízdu s potravou v
prvních dnech zhruba stokrát až dvěstěkrát. To se však
stupňuje a před vylétnutím z hnízda mláďata spotřebují
více než osm set soust. Při každém příletu, a těch bylo za
devatenáct dnů asi sedm tisíc osm set, přinesli rodiče
jeden až dva kusy hmyzu, většinou housenek, což představuje kolem tří čtvrtin kilogramu živé potravy.
Jeden pár sýkor odchová průměrně při dvou snůškách za
rok patnáct až dvacet mláďat. Přesto jich však v naší
přírodě stále více ubývá.
Dalšími kriticky ubývajícími významnými obyvateli žijících
v našem okolí, je brhlík lesní (Sitta europaea) a krutihlav
obecný (Jund torguilla). Kdysi běžný obyvatel našich lesů,
parků, sadů a zahrad - brhlík lesní, velký asi čtrnáct centimetrů, se vyznačuje šedomodrým hřbetem, načervenalým
bříškem, černým proužkem přes oči a kratičkým ocáskem.
Výborně šplhá po kmenech stromů, ale jinak než šoupálci,
datli nebo strakapoudi. Nešplhá jen od paty stromu vzhůru,
ale sjíždí také jako blesk hlavou dolů od koruny ke kořenům, což datli ani šoupálci nedovedou.

Za všechny opeřené přátele s přáním krásného jara
…díky.
František Marcín
Pozn.: Údaje týkající se krmení mláďat byly čerpány
z knihy: RNDr. Miroslav Bouchner
Kapesní atlas ptáků
Státní pedagogické nakladatelství , n.p., 1972
((sýkora koňadra (Parus major) str.190))

V době hnízdění mají zvláštní stavitelský pud. Má-li dutina,
kterou obsadili, velký vletový otvor, začnou nosit v zobáčku
bláto a nalepují je kolem otvoru tak dlouho, až vznikne úzký
otvor, který jim stačí k proklouznutí dovnitř. Tím se zabezpečují před vniknutím nevítaných živočichů. Někdy tato
nalepená hlína váží dohromady až tři čtvrtě kilogramu.
Také vystýlka hnízda je naprosto odlišná od ostatních
ptačích druhů. Tvoří ji výhradně jemné šupiny borové kůry.
Pouze, nemá-li jinou možnost, zřídka použije i kůry jiných
stromů (bříza, habr) a suché listí. Pokud však má v dosahu
alespoň jednu borovici, létá si pro hnízdní materiál na ni.
Krutihlav patří mezi datlovité, ale při hledání potravy
nešplhá jako oni a nemá ani jejich typický zobák, který je
kratší a slabší. Má velice jemné, až hedvábné peří,
zbarvené jako omšelá stromová kůra a sedí-li v klidu,
nepostřehneme ho ani z těsné blízkosti. Jako jediný
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Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje poskytuje novou sociální službu - Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, a to z projektu Libereckého kraje IP 1 - Služby sociální prevence v Libereckém kraji. Projekt je financovaný
z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je, v Centru pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, umožnit rodinám s dětmi, žijícím na Českolipsku a Novoborsku přesto, že se dlouhodobě nacházejí v obtížné životní situaci z finančních a materiálních důvodů, odlišného životního stylu nebo chybějícího rodinného zázemí, vést
normální rodinný život dle jejich představ.
Služba je určena rodinám s dětmi do max. 26 let věku, žijícím na Českolipsku
a Novoborsku, nacházejícím se dlouhodobě v obtížné životní situaci, kterou rodiče
nedokážou sami bez pomoci překonat z důvodu: materiálních a ekonomických
podmínek života (dluhy, ohrožení ztrátou majetku, bydlení, domova apod.), odlišného
životního stylu, výchovy dětí nebo chybějícího zázemí rodiny (výchovných a vztahových
problémů v rodinách, neúplné rodiny, rodiny se zdravotně postiženým dítětem apod.).
V rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Centrum pro zdravotně postižené dále zřizuje bezplatné právní
poradenství v České Lípě a Novém Boru a psychologické poradenství v Novém Boru.

 Právní poradna v České Lípě je rodinám k dispozici v budově Centra pro zdravotně postižené v České Lípě, Konopeova
812, vždy první a třetí pondělí v měsíci od 16.00 do 18.00 hodin (služba je poskytována na objednání).
 Právní poradnu v Novém Boru zájemci najdou v budově novoborského Domu s pečovatelkou službou, v ulici Svatopluka
Čecha 830, 1x za 14 dní ve středu, vždy od 15.00 do 17.00 hodin.
 Centrum odborné psychologické pomoci v Novém Boru se nachází v budově novoborského Domu s pečovatelskou
službou, v ulici Svatopluka Čecha 830, vždy ve čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin formou hodinových konzultací (služba je
poskytována na objednání).
Bližší informace získáte na www.czplk.cz nebo u terénní sociální pracovnice Mgr. Markéty Křivské, tel. 487 853 481,
mob. 734 575 535, e-mail: czpcl@volny.cz.

Letní tábor DDM Vážka Mimoň
Rodinný tábor „Týden v borůvčí“ - 17. – 24. 7. 2011
* my se o vás na 100% postaráme, vy si to na 100%
užijete * určený rodičům a dětem * báječná a levná
dovolená * krásné prostředí, bohatý program *
Místo: Hradčany (u Skautské chaty)
Cena: 1 dospělý + 1 dítě do 3 let - 2.000,- Kč
1 dítě (3 - 6 let) - 1.300,- (ostatní dle individuální dohody)
Ubytování: ve stanech typu „iglú“ s podlážkou a matracemi
Hygiena: v chatě je zavedena studená voda (pitná),
zvenku zakrytá eko-sprcha (ohřev vody sluncem), pro děti
zajištěna vanička s ohřívanou vodou; suché záchody
- s prkénkem (pravidelně udržované, zasypávané)
Stravování: zajištěno společně (vyvážená strava, pitný
režim, ohled na věk a individuální potřeby dětí), možnost
uložení vlastních zásob (v omezeném množství, jinak
nákupy téměř každý den - možnost objednávky)
Program: týden v přírodě, hry pro menší děti, etapová
pohádková hra, návštěva ZOO koutku, návštěva
Infocentra s dětským koutkem, koupání v Hradčanském
rybníku, procházky po krásném okolí (možno i s kočárkem), procházky po lese, možnost cyklovýletů (vlastní
kola)....atd.

Inzerce

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček je 18 - 20 týdnů
Neprodáváme kuřice, ale slepičky těsně před snáškou
Cena: 138 - 148 Kč/ks dle stáří.
Prodej se uskuteční v neděli 8. května 2011
Brniště - parkoviště u pošty v 10.10 hod
Případné bližší informace
tel : 728605840 415740719 728165166

AUTODOPRAVA
STĚHOVACÍ SLUŽBY
Radek Gabrišek
Jáchymov 15, Brniště
Tel: 774 595 460
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FK Brniště
V prvním článku v novém roce začnu hodnocením plesu,
který se konal 15. ledna letošního roku. Od té doby co
pořádáme plesy, se poprvé sešla menší účast lidí, než
bylo zvykem. Přesto si myslím, že těm, kteří se
zúčastnili, se ples líbil.
Týden poté začala příprava na zimním turnaji na umělé
trávě v Mimoni, kde poměřilo své síly osm týmů. Zápasy
probíhaly vždy v neděli. V prvním zápase jsme hráli proti
Dubnici a vyhráli 2:1, obě branky dal Marek Hruška. Ve
druhém zápase jsme hráli proti asi nejslabšímu družstvu
na turnaji - Tuháni. K vítězství 3:0 přispěl dvěma
brankami Pavel Luft mladší a jednou Marek Hruška. Ve
třetím zápase nastoupili naši bez brankáře, a tak chytal
hráč ze hry. Hráli jsme se Svorem a zápas poprvé
skončil prohrou 3:4. Jednu branku vstřelil Pavel Luft
starší a dvě Marek Hruška. Ve 4. kole jsme hráli proti
výběru Novin a Pertoltic. Tento výběr jsme porazili 2:1,
když branky dali Pavel Luft mladší a Jarda Zelenka.
Dalším soupeřem byla Kamenice, která vyhrála 3:1,
když naši jedinou branku dal Michal Kopecký. V 6. kole
jsme nastoupili proti Dubé a po tvrdém boji podlehli 2:5.
Soupeř využil toho, že se naši dva hráči zranili a zápas
jsme dohrávali jen v devíti. Naše branky dali Marek
Hruška a David Luft. V posledním kole proti nám
nastoupil dorost Loko Česká Lípa. Nejprve jsme
prohrávali o dvě branky, pak se nám podařilo vyrovnat,
ale přesto jsme nakonec prohráli. Naše branky dali
Pavel Luft mladší a Michal Kopecký z pokutového kopu.
Na turnaji jsme obsadili 4. místo.
Turnaj se jako příprava povedl, jen výsledky mohly být
lepší. Zápasů se mohli účastnit jen ti, kteří měli volno v
práci. V závěru zprávy ještě uveřejňuji rozlosování jarní
části.
Mladší žáci se zúčastnili v zimní přestávce dvou
halových turnajů. Jeden hráli v Dubé, ten druhý
v Doksech. Na obou se umístili na posledních místech.
Jejich jarní část soutěže začíná v sobotu 16. 4. 2011
zápasem v Žandově.

Rozpis zápasů dospělých
26. 3.

Brniště - Dubnice

15:00

2. 4.

Okna - Brniště

15:30

9. 4.

Brniště - Holany

15:30

16. 4.

Brniště - Žandov

16:00

24. 4.

Doksy B - Brniště

16:00

30. 4.

Brniště - Loko ČL. B

16:00

8. 5.

Cvikov B - Brniště

16:00

14. 5.

Brniště - Polevsko

16:30

21. 5.

Sloup - Brniště

17:00

28. 5.

Brniště - Bukovany B

17:00

Noviny - Brniště

17:00

11. 6.

Brniště - Sosnová

17:00

18. 6.

Lindava - Brniště

17:00

4. 6.

Rozpis mladších žáků
16. 4.

Žandov - Brniště

10:00

23. 4.

Brniště - Doksy

10:00

30. 4.

Cvikov - Brniště

13:00

Brniště - Kam. Šenov

10:00

14. 5.

Zákupy - Brniště

10:00

19. 5.

Brniště - Mimoň

17:30

21. 5.

Brniště - St. Splavy

10:00

4. 6.

Stružnice - Brniště

10:00

11. 6.

Brniště - Jablonné

10:00

18. 6.

Bukovany - Brniště

10:00

7. 5.

Za FK Brniště sekretář klubu Ladislav Zlatohlávek

Máme dvojnásobného juniorského Mistra České republiky ve vzduchovce
Mistrovstvím České republiky vyvrcholila v neděli
20. března na plzeňské střelnici Lobzy vzduchovková
sezóna. Jedním z nominovaných střelců byl i Petr Plecháč. Vzduchovka mu v této sezóně příliš nešla. Trápil
se s technickými problémy a mnohokrát mu trochu
chybělo to střelecké štěstíčko. Přesto dokázal načasovat svou formu na vrcholný závod, kterým se v podstatě
uzavírala vzduchovková sezóna 2010 - 2011. V opravdu
silné konkurenci se mu podařilo obhájit loňský titul
Mistra republiky a zopakovat si úspěch z roku 2010.
Vynikajícím nástřelem 586 bodů deklasoval celou
finálovou sestavu střelců a významně pomohl ke zlaté
medaili reprezentačnímu střeleckému družstvu. Titul
Mistra ČR otevřel Petrovi cestu na další vrcholné
závody doma i v zahraničí, a to především v malorážné
pušce. Všichni mu držíme palce v dalším období.

Účast na Mistrovství České republiky si vybojovala
i naše Klárka Bartošová. Začátek vzduchovkové
sezóny ji celkem vyšel. Bodovala především v německé
vzduchovkové lize, ve které se od počátku řadila mezi
favoritky. Na domácích střelnicích se ji však nedařilo tak,
jak by si sama přála. Měla smolnou sezónu a smůla se jí
bohužel nevyhnula ani na M ČR. Po vynikajících třech
položkách, které ji řadili mezi tři nejlepší ženy, jí nevyšla
poslední rozhodující položka a musela absolvovat
rozstřel o umístění do finálové osmičky, který ji o pár
desetin bodu nevyšel. V silné konkurenci žen skončila
na devátém místě. Klárku nyní čekají disciplíny v malorážné pušce a její čas určitě přijde.
Bohumil Kasl
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Zajímavé akce v okolí
Lekce zpěvu a smíchu aneb humor a muzikál
12. dubna v 19.00
- moderátor, imitátor a bavič Petr Martinák
Kulturní dům U Jezera Stráž pod Ralskem,
vstupné 100,- Kč
-

Hrady a zámky Středočeského a Libereckého kraje
z ptačí perspektivy
3. 3. - 30. 4. Fotografie Petra Nožičky
Vlastivědné muzeum Česká Lípa, Ambit - Svaté schody
-

Aleš Lamr - obrazy a plastiky
9. 4. - 22. 5. Galerie Jídelna,
Vlastivědné muzeum Česká Lípa
-

Velikonoce na Vísecké rychtě - 16. dubna
-

Velikonoční dílny v DDM Vážka Mimoň
18. - 19. dubna 15.00 - 16.30
S sebou: přezůvky, 2 - 3 vajíčka.
Výzdoba vajíček: vrtání, zdobení voskem, vosková
batika, inkoustová technika, kašírování, vyškrabávání.
Vstupné: 30,- Kč.
-

Velikonoční výstup na věž Zámku Lemberk
23. - 25. dubna 9.00 - 16.00
Mimořádné zpřístupnění hlavní věže
při příležitosti velikonočních svátků.
Vstupné 20,- Kč.
-

Vítání ptačího zpěvu
Sobota 7. května Bredovský letohrádek
u zámku Lemberk
Celosvětově pořádaná akce poslouchání ptačího zpěvu
za rozbřesku spojená s odchytem a ukázkou ptáků,
povídáním o jejich životě a hrami pro děti.
Pořádá CHKO Lužické hory.
-

Tvoříme duší
21. - 22. května na státním zámku Zákupy
8. ročník setkání umělců se zdravotním handicapem
a kulturní veřejnosti českolipského regionu.
Kulturní program po oba dny od 10.00 do 17.00 hod.

Redakční rada informuje:

Inzerce
NOVĚ OTEVŘENO
JIŽ OD KVĚTNA
V BRNIŠTI
- SPORTOVNÍ A
REKONDIČNÍ MASÁŽE
- MIKROMASÁŽ
OČNÍHO OKOLÍ

objednávejte se
již nyní
Romana Hanzlová
tel. 773 069 888
další informace a ceny najdete
na
www.masazehanzlova-mimon.blog.cz

Moc se na Vás
těším !

Kadeřnictví, pedikúra
Alena Eliášová
Brniště

Tel: 728 310 678
(přijedu i k Vám domů)
100% ČISTÁ NAFTA
BEZ BIOSLOŽEK!!
Kde? Na čerpací stanici Zemědělského
obchodního družstva v Brništi
ČS přímo v centru obce
Otevírací doba
Pondělí až pátek 6 - 19 hodin
Sobota, neděle
7 - 17 hodin

Vaše články, fotografie, zprávy, inzeráty a příspěvky do
společenské rubriky, stejně jako podněty a náměty
posílejte s uvedeným telefonním kontaktem autora článku
na adresu zpravodajstvi@brniste.cz , nejlépe jako přílohu.

Náš dodavatel garantuje 100% čistou naftu
bez přimíchaných biosložek.
Samozřejmě v souladu s příslušnou legislativou.

Maximální velikost příspěvku je jeden a půl strany ve
formátu A4, po domluvě je možné otisknout i delší
příspěvek. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky
upravovat a podle potřeby krátit a v případě hanlivého
příspěvku jej neotisknout. Velice uvítáme, pokud váš
příspěvek bude obsahovat i kvalitní fotografii.

Audiozajímavost

Do nové „Společenské rubriky“ můžete zasílat svá přání,
poděkování, vzpomínku nebo gratulaci. Tato rubrika
nahrazuje dřívější „blahopřejeme“.

Bývalí i současní studenti Gymnázia Mimoň vytvořili audionaučné stezky v Jablonném v Podještědí a v Mimoni. V Mimoni a nejbližším okolí je zahrnuto 20 objektů a v Jablonném v Podještědí a okolí zámku Lemberk 14 budov, které
rozhodně stojí za navštívení.

Autorkou velikonočního přání na titulní straně je Veronika
Starečková z 5. třídy ZŠ

Barevné mapy je možné vyzvednou v informačních
centrech obou měst a zvukové stopy se zajímavými
průvodními texty ve formátu MP3 můžete stáhnout
z internetu a poslouchat je přímo u jednotlivých objektů.

Příští vydání Zpravodajství očekávejte v měsíci červnu,
uzávěrka 25. května 2011.

Více informací na
www.audiomimon.cz nebo www.audiojablonne.cz

Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 8. dubna 2011 nákladem 500 ks.

