BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
ještě nedávno jsme oslavovali závěr roku loňského a než jsme se nadáli, máme tady únor roku nového. Stará pranostika říká:
„Na Hromnice o hodinu více“, a tak se můžeme těšit z postupně se prodlužujícího dne.
V době adventu loňského prosince obec pořádala řadu drobných kulturních akcí a setkání se seniory. Myslím si, že se povedly,
ale účast na nich nebyla bohužel nijak velká. Částečným vysvětlením by snad mohla být invaze chřipkového onemocnění či
nepříznivé počasí.
V letošním roce bychom se chtěli pokusit navázat na tradici masopustu a všechny vás zveme v sobotu 16. února do
masopustního průvodu. Masky jsou samozřejmě vítány. Bude zajištěno malé občerstvení i program pro děti.
A nyní z jiného soudku: Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2013 jako vyrovnaný, příjmy i výdaje jsou naplánovány
na 13.734.800,- Kč. V rámci výběrového řízení na svoz a likvidaci komunálního i tříděného odpadu uspěla firma AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. a od 1. února 2013 platí nová smlouva. Na ošetření historických lip u kostela bychom měli dostat
dotaci ve výši téměř 54 tisíc Kč od Ministerstva životního prostředí ČR. Menší část financí dodá obec a do konce března
by odborné zkrácení větví stromů mělo být provedeno. V polovině ledna provedla firma Machstav s.r.o. zateplení podlahy
půdy základní školy ve Velkém Grunově foukanou izolační hmotou. Cílem je snížení spotřeby elektrické energie, kterou je
škola vytápěna, až o 20%. Letos v létě plánujeme i výměnu plechové krytiny na střeše této školy, neboť současná je více jak
30 let stará a je v havarijním stavu. V rámci výběru nejvhodnější firmy na výstavbu víceúčelového hřiště v Brništi, zvitězila
z 11 uchazečů stavební firma GEDOS spol. s r.o. Česká Lípa s nejnižší cenou 1.099.045.- Kč bez DPH. Stavba je povolena
a byla již podána žádost na
LAG Podralsko o dotaci
na toto hřiště z Programu
rozvoje venkova.
Jak jsem se zmiňoval již
minule, v průběhu měsíce
února připravujeme otevření malého informačního
centra obce společně s prodejem květin a dárkových
předmětů, s možností posezení u kávy a internetu
pro naše občany.
Až budete číst toto Zpravodajství, budeme mít nového
prezidenta. Přeji všem, aby
to byl prezident spravedlivý, který bude národ spojovat, dobře reprezentovat
V tomto čísle najdete:
a hájit zájmy naší země.
Rozhovor s panem Blahoslavem Matysem
Prožívejte
ve zdraví a lásce
Klokánek v Brništi
klidný, pohodový rok 2013.
Informace z Podralského nadačního fondu
Pozvání na plesy
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít
Dětský maškarní ples v sobotu 9. února od 13 hodin v KD Velký Grunov
Manželský večer v pátek 15. února od 18 hodin v Oáze
Masopust v sobotu 16. února od 14 hodin, sraz u hasičské zbrojnice v Brništi
Dětský turnaj deskových her v sobotu 23. února od 9 do 18 hodin v Oáze
Dětský maškarní ples v sobotu 9. března od 14 hodin v KD Brniště
Jarní otevírání Stezky hastrmanů v sobotu 6. dubna ve 13 hodin u Obecního úřadu
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
25. a 26. setkání zastupitelstva obce
Na zastupitelstvu, které se uskutečnilo 19. prosince a bylo
v pořadí již 25., byl schválen rozpočet obce na rok 2013
jako vyrovnaný v celkové výši 13.734.800,‐ Kč na straně
příjmů i výdajů. Též byl schválen rozpočtový výhled na
období 2014 - 2016. Na základě vyhodnocení výběrové
komise, která vybírala ze tří nabídek, jsme schválili
dodavatele na svoz komunálního odpadu, firmu AVE, se
smlouvou na čtyři roky v celkové ceně 6.654.104,- Kč
bez DPH. Na základě vyhodnocení výběrové komise pro
elektropráce, která vybírala celkem ze sedmi nabídek, byl
schválen dodavatel na elektropráce pro obec – firma
ELEKTRO NEKOLA. Zabývali jsme se žádostmi o finanční
podporu na střelecký sport a fotbalisty. Dále jsme se
zabývali pronájmem pozemků. Odsouhlasili jsme
zateplení ve škole ve V. Grunově firmou Machstav, která
foukanou izolací vyplnila velký dutý prostor mezi stropem
a půdou, abychom tak zabránili dalším zbytečným únikům
tepla. Pan starosta nás dále informoval, že podal žádost

na LK ohledně oprav silnice ve V. Grunově, v místech, kde
se bortí opěrná stěna u potoka.
Na 26. zasedání ZO, konaném 16. ledna jsme schválili
podání žádostí o dotaci na vybudování víceúčelového
hřiště u ZŠ v Brništi a na knihovnu. Výběrová komise na
víceúčelové hřiště vybírala celkem z jedenácti nabídek
a zastupitelé na základě vyhodnocení schválili za dodavatele firmu GEDOS, která letos toto hřiště vybuduje
v ceně 1.099.045,‐ Kč bez DPH. Na základě žádosti
Centra pro zdravotně postižené jsme rozhodli přispět jim
částkou 5.000,- Kč. Další body jednání se týkaly pozemků
a smluv na zřízení věcných břemen. Zastupitelé byli
seznámeni s tím, že kontrolní výbor prošetřil námitku
jednoho z uchazečů výběrového řízení na elektropráce
a shledal ji jako neopodstatněnou.
Všechna usnesení ZO jsou zveřejněna na webu obce
www.brniste.cz.
Pro Zpravodajství zapsal Miloš Matys

OÚ INFORMUJE
Poplatek za odpad

Palivové dřevo z obecních lesů

Poplatek za komunální odpad je novou vyhláškou stanoven na výši 500,- Kč na osobu včetně důchodců a dětí,
kterým byla dříve stanovena úleva. Poplatek je splatný buď
jednorázově do 31. 3., či ve dvou splátkách, tedy 31. 3.
a 30. 6. Platbu je možné provést hotově na pokladně OÚ
nebo bezhotovostně na účet č. 6222421/0100. V případě
bezhotovostní platby uveďte jako VS rodné číslo
poplatníka. Pokud platíte za více osob, stačí to oznámit na
e-mailovou adresu obec@brniste.cz a poslat jmenný
seznam poplatníků, za které je poplatek hrazen. Známka
na popelnici vám bude doručena.

V loňském roce nabídla obec Brniště občanům možnost
odkoupení palivového dřeva, vyráběného z odpadu po
prováděných těžbách v obecních lesích. Zájem byl nečekaně veliký. Částečně byl pokryt, z větší části však žádostem nebylo možno vyhovět pro nedostatek vhodného
materiálu. Obdobně tomu bude i letos a v dalších letech,
vzhledem k výši předpokládaných těžeb a těženým
sortimentům.

Upozorňujeme občany, kteří se stěhují z obce, že jsou
povinni odhlásit se z placení poplatků a vrátit popelnici.
Popelnice není majetkem občana, ale svozové firmy
a obec za ni platí nájem. V případě, že nebude vrácena, bude dodatečně naúčtována cena nádoby ve výši 1200,- Kč.

Plesy únor – březen 2013
KD BRNIŠTĚ
9. února
Babský bál, Sdružení žen EVA
.

16. února
Masopust, zábavný program pro děti
.

23. února
Ples holubářů
.

9. března
Sdružení žen EVA – dětský maškarní
.

16. března
Hasičský bál Brniště

KD VELKÝ GRUNOV
9. února
Skauti - dětský maškarní
.

30. března
Skautský jarní ples
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Nabízíme tedy občanům možnost nákupu palivového
dřeva v různých dřevinách z těžby, která je v hodnotě
palivového dřeva dodávána z obecních lesů odběratelům
mimo obec. Prodejní ceny byly a jsou pro rok 2012 a 2013
následující:
Jehličnaté dřeviny a měkké listnáče (smrk, borovice,
modřín, topol, osika, vrba) - 800 Kč/m3
Tvrdé listnáče (javor, jasan, dub, bříza) + olše
- 1000 Kč/m3
Buk - 1100 Kč/m3
Dodávky byly uskutečňovány v celých délkách /5 - 13 m/,
dopravu hradí odběratel. Obec by mohla nabídku případně
rozšířit o rozmanipulování stromů na 1 - 2 m kusy, částečně
i zprostředkovat odvoz na místo určení za cenu dohodnutou mezi objednavatelem a odvozcem. Manipulace a poskládání do hrání by cenu 1 m3 navýšila o 150 Kč. I tato
finančně nákladnější forma je však omezena ročními
těžbami příslušného sortimentu.
Finančně nejméně náročným způsobem získání palivového dřeva jsou samovýroby. Zde se ceny až dosud
pohybovaly okolo 100 Kč za prostorový metr. Nízká cena je
dána podmínkou, že občan v rámci samovýroby odvede
část práce ve prospěch čistoty obecních lesů. Takto
vyrobené dřevo je však převážně slabší a horší kvality.
I zde je však nabídka značně omezená.

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Velkou výhodou pro naši obec jsou místní firmy poskytující práci jak našim občanům, tak i lidem z okolí, což je v dnešní
nelehké době velmi záslužné. Mezi takové firmy patří Glass-Metal. Jejím zakladatelem je, jak již jistě tušíte, pan Blahoslav
Matys. Jeho působení je ale širší, baptistická modlitebna je místem nejen pro věřící, ale i pro širokou veřejnost. Dlouhodobě
se tu uskutečňují kulturní akce a účast na společenském dění obce.
Pane Matysi, povězte čtenářům v úvodu něco o sobě,
Vaší rozvětvené rodině.
Společně s několika dalšími rodinami baptistické víry, přišli
moji rodiče do Brniště v listopadu roku 1945 z Polska. To
mně bylo osm měsíců. Nedávno jsme si u příležitosti oslav
obce tuto historii našich rodin připomněli výstavou fotografií v prostorách naší modlitebny. Do Čech se náš rod
vlastně vracel. Po téměř dvě stě let jsme si v cizině společně s vírou uchovali také naši řeč. Doba návratu nebyla
lehká, lidé se učili hospodařit, později přišla kolektivizace,
založení družstva. Já se v rámci možností vyučil strojním
zámečníkem a absolvoval vojnu, na kterou mám také řadu
vzpomínek. V roce 1968 jsem se oženil a zůstal v Brništi,
spjat s prací v přidružené výrobě ve zdejším družstvu.
Vychovali jsme tu naše děti a jsem šťasten, že všichni tři
synové i dcera žijí v naší blízkosti, v naší obci.
Zmínil jste družstvo a jeho přidruženou výrobu, tam je
asi třeba hledat i počátek Vašich podnikatelských
aktivit.
Rád vzpomínám na dobu, kdy byl předsedou pan Hrubý.
Jeho nadčasové myšlení vedlo k rozvoji a rozšíření aktivit
družstva, třeba v oblasti chovu černostrakatého skotu,
založení chovu krůt, pěstování plodin, zpracování masokostní moučky (tzv. kostičkárna), nebo otevření pískovny
a pily, až po výstavbu domků pro zaměstnance. Proto jsem
byl také rád, že potomci pana Hrubého přijali pozvání na
oslavy obce, spojené s dožínkami. Právě hledání možností
pro přidruženou výrobu družstva, zejména zaměstnávání
žen, nás spojilo. Kontakty a zkušenosti jsme hledali například v Kamenickém Šenově. V plánu bylo vytvořit pracovní příležitosti pro 20 až 30 žen. Až když jsem tyto
pracovnice začal řídit, uvědomil jsem si, jak velká je zodpovědnost práci mezi ně spravedlivě podělit, vysvětlit a v neposlední řadě ji také ohodnotit. Přidruženou výrobou
prošlo celkem asi 70 lidí a příjem pro družstvo byl také nezanedbatelný. Pro mě to byla velká průprava pro pozdější
rozhodnutí k založení soukromé firmy.
Rozhodnutí založit vlastní firmu přišlo hned na
počátku devadesátých let, že?
Ano a člověk se znovu začal učit. Jedno jsem věděl jistě:
sídlo firmy musí být v Brništi. V té době jsem se svým
společníkem z Nového Boru založil společnost s ručením
omezeným, jednal jsem s živnostenským a finančním úřadem, vše bylo úplně nové, ale pomohly mi mé dosavadní
zkušenosti. Znovu jsem sháněl práci pro zaměstnance
a hledal nové kontakty. Jsem velice rád, že naše firma je
rodinná, i když stále pokračujeme, nyní již se synem mého
bývalého společníka. Výrobu v Brništi řídí můj nejstarší syn
David, podílí se i další rodina. Já také pomáhám, jak je
třeba. Máme nyní 25 zaměstnanců z Brniště a okolí.
Tím se dostáváme do současnosti. Lustry vyrobené
ve Vaší firmě míří do celého světa, mám pravdu?
Každému zákazníkovi se snažíme věnovat maximum času
a každý lustr je vlastně originál. Nejprve vyslechneme jeho
představy, a pak vysvětlujeme naše možnosti. Máme zákazníky stálé, např. v Polsku nebo v Německu. Kromě toho
vyvážíme naše výrobky do celého světa. Mimo Evropu
byste je našla v Kazachstánu, v Jemenu, v Dubaji a v dal-

ších východních zemích či naopak ve Spojených státech.
Mezi největší díla patří lustr vyrobený pro Jemen. Jeho
průměr byl 12 m! Speciálně se musí vyhodnotit jeho zavěšení, samotné rozdělení svítidel, rozmístění a varianta
ověsů.
Tak si říkám, že převézt pak takový lustr přes půl
světa, je také kumšt!
Tak jako máme dodavatele na jednotlivé komponenty
lustrů, máme také dodavatele na speciální kartony. Vyrobený lustr zdokumentujeme, rozložíme na jednotlivé části
a důkladně zabezpečené převážíme, zasíláme letadlem či
lodí zákazníkům. Tím ale naše práce nekončí. S dílem
odjíždějí také naši pracovníci, kteří provádějí montáž na
místě.
Pane Matysi, vedle aktivit ve firmě bych také ráda
připomněla Vaše zapojení do společenského,
kulturního a duchovního života v obci.
Našemu baptistickému společenství se podařilo postavit
modlitebnu, která slouží nám věřícím a také všem
občanům. Scházíme se zde k našim bohoslužbám a akcím
společenstva. Nabízíme řadu zajímavých akcí široké
veřejnosti, ať již to jsou akce pro děti či dospělé, výuka
angličtiny, řada koncertů, letní tábory pro děti, spolupráce
při akcích obce. Kladu veliký důraz na pospolitost, ať
v rodině, ve víře i v celé společnosti.
Co byste v tuto chvíli spoluobčanům vzkázal?
Myslím si, že mezi námi lidmi existuje malá tolerance
k názorům jiných. Není vždy důležité se vším s druhými
souhlasit. Důležité je vyslechnout druhého, hovořit a vnímat argumentaci a vzájemně se respektovat. To ať se nám
do budoucna daří.
Povídalo by se dál, ale já si něco ponechám na další
příležitost. Jedno si ještě s rozhovoru s panem Matysem odnáším. Všichni víme, že sedmý den v týdnu je
neděle, ale měl by to také být den, který se ctí, měli
bychom odpočívat a nepracovat (jak vyznával jeho
otec). O to víc si ten čas užít s rodinou, svými blízkými, zkrátka s těmi, kteří nás potřebují a mají nás rádi.
Pane Matysi, děkuji Vám za rozhovor. Přeji Vám, Vaší
rodině a firmě ať se daří. Ať i nadále reprezentujete
Brniště po celém světě.
Mgr. Daniela Pastorková
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1. ROČNÍKU ZŠ BRNIŠTĚ

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ se koná v pondělí 11. února 2013
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 (v každé třídě 3 PC a dataprojektor,
v obou budovách interaktivní tabule, AV technika).
5/ Bohatou nabídku mimoškolní činnosti: kroužek Vv,
pěvecký kroužek
kroužek vaření
dyslektický kroužek
6/ Organizaci výletů po celé ČR a týdenní pobyt dětí ve škole v přírodě u moře (Chorvatsko, Itálie)
7/ Velmi dobrou spolupráci pedagogů s rodiči.
8/ Školní družinu s provozem v ZŠ Brniště od 6.30 do 15.00 hod.
Mgr. Věra Tvrdíková
ředitelka ZŠ a MŠ Brniště

V Brništi 24.1.2013

Prosinec v MŠ
Prosinec je pro děti nejkrásnějším měsícem v roce. Je plný tajemství
a překvapení. Dne 5. prosince navštívil naši školku Mikuláš, čert
a anděl. Do jejich podoby se převtělili příbuzní dětí z Brniště, za což jim
patří náš veliký dík. Děkujeme i firmě Apollo Metal, která zaplatila
dětem mikulášské balíčky.
S dětmi jsme si vánočně vyzdobily mateřskou školku a napekly
vánoční cukroví. S tím nám významně pomohly naše paní kuchařky.
Do MŠ přišel také Ježíšek a přinesl dětem nové hračky. Pro rodiče
a prarodiče si děti připravily vánoční besídku plnou básniček a písniček, kterou jsme zakončili společným posezením u cukroví a čaje.
Dana Tesařová a Věra Šulcová
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Komise pro kulturu a sport informuje
Máme za sebou rok 2012, kdy jsme si během podzimu
a zimy mohli v obci užít spousty kulturních akcí. Jsme rádi,
že se nám daří stále se scházet a přemýšlet, co zlepšovat
a co nového do kulturních aktivit přinést. Oslavy 660 let
obce, Vítání občánků, Setkání důchodců či Zpívání u vánočního stromu jsou již za námi. Mnozí z nás máme stále
akce v živé paměti a rádi vzpomínáme.
I přesto, že máme plesovou sezónu v plném proudu, sešli
jsme se nad plánováním nového roku. Letos bychom se
společně s vámi vydali do masopustního průvodu a užili si
masopustní veselí. Rádi bychom tímto oprášili tradici
brnišťského masopustu. V tomto Zpravodajství si přečtěte
bližší informace a v maskách na viděnou u brnišťské
hasičárny.

soutěž. Mnozí z nás rádi soutěží, a tak jsme se rozhodli
v tomto roce podpořit vaši uměleckou tvořivost a pro letošní rok vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější velikonoční
kraslici. O podmínkách soutěže se opět dočtete v tomto
čísle Zpravodajství.
V naší obci máme bohatou spolkovou činnost a jsem rád,
že i prostřednictvím Zpravodajství můžeme akce podporovat a propagovat, proto bedlivě pročítejte každé vydání
a nenechte si v první půli roku 2013 ujít Maškarní karneval,
Týden manželství, Dětský turnaj deskových her, Velikonoční bohoslužbu, Jarní vítání občánků, Otevírání rybníku
Vratislav - rybářské závody, Slet čarodějnic, Kuličkiádu,
Otevírání mysliveckého rybníku, Den matek a mnohé další.
za komisi
Lukáš Kuc

V minulých dvou letech jsme vyhlašovali obecní foto-

Výstava obrazů skončila
Během výstavy obrazů a solitér Aleny Dědicové – Steklé probíhala sbírka na záchranu kostela sv. Mikuláše. Výtěžek
předala osobně paní Dědicová panu faráři Horniakovi, celková vybraná částka mírně přesáhla 2600 Kč. Výstavu během
prosince shlédlo kolem 200 návštěvníků, jak místních, tak z okolí a naše obec získala na atraktivitě a někteří se rádi vrátí.
Například starostovi Nového Boru Jaromíru Dvořákovi se zalíbila zdejší Stezka hastrmanů a v létě se chystá přijet
s manželkou na kolech. Na výstavu zavítaly i děti z naší základní školy. Čtyři kresby s tématikou našich obcí zakoupil pan
starosta a tvoří první výzdobu budovaného infocentra. Dvě solitéry s názvem „Zakletá“ a „Hnízdo“ tvoří dočasně výzdobu
interiéru v Oáze.
kam

KLOKÁNEK v Brništi
Vážení občané obce Brniště,

13:45 sraz účastníků u hasičské zbrojnice
14:00 odchod masopustního průvodu
– zastávka u Obecního úřadu – povolení k průchodu obcí
(malé občerstvení, taneček)
– zastávka u mateřské školy – vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
(tradiční masopustní sladké pochoutky)
– kulturní dům Brniště („zabíjačková ochutnávka“)

Během průvodu nás doprovodí rozverným zpěvem a průpovídkami
Řehečské kvarteto.
Po průvodu bude program pro děti pokračovat masopustním veselím
s klauny Mirečkem a Leontýnkou, v kulturním domě.

dostali jsme možnost představit se vám na stránkách
vašeho zpravodaje, a proto bychom vás rádi seznámili
s naším zařízením Klokánek, který jsme otevřeli ve vaší
obci v lednu letošního roku. Klokánek je projektem Fondu
ohrožených dětí a jeho hlavním cílem je pomáhat dětem,
které potřebují okamžitou pomoc v krizové situaci, ať už se
jedná o zanedbávání péče, špatné bytové nebo finanční
podmínky rodiny, hospitalizace rodičů v nemocnici, až po
týrání či zneužívání dětí. Nabízíme dětem, kterým hrozí
například umístění do Dětského domova, tuto alternativu
náhradní dočasné rodinné péče, dokud se nemohou vrátit
do své vlastní rodiny, pokud je to možné nebo je jim
nalezena stálá náhradní rodina. Přijímáme děti od narození do 18 let, a proto u nás nejsou sourozenci rozdělováni, ale zůstávají spolu na jednom bytě. V jednom bytě žijí
nejvýše 4 děti a péče o ně je téměř stejná jako v běžné
rodině.
Děti, které jsou v Klokánku, jsou úplně stejné děti jako
všechny ostatní, snad jenom s tím rozdílem, že neměly
tolik štěstí, aby mohly šťastně a bez větších problémů žít ve
vlastní rodině. Proto se jim snažíme zajistit příjemné
prostředí, kde by se cítily spokojeně a bezpečně.
Za kolektiv zaměstnanců Jitka Mankovecká
vedoucí Klokánku Brniště
tel.: 724 567 557, e-mail: klokanek.brniste@fod.cz
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Vydařené setkání seniorů
V prosinci loňského roku jsme měli možnost účastnit se každoročního setkání seniorů našich obcí.
Poutavé vystoupení školáků za hudebního doprovodu učitelky Mgr. Soni Drugdové v nás navodilo vánoční atmosféru. Jak
účinkující děti, tak my ostatní, jsme si mohli pochutnat na výborném občerstvení. Aby každý z nás dostal servírované
dobroty, o to se obětavě staraly členky Sdružení žen Eva. Až do půlnoci jsme tancovali a zpívali za doprovodu skupiny
Vostyband, popovídali si se sousedy a věřte, že se některým z nás domů ani nechtělo.
Škoda jen, že se setkání nezúčastnilo více spoluobčanů. Vždyť nás autobus v 18 hod. přivezl do Brniště a o půlnoci každého z nás rozveseleného dovezl domů.
Všem, kteří se o zdárný průběh této vydařené akce přičinili, patří naše velké poděkování.

Anna Šamajová

Poděkování
Dovolte mi touto cestou poděkovat Mgr. Daniele
Pastorkové a obci Brniště za peněžité dary, věnované na
zakoupení společenských her, které si grunovské děti
mohou přijít zahrát v průběhu výpůjční doby v místní
knihovně, každou středu od 16 do 18 hodin. Hry, jejichž
zakoupení již dříve obec Brniště financovala, zničila k naší
velké lítosti povodeň v roce 2010.
Děkuji tedy mnohokrát jak jménem svým, tak i jménem
dětí, které si jistě rády přijdou zahrát.
Anna Šamajová

Manželství je umění
Tak zní motto letošního, již sedmého, ročníku projektu
s názvem Národní týden manželství. A je to poměrně
neotřelé vyjádření. Tradičními obory umění rozumíme například malování či sochařinu, hudbu, zpěv, divadlo nebo
literaturu. Při těchto činnostech vznikají krásné věci, ať
už trvalejšího rázu nebo nepřenositelné díky kouzlu
okamžiku.
Uměním jsou nazvány ale také na první pohled mnohem
obyčejnější věci: proměněná střela, dobrá kuchyně, či
schopnost ošálit druhé a vzít si, co mi nepatří (vida, když se
nakrást stává uměním, ani ono nezní tak nepatřičně).
Ale manželství jako umění? Ta, dnes tak upozaďovaná,
málem nadbytečná instituce (ano, byrokracie, papírování),
že by mohlo být nazváno něčím tak ušlechtilým, jako je
umění? Někdy spíš dřina, to ano. Ale to jsou koneckonců
cvičení na housle, memorování mnoha stran textu, dlouhé
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čekání na tvůrčí jiskru nebo žití bez pravidelného příjmu
také.
Svatba zdá se krásnou, pak většinou vstupují na scénu
děti, jediný umělecký produkt, který se bez partnerského
propojení neobejde, ale pak, kde hledat inspiraci, sílu,
smysl pro každodenní zápas sama se sebou, aby ten
druhý mi byl přednější?
Manželství jako Bohem darované bezpečí, prostor pro
sebevyjádření a v našem kontextu jako příležitost brousit
charakter svůj a upevňovat vzájemný vztah v souznění,
sestává z výjimečných okamžiků i všední uklidňující samozřejmosti. Nenechme si jej ukrást. Přijďme se vzájemně
povzbudit a společně vyzdvihnout nepomíjející hodnoty
manželství. Zvu vás do Oázy, v únorovém valentýnském
týdnu.
Hana Kucová

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Knihovna v Brništi v nových prostorách
V posledním čísle Zpravodajství jsem se zmínila o stěhování z prvního patra OÚ dolů do přízemí (bývalé domácí
potřeby p. Luňákové). Za pomoci pracovníků OÚ jsme to
zvládli během tří dnů a od 15. ledna 2013 půjčujeme v novém. Bylo to už sedmé stěhování knihovny za mého působení a doufám, že poslední. Určitě všichni, kteří si chodíte
půjčovat, budete spokojeni. Už nemusíte do schodů.
Tímto bych vás chtěla pozvat, abyste se přišli podívat
(každé úterý od 16 do 19 hod.) a možná rozšířily řady
stávajících čtenářů. Je z čeho vybírat.

Knihovní zákon nařizuje každých pět let revizi fondu. Proto
v červnu 2012, za obětavé spolupráce metodiček Okresní
knihovny, revize proběhla. Bylo vyřazeno 344 knih (opotřebované, zastaralé, několik let nečtené a ztracené). Tyto
knihy byly složeny na chodbě OÚ, kde jste si mohli vybrat
a odnést domů. Za rok 2012 bylo z fondu OÚ nakoupeno
34 nových knih v ceně 10.000 Kč a registrovaných čtenářů
bylo 24, z toho 19 dospělých a 5 dětí.
Růžena Toráňová
Trocha statistiky za rok 2012
FOND (počet svazků ve fondu) POČET VYPŮJČENÝCH SVAZKŮ
723
B
beletrie
2796
169
B mládež
4
N
242
naučná
4
N mládež
celkem
3038
900
SROVNÁNÍ ZA POSLEDNÍCH PĚT LET
REGISTROVANÍ
POČET
FOND
ROK
ČTENÁŘI
VÝPŮJČEK
3103
2008
914
32
3191
2009
925
15
3256
2010
822
27
3287
2011
797
28
3038
2012
900
24

SOUTĚŽ
Knihovna v Brništi vyhlašuje výtvarnou soutěž pro žáky ZŠ a MŠ v Brništi
na měsíc březen - „MĚSÍC KNIHY“ o nejhezčí obrázek z knihy, kterou jsi přečetl či přečetla.
Soutěž bude vyhodnocena v knihovně v Brništi v rámci dne otevřených dveří v měsíci dubnu.
Své obrázky předejte prostřednictvím základní školy knihovnici.

INZERCE
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ZAJÍMAVOST
Mezinárodní den žen a Svátek matek
Přestože si mnozí lidé Mezinárodní den žen spojují
výhradně s poválečnými lety, má tento svátek své kořeny
v mnohem dřívější době a měl pomáhat v boji za práva žen,
a to především za právo volit.
Rozhodlo se o tom na první mezinárodní ženské konferenci v srpnu 1910, a na tomto základě byl v roce 1913 – právě
před 100 lety – stanoven den tohoto svátku na 8. březen,
k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Od té
doby mají sice ženy ve většině zemí volební právo, stále
však nemají všude stejná práva jako muži. Proto má smysl
si tento svátek připomínat i dnes, i když rovná práva mužů
a žen už stanovila mezinárodní dohoda Charta Organizace spojených národů v roce 1945.
V České republice byl Mezinárodní den žen od sametové
revoluce v roce 1989 opomíjen, vrátil se však do kalendáře
jako „významný den“ v roce 2004.Vedle MDŽ, uznávaného
ve světě, se Česká republika vrátila k uctívání ženy jako
matky při Svátku matek, druhou neděli v květnu. Tento svátek byl poprvé slaven v Americe roku 1912, u nás v Československu v roce 1923, kdy jeho propagátorkou byla Alice
Masaryková – dcera našeho prvního prezidenta. Snad se
považovala jarní příroda ve zdejších podmínkách příznivější k vyjádření úcty a lásky k mamince – nejmilejší bytosti
každého člověka. Rozkvetlé louky poskytovaly množství
květů, které děti maminkám a babičkám přinášely, hřejivé
sluníčko působilo přívětivě při mnohých oslavách tohoto
svátku. Z poznání historie obou svátků vyplývá skutečnost,
že v obou případech vždy šlo o to, aby se zlepšovaly životní
podmínky žen, aby mohly důstojně plnit svou nejdůležitější
úlohu – dárkyně života na tomto světě.

Tak to cítíme dnes, kdy starší generace maminek i babiček
si s úsměvem vzpomenou na obecní oslavy MDŽ 8. března, na stejné projevy lásky a úcty, milé dárky, básničky
našich dětí tak, jako je v této době přijímáme při společných oslavách druhou neděli v květnu, při Svátku matek.
Milé ženy, dívky, maminky a babičky z celé naší brnišťské
obce, oslavte si tyto významné dny podle Vašeho uvážení
ve svých rodinách v březnu nebo v květnu a už předem Vás
zveme a těšíme se na Vás při společné oslavě Svátku
matek v kulturním domě v květnu tohoto roku.
Iva Tomková

POZVÁNÍ
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INZERCE

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č.31 Provodín
• 13h Provodín /u OÚ/
• 14h Mimoň /tržnička na náměstí v rohu/
• 15h Brniště /na návsi/
• 15,30 Noviny pod Ralskem /u OÚ/
• 16,30 Osečná /na náměstí/
• 17h Křižany /u OÚ/

Prodej 14. 3. 2013
Kuřice černé, červené,
bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

cena:
stáří:
12 - 18týd. 120 - 180,- Kč
12 - 18týd. 120 - 180,- Kč
100,- Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.: 731 701 331
po – pá 8 – 15h!
gallusextra@centrum.cz

SOUTĚŽ

RALSKO

ější
O nejkrásn
í kraslici
velikonočn
Kulturní komise při
OÚ v Brništi
vyhlašuje soutěž pro
všechny
občany Brniště, Ve
lkého Grunova
a Luhova
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Svou kraslici odevzdejte na
obecní úřad nebo do nově
otevřeného informačního
centra v přízemí OÚ

OÚ INFORMUJE
Výzva rodičům nově narozených občánků
Změnou zákona nemůže již obecní úřad aktualizovat
seznamy nově narozených občánků. Z tohoto důvodu žádáme rodiče miminek, pokud se budou chtít
zúčastnit vítání občánků v obci, aby o tom informovali
buď pracovnice obecního úřadu, nebo členky Sboru
pro občanské záležitosti.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje u nás v trávě
Na začátku roku 2013 zahájil Podralský nadační fond ZOD
projekt přeshraniční spolupráce s názvem "Šance pro
zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko“.
Projekt je financován z Cíle 3 Euroregionu Nisa a naším
německým partnerem je Centrum ochrany přírody
v Neükirchu. Již v současnosti jsme společně s tímto
partnerem naplánovali celou řadu aktivit, například
v dubnu připravujeme exkurzi zdejších školních dětí do
centra v Neükirchu, při jarním otevírání Stezky hastrmanů
a při slavnostním otevření nové Koňské stezky Podralskem připraví naši partneři dílničky s výrobou kreativních
masek a hraček.
V průběhu letošního roku vznikne v Brništi ekologické
a informační centrum, které se bude nacházet v prostorách
objektu č. 4, tzv. „Vývařovny“. Zde budou výstavní, přednáškové a učební sály, herna pro děti, výuková a hrací
místnost pro vzdělávací programy. Cílem projektu je
pomoci obcím našeho regionu při řešení témat spojených
s životním prostředím, zejména odpadovým hospodářstvím a krajinotvorbou. Chceme upozornit, že ekologie
není jen věda o vzdálených jevech, jako jsou skleníkové
plyny, ale dotýká se každého z nás a našich rozhodnutí
v běžném životě. Čím přiložím do kamen, co, kde a jak
nakoupím, kam a jak vyhodím obaly těchto věcí? Dotýká se
kultury, toho jak žijeme a v co věříme.

Projekt hipostezky, s názvem Koňská stezka Podralskem,
navazuje na Stezku hastrmanů a má za úkol nastartovat
rozvoj a zatraktivnění regionu Podralska, zejména Brniště
a blízkého okolí. S budováním se začalo na podzim loňského roku a ukončení celého projektu plánujeme letos na
jaře. Na Koňské stezce Podralskem jsou upravené cesty
a stezky v délce asi 30 km pro jízdu na koni s několika
úvazišti. V druhé polovině května proběhne slavnostní
otevření.
V dlouhodobé strategii rozvoje „tzv. Tematického parku
Brniště“, chceme vytvořit prostředí pro příjemný život místních obyvatel, jakož i zajímavou nabídku pro turisty, rodiny
s dětmi a školy z Libereckého kraje. Ekocentrum bude
sloužit i jako prostor pro aktivity místních obyvatel, zájmových kroužků, spolků i sdružení.
Naše konkrétní aktivity Vám budeme nabízet a o dění
a činnosti si Vás dovolíme pravidelně informovat. Rádi
s Vámi budeme spolupracovat a tvořit. Jsme otevřeni
nápadům a podnětům i přímo od Vás, velmi doufáme
a věříme ve Vaši podporu.
Za PNF ZOD
Jana Panáčková Feixová

POZVÁNÍ

Jarní otevírání
Stezky hastrmanů
Podralský nadační fond ZOD ve spolupráci
s obcí Brniště a místními organizacemi
Vás zve na
Jarní otevírání Stezky hastrmanů,
které bude odstartováno
6. dubna ve 13 hodin
od Obecního úřadu v Brništi.
Po cestě Stezky hastrmanů k Brnišťskému
rybníku budou pro děti připraveny soutěže.
U Brnišťského rybníku plánujeme bohatý
program, jako je hastrmanská diskotéka,
opékání špekáčků, dílnička z Neükirchu
pro výrobu kreativních masek a odměna
za splnění úkolů při procházce
Stezkou hastrmanů.
Srdečně Vás všechny zveme!
Kontakt: Miloš Matys, BJB Brniště 13, tel. 777 125 313
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OÚ INFORMUJE
Obecně závazná vyhláška č.1/2012,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Z obsahu vyhlášky, která je v plném znění na webových stránkách obce, uvádíme:
Čl. 2 Poplatník
Poplatek v souladu s novelou zákona o odpadech platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nově také cizinci
s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dní nebo ti, kterým je udělena ochrana v souladu se zákonem o azylu.
Za stavbu k individuální rekreaci, nově také byt či rodinný dům, kde není nahlášena k pobytu žádná osoba, se platí poplatek
ve výši poplatku za jednu osobu. Za rodinu může platit jedna osoba, která příslušné údaje o ostatních poplatnících nahlásí
na obecní úřad.
Čl. 4,5 Sazba a splatnost poplatku
Činí 500,- Kč na osobu a je splatný do 31. 3., popřípadě lze poplatek uhradit ve dvou splátkách do 31.3. a 30.6. příslušného
kalendářního roku.
Čl. 6 Navýšení poplatku
Včas neuhrazený poplatek může být navýšen až na trojnásobek.
Čl. 7 Odpovědnost za zaplacení poplatku
Nově je ve vyhlášce v souladu se zákonem stanovena odpovědnost zákonného zástupce za nezletilé, tedy rodičů za děti.
V případě nezaplacení za nezletilé, je poplatek vymahatelný u zákonného zástupce.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Chtěli bychom poděkovat BJB Brniště a především
Miloši Matysovi za velmi působivé a dojemné
rozloučení s naší drahou zesnulou Hanou Šulcovou,
která nás opustila v listopadu loňského roku.
Rodina Kolbekova

Tímto bych chtěla poděkovat Obecnímu úřadu Brniště
a Sboru pro občanské záležitosti
za blahopřání k mému životnímu jubileu.
Alena Stará

P O Z VÁ N Í

Dovolujeme si Vás pozvat
na
VIII. JARNÍ PLES
v sobotu
30.03.2013
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!!!
1/2013 • strana 11

POZVÁNÍ

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
â Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
â Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
â Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
â Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
â Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
â Obuv – veškerou nepoškozenou
â Hračky – nepoškozené a kompletní
â Peří, péřové přikrývky a polštáře
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
â ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických důvodů
â nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
â znečištěný a vlhký textil

V naší obci se sbírka uskuteční:
od 1. března do 15. května 2013 ve sběrném dvoře ve Velkém Grunově.
Do konce března platí zimní otevírací doba:
čtvrtek 12 – 17 hod a sobota 14 – 17 hod.
REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální informace, zápisy z jednání zastupitelstva, úřední desku, aktuální pozvání a bohatou fotogalerii z akcí najedete na
internetových stránkách naší obce www.brniste.cz , které mají od nového roku novou grafiku.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní subjekty platí následující ceník:
celá strana A4 1000 Kč, polovina strany 500 Kč, čtvrtina strany 300 Kč a osmina strany 150 Kč.
Příspěvky a inzerci zasílejte na adresu zpravodajstvi@brniste.cz, předávejte členům redakční rady nebo na podatelně OÚ,
nejlépe v digitální podobě, fotografie ve formátu JPG.
Příští Zpravodajství vyjde na počátku dubna, uzávěrka čísla 25. března 2013.
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 7. února 2013 nákladem 500 ks.

