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Ve dnech 15. a 16. října 2010 se konají volby do zastupitelstva naší obce.
Přijďte a svým hlasem ovlivněte dění v obci po nadcházející čtyři roky.
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2006 až 2010
V minulém „ohlédnutí“ za volebním obdobím, tedy za
léty 2002 - 2006, jsem podrobně popsal činnost zastupitelstva obce a následně mi někteří občané říkali, že si
to mohli přečíst v usneseních zastupitelstva, která jsou
publikována jednak ve Zpravodajství a také na webu
obce Brniště. Pokusím se tedy připomenout to nejdůležitější z činnosti ZO Brniště.
Zastupitelé opět přijali myšlenku, že je třeba věnovat se
péči o mládež, seniory a majetek obce. Podařilo se
udržet pětitřídní školský systém i přes poměrně velkou
finanční náročnost. Na rozdíl od okolních srovnatelných
obcí máme i mateřskou školu, která bez velkých problémů funguje. Dočkala se nové střechy a třicet let neřešený problém se spodní vodou a statikou budovy byl
vyřešen. Ve škole v Brništi byla vyměněna okna, ve
Velkém Grunově byly přebudovány záchodky a dány
nové okapy a svody.
Dvakrát do roka OÚ zve seniory na tradiční setkání
s malým občerstvením a muzikou. Také dvakrát do roka
vítá své nové občánky do života. Ctí svátek matek.
Pokud to finanční situace dovolí, podporuje činnost
občanských sdružení včetně SDH a fotbalového klubu.
V KD Brniště byla provedena rozsáhlá rekonstrukce,
která zahrnovala výměnu tanečního parketu, všech
oken a dveří. Byla zateplena celá budova, včetně nové
fasády.
Byla také provedena rekonstrukce samoobslužné
prodejny na návsi, která zahrnovala výměnu střechy,
oken a dveří. Byla celá zateplena a dostala nový kabát.
Na budově OÚ byla vyměněna střecha.

Zaměstnanci OÚ spolu s pracovníky VPP vybudovali na
rozhraní Brniště a Velkého Grunova „Zahrádku paní Zdislavy“. Pod restaurací Bonanza vznikl oddychový parčík.
Pro občany obce Brniště byl ve spolupráci s panem
ing. Jediným vybudován „Sběrný dvůr“, který se velmi
hodil při letošní ničivé povodni. O prázdninách byl
vybudován nový dvorek za školou v Brništi.
Samozřejmě, že ZO Brniště organizovalo každým rokem
tradiční „Brnišťskou pouť“ a „Brnišťský rozcestník“. Pouze
letos se od pořádání Rozcestníku upustilo a to z finančních
důvodů. Již přes rok pracuje ZO na územním plánu.
Jsou samozřejmě i věci, které se nepovedly. Jedná se
zejména o vybudování výtahu na OÚ. Žádali jsme o dotaci
z ROPu, ale bohužel se na nás nedostalo.
Věřím, že kdo vidí a chce vidět, uzná, že vzhled obce
se změnil k lepšímu, kdo vidět nechce, nevidí. Přes
všechny obtíže se nebojím říci, že zastupitelstvo obce
pracovalo dobře. Dvakrát ročně probíhá audit hospodaření obce, který nikdy nezjistil závažné pochybení.
Stávající ZO předává budoucímu zastupitelstvu obec
v dobré kondici, bez dluhů a obecní majetek, včetně lesů,
v dobrém stavu.
Závěrem bych chtěl všem zastupitelům poděkovat za
jejich práci. Poděkování patří také Vám, všem občanům,
kteří jste s OÚ a zastupitelstvem obce spolupracovali.
Tolik tedy mé ohlédnutí. Nezbývá, než Vám všem popřát
šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva obce
v nadcházejících komunálních volbách.

Také byla věnována pozornost zeleni v obci.

František Jandera, starosta

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Tak jako každý rok i letos jsme společně s učitelským sborem, zaměstnanci školy, starostou obce panem Františkem
Janderou, rodiči a prarodiči přivítali všech 53 žáků v novém školním roce 2010-2011. Mezi nimi je také 11 nových
spolužáků, kteří nastoupili do první třídy.
Jsou to: PELIKÁN Ondřej, TURKO Jan, GABRIŠKOVÁ Veronika, RYVOLOVÁ Vanesa, KETTNEROVÁ Tereza,
GEORGIEVA Sára, KASAL David, PTÁČEK Ondřej, DANYLKO Patrik, ZÁHOREC Jan, DVOŘÁK Petr.
Ještě jednou chci jménem SŽ Eva popřát všem dětem hodně úspěchů, prvňáčkům ať se ve škole líbí a rodičům
a učitelskému sboru pevné nervy.
Zdeninka Stoklasová
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Průběh ničivé povodně v naší obci
7. 8. 2010 v 9 hodin byla na základě ČHMÚ svolána v obci
Brniště mimořádná povodňová komise. V tuto dobu členové komise monitorovali stav Brnišťského a Panenského
potoka.
V 10 hodin jsem se telefonicky spojil se starostkou Jablonného v Podještědí, paní Dozorcovou, která na dotaz, jaká
je u nich situace, sdělila, že právě začínají odpouštět
rybníky a tudíž můžeme očekávat vzestup hladiny
Panenského potoka. V 10:30 jsem vyhlásil II. stupeň PA
a to jak na Panenském potoce, tak i na Brnišťském potoce.
Současně velitel SDH Brniště povolal své členy ke spolupráci. Prováděli plnění pytlů s pískem, naváželi je do
vytipovaných míst a prováděli kontrolu obou potoků. Ve
12:30 bylo zjištěno, že Panenský potok pod restaurací
Bonanza u paní Steklé opustil koryto. Zároveň jsem
vyhlásil III. stupeň PA, oznámil tuto skutečnost OS HZS
Č.Lípa a krizovému štábu v Č.Lípě. Po přeplnění koryta
Panenského potoka došlo k tomu, že tento nebyl schopen
absorbovat vodu Brnišťského potoka, který se do něho
vlévá a v 15 hodin opustil i Brnišťský potok své koryto
a způsobil zaplavení nemovitostí u Štefanů (čp.113) po
proudu dolů. V 19:15 byl doručen e-mail z krizového štábu
Č.Lípa, že hejtman Libereckého kraje vyhlásil v 16 hodin
stav nebezpečí. Toto bylo okamžitě vyvěšeno na úřední
desce, dvakrát vyhlášeno rozhlasem a umístěno na webových stránkách obce. Bohužel v tu dobu už nefungoval
rozhlas v části V. Grunova a Hlemýždí, neboť byl zatopen
vodou (je drátový). Ve 23 hodin potvrdila starostka Č.Lípy
paní Mgr. Hana Moudrá, že v Jablonném v Podještědí
došlo k protržení hráze Markvartického rybníka a že do
dvou hodin můžeme očekávat přívalovou vlnu. MPK
rozhodla o evakuaci nejohroženějších obyvatel V. Grunova a Hlemýždí. Evakuace probíhala za pomoci HZS ČL,
kteří disponují člunem. Bylo evakuováno 8 dospělých,
4 nezletilé děti a 2 psi. Osoby byly umístěny do KD Brniště.
Ráno jim byla poskytnuta snídaně.

8. 8. 2010 ve 3 hodiny byl výpadek el. proudu v Hlemýždí
a ve V. Grunově od pana ing. Holinky ke křižovatce na Kamenici. Dodávka el. proudu byla obnovena ve 12 hodin.
9. 8. 2010 voda opadává, MPK končí svoji činnost. Dle
svědectví pamětníků nikdo nepamatuje, byť jen podobně,
tak ničivou povodeň. Je třeba, s odstupem času, celou povodeň vyhodnotit a určit hlavní příčiny. Samozřejmě, že
hlavním činitelem jsou dlouhodobé přívalové deště. Já se
ale kromě toho domnívám, že bylo podceněno nebezpečí naplněných rybníků v Jablonném v Podještědí (v pátek
6.8. 2010 již odpouštěla na základě varování ČHMÚ celá
vltavská kaskáda). Tím v žádném případě nechci říci, že
by za to mohla paní starostka, ona totiž nemá žádný
legislativní nástroj k tomu, aby donutila vlastníky rybníků
ke snížení hladiny. Nestalo se to totiž poprvé, obdobná
situace byla v roce 2002. Povodeň poškodila skoro
všechny mosty, lávky a propustky na Panenském potoce.
Byla narušena statika knihovny ve V. Grunově, takže
budova je použitelná pouze na sklad. Dále byl zatopen KD
Brniště a MŠ. Dle předběžných údajů znalců byla v obci
způsobena škoda zhruba za 9 mil. Kč. Armáda ČR postavila provizorní most u mlýna v Jáchymově, aby ZOD mohlo
zdárně dokončit právě probíhající sklizeň obilovin. Most byl
zapůjčen ze státních hmotných rezerv na dobu 3 let. Tolik
tedy o průběhu povodně. Je to jen strohý popis děsivé
události, kterou jsme si všichni prožili.
Závěrem bych chtěl vyjádřit poděkování všem, kteří
přispěli ke zmírnění následků povodně, zejména našemu
SDH a HZS Č. Lípa. Bez jejich pomoci se neodvažuji
domyslet možných konců.
F.Jandera, starosta obce

Žádám všechny naše občany,
jejichž nemovitosti byly zasaženy povodní,
aby telefonicky
(487 850 338 a v příštím týdnu ještě 487 850 193)
nahlásili předběžnou výši škody.
Tyto údaje budou použity pro celkovou sumarizaci
škod za obec.

Zastupitelstvo obce Brniště děkuje všem nadacím, obcím, firmám, kolektivům
i jednotlivcům, kteří bezprostředně po ničivé povodni ve dnech 7. a 8. 8. 2010 poskytli
obci či jejím občanům účinnou pomoc, ať již finanční, materiální nebo osobní. Všem
bude poděkováno osobním dopisem starosty obce Brniště.
Byli i tací, kteří přijeli, vyložili materiál a na dotaz, kdo a odkud jste, odpověděli, že
to není důležité, hlavně, že to pomůže. I těmto lidem ještě jednou děkujeme!
Starosta
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Povodně: nebezpečí, kterému lze účinně předcházet
Povodně jsou v poslední době čím dál častějším jevem
a stávají se prakticky běžnou součástí našeho života.
V tomto roce jsou toho důkazem již druhé záplavy, které
zasáhly Českou republiku. První květnové povodně zasáhly východní část naší republiky a druhé srpnové
zasáhly Liberecký a Ústecký kraj. Nejvíce postižená byla
povodí Lužické Nisy, Smědé a Ploučnice včetně jejích
přítoků. Škody, které po sobě velká voda zanechala, není
potřeba připomínat.
V současné době probíhá v povodí Ploučnice projekt
s názvem „Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před
povodněmi - studie proveditelnosti“. Jeho cílem je navrhnout řešení a podmínky realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření na Ploučnici, Panenském potoce,
Šporce, Robečském potoce, Svitavce a na dalších
vybraných vodních tocích v povodí Ploučnice. Zadavatelem projektu je Povodí Ohře, státní podnik a zpracovatelem je sdružení firem Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s. a Hydroprojekt CZ a.s. Termín dokončení je listopad
2010. Finanční prostředky jsou čerpány z fondů Evropské
unie, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí.
Plánovaný projekt je jedinečnou šancí efektivně využít
těchto finančních prostředků k ochraně obyvatel a majetků
v části Libereckého kraje před povodněmi.
Mnohokrát skloňovaná „technická“ protipovodňová opatření typu ohrázování a zkapacitnění toku a výstavba protipovodňových bariér řeší vždy jen následek toho, že krajina
už není schopna absorbovat velké množství dešťových
srážek. Daleko účinnější je řešit příčinu tohoto stavu

JUBILANTI
Červenec
Bartoš Václav
Karč Antonín
Lichtenbergová Hana
Slanina Václav
Studecký Václav
Šauerová Jarmila
Teplík František
Zolmanová Marie

Září
Drugdová Milada
Hrušková Marie
Náprstková Emílie
Teplíková Miloslava

Srpen
Brabcová Ludmila
Štefanová Jitka
Švarcová Jaroslava
Vaniš Vladimír
Vanišová Růžena
Zdobinská Miluše

zvýšením retence vody v území a zpomalením povrchového odtoku. Takové řešení nabízejí právě přírodě blízká
protipovodňová opatření, jež jsou záměrem chystaného
projektu. Mezi ně můžeme zařadit především navrácení
toků jejich původnímu charakteru (revitalizace) a výstavbu
suchých nádrží (poldrů). Další možností pak jsou opatření
přímo v krajině typu zatravňovacích pásů, průlehů, mezí
a vhodných osevních postupů, která zamezují přímému
odtoku z přilehlých polí. Opatření tohoto typu jsou účinná
především pro zmenšení účinků tzv. „bleskových“ povodní.
V rámci zpracování studie bude každé opatření posouzeno
z hlediska protipovodňového efektu, vlastnických vztahů,
investičních nákladů a vlivu na životní prostředí. Na základě těchto kritérií bude navržena výsledná soustava
opatření, která sníží povodňové průtoky a zabrání rozsáhlým škodám. Rozhodujícím faktorem při návrhu jsou
stanoviska vlastníků pozemků, kterých se budou opatření
dotýkat. Bez jejich souhlasu není možné protipovodňová
opatření realizovat. Z těchto důvodů byli majitelé dotčených pozemků písemně osloveni a požádáni o vydání
předběžného stanoviska.
Na závěr bychom rádi touto cestou požádali všechny
majitele pozemků a obyvatele Libereckého kraje, aby
aktivně spolupracovali se zpracovatelem studie a napomohli tak zdárnému průběhu prací. Jenom díky vzájemné
spolupráci a společnému přístupu můžeme být v budoucnu dostatečně připraveni a účinně povodním předcházet.
Ing. Pavel Menhard, vedoucí oddělení říčních systémů

NEZAPOMEŇTE
Druhá splátka povinné platby za psa
a svoz tuhého komunálního odpadu
končí 30. 9. 2010!

Rybářské závody
Dne 21.8.2010 proběhly za hezkého počasí letošní
poslední závody na rybníku Vratislav. Tentokrát to byly
noční závody, zúčastnilo se jich celkem 20 závodníků, kteří
ulovili pouze několik ryb.
Na 1. místě skončil Jan Mader s 2,69 kg ulovených ryb,
na 2. místě Vítězslav Štefan s 2,5 kg a na 3. místě Stanislav
Černý s 2,42 kg. Z žen se nejlépe umístila paní Jaroslava
Švarcová.
Všichni obdrželi hodnotné ceny.
V dalším období přeji všem rybářům bohaté úlovky a hezké
chvíle u vody.
Karel Kožmín

Inzerce
Blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví do dalších let.

KLÍČE -- ZÁMKY
ZÁMKY
KLÍČE

Navždy se s námi rozloučili:

Oskar BRANDLER
mob.: 602 943 191

František Astaloš, Jiří Klein,
Petr Kuběna, Emília Majerechová,
Jaroslava Ondrášková, Hana Rychnovská

OTEVÍRÁNÍ BYTŮ - VÝROBA KLÍČŮ

SERVIS TREZORŮ - PANCÉŘOVÉ DVEŘE

Střelnice 2283 - Česká Lípa
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Panenský potok
Údolí Panenského potoka osídlovali lidé od nepaměti.
Svědčí o tom archeologické nálezy objevené i v okolí naší
obce např.: V roce 1923 našly děti, hrající si na úpatí
Ralska, kamenné sekery a hroty z oštěpů z doby kamenné. V roce 1886 se při těžbě rašeliny v Grunově na
místě zvaném Varta narazilo na hliniště a hliněné nádobí
ze 6. století.

Panenský potok se poklidně vine jako stříbrná nit naší obcí
a souvisí se životem zdejšího obyvatelstva. Možná, že
kdekoho napadlo, kde vzal své jméno. Stěží už někdy
někdo zjistí, kdo jej pojmenoval, jak jeho jméno vzniklo.
V takových případech si lidé vymýšlejí různé pověsti a příběhy, kterými se snaží původ jména vysvětlit. V písemných
dokumentech jsme jednu takovou pověst objevili.

Voda potoka byla lidem vždy velmi prospěšná k životu.
Bohužel, ale Panenský potok se stával a stává čas od času
i nepřítelem zdejších osadníků. Poznali jsme to i my před
několika týdny, když v noci ze soboty na neděli 7. a 8. srpna
roku 2010 nečekané přívaly vody tohoto potoka zasáhly
tragicky do života mnoha občanů Brniště a Velkého Grunova. Tak rozsáhlá povodeň nemá pamětníka z dob českého
osídlení po válce ani těch, kteří se zde narodili.

Pověst o Panenském potoku

„Mohl Panenský potok v minulosti řádit ještě více?“
Odpovědí na tuto otázku mohou být pouze archivní písemné doklady, které jsou v obci k dispozici. Z nich se dovídáme o povodni z roku 1897, kterou způsobila děsivá bouřka
s průtrží mračen, která proměnila poklidný tok Panenského potoka v drastický proud. Ještě nikdy nedosáhly povodně takové výše. Nejhůře dopadli obyvatelé domu čp. 79,
do kterého udeřil blesk, zapálil jej a usmrtil paní domu.
Druhá z těch nejhorších je zaznamenána v únoru 1922,
kdy hladina potoka dosáhla téměř stavu povodně z roku
1897. Obě povodně s nejvyšším stavem vody byly označené v sakristii grunovského kostelíčka. Škoda, že už
sakristie neexistuje, abychom s nimi mohli poměřit letošní
srpnovou povodeň. Zdá se nám však, že snad byla ještě
horší a stav vody byl ještě vyšší než v letech 1897 a 1922.
Ani povodeň z roku 1981, kterou mnozí ještě pamatujeme,
zdaleka nezpůsobila takové rozsáhlé škody jako povodeň
letošní.

Školy opět trochu v novém
Léto je nenávratně pryč a do našich škol se vrátily děti.
1. září přivítal pan starosta František Jandera 11 nových
žáčků a za všechny přítomné rodiče i pedagogy jim popřál
do této nové životní etapy jen samé úspěchy. Všichni
přítomní zaznamenali změny, které se v budově školy
v Brništi uskutečnily. Zadní prostranství je upraveno zámkovou dlažbou, nově byly vybaveny prostory II. třídy a na
budově ve Velkém Grunově se přes prázdniny vyměnily
všechny okapy. Děkujeme Zastupitelstvu obce Brniště, že
se o naše děti tak dobře stará a není mu lhostejné, v jakých
podmínkách se uskutečňuje jejich vzdělávání.
Do školy se samozřejmě těšily i starší děti, protože hned
v září bude jejich výuka zpestřena dvěma výlety. Na prvním
se seznámí s okolím Máchova jezera a jeho památkami,
při tom druhém se vypraví poznávat naše hlavní město.
Tentokrát děkujeme za sponzorování nejen těchto dvou
výletů, ale i za finanční podporu při materiálním vybavování škol a zajišťování kulturních akcí vedení PROVIMI PED
FOOD Brniště, které je už několik let naším sponzorem.
Za takovéto podpory obce Brniště a sponzorů bude určitě
školní rok 2010/11 klidný a úspěšný pro děti, rodiče i pracovníky školy.
Mgr. Věra Tvrdíková, ředitelka školy

U dobře známých Panenských balvanů u Jítravy v severočeské zemi se nachází jeho pramen, tam začíná jeho tok.
Posbírá mnoho malých potůčků, pohání mnoho mlýnů, plní
leckterý rybník na vodu bohatý. V Mimoni svůj tok ukončí
a s Ploučnicí se spojí. Mezi lidem se vypráví pověst, jak
vznikl a proč je nazván Panenským potokem:
„Byly tři panny, marnivé a hezké. Nerady chodily do kostela, raději tancovaly a žertovaly a kdejakému mládenci
zlomily srdce.
Místo aby v neděli vyslechly slova Boží, táhlo je to ven, daleko od domova. Místo modlení, jak káže Boží přikázání, se
rouhaly a boha urážely. Dlouho prováděly svou hříšnou
hru, až to bylo nebeskému otci příliš. Potrestal je a proměnil do tří tvrdých balvanů. Než panny pochopily tvrdý trest,
zkameněly, ztvrdly a začaly ronit slzy. Ty tekly k zemi
a vlhčily písek, až tam malá strouha vznikla. Pramínek vody si vymílal cestu, přibíral další potůčky, šířil se a mohutněl
a podle pověsti Panenským potokem nazván byl.“
Co si můžeme přát my všichni, kteří zde žijeme a Panenský potok patří k našemu domovu? Aby ty slzy nezbedných
panen netekly často po tvářích zdejších lidí při povodních,
ale přinášely do našich domovů štěstí, spokojenost a klidný život.
Iva Tomková

Inzerce

V měsících LISTOPAD a PROSINEC
pro Vás budou připraveny na vánoční stůl:

KRŮTY a KROCANI chlazené
BÍLÉ SMETANOVÉ KLOBÁSY
možnost objednat přímo v obchodě nebo
na telefonním čísle 736 752 482
kontakty: Brniště 4,
telefon 487 850 130, 736 752 482,
fax 487 850 106,
email info@masoprominent.cz

www.masoprominent.cz
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FK Brniště informuje
V minulém čísle jsem varoval před sestupem, ale moc
dobře to nedopadlo. Zbývaly ještě čtyři zápasy do konce
soutěže a dalo se s tím ještě něco dělat. Důležité bylo
utkání se skalickým béčkem. V tomto utkání se prohrálo
1:2, ale významně se na tom výsledku podílel velice špatný
výkon rozhodčího Bitaly, který to kazil na obě strany.
Následně jsme cestovali do ohroženého K. Šenova. Tady
jsme sice po 20 minutách prohrávali o dvě branky, ale hned
po přestávce se podařilo snížit a následoval tlak na domácí
branku, bohužel bez úspěchu. Naopak se nám dost vážně
zranil náš hráč Martin Bláha a musela být přivolaná rychlá
záchranná služba. Takže se prohrálo opět 1:2. V následném domácím utkání k nám přijela Dubice a zápas to byl
více než vyrovnaný. Brzy jsme vedli 1:0, ale po našich
chybách soupeř otočil výsledek a v závěru chybělo málo,
aby se alespoň vyrovnalo. Zápas skončil prohrou 2:3.
Poslední kolo se hrálo v Zahrádkách. Naši po divoké střelbě nakonec vyhráli 6:5, ale Kamenice taky vyhrála a bylo
po nadějích. Po čtyřech letech strávených v okresním
přeboru následuje sestup do 3. třídy. Co se týče kádru,
nikdo neodešel, naopak se vrátil Honza Brunc.

Poslední zápas se hrál rovněž doma proti H. Libchavě
a naši vyhráli 3:1. Nakonec skončily naše děti na třetím místě ze čtyř. Nejlepším naším střelcem byl Martin Větrovský.
V novém ročníku budou hrát soutěž mladších žáků. I tady
nabízím rozpis.
1. kolo: Brniště - Žandov
2. kolo: Doksy - Brniště
3. kolo: Brniště - Cvikov
4. kolo: Kam. Šenov - Brniště
5. kolo: Mimoň - Brniště
6. kolo: Brniště - Zákupy
7. kolo: St. Splavy - Brniště
8. kolo: Brniště - volno
9. kolo: Brniště - Stružnice
10. kolo: SK ZŠ Jablonné - Brniště
11. kolo: Brniště - Bukovany

so
ne
so
so
út
so
so

4.9.10
12.9.10
18.9.10
25.9.10
28.9.10
2.10.10
9.10.10

10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

so 23.10.10
so 30.10.10
so 6.11.10

10:00
15:00
10:00

Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu

V prvním kole nového ročníku jsme přivítali sousedy
z Lindavy. Hráči se na utkání těšili a poměrně lehce vyhráli
4:0. Další utkání se hrálo v Dubnici, kde už to tak slavné
nebylo, ale aspoň se neprohrálo. Hrálo se nerozhodně 1:1.
Chybělo 5 hráčů základní sestavy z důvodu práce nebo
dovolené. Nastoupili hlavně mladší hráči. Další utkání jsme
hráli doma proti týmu z Oken a vyhráli 4:1 a pak v Holanech
prohráli 4:2.
Pro úplnost uvádím rozpis na celý podzim.
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5 kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10. kolo:
11. kolo:
12. kolo:
13. kolo:
1. kolo:

Brniště - Lindava
Dubnice - Brniště
Brniště - Okna
Holany - Brniště
Žandov - Brniště
Brniště - Doksy B
Loko Č.L. B - Brniště
Brniště - Cvikov B
Polevsko - Brniště
Brniště - Sloup
Bukovany B - Brniště
Brniště - Noviny
Sosnová - Brniště

so
so
so
so
so
so
ne
so
so
so
so
so
so

14.8.10
21.8.10
28.8.10
4.9.10
11.9.10
18.9.10
26.9.10
2.10.10
9.10.10
16.10.10
23.10.10
30.10.10
6.11.10

17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
15:00
14:30
14:30
14:30
14:00

Týden po skončení základní části, 26. června, se hrálo
utkání starých gard Brniště a V. Grunova. Výsledek byl 4:4
a na pokutové kopy vyhrál Grunov 8:6. Dále se také
odehrál letní turnaj starých gard v Bukovanech, kterého
jsme se účastnili. Tam hrály celkem 4 týmy a to Sloup,
který vyhrál 2:0, dále pak Skalice, ta také vyhrála 2:0
a nakonec proti domácím se prohrálo 1:2. Pro lepší výsledky chyběli hráči. Přesto si zahráli i starší a bývalí hráči.
Co se týče dorostu, tak nám jej čtyři kola před koncem
vyloučili ze soutěže z důvodu neúčasti na 4 zápasech. Pro
nový ročník už dorost nemáme, neboť už většina je staršího věku a pro soutěž nevhodná.
Svou soutěž taky dohrála přípravka a v závěru měla
celkem dobré výsledky. Po vysoké prohře v Jablonném
hráli v H. Libchavě, kde vyhráli 2:1. Následně se hrálo
doma proti Dubé a prohráli 0:2. Potom se hrálo znovu
doma proti Jablonnému a utkání skončilo nerozhodně 1:1.

Stojící zleva: Martin Větrovský, Dominik Kasal, Jiří Fanta,
Zdeněk Loukota, Matěj Rejf, Matěj Slabyhoudek, Ondřej
Matys.
Sedící zleva: Aneta Kožmínová, David Kasal, Martin Dyntr,
František Müller, Aleš Kožmín a brankář Patrik Hamouz.

Inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
.

Stáří slepiček - 19 - 20 týdnů
- garantujeme začátek snášky
maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena - 148 Kč/ks dle stáří.
.

Prodeje se uskuteční v sobotu 9.října 2010 v Brništi
- parkoviště u pošty - v 11:10 hod.
.

Případné bližší informace
tel : 728605840 415740719 728165166
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Policie ČR radí seniorům
Vážení senioři.
4 V posledních letech byly zaznamenány případy, kdy je
páchána trestná činnost zejména na starších lidech, kteří
se často stávají terčem zájmu kapsářů, zlodějů, podvodníků a násilníků. Podvodníci se dokáží pod různými
záminkami vetřít až do bytu, kde pachatelé využijí důvěřivost a horší fyzickou kondici poškozených.
Navíc dokáží vystupovat velmi seriózně a působí natolik
přesvědčivě, že si získají důvěru staršího člověka. Nedělá
jim sebemenší problém navázání kontaktu se staršími lidmi na veřejném prostranství a získání tak potřebných informací, jako jsou např. kolik má poškozený/á dětí - vnuků,
jejich jména, místo bydliště apod. Pachatelé této trestné
činnosti bývají jak muži, tak i ženy, a „pracují“ jednotlivě
i skupinově. Vybírají si místa, kde žije hodně seniorů, jako
např. starší bytové domy.
Jak předejít podvodu nebo okradení doma:
4 Jste-li doma nikdy nepouštějte do bytu osoby, které
neznáte
4 Neotvírejte dveře, pokud nevíte kdo je za nimi
4 Pro Vaše bezpečí si pořiďte panoramatické kukátko
a pojistný řetízek
4 Na dveře Vašeho bytu si dejte jmenovku v množném
čísle, a to i v případě pokud bydlíte sami
4 Požádejte souseda o jeho telefonní číslo (v případě
potřeby může být jeho pomoc rychlejší)
4 Pokud Vám má někdo přijít udělat odpočet vody, plynu
nebo elektřiny, musí být vždy dopředu ohlášen
4 Lidé, kteří Vám nabízí nějaké výrobky nikdy nepouštějte
do bytu - mohou to být tzv. tipaři na vykradení bytu nebo
zloději
4 Pokud se po domě pohybuje podezřelá osoba, neváhejte a přivolejte Policii ČR (tísňová linka 158)
Jak předejít podvodu nebo okradení mimo domov:
4 Je nezbytné být opatrný a nedávat se zbytečně do řečí
s cizími lidmi
4 Nekupujte nic na ulici od neznámých lidí
4 V žádném případě si nezapisujte PIN kód na papírek,
nenoste ho s platební kartou
V případě, že se stanete Vy nebo někdo z Vašich známých
obětí trestného činu, nebojte se vše co nejdřív oznámit na
nejbližší policejní stanici nebo na tísňové lince 158.
V posledních měsících se začaly množit případy, v nichž
organizované skupiny, ale i jednotlivci, navštěvují starší
občany v jejich domovech a pod různými záminkami z nich
pak lákají peníze. V dalších případech, jeden ze skupiny
pachatelů pouze odvede pozornost poškozeného a další
prohledává dům - byt a krade peníze a cennosti:
4 Pachatelé přijdou do domovů starších osob s již připravenou legendou. Převážně žádají o poskytnutí nějaké
služby. Na svou oběť se obracejí s žádostí o možnost
využití toalety, dále o vodu k napití či do vozidla. Jeden
z pachatelů pak odvede pozornost poškozeného hovorem
a další vstoupí bez souhlasu majitele do domu, ve kterém
hledá uložené peníze. V jednom případě dokonce pachatelky odcizily v místnosti finanční hotovost v přítomnosti
dalšího ležícího seniora.
4 Další lstí je vydávání se za pracovníka úřadu či jiných
služeb. Pachatel vystupuje jako pracovník úřadu, který jde
vrátit finanční částku, nejčastěji přeplatek daně. Před
poškozeného skutečně peníze předloží a požaduje vrácení zbývající finanční částky. Poté co pachatel zjistí, kde má

poškozený uloženy peníze, začne se pohybovat po domě
a v nestřeženém okamžiku odcizí veškerou finanční
hotovost.
4 Dalším způsobem okrádání seniorů je nabízení
nejrůznějších služeb nebo výhodných nákupů. Služby jako
například broušení nožů pachatelé nadhodnocují
a poškozený tak zaplatí částku o několik tisíc korun více.
Rovněž tak při nabídce nejrůznějšího nádobí, pomůcek pro
odpočinek a relaxaci za zvýhodněné ceny není dobré
spoléhat na pravdomluvnost prodejce.
Ve jmenování možností by se dalo pokračovat ještě
dlouho, a přesto by nebylo možné vyčerpat všechny možnosti. Pachatelé jsou velmi vynalézaví a svou taktiku velice
rychle mění. Policisté by chtěli občany spíše vyzvat k obezřetnosti a všímavosti ve vztahu k cizím lidem. Senioři by
neměli v žádném případě neznámé osoby zvát do svých
domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli
uzamknout dveře. Není vhodné mít uschovanou větší
finanční hotovost ve svém domě, výhodnější je peníze
uložit ve finančních ústavech. V případě příchodu osoby,
která vystupuje jako pracovník úřadu či služby, si nechte
předložit průkaz nebo zavolejte na úřad nebo instituci, na
kterou se osoba odvolává. V případě pochybností raději
službu odmítněte.
Popis některých případů:
4 V devět hodin dopoledne zazvonil v bytě neznámý muž.
Řekl, že je pracovníkem Evropské unie a přišel vyplatit
finanční hotovost dva tisíce korun. Aby jeho lest byla ještě
důvěryhodnější, prokázal se i nějakým průkazem se znakem EU. Devětašedesátiletý pan domácí pustil hosta
dovnitř a zavedl ho až do kuchyně. Falešný pracovník držel
v ruce pětitisícovou bankovkou a požádal o vrácení tří tisíc
a občanský průkaz. A právě ve chvíli, kdy si pan domácí šel
pro svoji občanku, podvodník sebral ze stolu peněženku
s finanční hotovostí 70 tisíc korun, vkladní knížky a utekl.
4 V neděli odpoledne na náměstí Svobody ve Znojmě navštívil neznámý prodejce dvaaosmdesátiletou paní
a nabízel jí přikrývky. Důvěřivá žena ho pozvala do svého
bytu a ten využil situace a v nestřeženém okamžiku jí odcizil 30 tisíc korun a utekl.
4 Osmdesátiletá paní pustila do svého domu v obci
Trstěnice tři ženy cizí národnosti, kdy od první z nich
zakoupila za částku dva tisíce korun dvě deky. Další dvě
ženy požadovaly vodu, chleba a použití WC. Když s nimi
důvěřivá paní odešla na dvorek, využila první žena její
nepozornosti, vrátila se zpět do domu, kde se jí podařilo
objevit a následně odcizit finanční hotovost v celkové výši
139 tisíc korun. Neznámé ženy poté ujely tmavým
vozidlem.
4 Neznámý pachatel vylákal na jedné paní, v jejím
rodinném domě, finanční hotovost ve výši 15 tisíc korun
s tím, že jej posílá syn poškozené (uvedl jeho jméno), který
potřebuje peníze na vyčištění vozidla. Celá historka však
byla nepravdivá.
4 Neznámý pachatel se představil a pod záminkou
potřeby peněz na opravu auta syna poškozené, vylákal
finanční hotovost ve výši 17 tisíc korun, kterou měla důvěřivá paní uloženou v ložnici, ve skříni, v povlaku polštáře.
Cizí muž následoval paní až do ložnice, kde využil nestřeženého okamžiku a zbytek uložených peněz (50 tisíc)
i s povlakem odcizil a rychle, se slovy, že musí ještě
do banky, utekl. Neopatrná paní přišla o 67 tisíc korun.
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Zdravíme vás ze sboru BJB v Brništi
Rádi bychom vás informovali o letošních aktivitách na
půdě naší církve:
• Kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé, jak pro
děti tak i pro dospělé.
• Klub deskových her Fajjún, kde si děti školního věku,
ale i dospělí, mohou přijít zahrát různé deskové hry,
z nichž mnohé získaly různá ocenění pro svoji kvalitu
u nás i v zahraničí.
• Baby klub, který je otevřen všem maminkám či
babičkám (tatínkové i dědečkové jsou také vítáni) s dětmi
od narození do 6 let, které si zde mohou hrát, tvořit, zpívat
apod.
• Lužická sedmička - putování po okolních vrcholech.
Bližší informace na www.luzickasedmicka.cz.
Všechny tyto aktivity jsou bez křesťanského důrazu. Jsou
určeny jen pro vaše studium a zábavu.
Pokud byste chtěli vědět víc o Bohu, křesťanství a víře,

můžete nás navštívit kdykoli v úterý v 18:00 při Rozhovorech nad biblí, které jsou místem setkání pro ty, kteří
chtějí vědět víc o bibli. Je zde také prostor k otázkám
a diskusím. Otevřené pro kohokoli jsou také v neděli
v 15:00 naše bohoslužby, kde je zajištěn i program pro
děti. Mládežníci ve věku 13-22 let se setkávají v pátek
v 17:30, kde kromě bible je prostor i na otázky a diskusi, ale
také zpěv a hry.
Dále jistě někteří znáte naši každoroční slavnost
Díkůvzdání, která se bude letos konat 10.10. Letošní
povodně nám nedávají mnoho důvodů k radosti, a tak se
chceme zamýšlet nad tím, zda je důvod k vděčnosti a za co
vlastně děkovat za takových okolností.
Výhledově se můžete těšit na Adventní koncert, Vánoční
bohoslužbu s dětskou slavností a budeme se snažit
připravit Půlnoční i Živý betlém. O tom konkrétněji ale až
příště.
S přáním Božího pokoje
Martina Matysová

v klubovnách
Sborového domu
Oáza
BJB Brniště 13

Vás srdečně zve na

ANGLIČTINA
pondělí od 17 a od 18 hod
KLUB deskových her
Pro děti od 8 let, mládež i rodiče
pro maminky, tatínky, babičky
i dědečky, kteří tráví dopoledne
hlídáním batolat nebo předškoláčků

každý čtvrtek od 9,30
pohybové a výtvarné aktivity
sdílení o radostech i strastech výchovy
volné hraní v herně a na hřišti
společné procházky do přírody
zapojení dětí do malého kolektivu

čtvrtek od 16 hod v liché týdny
velký výběr strategických, logických a karetních her
UNO niagára coloretto
alhambra
fazole metro
iglu pop trans evropa halali
želví závody bang
sabotér jungle speed ty krávo
café de paris carcassonne
a další

během roku proběhnou turnaje o zajímavé ceny,
proto přijĎte a pravidelně trénujte

děti 4-6 let od 17 hod,
děti 7-10 let od 18 hod
angličtina formou her, písniček, říkadel,
pohádek a luštěněk

poplatek za pololetí 100 Kč

dospělí mírně pokročilí od 17 hod
středně pokročilí od 18 hod
získávání slovní zásoby, komunikace v běžných
situacích, základy gramatiky
jednou v měsíci konverzace s rodilým mluvčím

poplatek za pololetí 200 Kč
první lekce 4. října 2010
přihlášky po 15. září u Kamily Matysové,
tel. 777 335 426

termíny schůzek: 30.9., 14.10., 28.10., 11.11., 25.11.,
9.11., 13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3.

vedoucí aleš a petra matysovi, tel 723 790 825
Kontakt Martina Matysová, tel 607 705 926

Pořádá YMCA Děčín, skupina Brniště
za podpory MŠMT ČR

Inzerce
Město Stráž pod Ralskem nabízí do pronájmu 2 bezbariérové byty. Velikost bytu je 2+KK, výměra bytu cca 48 m2.
Podmínkou přidělení bytu je složení sdružených finančních prostředků budoucího nájemce ve výši 72000,- Kč. Nájemné je
stanoveno ve výši 35,- Kč/m2. Předpokládaná výše nájemného spolu se zálohovými platbami služeb bude činit pro 1 osobu
cca 3600,- Kč/měsíc. Bližší informace na webových stránkách města: http://strazpr.cz/files/docs/zadost%20cp4.doc nebo
na tel. čísle 487/829 987 pí Strachová, odbor správy majetku a rozvoje města.
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