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ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
Období vánočních svátků a oslav konce roku jsou nenávratně minulostí. Než jsme se nadáli, přehoupl se nový rok
2011, a už tu máme únor. Všichni bychom si přáli, aby ten letošní rok byl lepší než loňský, abychom ho prožili ve zdraví,
klidu a pohodě.
Bohužel hned 14. ledna počasí ukázalo opět svou nevyzpytatelnost. Prudkým oteplením, kdy roztál sníh a led, voda
tekla z luk a polí, v kombinaci s deštěm, se bleskovou rychlostí naplnilo koryto Panenského potoka. V 10 hod.
dopoledne jsme vyhlásili 2. stupeň povodňové aktivity a před polednem rozhlasem varovali občany. Naštěstí
odpoledne přestalo pršet a i když do večera voda ještě mírně stoupala, před půlnocí začala hladina klesat. Chtěl bych
touto cestou poděkovat našim dobrovolným hasičům, kteří po celou dobu drželi pohotovost. Následující den v sobotu
se voda postupně vrátila do koryta potoka. Zůstaly zaplavené zahrady a louky, bez větších škod na majetku. Přesto, že
byla dohodnuta s Povodím Ohře likvidace následků loňských povodní, nebyla zatím pro nepřízeň počasí a velkou část
postižených oblastí provedena. Je dohodnuté vybagrování asi 400 m3 naplavenin v kritických místech a tam, kde se
dostane technika. Dále úklid potoka a jeho břehů s protipovodňovou prohlídkou celého toku. Zvýší se tlak na obyvatele
v okolí potoka, aby z něho nedělali skladiště a smetiště.
Dále bych chtěl zmínit údržbu silnic a chodníků za loňský prosinec. V tomto měsíci sněžilo téměř každý den a spadlo
rekordně sněhu. Obec stálo odklízení sněhu a posyp téměř 220 tis. Kč, což není malá částka pro obecní rozpočet.
Loňský rok byl mimořádně bohatý na srážky, přinesl zvýšené hladiny i spodních vod, a tak v místech kde jsou prameny
a mokřady, vyvěrají na povrch. Některé občany to trápí u jejich domovů a chtějí okamžitou nápravu. Obec má ale
omezené finanční možnosti a nemůže hned vyhovět všem a ve všem.
Dále bych chtěl informovat o podání žádosti na získání dotace LAG Podralsko na výměnu oken a dveří na základní
škole ve Velkém Grunově. V současné době připravujeme žádost o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na poškozené mosty, lávky a propustky po povodních v celkové hodnotě téměř 10 milionu Kč. Do konce letošního roku by měla
mít obec Brniště dokončený územní plán, na který bude také čerpána dotace. Je toho ještě hodně, co by obec a občané potřebovali. Musíme vše realizovat postupně dle finančních možností, protože žádná z dotací není hrazena 100%
a obec ji musí ze svého dofinancovat.
V minulém čísle Zpravodajství jsme Vás informovali o připravovaných schůzkách s občany ohledně možné těžby na
Tlustci firmou Chlup s.r.o. Pevný termín jednání doposud nebyl stanoven.
Závěrem bych Vám chtěl všem ještě jednou popřát v tom letošním roce mnoho zdraví, síly, štěstí, spokojenosti
a pohody.
Váš starosta Ing. Pastorek Ivan
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Z jednání zastupitelstva
Druhé jednání zastupitelstva obce se konalo 29. prosince 2010
Hlavním projednávaným bodem zastupitelstva bylo
schválení rozpočtu na rok 2011. Rozpočet je
vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši
11.751.000,- Kč. Zajišťuje chod obce ve všech
hlavních oblastech od školství, přes zabezpečení
technických záležitostí jako je veřejné osvětlení,
odpadové hospodářství, péče o zeleň, příspěvek na
kulturu a další oblasti. Na základě rozhodnutí zastupitelů byla uzavřena veřejnoprávní smlouva se Stráží
pod Ralskem na zajištění výkonu přestupkové komise a na odchyt volně se pohybujících psů. Zastupitelstvo mělo také příjemnou povinnost schválit
drobné finanční odměny občanům jako poděkování
za práci pro obec v loňském roce. Další blok
projednávání se týkal obecně-závazných vyhlášek.
Protože se změnil zákon o poplatcích a začal platit
daňový řád, bylo třeba je všechny aktualizovat. Obec
má tyto vyhlášky - o místním poplatku ze psů, za
užívání veřejného prostranství, ze vstupného a důle-

žitou je vyhláška o odpadech. Zastupitelstvo se
rozhodlo vstoupit do Místní akční skupiny LAG Podralsko, která spojuje obce v okolí. V rámci členství se
dají podávat žádosti o dotace. Hned dalším usnesením zastupitelé rozhodli o podání žádosti o dotaci na
výměnu oken v Základní škole ve Velkém Grunově.
V rámci Mikroregionu Podralsko rozhodli o zřízení tří
kusů informačních tabulí pro jednotlivé části obce.
Dopravní autobusová obslužnost bude v roce 2011
dofinancována příspěvkem z obce ve výši 124.380,Kč. Ve spolupráci s Podralským nadačním fondem
ZOD Brniště byla projednána smlouva na pronájem
pozemku komunikace, propojující obec směrem k nádraží. Nadační fond požádá o dotaci na opravu této
cesty. Minulé zastupitelstvo schvalovalo komise, jako
poradní orgány zastupitelstva. Na svém druhém
prosincovém jednání doplnilo kulturní komisi a redakční radu o paní Hanu Pekárkovou.

Třetí jednání zastupitelstva obce se konalo 26. ledna 2011
Na jednání zastupitelstva byl přizván lesní hospodář
pan Jirotka, který předložil zprávu o hospodaření
v obecních lesích. Ve vlastnictví obce je více než
170 ha lesa. To není malá výměra a tak finanční výbor
provede ještě hlubší analýzu ekonomického výsledku za loňský rok. Zastupitelstvo projednalo otázku
nájemného v pronajatých bytech a rozhodlo jednat
s nájemníky o jeho navýšení. Rozhodlo také o zahájení II. kola prodeje zbývajících 4 bytů v bytovkách
v Luhově. Firma Apollo Metal plánuje modernizaci
provozu a kanalizaci s čistírnou odpadních vod. Bylo
odsouhlaseno kladné stanovisko za předpokladu, že
se nezhorší životní prostředí pro obyvatele obce.
V bloku finančních záležitostí bylo schváleno rozpočtové opatření za rok 2010, střeleckému týmu
Haman - team 5 000,- Kč (v tomto týmu úspěšně obec
reprezentuje Klára Bartošová), K-centru Česká Lípa
3 000,- Kč na proti drogovou prevenci a 3 000,- Kč
Centru pro zdravotně postižené. Řada místních komunikací v celém katastru obce je doposud ve vlast-

nictví státu. Zastupitelstvo dalo souhlas s podáním
žádosti o bezúplatný převod některých z nich (jedná
se o přístupové cesty k bytovkám v Brništi a v Hlemýždí a k řadě okálů ve Velkém Grunově). V převodu
dalších komunikací se bude postupně pokračovat.
Gymnáziu v Mimoni hrozí uzavření ze strany zřizovatele, kterým je Liberecký kraj. Členové zastupitelstva
s tímto krokem vyjádřili nesouhlas. Bylo rozhodnuto
o zveřejnění záměru prodat část pozemku 59/1 ostatní plocha v k. ú. Velký Grunov. Ani školství neuniklo
pozornosti zastupitelů, seznámili se s výroční zprávou ZŠ a MŠ za školní rok 2009-2010.
Již v prosinci zastupitelé přijali pravidlo, že se jejich
jednání budou konat poslední středu v kalendářním
měsíci.
A tak pozvání na další předpokládaná jednání

23. února 2011 a 30. března 2011
vždy 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.

Vracení vysoušečů
Dále bychom chtěli požádat občany, kteří mají ještě
vysoušeče zdiva, aby je do 10. února 2011 vrátili
- zkontaktujte se s p. Nekolou nebo p. Kadrnkou případně
nahlaste požadavek na odvoz vysoušeče na obecní úřad
- tel. 487 850 338 nebo 487 850 193.

Poplatek za psa je splatný jednorázově do 30. dubna, a to
ve výši 100,- Kč za každého psa.

Upozorňujeme občany, že na přelomu měsíců březen
a duben bude vyhlášeno výběrové řízení na pronájem
restaurace popřípadě celé provozovny kulturního domu
ve Velkém Grunově. Další informace sledujte na úřední
desce nebo na internetových stránkách naší obce.

Poplatek můžete uhradit v podkladně obecního úřadu,
případně na účet obce. Bližší informace na webových
stránkách obce včetně vyhlášek o místních poplatcích.
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Anketa pokračuje, aneb zeptali jsme se za Vás
V minulém čísle Zpravodajství jsme několika otázkami oslovili nové zastupitele obce.
Tentokrát jsme s otázkami vyrazili za paní Ivou Tomkovou, dlouholetou paní učitelkou a ředitelkou školy.
Paní učitelko, podle Vašeho vřelého vztahu k obci,
jste zdejší rodačka?
To nejsem, pocházím ze Železnobrodska. Do Velkého
Grunova jsem přišla na umístěnku do mateřské školy ve
svých pouhých osmnácti letech. Tehdy mateřská škola
nahradila zemědělský útulek. Že nevíte, co to bylo? Sem
pracovnice v zemědělství dávaly na pohlídání své ratolesti,
aby mohly pracovat. V mateřské škole jsem strávila jen
několik let. Táhlo mě učit děti na základní škole. Tak jsem
se dala v Liberci na studium. Provdala jsem se a přišly na
svět děti, syn a dcera. Práci ve školství jsem zůstala věrná
po celý život. Raději jsem učitelovala než ředitelovala
a pohybovala jsem se mezi školami v Brništi a Velkém
Grunově. Milovala jsem práci s dětmi v první třídě. Od roku
1979 až do svého odchodu do důchodu jsem se věnovala
právě prvňáčkům.
Práce s dětmi je náročná, jak jste relaxovala a co Vaše
koníčky?
Byla jsem a jsem zvyklá na práci, tak i doposud máme za
domem na zahradě co obhospodařovat. Ale měla jsem
vždy ráda práci i s dospěláky, spíš dospělačkami. Do devadesátých let jsem vedla ve Velkém Grunově Svaz žen.
Dnes už nepokračuje, ale velmi mě těší, že funguje
v Brništi Sdružení EVA. Protože můj muž je myslivec, byla
jsem zapojena v mysliveckém sdružení. Ale byla jsem tím
myslivcem, lovcem beze zbraní. Věnovala jsem se dětem
v mysliveckém kroužku.
Hovoříte o sdružení žen v Brništi, Velkém Grunově,
ještě máme také Luhov. Obec vlastně spojuje tři
původní, jak jdou dohromady?
Ani dětské kolektivy nešly nikdy proti sobě, někdy si možná
vyměnili mužští názor v hospodě. Ale já vnímám obec jako
celistvou, nikdy se nikomu nenadržovalo. Dění v obci dlouhé roky zaznamenávám v kronice. Protože kronika od roku
1946 chyběla a já zde žiji dlouho, shrnula jsem základní
informace v takovém padesátiletém bloku. Následně
každý rok kronika zachycuje počasí, řízení obce, kulturu,

školství, rozvoj podniků. Snažím se zachovat pravdivost,
objektivitu. A tvořím i fotografickou přílohu. Obec měla také
své osobnosti. Jednou z nich byl pro mě pan inženýr
Hrubý, který se zasloužil o rozvoj zemědělského družstva
a položil základ provozům, které fungují doposud.
Máte jistě nějaké ideály, přání, jak by obec měla
vypadat, co se Vám líbí či nelíbí?
Od roku 1956 jsem působila ve školství v této obci. Sama
jsem vychodila venkovskou obecnou školu a považuji ji za
nejlepší pro vzdělání a výchovu dětí mladšího školního
věku. Pro zachování dobré úrovně školství v naší obci je
nutné, aby zde přibývalo dětí a tomu prospěje podpora
výstavby rodinných domků. Přála bych si, aby zde bylo
stále tolik obětavých lidí jako nyní, kteří se věnují dětem ve
škole i v mimoškolním volném čase a aby se obec stále
pečlivě starala o zařízení škol, kulturních domů, sportovních hřišť i dalších objektů. Do budoucnosti bych však přála
naší obci novou školu. Jednu soustřeďující mateřskou
i základní. Provozy tří budov jsou energeticky i jinak náročné. Vím, že je to s ohledem na finance jen těžko či spíše
nerealizovatelné přání. Mrzí mě vandalismus, na který by
si měla policie více posvítit a více se věnovat i obcím.
O stavu kostela sv. Mikuláše jsem psala v minulém
Zpravodajství. Jeho oprava by byla náročná, ale zasloužil
by si jí, je dominantou obce. Ještě by se mi líbilo, kdyby
kraj, v jehož vlastnictví jsou komunikace, našel finanční
prostředky na jejich opravu. Mám radost z toho, že nám
v Grunově funguje obchod a přeji si, aby tomu tak bylo
i nadále, což oceňují hlavně ti dříve narození. Jako důchodkyně kladně hodnotím i péči obce, jejího SPOZU,
společenských i církevních organizací o starší obyvatele
i obětavou pomoc mnoha občanů všude, kde je toho v těžkých chvílích zapotřebí.
Paní Tomkovou jsme navštívili jen několik dní po
jejich narozeninách. Tak ještě dodatečně přejeme
hlavně zdraví, štěstí, pohodu, ať se daří! A děkujeme
za rozhovor.

Polovina za námi, polovina před námi…
Opravdu, je tu zase pololetí.
Zpívání u stromečku a Vánoce
jsou už jen milou vzpomínkou.
31. ledna čeká žáčky naší školy
vysvědčení. Určitě se všichni
snažili, aby dosáhli co nejlepších výsledků. A i když se to
někdy nepodařilo, na konci
školního roku to bude jistě lepší.
Paní učitelky i děti se moc těší
na nové prvňáčky, kteří se přijdou do školy zapsat 11. února.
Nemějte strach, malíčkové,
škola je náš kamarád a určitě se
vám tu bude líbit.
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Informace o činnosti základní organizace svazu chovatelů poštovních holubů
Brniště za rok 2010.
Rok 2010 byl pro činnost naší základní organizace rokem
zlomovým. Na základě výsledků za předchozí roky, začal
být vyvíjen tlak některých členů z oblastního sdružení
Sever, aby byl změněn směr závodů v nastávajících sezónách. Hledali tím cestu, jak bez svého přičinění získají již
na startu výhodu oproti ostatním chovatelům. Byl vytvořen
plán závodů se starty za hraničními kopci ze severních
směrů v Německu. Pokud vezmeme v úvahu ještě nekontrolované posilování severněji položených základních
organizací zahraničními chovateli, hlavně pak Poláky, je
zde vidět zřejmá snaha o co největší zvýhodnění chovatelů
s holubníky na doletové straně pohraničních kopců oproti
těm holubařících dále v republice.
Po zvážení mnoha okolností bylo rozhodnuto zástupci
jižněji položených organizací Doksy, Nový Bor, Kunratice
u Cvikova a Brniště, že opustí oblastní seskupení Sever
a začlení se do oblastního sdružení Polabí. Tento odchod
provázela celá řada vyjednávání o majetkovém vyrovnání.
Jmenované organizace byly členy oblasti Sever od prvopočátku a velikou měrou se podílely na získání majetku,
a to hlavně dopravních kapacit pro závody holubů s celým
potřebným zázemím. Postoj výboru nás však ničím nepřekvapil a raději jsme zvolili cestu odchodu bez spravedlivého vypořádání než setrvání v tomto sdružení. Po
odchodu celé řady špičkových chovatelů z oblasti Sever
odpadla konkurence těm, co zůstali a mohou opět bez
většího přičinění pomýšlet na umístění v závodech na
stupních nejvyšších. Samotné ukončení a rozchod byl
poznamenán velice trapnou skutečností, kdy při vyhlašování výsledků za letovou sezónu 2009 nebyl odměněn ani
mistr oblasti pohárem za první místo z důvodu šetření. Bylo
to snad proto, že byl právě z Brniště?

Díky podané pomocné ruce oblastního sdružení Polabí
jsme se sezóny 2010 účastnili jako plnohodnotní členové
tohoto oblastního sdružení a v podzimních volbách se náš
člen Vladimír Jón stal místopředsedou.
Samotná sezóna 2010 byla pro nás, co by pro nováčky
poměrně úspěšná. Opět se nám i přes nepříznivé klimatické podmínky podařilo obsazovat jak v závodech, tak i v konečném hodnocení přední místa. Na první sezónu v novém
seskupení nebyl výsledek špatný a každý z nás si sám
musí udělat rozbor, zda mu jeho svěřenci vrátili v závodech
to, co do nich v přípravě vložil. Jak už to v životě bývá,
někdo je spokojen více a druhý méně. Sezóna holoubat
2010 byla bohužel poznamenána rozsáhlými srpnovými
povodněmi a po zvážení dopadů této události na některé
naše chovatele bylo rozhodnuto, že se závodů mladých
nadějí ročníku 2010 nezúčastníme.
I přes značný úbytek členské základny v naší základní
organizaci, který byl zapříčiněn událostmi uvedenými výše, pokračujeme i nadále ve velice aktivním spolkovém
životě. Pravidelně se scházíme na společných členských
schůzích, během závodní sezóny pořádáme různé akce,
na začátek i konec sezóny společná posezení s manželkami u táboráku. Tak jako každý rok i letos připravujeme
tradiční holubářský ples. Zajištění a příprava tohoto plesu
je rok od roku náročnější, samotné získání cen do oblíbené
tomboly se stává problematičtější, ovšem nechceme porušit tradici a vynakládáme všechno možné úsilí na zajištění
této akce.
Touto cestou vás tedy zveme na XVI. Ples holubářů, který
proběhne dne 15. února 2011 ve zdejším kulturním domě.
Za ZO CHPH Brniště jednatel Selinger Petr
(redakčně upraveno)

Předvánoční setkání seniorů
V sobotu 18. prosince 2010 se v KD v Brništi konalo již tradiční setkání seniorů. Stalo se příjemnou tradicí, že toto setkání
pořádá obec Brniště pro své seniory před Vánoci, kdy je chvilka klidu na rozjímání, popovídání si a i zavzpomínání na ty, kteří
již nemohli přijít.
V úvodu všechny přítomné pozdravil a přivítal p. starosta Ing. Ivan Pastorek a také, již tradičně, přispěly k dobré pohodě děti
z naší školy s p. uč. Soňou Drugdovou. Vánoční koledy a písně potěšily srdíčka všech přítomných. Následovalo malé
občerstvení a pak až do půlnoci hrála, pro příjemnou náladu, kapela Vostyband.
Je potěšující, když se takhle sejdou naši spoluobčané a do budoucna bychom si přáli, aby se nás scházelo čím dál více.
Věříme, že se všem přítomným posezení líbilo a těšíme se příští rok na shledanou.
Mgr. Libuše Horáčková
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Zpráva o činnosti Sdružení EVA za rok 2010
Hned na začátku se o některých akcích zmíním jen
informativně. Větší pozastavení uskutečním u dvou akcí,
které se opravdu povedly.

bylo strašně líto a klobouk dolů, jak všechno zvládli.
Musíme doufat, že bude lépe. I když současné tání zase
pozlobilo.

Stručný přehled akcí
Ples sdružení EVA na počátku loňského roku měl opravdu
malou návštěvnost. Buď to bylo způsobeno změnou termínu, nebo tím, že se našim spoluobčanům na plesy nechce.
Přesto ho letos zopakujeme, a to opět poslední sobotu
v únoru. Jedno bylo pozitivní. Hudba Septima ze Zákup
hrála krásně a bylo dost místa na parketě pro kvalitní
tanec.

A jedna výzva na závěr! Pokud budete chtít a dáte
dohromady autobus plný lidí lačných po vínečku, zase pro
Vás sklípek zařídím.

13. března proběhl brnišťským sálem rej masek při dětském maškarním karnevalu. Jako vždy sál praskal ve
švech, a to byla ta největší odměna.
10. dubna k nám na hostování přijel divadelní soubor
z Českého Dubu. Zde mě mrzí též malá účast. Přišlo Vás
asi 30, a to je opravdu málo. Dalo by se říci, že to máme
doma, divadlo nebylo zas až tak drahé a stejně jsme líní
někam dojít.
Na čarodějnice 30. dubna se schází více a více rodičů
s dětmi. Zde chci poděkovat střelcům a hasičům za pomoc
při stavění vatry a za účast na dětském dni.
Jarní vítání občánků 18. dubna a podzimní 17. října je jednou z aktivit, která nás opravdu těší. Děti se rodí, Brniště
tak nezanikne, tak ať se dále daří.
Při zahájení školního roku mě zastoupila paní Pekárková
a prvňáci od nás dostali svůj první deníček.
14. prosince na mikulášské diskotéce odměnil Mikuláš se
svojí družinou všechny naše zlobidla balíčkem sladkostí.
Vzhledem k tomu že se sešlo jen 97 dětí, předali jsme
zbytek 53 balíčků dětem do MŠ.
Nebyla bych to já, kdybych se ještě nezastavila u připravovaného výletu na Moravu na vínečko. Víte, že nakonec se
nikam nejelo, a to nejen proto, že bychom si vše platili sami, ale hlavně proto, že nás dvakrát za sebou přepadla
velká voda. Zde chci Vám všem poděkovat, jak jsme vše
společnými silami zvládli. Těch, kterých se voda dotkla, mi

Nejpovedenější akce
První akcí byl dětský den 29. května, který se opravdu
vydařil. Sešlo se mnoho rodičů a prarodičů s dětičkami.
Všechny děti si pěkně zasoutěžily a odnesly si nějakou tu
odměnu. Počasí nám přálo, krásně svítilo sluníčko a po
dlouhé době nebylo slyšet žádné stížnosti. Chci zde též
poděkovat starším dětem, které nám pomáhaly.
Druhou akcí byl šplh na hrad Bezděz, a to 26. června. Vyjeli
jsme si vlakem a výlet to byl vskutku hezký. Počasí tak
akorát, trošku jsme se zapotili, užili spoustu legrace.
Musím se trochu pochlubit. Zlákali jsme na výlet i dva
chlapy! Zprvu jsem měla obavy, jestli vzhledem k předpovědi počasí někdo pojede, ale nakonec nás jelo dvacet.
Vím, že Bezděz je pro někoho vzhledem ke zdravotnímu
stavu náročným výstupem. Vězte, že letos 25. června opět
vyrazíme, tentokrát na zámek Sychrov. Byla bych ráda,
kdyby tato nová tradice v naší činnosti zakotvila a jezdilo
nás čím dál tím více. Vždyť aktivní odpočinek od práce
a všedních starostí je to nejlepší, co může být, i když to
nějakou korunu stojí.
Změna výše členského příspěvku
26. listopadu jsme na členské schůzi odsouhlasili, že
všichni budeme platit stejný členský příspěvek, a to 120,Kč ročně. Vím, že se to některým z Vás nebude líbit, ale co
to je 10,- Kč na měsíc. My tyto příspěvky používáme na
akce pro děti, nebo na občerstvení na členskou schůzi.
Kupujeme za to též drobné dárky našim jubilantkám.
Pozvánky
A na úplný konec Vás chci pozvat na ples, který se koná
26. února na sále KD Brniště a na tom samém místě proběhne opět rej dětských masek, a to 12. března 2011.
Těším se na další spolupráci.
Zdeninka Stoklasová

Aktuální zprávy z našeho hasičského sboru
Dne 6. 12. 2010 v 03:45 nám byl prostřednictvím
operačního střediska HZS Česká Lípa ohlášen požár
rodinného domu v Luhově. Po příjezdu na místo události
zde již zasahoval HZS Jablonné v Podještědí. Na pomoc
přijeli také dobrovolní kolegové z Mimoně a Stráže pod
Ralskem.
Další výjezd nám byl ohlášen o 4 dny později. Jednalo se
o požár jedné z výkrmných hal krůt, provozu č. 1. Bohužel
při výjezdu nás zradila technika a „trambus“ musel být
odstaven. Z tohoto důvodu jsme neváhali a použili náš
druhý výjezdový vůz - Avia 31 a zřídili čerpací stanici na
doplňování cisteren pomocí PS12.
Následující den, 11. 12. 2010 se konala Výroční valná
hromada SDH Brniště, kde byli seznámeni všichni účastníci s činností hasičského sboru za rok 2010 a s následnými plány pro rok 2011.
Se stejným nasazením jako v roce 2010 jsme vstoupili také
do roku 2011, když nám opět zazněla siréna a naše

jednotka již dvakrát musela zasahovat. Poprvé u požáru
stodoly v Luhově, kde nám opět pomohli se zdoláním
požáru kolegové z Jablonného v Podještědí, Mimoně
a Stráže pod Ralskem. Druhým výjezdem bylo nečekané
rozvodnění Panenského potoka, kdy naše jednotka celý
den monitorovala stav hladiny toku a v případě nouze byla
připravena zasáhnout. Toto je stručné ohlédnutí za činností našeho hasičského sboru posledních dvou měsíců.

Závěrem bychom chtěli všechny občany
jménem SDH Brniště pozvat na tradiční

Hasičský ples,
který se uskuteční dne

19. 3. 2011 v KD Brniště od 20:00.
Za SDH Brniště
Náměstek starosty Petr Gutkais
Velitel jednotky Lukáš Kuběna
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Cvičíme každou středu

Národní týden manželství
Každý rok v týdnu, kdy má svátek Valentýn (letos je to
od 14. do 20. 2.), probíhá Národní týden manželství
(NTM) - vhodná příležitost pro všechny manželské páry
zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem romantiky a NTM se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství
neměly chybět.
Národní týden manželství je zastřešující občanskou
iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, zaměřené na praktický rozvoj manželství a podporu jeho
hodnoty ve veřejném prostoru. NTM vyslovili podporu:
bývalý senátor Martin Mejstřík, herec Jan Potměšil,
psycholog doc. Jaro Křivohlavý, expremiér Jan Fischer,
premiér Petr Nečas a další. Více je možné se dočíst na
www.tydenmanzelstvi.cz .
V tomto roce chceme v rámci Národního týdne manželství
uspořádat dvě zajímavé akce i u nás v Brništi a pozvat
v jednom dni - v sobotu 19. 2. - pouze manželské páry
a v druhém dni - v neděli 20. 2. - všechny, kteří by rádi
slyšeli něco o jazycích lásky, o tom jak lásku dáváme a jak ji
přijímáme…
Srdečně Vás zveme k nám do Oázy, a proto nepřehlédněte
naše pozvánky otištěné v tomto Zpravodajství. Jednu na
„Valentýnské odpoledne“ a druhou na seminář „Pět
jazyků lásky“.
Za sbor Bratrské jednoty baptistů v Brništi, Miloš Matys

Valentýnské odpoledne

Pět jazyků lásky
v manželství

Motto: „Dobré manželství není samozřejmost“

Srdečně zveme manželské páry

v sobotu 19. února od 16 hodin
Drobné překvapení při uvítání
Přípitek a bohaté slavnostní pohoštění
Živá hudba
Soutěže pro páry
Tombola o ceny
Po ukončení možnost shlédnout film Fireproof
(anglicky s titulky)

Naše kapacita postarat se o děti
je velmi omezená, prosíme,
zajistěte si vlastní hlídání.
Slavnostní oblečení
umocní slavnostní atmosféru.
Přihláška párů k účasti do čtvrtka 17. února
na tel. 777 335 426, i formou sms.

Ve sborovém domě Oáza Brniště 13 pořádá sbor BJB Brniště
u příležitosti Národního týdne manželství

Seminář s Mgr. Michalem Krchňákem, otcem pěti
dětí, při kterém chce povzbudit a inspirovat přítomné
k novým dimenzím v manželských vztazích.

KDY: neděle, 20. února 2011 od 15 hodin
KDE: sborový dům Oáza BJB Brniště 13

Pořádá BJB Brniště, tel. 487 850 009, www.bjb-brniste.cz

Pro manžele, kteří jsou na pokraji zhroucení,
i pro ty, kteří jsou v pohodě,
stejně jako pro ty, kteří se na manželství připravují.
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Co tam pořád dělá?
V prosinci se paní Kasalová, jako dlouholetá pracovnice
technické čety s kolektivem a s prací rozloučila a odešla do
zaslouženého důchodu. O své dojmy se chtěla podělit následujícím příspěvkem, který nazvala: Co tam pořád dělá?
„Naše parta začínala ve třech, to se psal květen r. 2001.
Venku už hřálo sluníčko a nás čekala práce všeho druhu.
Tehdy na Obecním úřadě v Brništi byl starostou pan
J. Češek. Sběr odpadků, úklid, hrabání trávy, sekání,
zedničina, různé natírání, opravy rybníku, ploty, zlámané
lavičky, opravy kaplí…. Jednou tu, podruhé tam a do
třetice i v lese se musí uklidit, pořezat spadlé stromy, větve
spálit, pročistit cesty, vysázet stromky. Také školy a školku
čekala oprava, malování a natírání. I na výdej jídel došlo,
když bylo potřeba. S prací narůstali i zaměstnanci. Přišel
čas a pan starosta Češek odešel na zasloužený odpočinek. Do důchodu hodně zdraví, štěstí a děkuji za milou
vzpomínku i za to, co jsem se naučila.
Vítala jsem pak nového pana starostu Janderu. Za podpory a elánu zastupitelstva se pracuje dále. V lese se těží
dřevo, uklízí a pálí větve. V kolně úřadu se hobluje kůra,
opalují se kůly a bouchají ploty. Sezónní pracovníci vše
zvládají, někdo začíná, někdo už je mazák. Úprava rybníku
slouží ku prospěchu, také vodník Vratislav a jeho okolí se
líbí. Vánoční stromky, lístky do tomboly, zajištění výběru
parkovného při pouti… pořád je co dělat. Ještě je tu krásná
náves, má nový kabát a je jí potřeba udržovat a čistit (leč
vandaly je ničená). Obecní parčíky též září, ale potřebují
také údržbu. To vše spoluzaměstnanci TKO zajišťují
a udržují. Práce zkrátka nekončí. Někdo musí vyčistit

občas kanály, jiný pere záclony, ubrusy či dresy fotbalistům
z Brniště. Připravují se také sály v Brništi a ve Velkém
Grunově na společenské akce. Spousta zaměstnanců se
prostřídala, ale vzpomínky zůstávají. Proto touto cestou
i tomuto starostovi patří upřímný dík za vše. Hodně zdraví,
pane starosto, pohodu a klid.
Loučím se i s partou, se svými kolegy a vzpomínka zůstává, děti.“
V Brništi, 31. 12. 2010

Společenská rubrika
Blahopřání
Dne 26. února 2011 oslaví své životní jubileum paní
Hana Pekárková.

„PŘEJEME TI, ABYS MĚLA V ŽIVOTĚ VŠE,
CO SI BUDEŠ PŘÁT,
AŤ MÁŠ SVOU LÁSKU KOMU DÁT,
AŤ TĚ MÁ KAŽDÝ RÁD,
AŤ NAJDEŠ VŠE CO POTŘEBUJEŠ KE ŠTĚSTÍ,
RUKU CO V ŽALU POHLADÍ,
ROZUM CO V NOUZI PORADÍ
A PŘÁTELE, KTEŘÍ NIKDY NEZRADÍ.“
Manžel Jiří a děti s rodinami

Hřiště nebo hřbitov?
Celý rok chodí naši spoluobčané na hřbitov za svými
zesnulými. Jaké je jejich zděšení, když jednou chybí váza
nebo svítilna a lampičky jsou rozbité. O to více si všímají,
koho na hřbitově také potkávají. Není příjemné vidět děti ve
školním věku, jak odbíhají nebo skáčou přes zídku. Bohužel starší občané je neznají a nemohou je honit. Kde je úcta
k zesnulým? Vždyť děti jsou obrazem svých rodičů.
Já sama jsem se už setkala i s dětmi, které si od hřbitova
dělají závodní dráhu. Hup, dva schody od hřbitova, po
schodech okolo školy a Obecního úřadu, hurá na chodník
a pak na parkoviště rychle smyk a znovu dokola, až to
omrzí. Co by se stalo při střetu s chodcem nebo autem?

S přibývajícím světlem ve dne budou naše děti déle venku,
proto bych uvítala, kdyby rodiče občas zkontrolovali, jak
jejich děti využívají svůj volný čas, a jestli nepobíhají po
hřbitově.
U školy je malé hřiště, které mohou na fotbálek, vybíjenou
nebo volejbal využít. Samozřejmě pokud zde nezůstanou
pet lahve, sklo, papíry, sáčky od brambůrků a jiný odpad.
Vždyť kontejnery na odpad jsou blízko.
Nikoho sice nejmenuji, ale doufám, že ti, kterých se to týká,
si to vezmou k srdci.
Květa Kupková
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MALÝ VELKÝ MUŽ
Zkušenost není to, co člověka potká,
ale co člověk udělá s tím, co ho potkalo.
((Aldus Huxley))
Dobrá svačinka, lahvička pití, zápisník, tužka a krásné
počasí. Lednový den se svými deseti stupni tepla v roce
2011, kopec Tlustec s více než deseti stupni ((ale
stoupání)) jako ležící indián proti modré obloze. Také
v roce 2011.
Krásná silueta, kterou při malé trošce fantazie můžete
vidět jen a jen z Brnišťského vlakového nádraží. Třeba při
čekání na vlak. Stačí však postoupit o pár stovek metrů
dál…a nevidíte nic. Myslím z profilu obrovského indiána.
Výjimečná kuriozita, která brzy zmizí. Člověk ji vytvořil
…člověk ji vymaže.
Zůstanou jen nostalgické vzpomínky budící fantazii a dobrodružství dávného dětství. Člověk vyloudí lehký úsměv,
vytáhne svačinku, ještě malou chvilku posedí… a jde dál.
Svačinka pomalu mizí, pitíčko ubývá a papírový sáček
odlétne na okraj cesty. Rozpadne se, rozloží.
,,Cestička k domovu, nádherná je…“ zpívá se v jedné
prastaré lidové písničce.
Podél té, která vede k domovu ,,Brništáků“ ještě před pár
lety rostly naše orchideje. Ne ty tropické, pestrobarevné,
visící ve spleti pralesních lián, ale ty naše, české. Zdánlivě
nenápadné, krčící se ve spadaném listí. Při blízkém pohledu ale vynikají stejnou malebností utajenou v něžnosti
a jemnosti. Lodyhy bradáčků vejčitých - Listera ovata (L)
stoupaly z náručí zelených listů připomínajících tvarem
šupiny vánočních kaprů a žlutozelené květy, při zvětšení
třeba jen obyčejným zvětšovacím sklem, zase připomínaly
okřídlené postavičky lesních skřítků.

Jeden znak mají ale přece jen společný. Jejich stavy
povážlivě klesají.
Na rozdíl od bradáčků je jeden z hlavních důvodů zřejmý
a snadno odstranitelný. Jsou to doupní ptáci a hnízdí v různých dutinách. Především stromů. Těch ale vlivem kácení
člověkem ubývá a tak sýkory vyhledávají vyjímečně různé
jiné příležitosti, kde se však stávají snadnou kořistí
predátorů.
Sýkorám chybí hnízdní příležitost. Nemají kde založit
hnízda a vychovat potomstvo.
Kráčím dál a najednou proti mně vyběhne malý psík.
Huláká, jak kdyby potkal mastodonta, ale blíž nejde. Jdu
dál…a nevěřím vlastním očím.
Malý klučina, JEDENÁCT, DVANÁCT LET, sbírá podél
cesty vyházené odpadky a ukládá je do velké tašky. Jednu,
stejně velkou, má už zavěšenu na svém kole, opřené
o strom.
Co jde, vyhrabává z posledních zbytků sněhu.
Prohodím s ním pár slov … a pak,… zamyšleně odcházím
tam, kde jsem odhodil svůj papír od svačiny. Nikdy se
nerozpadne ani nerozloží. Alespoň ne tam, kam ho
neodvezou popeláři.
I malý Velký muž, jak jsem mu začal říkat, odcházel z našeho setkání zamyšleně. Viděl velkého ležícího indiána,
který již brzy zmizí, nikdy neviděl kvetoucí bradáčky, a nevěřícně naslouchal vyprávění o sýkorách.
A tak jsem získal nového přítele. Je to malý Velký muž.
A jak se jmenuje a odkud je? Myslím, že to není důležité.
Sami ho jistě poznáte.
Je to … malý Velký muž.

František Marcín

Od května do července jsem průběžně chodíval počítat
jejich stavy a radoval se z tiché krásy. Zmizely jak mávnutím kouzelného proutku. Zmizely stejně náhle a tajemně
jako jejich druhové, rostoucí v Luhově v místech, kde se
lidově říká ,,U vily.“
Porovnávám obě dvě lokality již řadu let a marně se
snažím nalézt odpověď. Je mnoho variant, ale jedna
vylučuje druhou.
V každém ročním období hledám příznaky důvodu jejich
tajemného mizení.
Tužka píše poznámky do notýsku a pomalu kráčím po
upravené cestě dál. Poslední zbytky sněhu naznačují
začátek roku a sem tam zaslechnu ,,tíkání“ sýkor. V naprosté většině to jsou koňadry - Parus major. Sem tam se
mihne modřinka - Parus caeruleus, nebo uhelníček - Parus
ater. Také babka - Parus palustris ve výjimečných případech doplní jejich malá hejnka, hledající pod kůrou stromů
drobný, zimující hmyz.
Která sýkora mi ale v posledních letech zcela chybí, je
ptáček s chocholkou. Jako papoušek kakadu ji dokáže
vztyčovat a sklápět. Sýkora parukářka - Parus cristatus.
Jistě že ve své podstatě není možné zastihnout všechny
tyto druhy pohromadě. Některé z nich vyžadují naprosto
odlišné biotopy a tak za nimi musíme např. do jehličnatých
lesů.
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Jízdní řády - autobusy
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Jízdní řády - vlaky
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Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Brniště

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
ZŠ BRNIŠTĚ
se koná v pátek 11. února 2011
v budově ZŠ v Brništi od 13.30 do 16.00 hod.
ŠKOLA NABÍZÍ:
1/ Výuku každého ročníku v samostatné třídě s malým počtem žáků.
2/ V každém ročníku kvalifikovaného pedagoga s individuálním přístupem k potřebám žáků.
3/ Výbornou připravenost dětí pro přestup na 2. stupeň ZŠ i na víceleté gymnázium.
4/ Velmi dobré technické vybavení školy (2 počítačové učebny, 1 PC v každé třídě, AV
technika).
5/ Bohatou nabídku mimoškolní činnosti: kroužek PC
kroužek Vv,
pěvecký kroužek
kroužek vaření
taneční kroužek
6/ Organizaci výletů po celé ČR a pobyt dětí ve škole v přírodě.
7/ Velmi dobrou spolupráci pedagogů s rodiči.
8/ Školní družinu s provozem v ZŠ Brniště od 6.30 do 15.00 hod.
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Nenechte si ujít

Redakční rada informuje:

12. 2. ve 13.00 hod. Dětský maškarní karneval
v KD Velký Grunov (pořádají skauti)

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.

.

19. 2. v 16.00 Valentýnské odpoledne
ve sborovém domě Oáza (pořádá BJB)
.

Za obsah a kvalitu článků zodpovídá přispěvatel.
Maximální velikost příspěvku je jedna strana ve formátu
A4, velikost písma 12. Ve výjimečných případech je možné
domluvit se o delším příspěvku. 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.

20. 2. v 15.00 hod. Pět jazyků lásky
- seminář o manželství ve sborovém domě Oáza
(pořádá BJB)
.

19. 2. Ples holubářů v KD Brniště
.

19. 2. Ples SK Ralsko v KD Velký Grunov
.

26. 2. Ples Sdružení žen Eva v KD Brniště

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

.

5. 3. Jarní ples skautů v KD Velký Grunov
.

11. 3. Ples SRPŠ Mimoň v KD Velký Grunov
.

Autorka fotografií na titulní straně, dále na str. 7 a 12 je
Libuše Konfrštová.

12. 3. Dětský maškarní karneval KD Brniště
(pořádá Sdružení žen EVA)
.

Příští vydání Zpravodajství očekávejte v měsíci dubnu,
uzávěrka 25. března 2011.

19. 3. Hasičský bál KD Brniště

Oddíl skautů Brnov zve:
všechny děti na

Dětský maškarní karneval,
který se bude konat dne 12. 2. 2011 od 13 hodin
na sále kulturního domu ve Velkém Grunově.
A teď něco pro dospěláky:

Jarní ples
se bude konat dne 5. 3. 2011 od 20 hodin
na sále kulturního domu ve Velkém Grunově.
K tanci a poslechu hraje SEPTIMA.

Akce v okolí v měsících únoru a březnu
Václav Josef Anderle - Obrazy
Od 15. ledna do 20. února probíhá v Městském muzeu
v Mimoni výstava obrazů V. J. Anderleho
2. patro muzea, vstupné 30,- Kč

Archeologické muzeum
22. února bude otevřeno
Archeologické muzeum Šatlava v České Lípě.
Expozice budou věnovány speleoarcheologii
- jeskyně a skalní převisy využívané člověkem,
a středověké hrnčířské výrobě v České Lípě

.

Komedie SBOROVNA
Úterý 15. února v 19.00 hod. divadlo Pavla Trávníčka
s nejlepší komedií současnosti SBOROVNA,
Kulturní dům u Jezera, Stráž pod Ralskem,
vstupné 150,- Kč, předprodej Panda Sport
.

Maškarní karneval s Honzou Krejčíkem
Sobota 19. února od 14.00 do 17.30 hod.
Velký sál KD Stráž pod Ralskem, vstupné 20,- Kč

Mimoňský masopust
Sobota 5. března od 10.00 do 16.00
masopust na náměstí 1. Máje
- stánkový prodej, atrakce, zabijačka, průvod masek,
soutěže pro děti, vystoupení kejklíře

Inzerce
Nabízím službu - vedení účetnictví i příspěvkových organizací včetně mezd
- zpracování daňové evidence - zastupování na úřadech - FÚ, OSSZ, ZP atd.

Palová Jaroslava, Velký Grunov, kontakt 774 879 428
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 3. února 2011 nákladem 500 ks.

