BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už tu máme měsíc únor. Podle meteorologických předpovědí to vypadá, že teprve na sklonku ledna
se ozvala paní Zima. Chtěl bych Vás v krátkosti informovat, co se za uplynulé měsíce událo. Zastupitelstvo na svém třináctém
zasedání schválilo rozpočet obce pro rok 2012 jako vyrovnaný ve výši 12 761 900,- Kč.
Z důvodu krátké doby pro realizaci a zhoršených klimatických podmínek jsme zažádali Ministerstvo místního rozvoje ČR
o prodloužení termínů dokončení stavby mostu a lávky přes Panenský potok. Bylo nám vyhověno a termín byl prodloužen
do jara letošního roku. Toto prodloužení by nemělo omezit Vás občany. Ve Velkém Grunově byla pro pěší vybudována firmou
náhradní lávka a na komunikaci umístěny dopravní značky se snížením rychlosti. Mezitím proběhlo výběrové řízení na další
tři akce oprav majetku po povodních ve Velkém Grunově, které se budou realizovat v měsíci dubnu až červenci letošního roku.
Podrobnosti o těchto akcích se dočtete uvnitř Zpravodajství.
Stáří Multicar, které využíváme k údržbě obce, převyšuje 25 let a způsobuje jejich neekonomický provoz, spojený se stále
četnějšími, vysokými náklady na opravy. Bylo rozhodnuto o zakoupení nového komunálního traktoru zn. Belarus 50 k s vlekem , radlicí a rozmetadlem na posyp, vše za 630 tis. Kč.
Bohužel Liberecký kraj nám neschválil dotaci z Programu obnovy venkova na rekonstrukci dvou čekáren na luhovské
křižovatce, proto bude muset obec zainventovat tuto akci postupně ze svého rozpočtu.
V letošním roce připravujeme
vybudování víceúčelové společenské místnosti v budově obecního
úřadu, která se uvolnila po prodejně
se smíšeným zbožím. Měla by
sloužit pro slavnostní obřady,
zasedání zastupitelstva, komisí,
spolků a organizací. Na pokrytí
nákladů s vybudováním jsme podali
žádost na LAG PODRALSKO o dotaci z programu LEADER. Žádostí
se sešlo tentokrát mnoho, a tak
uvidíme, jestli uspějeme. Jsme si
vědomi, že chybí sportovní hřiště
pro školní děti a mládež, proto
připravujeme projekt jeho výstavby
v prostorách za budovou základní
školy v Brništi.
V závěru mi dovolte popřát Vám
V tomto čísle najdete:
hodně zdraví, a ať se Vám všechno
daří. V následujícím období nás
Rozhovor se Zdenou Stoklasovou
čekají dva svátky - jeden zamiloStřípky z trampské osady
vaných a druhý všech žen. Tak na ně
Vyhodnocení fotosoutěže
nezapomeňte a i já Vám přeji hodně
lásky a vše nejlepší.
Tip na výlet
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít
Ples svazu holubářů 11. února od 20.00 v KD Brniště
Dětský turnaj v deskových hrách 25. února v Oáze, od 8.30 pořádá YMCA
Babský bál 25. února v KD Brniště od 20.00 hodin, hraje VOSTYBAND, pořádá SŽ EVA
Dětský maškarní bál 10. března v KD Brniště od 14.00 hodin, pořádá SŽ EVA
Hasičský ples 17. března v KD Brniště od 20.00 hodin
VII. jarní ples 24. března v KD Velký Grunov od 20.00 hodin
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ve středu 30. listopadu 2011 proběhlo již 12. zasedání zastupitelstva obce.
V samotném úvodu zasedání si zastupitelé prohlédli
fotografie, které občané v průběhu loňského roku zaslali
do fotosoutěže a vyhodnotili ty nejzdařilejší (viz info
Komise pro kulturu a sport).
V prvním bodu oficiálního jednání jsme projednávali
bezúplatné převody dvou pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Schválili jsme, aby se
nabyvatelem stala obec Brniště. Na základě předchozích
jednání byl schválen nákup komunálního traktoru Belarus
k zajištění technické údržby naší obce. ZO nastavilo
pravidla pro úklid pasek po těžbě v obecních lesích, aby se

zamezilo nejasnostem v prodeji dřeva, do pořadníku se
občané mohou zapsat na obecním úřadě.
Do školské rady v novém funkčním období byli za zřizovatele jmenováni Mgr. Libuše Horáčková a paní Květa
Kupková. Zastupitelstvo mělo také milou povinnost
schválit drobné finanční odměny členům komisí a občanům, jako poděkování za jejich práci pro obec. Projednali
jsme návrh rozpočtu na rok 2012 a také se zabývali
několika žádostmi občanů. Příspěvek na tělovýchovnou
činnosti jsme se rozhodli ponechat ve stejné výši jako
vloni, tj. 100.000,- Kč.

Prosincové setkání zastupitelstva bylo v pořadí již 13. a uskutečnilo se dne 28. prosince
Nejdůležitějším bodem bylo schválení rozpočtu na rok 2012,
který je opět vyrovnaný, v příjmové i výdajové části ve výši
12 761 900,- Kč. Také jsme schválili vyrovnaný rozpočtový
výhled na roky 2013 - 2015. Projednali jsme a schválili
smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti mezi
obcí Brniště a Libereckým krajem. Obec na dopravní
obslužnost přispívá částkou 123 tis. Kč.
Odsouhlasili jsme žádost firmy ENVICO NS s.r.o. o vstup
na pozemky obce při akci „obnova břehových porostů na
Panenském potoce“. Odsouhlasili jsme výdaj na zaměření
cca 60 ha pozemků, které budou obci předány jako historický
majetek Pozemkovým Fondem ČR.

mezi obcí Brniště a Římskokatolickou farností. Tato
smlouva musela být uzavřena, protože obec podala
žádost o dotaci na údržbu vzrostlých stromů. Dalším
krokem k postupné záchraně a obnově kostela sv. Mikuláše je provedení stavebního průzkumu. Zastupitelstvo na
něj schválilo příspěvek ve výši 15 tis.
Pan starosta nás informoval o probíhajících pracích na
odstraňování povodňových škod a prodloužení termínu
dokončení opravy mostu a lávky a o výsledcích výběrových řízení na zbývající stavby. Ing. Igor Jediný byl jmenován členem komise k projednávání přestupků MěÚ ve
Stráži pod Ralskem. Na závěr proběhla diskuze s občany.

Schválili jsme smlouvu o výpůjčce pozemku starého hřbitova

14. zasedání ZO Brniště se konalo 25. ledna 2012.
ZO odsouhlasilo vypovězení 10 let staré smlouvy s firmou
AVE CZ o svozu komunálního odpadu. Výpovědní lhůta
činí 12 měsíců a během této doby bude vypsáno výběrové
řízení k zajištění této služby.
Zastupitelstvo dalo souhlas firmě Aktiv Opava o užití znaku
naší obce pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst
a obcí ČR“ na předmětech BUTTON (www.plackuj.cz), jež
může vést k dalšímu zviditelnění naší obce. Schválili jsme
vypracování autorizovaného projektu hřiště za školou
v Brništi, jehož návrhy nakreslily samy děti z naší školy.

Opět jsme se rozhodli finančně podpořit úspěšné střelce
z naší obce Petra Plecháče a Kláru Bartošovou částkou
10 tis. Kč pro každého na nákup sportovního vybavení
a střeleckých potřeb. Odsouhlasili jsme podání žádosti
o dotaci z Fondu požární ochrany LK pro potřeby našeho
hasičského sboru na nákup moderního vybavení.
Děkujeme všem občanům, kteří se účastní setkávání
zastupitelstva a zapojují se do diskuzí k aktuální situaci
v obci. Všechny vaše podněty jsou nám důležitou inspirací
při správě naší obce.
Miloš Matys

Zastupitelstvo obce se sejde opět ve středu 29. února a 28. března v KD Brniště

OÚ INFORMUJE
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2010
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky.
Cena díla vzešla z výběrových řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. 90% ceny je
hrazeno z dotace, zbylých 10% z vlastních zdrojů obce.
Obnova mostu M-03 u kovárny poškozeného povodní v srpnu 2010 k. ú. Velký Grunov, obec Brniště.
Na základě výběrového řízení realizuje a.s. SaM Silnice a mosty, Česká Lípa s nabídkovou cenou 2 244 721,- Kč, termín
realizace duben až červenec 2012.
Obnova mostu M-04 u Pallů poškozeného povodní v srpnu 2010 k. ú. Velký Grunov, obec Brniště.
Na základě výběrového řízení realizuje firma N + N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s nabídkovou cenou
938 166,-Kč, termín realizace duben až červenec 2012.
Obnova propustku P-01 na zadní cestě ve Velkém Grunově, obec Brniště.
Na základě výběrového řízení realizuje Vertico s.r.o., Ústí nad Labem s nabídkovou cenou 419 777,- Kč, termín realizace
duben až červenec 2012.
(pokračování na str. 9)
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Také letos na tomto místě naleznete rozhovor s osobnostmi naší obce, které se podílejí na jejím rozvoji či jsou
aktivními členy bohaté spolkové činnosti. Dnešním hostem je paní Zdena Stoklasová, která stojí v čele Sdružení
žen EVA dlouhou řadu let. Poslední výroční schůze za rok 2011 se konala na konci roku na sále brnišťského
kulturního domu. Byla jsem překvapena počtem žen, které se účastnily. To prý zdaleka nebyly všechny!
Jaká je historie sdružení a kolik žen je v něm zapojeno? A jak dlouho Vy jste ve sdružení zapojena?
Členkou SŽ Eva, které vzniklo osamostatněním z původního Českého svazu žen, jsem 25 let, od doby, co jsem se
stala maminkou. Hned od začátku mého působení jsem
se aktivně zapojovala do činnosti a asi již dvacet let jsem
jeho předsedkyní. Do roku 2010 čítalo SŽ Eva kolem 130
členek. V roce 2011 jsme zvedly členské příspěvky, a hned
nás dost ubylo. Ke konci roku 2011 nás je 90. V mé práci mi
pomáhá výkonný výbor, který mi je velkou oporou a pomocníkem, proto na něj nemohu zapomenout. Skládá se
v průměru z deseti aktivních členek. Pro rok 2012 čítá
výkonný výbor dvanáct žen a byl zvolen na výroční schůzi.
Je dobré, že v něm jsou zapojeny ženy z jednotlivých částí
obce. Při akcích by bylo dobré, kdyby se zapojovaly i členky, které nejsou součástí výboru.
Vím, že řada akcí má už svoji tradici. Které mezi ně
patří?
Mezi naše stálé akce patří ples, který se koná poslední
únorovou sobotu. Vždy se na něj moc těšíme. Zároveň nás
trochu mrzí jeho malá návštěvnost. Sice si všichni pěkně
zatančíme, ale my organizátorky máme starosti s pokrytím
nákladů z prodeje vstupenek. Přestože se vždycky strachujeme, ještě nikdy jsme neprodělaly.
Z dětských akcí je to v březnu maškarní karneval, 30. dubna slet čarodějnic s lampiónovým průvodem a ke konci
května nebo na začátku června oslavy Dne dětí. Při tomto
nás finančně podporuje obec Brniště, která dotuje sladké
odměny pro všechny děti. Balíčky dostávají všichni, jak
místní, tak přespolní. Většinou jsou to stejně potomci některých našich členek, proto neděláme rozdíly. S organizací nám pomáhají střelci a hasiči, za což jim patří velký dík.
Po prázdninách přivítáme spolu s rodiči nové prvňáčky
v brnišťské škole. Jako vzpomínku na tento den jim věnujeme památníček.
Za naše nejhezčí počiny považuji jarní a podzimní vítání
občánků našich obcí. I když na tom nemáme žádnou
zásluhu (řečeno s úsměvem), jsou to nejkrásnější chvíle
v roce. Přicházejí rodiče se svými miminky, bývají obklopeni dalšími členy rodiny. Zkrátka narození děťátka a jeho
přivítání je skutečně významným momentem pro celou
lidskou společnost. I po tolika letech organizování této
akce mám vždy „nervy na pochodu“, aby vše dobře vyšlo.

tentokrát na zámek do Benešova nad Ploučnicí. Snažíme
se o to, abychom se pobavily, poučily a zároveň pohybem
udělaly něco pro naše zdraví.
Co ještě na letošek chystáte?
V roce 2011 jsme navázaly spolupráci s nadačním fondem
Podralsko při ZOD Brniště. Pomohly jsme při otvírání
Hastrmanské stezky. Dále jsme pomáhaly při oslavách
50. výročí od založení ZOD Brniště. Věřím, že spolupráce
bude pokračovat i v letošním roce. Některé naše členky též
pomáhají a budou pomáhat při akcích obce Brniště. Jedná
se zejména o Brnišťskou pouť, oslavy svátku matek a prosincové setkání našich seniorů. Další chodí za obec gratulovat našim spoluobčanům k jejich životnímu jubileu.
Letos se na měsíc září připravují oslavy 660 let od
založení naší obce, tam také určitě nebudete chybět.
A ještě ta známá otázka, co Vás ve Vaší práci zlobí?
A co mě štve!!! To se ani netýká mé práce, protože ji dělám
skutečně dlouho a ráda. Přála bych si, aby naše obec byla
pěkná. Opravdu mně vadí, když si někteří naši spoluobčané dělají z obce a okolí svých domů smetiště. Máme
zde sběrný dvůr a někoho ani nenapadne si kolem domu
uklidit. Přitom odložení odpadu je pro místní občany ve
dvoře zdarma. Jedni se snaží kolem domu stále něco vylepšovat, druzí právě naopak. To bych si přála, kdyby se
zlepšilo.
Ale buďme optimističtí! S oslavami obce určitě pomůžeme.
A ještě bych si přála uskutečnit jednu novou akci. Nejprve
ji však musím pořádně promyslet, dotáhnout do konce,
a pak Vás s ní seznámím.
Na závěr mého povídání bych chtěla poděkovat hlavně
těm členkám, které jsou opravdu aktivní a moc mi pomáhají.
Poděkování je určitě na místě, ale z mé strany.
Dovolte mi poděkovat Vám paní Stoklasová za to, jak
již dlouho tu pomyslnou káru, tedy vedení žen,
táhnete. Je to záslužné.
Přeji Vám, ať se Vám a celému sdružení žen EVA daří.
Vždy mě mile překvapí, jak se ženy v obci dovedou
pěkně bavit. Akcí, které pořádáte je skutečně hodně.
Ať se vydaří letošní únorový ples. Přeji hodně
úspěchů a děkuji za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Na konci loňského roku jsem se zúčastnila Vaší schůze. V mých očích se jí zúčastnilo hodně žen, vnímáte
to tak také?
Tečkou za roční prací je členská schůze na konci listopadu.
Zhodnotíme vždy uplynulý rok a diskutujeme, jak budeme
pokračovat dále. Jak už jsem si mnohokrát posteskla,
i v loňském roce se nás sešlo jen kolem 30. To je na počet
členek málo, ale i za to děkuji.
Loni se také konal výlet na Sychrov. I v letošním roce
někam vyrazíte?
Loni jsme vyjely za krásami našich památek, a to na zámek
Sychrov. Výlet se nám moc líbil, užily jsme spoustu legrace
a už se těšíme na letošní září. Vyjedeme si opět vlakem,

Paní Zdena Stoklasová
občánků s p. starostou
při podzimním vítání občánků
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Vyhodnocení fotosoutěže
Poslední listopadovou středu proběhlo v úvodu zasedání
zastupitelstva obce vyhodnocení fotosoutěže, kterou
vyhlásila komise pro kulturu a sport začátkem roku 2011.

Všichni jmenovaní byli následně pozváni na obecní úřad,
kde jim pan starosta předal poukázky na zakoupení
sportovních či výtvarných potřeb nebo knih.

Hodnotitelé měli na výběr z osmnácti fotografií od osmi
autorů a výsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Na
prvním místě se umístil Jaroslav Kovář, na druhém
Jaroslav Dygrýn ml. a na třetím místě se shodným počtem
hlasů Pavel Kovář a Venda Kovář.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, a vítězům
gratulujeme.

1. místo Jaroslav Kovář

Za komisi pro kulturu a sport G. Tomková

2. místo Jaroslav Dygrýn ml.

3. místo Pavel Kovář

3. místo Venda Kovář

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 21. února 2012 oslaví své životní jubileum
naše milá sousedka a teta
paní ANNA DRBOHLAVOVÁ.
.

Milá Aničko, přejeme Vám všechno nejlepší k Vašemu životnímu jubileu,
hodně spokojenosti, pohody a hlavně hodně pevného zdraví do dalších let.
.

Eva a Vilda Novákovi
a
Lucka a Jirka Valentovi.
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Věnujte s námi tichou vzpomínku
na pana MIROSLAVA KOŠÍKA
u příležitosti
jeho nedožitých
šedesátých narozenin
dne 25. února 2012.
S láskou vzpomíná rodina

ZE ŽIVOTA V OBCI
Čertovský rej
Nastal čas oblékání se do více vrstev, z šatníku jsme
vytáhli rukavice, šály a čepice, a pro většinu lidí je to
neklamné znamení toho, že nás navštívila paní Zima.

totiž všechny děti proměnily v andílky, jen svatozář chyběla. Proto si také všechny po právu zasloužily balíčky se
sladkou odměnou.

Pro nás má tento čas ovšem ještě další význam – blíží se
totiž každoroční dětská mikulášská a čertovská zábava,
kterou tradičně pořádá Sdružení žen Eva v Brništi.

Chtěla bych velmi poděkovat členkám Sdružení žen Eva,
které každým rokem mým dětem (ale nejen jim) připravují
odpoledne plné soutěží, tanečků a dobrot. Zároveň slýchám, že počet členek tohoto sdružení klesá. A proto
apeluji na všechny maminky a babičky, které také oceňují
nezištnou práci členek – PŘIJĎTE MEZI NÁS!

I letos se tak 3. prosince sešlo více než 90 dětí, aby
společně přivítaly čerty s andělem a Mikulášem. A také
letos se pod taktovkou Pavla Merce tančilo, zpívalo a soutěžilo. Vrcholným okamžikem byla návštěva Mikuláše,
anděla a čertů, kteří hledali zlobivá děťátka, která by mohli
odnést v pytli do pekla. Avšak marně. Během chvilky se

S dÍky Lenka Grešlová, maminka a nová členka
Sdružení žen Eva v Brništi

OKÉNKO MŠ A ZŠ
Rádi bychom vás seznámili s činností MŠ v prvním pololetí letošního školního roku. Koncem září jsme navštívili ekologické
centrum v Oldřichově v Hájích, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Naši mateřskou školu také několikrát navštívilo
divadlo a v ZŠ jsme byli na cirkusovém představení,
ze kterého děti odcházely nadšené a rozesmáté.
Koncem roku proběhla ve školce mikulášská nadílka.
Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen firmě
Apollo Metal za sponzorský dar ve formě mikulášských balíčků, ale také maminkám, které se, jak si
myslíme, s chutí převlékly za Mikuláše, čerta a anděla. Děti také připravily pro rodiče vánoční besídku
a těšily se z dárků, protože i naši školku navštívil
Ježíšek.
Čas v naší školce ubíhá velice rychle. 10. února
půjdou naši předškoláci k zápisu do ZŠ a v květnu
proběhne zápis do MŠ. Zapsat do mateřské školy
přijďte i děti, které budou do MŠ nastupovat
nejen od září 2012, ale také v průběhu školního
roku 2012/2013.
Věra Šulcová
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Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ
Střípky z trampské osady.
Rok 2011 je za námi a konec roku vždy přináší čas bilancování úspěchů i proher. U nás na osadě to byl rok plný
zvratů, kdy jednou jsme byli dole a po druhé nahoře.
Rok jsme zahájili setkáním u Medvěda, na jih od Plzně,
u přehrady Hracholusky. Na setkání nám bylo oznámeno,
že dva dlouholetí osadníci chtějí jít svou vlastní cestou
a zanedlouho si založili svou vlastní trampskou osadu T. O.
Malá Země. Popřáli jsme jim mnoho zdaru a suchou stezku v trampském životě. Na setkání jsme hlavně probírali
náš desátý výročák. V důsledku rozšiřování CHKO Tiské
stěny a zvýšení ochranného stupně z 2 na 1 jsme bohužel
byli nuceni opustit náš osadní flek a hledat místo nové.
Proto jsme zvažovali, že desátý potlach uspořádáme na
nedalekém Medvědím campu ve Velenicích.
V březnu však nastal nečekaný zlom. Dozvěděl jsem se,
že zdejší nimrodi se chtějí zbavit staré myslivecké chaty ve
Velkém Grunově, a to byla šance pro nás. Vše pro nás
dopadlo dobře a v dubnu jsme už pořádali první brigádu.
Spíše to byla obhlížecí brigáda, kde jsme zjišťovali nutné
opravy a úpravy chajdy. Zakoupili jsme prkna a krajinky
a další brigáda s názvem „střešní“ mohla začít. Stará střecha šla dolů a nová byla položena. Drť z eternitu i s dalším
nepořádkem, který byl okolo chaty, byla odvezena do sběrného dvora. Stále jsme hledali místo pro tlachoviště, které
bylo pro potlach nejdůležitější. Nakonec jsme místečko
našli hned pár metrů za chajdou a další brigádou jsme
tlachoviště i kadibudku dali do kupy. Stačilo pak navézt kameny na posvátný kruh a ten vysypat bílým pískem, což
jsme s rodinkou zvládli za pár hodin.

lavičky a zbytky věcí, které jsme nestihli při brigádách.
Nastal den D, a tak vše mohlo začít. Placky pro vítěze soutěží byly namalovány, camrátka pro kamarády též, a vlastně vše bylo tak, jak mělo být. V pátek se začali sjíždět první
trampové ze všech koutů, ale hlavně ze severu. Dorazila
osada T. O. Black Hills, T. O. Čtyřlístek, T. O. Silverádo,
T. O. Free Nord, T. O. Kapradiny, T. O. Malá Země, Tábor
Lobendava a Mufloní Camp. Kamarádů přijelo kolem 40,
a tak mohlo vše v sobotu ráno začít. Sobotní dopoledne
a odpoledne bylo propojeno hrami a soutěžemi a srandy
bylo vrchovatě. Byl večer a se soumrakem nastal čas zapálit slavnostní oheň na tlachovišti. Čest dostala Rosnička
z Brd a Darthaňan z T. O. Free Nordu, živoucí to legendy
trampingu. Po zapálení se rozdaly placky vítězům a začala
zábava a hlavně hraní a zpívání. Největší překvapení nám
přichystal kamarád Guláš, který byl nejstarším účastníkem
a se slovy: „Mně je tady tak hezky, že vám po deseti letech
něco zahraju“, začal hrát staré trampské písně a my jsme
se přenesli časem zpět do 30. let minulého století. Zkrátka
to byl hodně vydařený potlach. V neděli se všichni rozjeli
k domovům a my jako osada jsme byli velmi spokojeni, že
se vše povedlo.

Zapálení slavnostního ohně

Po výročáku nás čekala ještě jedna akce, no vlastně dvě.
První bylo již tradiční Pekelnění, které pořádá na začátku
listopadu Hadži z T. O. Malá Země. Jako vždy vedly naše
kroky do Pekla u Č. Lípy a na jejich osadní flek. Akce to byla
velmi vydařená a úkoly, které na nás čekaly, hodně vypečený a tudíž, jsme se smáli až do pozdních hodin. Posledním srazem byla Předvánoční vánočka, pořádaná naší
osadou na chajdě. Přijelo 14 kamarádů a bylo taktéž veselo. Dárky se rozdaly, salát a řízečky snědly a vůbec bylo fajn.
Je konec roku. A co bude dál?
V létě na počátku prázdnin proběhl velký vandr tentokráte
na řece Ploučnici. První den jsme mokli, ale pak to byly tři
super dny, strávené na meandrovité řece plné překvapení
a nádherných zákoutí, o krásách a rozmanitosti přírody ani
nemluvím.

V lednu opět setkání u Medvěda, na jaře brigády na chajdě
a vandr na Ameriku a znovuobnovení jarního pochodu na
Ralsko, v létě velký vandr (Pátrání po osadách na řece
Tanvaldské Kamenici) a další akce, které se během roku
jistě objeví.
Za T. O. Stone City Tomek Miroslav

V létě též proběhl velký Česko-Slovenský potlach, tentokráte pořádaný u Jetřichovic, takže za humny. Šerif naší
osady Dobrák se ho zúčastnil a byl nadšen jeho organizací
a průběhem. Odhadoval, že se dostavilo přes 3000 trampů
z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Další potlach se
bude konat na Slovensku.
To už se blížilo září a náš desátý potlach spojený s oslavou
naší osady. Nervozita byla veliká, avšak radost z dobře
vykonané práce převládala. Začínali jsme vlastně od nuly
a vše jsme zvládli. Před výročákem jsme ještě dodělávali
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Účastníci Pekelnění 2011 listopad

KULTURA A VOLNÝ ČAS
DĚTSKÝ TURNAJ

DESKOVÝCH HER
v sobotu 25. února 2012

Turnaj je určen pro děti od 7 do 15 let. Hlavní výhru si
odnese celkový vítěz turnaje. Letos bude opět tombola, takže
se všichni mohou těšit na hodnotné ceny.
Místo konání: Brniště Oáza č.p. 13
Začátek: 8:30 registrace (startovné činí 50 Kč - zde je
zahrnut oběd, občerstvení a další)
Soutěžní hry: 9:00-17:30
(hry je možno naučit se na místě)

stolní hokej
Carcassonne
Mama mia
Quarto

Konec: 18:00 vyhlášení vítězů a předání cen
Informace:
Lukáš Kuc
tel: 737 630 820

Pořádá YMCA Děčín - skupina Brniště
za podpory MŠMT

Dovolujeme si Vás pozvat
na
VII. JARNÍ PLES
v sobotu 24.03.2012
od 20.00 hodin
v Kulturním domě
ve Velkém Grunově
- sál je otevřen od 19.00 hod.
- k tanci a poslechu hraje
skupina SEPTIMA
- vstupné je 100 Kč
- !!!bohatá tombola!!!

Neděle 19. února v 9,30 v Oáze
v rámci
Národního týdne manželství
promluví host Jiří Unger
tajemník České evangelikální aliance
a prezident Evropské evangelikální aliance
Srdečně zve BJB Brniště
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Tip na zajímavý výlet za pár korun s využitím jízdenky Libnet +.
Výlet nás může vyjít na pár korun díky využití skupinové
jízdenky Libnet+ pro 2 až 5 osob bez rozdílu věku, v celkové ceně 320 Kč. Největší úspora je samozřejmě, pokud
cestuje 5 osob.
V Brništi na nádraží nasedneme do pohodlného osobáčku
směr Liberec a jízdenku si zakoupíme přímo u průvodčí ve
vlaku. Cesta rychle ubíhá, a ty, kteří tudy necestují často, si
dovolím upozornit na zajímavá místa, která můžeme vidět
kolem trati. Hned za humny ve Velkém Valtínově jsou to
pštrosi, pasoucí se společně s dobytkem a ovcemi u vlakové zastávky. V Jablonném je vidět krásně opravený
zámek Nový Falkenburk a za chvilku na nás spoza stromů
vykoukne Lemberk. Z Křižan je pak nádherný výhled na
Ralsko a Bezděz. Dalším zpestřením jsou tunely pod
Ještědským hřbetem a viadukt v Novině. (Pokud by ani to
nezaujalo naše ratolesti, určitě to zvládne moderní WC
s tlačítkovým ovládáním na otevírání, zavírání a zamykání
půlkulatých dveří. Ani spláchnutí a pouštění vody se bez
různých tlačítek neobejde). Vystoupíme v konečné stanici
na libereckém hlavním nádraží. Před budovou nasedneme
na tramvaj č. 3 a dojedeme na konečnou zastávku Horní
Hanychov a už z dálky pozorujeme siluetu Ještědu.
Během dne má tato tramvajová linka asi desetiminutové
intervaly.
Od konečné tramvaje je to procházkovou chůzí do mírného
kopce ke spodní stanici lanovky v nadmořské výšce 600 m
asi 15 minut. Jedná se o lanovku kabinkovou, takže se nenecháme zmást směrovkou na sedačkovou lanovku (zde
bychom jízdenku Libnet+ uplatnit nemohli). Lanovka jezdí
každý den mimo pondělí, většinou každou půlhodinu až
hodinu, ale pokud je velký zájem, jezdí nepřetržitě. Cesta
lanovkou je velmi rychlá, projedeme kolem skokanských
můstků a během 4 minut jsme ve výšce 1000 m. n. m., a jen
kousíček od vrcholu Ještědu. Doufejme, že jsme si k výletu
přibrali dobré počasí, abychom mohli obdivovat kruhový
výhled na okolní pohoří – od Lužických a Jizerských hor až
po Krkonoše, také Český ráj a České středohoří.
Cíle našeho výletu jsme dosáhli, a teď máme na vybranou
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několik variant k návratu. Pokud je ještě hodně sněhu, je
nejlepší vrátit se lanovkou a tramvají na liberecké nádraží,
a odtud pak vlakem rovnou do Brniště. Jsou tu ovšem ještě
další možnosti, jak si výlet prodloužit a užít si krásné přírody. Můžeme se vydat po turistických trasách a do vlaku
směr Brniště nastoupit buď v zastávce Novina (trasa
dlouhá cca 6 km) nebo se vydat do Křižan, to nás čeká asi
8 km. Nejdelší desetikilometrová cesta pak vede do Kryštofova Údolí. V zimním období je lépe vydat se z vrcholu
Ještědu k parkovišti a chatě na Výpřeži, která je společná
nehledě na to, kam na vlak chceme dorazit, po zelené,
tj. po asfaltové cestě. Červená a modrá vedou po velice
strmé a úzké cestě plné kamenů, kterou je náročné zdolat
i v létě.
Modře značená trasa vede od Výpřeže do Noviny. V terénu a na nových mapách je vyznačená, ale na starších
mapách, třeba i těch zabudovaných na rozcestích, byste ji
zatím hledali marně. Po modré tedy dojdeme krásnými
lesy až do Noviny, podejdeme viadukt, a hned za ním vystoupáme k vlakové zastávce. Pokud budeme mít štěstí,
můžeme během čekání na náš spoj vidět vlak jedoucí po
vysokém viaduktu. Tato trasa se v létě dá zvládnout i s kočárkem.
Do Křižan se dostaneme po červené značce, a u Kaple
sv. Kryštofa asi 1 km od Křižan zabočíme na zelenou
a počkáme si, než náš vlak zahouká a vyjede z tunelu.
Do Kryštofova Údolí musíme vykročit na zelenou a na rozcestí na Srním sedle pak na žlutou turistickou trasu.
Před samotnou výpravou si samozřejmě zjistíme odjezdy
vlaků. Ty osobní do a z Liberce jezdí každé dvě hodiny.
Vybavíme se vhodným oblečením a kvalitní turistickou
obuví.
Suma sumárum – náklady pro pět nadšených výletníků,
s jízdenkou na vlak, tramvaj i lanovku jsou 320 Kč, pro
jednu osobu tedy 64 Kč. Takže si můžeme dopřát třeba
teplou polévku nebo kafíčko přímo v restauraci na vrcholu
Ještědu.

OÚ INFORMUJE
Platby za svoz komunálního odpadu a poplatky ze psů jsou splatné do 30. 4. 2012. V případě poplatku za svoz
KO jsou možné dvě splátky, první do 30. 4. 2012 a druhá splátka do 30. 9. 2012.
V případě bezhotovostní úhrady na účet 6222421/0100 uveďte jako VS rodné číslo poplatníka. Pokud platíte za více osob,
stačí to oznámit např. na mailovou adresu obec@brnistě.cz a poslat jmenný seznam poplatníků, za které je poplatek
hrazen. Známka na popelnici vám bude doručena.

Žádost o vydání rybářského lístku mohou podat na MěÚ v Mimoni občané, kteří mají trvalé bydliště ve
správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem v Mimoni, tj. i v Brništi. Pro vydání nového rybářského lístku je třeba
předložit OP a doklad o získané kvalifikaci (osvědčení o získané kvalifikaci, dříve vydaný rybářský lístek nebo jiný doklad
osvědčující, že žadatel již byl držitelem rybářského lístku).
Jakékoliv další informace vám rády poskytnou pracovnice odboru zemědělství a ŽP MěÚ Mimoň, telefon 487 805 071,
487 805 020, e-mail smrckova@mestomimon.cz; vitkova@mestomimon.cz

Městský úřad Česká Lípa rozšiřuje od 16. ledna 2012 úřední hodiny úseků osobních dokladů, evidence
vozidel a řidičských oprávnění takto:
pondělí
8.00 – 17.00 hodin
úterý
8.00 – 14.30 hodin
středa
8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek
8.00 – 14.30 hodin

INZERCE

NETMETAL S.R.O.

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL
ŠLUKNOV
Vystavíme Vám POTVRZENÍ O LIKVIDACI
Vaše vozidlo ODTÁHNEME ZDARMA

VOLEJTE

NONSTOP

734 717 055
lubos.dvo@seznam.cz
Platí i pro okolní okresy

PRODÁM BYT 3+1v osobním vlastnictví - Brniště - Hlemýždí 56.

Kontakt: 721 767 595
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
KINO RALSKO MIMOŇ
Moje krásná učitelka
Čtvrtek 16. února od 19.00 hod
Vstupné 75 Kč, 98 min., titulky, do 12 let nevhodné
Romantická komedie ze školních lavic dospělých
s Tomem Hanksem a Julií Roberts.
Půlnoc v Paříži
Úterý 21. února od 19.00 hod
Vstupné 75 Kč, 94 min., titulky, do 15 let nevhodné
Romantická komedie s Woody Allenem odehrávající
se v Paříži, umělecké metropoli nad Seinou.
Lůno
Středa 22. února od 19.00 hod
Vstupné 65 Kč, 111 min., titulky, do 15 let nevhodné
Milostné drama. Rebecca se po tragické smrti Tommyho
rozhodne k umělému oplodnění za pomoci klonování
lidské DNA a celý svůj život pak čelí důsledkům svého
kontroverzního rozhodnutí.
Dluh
Úterý 28. února od 19.00 hod
Vstupné 65 Kč, 114 min., titulky, do 12 let nevhodné
Drama. Tři agenti Mossadu jsou konfrontováni
s důkazem, že nacistický válečný zločinec, kterého
před 30 lety ve Východním Berlíně zabili, se před pár
měsíci objevil živý a zdravý.
.

.

.

.

Výstava: "Skautské století"
Do 28. února v Městském muzeu v Mimoni
Výstava k výročí 100 let založení českého skautingu.
Současné i historické obrázky a významné osobnosti
mimoňského skautingu.
.

Chudák Harpagon
Čtvrtek 23. února od 19 hod, KD u Jezera,
Stráž pod Ralskem,
Na motivy komedie Lakomec nastudovala Divadelní
společnost Josefa Dvořáka, v hl. roli Josef Dvořák
vstupné 250 Kč, předprodej vstupenek Panda Sport
.

Mimoňský masopust
Sobota 25. února na náměstí 1. máje od 10 hod
Zabijačkové pochoutky, průvod masek, Masopustní
veselice a taškařice
.

Muzeum Čtyřlístek v Doksech
Otevírací doba celoročně od středy do neděle
od 13 do 17 hod
V podkroví budovy knihovny je umístěna stálá expozice
věnovaná vývoji komiksu čtyřlístek, postavičky v téměř
životní velikosti, Fifinčina kuchyně, Myšpulínovy vynálezy.
.

Vísecká rychta v Kravařích
31. března Velikonoce na Rychtě

INZERCE

P O Z VÁ N K A

PEDIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ
v pohodlí Vašeho domova.

Aerobik cvičení pro každého

PROVÁDÍM:
• klasickou pedikúru • P.Shine
• peeling • modeláž nehtu
• ošetření kuřích ok
• ošetření zarůstajících nehtů
• masáž lýtka a plosky nohy

MOBIL: 773 698 786

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

.

.

.

.

.

.

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Články, fotografie, zprávy, inzeráty a příspěvky do společenské rubriky posílejte s uvedeným telefonním kontaktem
autora článku na adresu zpravodajstvi@brniste.cz , nejlépe jako přílohu, fotografie ve formátu JPG.
Inzerce ve Zpravodajství je pro firmy a organizace se sídlem v Brništi zcela zdarma. Inzeráty je možné přinést na podatelnu
OÚ nebo poslat na adresu zpravodajstvi@brniste.cz.
Ceník černobílé inzerce pro ostatní subjekty:

Celá strana A4
Polovina strany A4 (A5)
Čtvrtina strany A4 (A6)
Osmina strany A4 (A7)
Příští vydání Zpravodajství očekávejte v dubnu, uzávěrka 23. března 2012.
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Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 10. února 2012 nákladem 500 ks.

