BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané.
V minulém Zpravodajství jsem Vám přál teplé jarní sluníčko. V dubnu i v květnu ho bylo pomálu a ani na červen není předpověď
moc příznivá. Snad se trochu ohřejeme alespoň v průběhu prázdninových měsíců a načerpáme energii, kterou všichni
potřebujeme.
Rád bych Vás informoval o dění v naší obci. Stavba hřiště za školou v Brništi se nám trochu zkomplikovala. Jednak tím, že
firma, která vyhrála výběrové řízení, nakonec z vnitřních problémů od smlouvy odstoupila. Stavbu tak realizuje firma Tewiko
systems s.r.o. z Liberce, která skončila ve výběrovém řízení druhá v pořadí. Z těchto důvodů se oddálilo zahájení výstavby.
I její průběh je kvůli nepříznivému deštivému počasí komplikován, protože terén v místě stavby je značně podmáčen. Hřiště
bude sloužit škole a samozřejmě také veřejnosti. Do zahájení školního roku bude stavba dokončena. I druhá školní budova
ve Velkém Grunově se dočká zlepšení. O prázdninách bude vyměněna lehká střešní krytina. V rámci výběrového řízení byla
vybrána firma SaB Milan Szabo z České Lípy.
Všímaví občané jistě nepřehlédli cedule nalepené na vjezdu do obce, které zdobí symbol přeškrtnutých hrábí a na krátkou
dobu jsme na budově úřadu místo vlajky vyvěsili hrábě. Tím jsme se přihlásili ke II. Zlínské výzvě Sdružení místních
samospráv, tedy protestu proti připravovanému přerozdělování dotačních finančních prostředků z evropských zdrojů
v budoucím období a chceme obhájit více finančních zdrojů pro malá města a obce. Hrábě měly symbolizovat „hrabání peněz
velkým hráčům“, tedy velkým městům na úkor těch slabších a menších.
Na dubnovém zastupitelstvu bylo schváleno usnesení, které vyjádřilo nesouhlas obce Brniště se zahájením těžby kamene
na kopci Tlustec. Důvodů je několik. Hlavním je ochrana zdraví a majetku obyvatel, dále pak špatný stav komunikací
Libereckého kraje a jeho neochota k opravám. Přitom vlivem zvýšeného provozu nákladní dopravy stále roste zatíženost
komunikací. Ani požadované vybudování obchvatu Luhova, v souvislosti s případnou těžbou, nebylo od kraje přislíbeno.
21. dubna proběhlo vítání nejmenších občánků do života. Novorozeňata byla jen dvě, ale na podzimním vítání jich bude zase
více, a to je dobře. Oslava Dne matek proběhla tentokrát v kulturním domě v Brništi. Děti ze školy si připravily pěkný program,
k tanci a poslechu hrála kapela Akcent, byla hojná účast a myslím, že se všichni dobře bavili.
V polovině května se na fotbalovém hřišti ve Velkém Grunově otevírala jezdecká stezka Podralskem. Je to další počin
k turistickému zviditelnění naší obce. Stezka je dlouhá téměř 30 km, vede přes polní, lesní cesty i místní komunikace a kolem
rodinné zástavby. Kromě krásných zážitků z koňského hřbetu přeji také vzájemnou toleranci jezdcům i našim občanům.
V pátek 24. května v rámci Noci kostelů se opět pro veřejnost otevřely dveře kostela sv. Mikuláše. S hudebním programem zde
vystoupili členové základních uměleckých škol z blízkého i vzdáleného okolí a jejich kytarový koncert byl opravdu povedený.
I povídání o historii a prohlídka kostela byly zajímavé. Za zorganizování
této akce si zaslouží poděkování manželé Marušiakovi z Mimoně.
Rád bych touto cestou poděkoval také firmě Glass-metal za vyčištění
a opravu kostelního lustru. Jeho světlo kostel nádherně rozzářilo. Také
baptistická modlitebna nabízela celovečerní program.
Blíží se termín Brnišťské pouti a v tomto Zpravodajství naleznete
podrobný program. Pro letošní rok dojde k několika změnám. Upustili
jsme od pátečních vystoupení a o to více jsme se snažili udělat v sobotu
žánrově pestřejší program pro všechny generace. Vstup na nedělní
odpolední program, určený pro děti, bude pro všechny zdarma.
Novinkou je možnost zakoupení vstupenek na sobotu ve zvýhodněném předprodeji. Vstupenky budou prodávány na obecním
úřadě od 12. června do 12. července za částku 100 Kč. V den konání
pouti bude vstupenka zakoupená na místě za 120 Kč.
Na závěr bych vám rád popřál více slunečných dnů, dětem hezké
prázdniny, všem pěknou dovolenou, ať už ji prožijete doma či někde
v zahraničí.
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek

V tomto čísle najdete:

Rozhovor s Petrem Králem
Čas jarních výletů
Čapí příběhy z grunovského komína
Pozvání na pouť

3 2013
ČERVEN/ČERVENEC

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
V dubnu se uskutečnilo již 29. zasedání zastupitelstva obce
V úvodu dubnového zastupitelstva jsme schválili
rozpočtové opatření a účetní uzávěrku obce za rok 2012.
Starosta nám předložil informaci o tom, že vítězná firma na
vybudování víceúčelového hřiště odstoupila od smlouvy.
Z těchto důvodů jsme schválili změnu dodavatele stavby
na druhého v pořadí, firmu Tewico systems. Znovu jsme
diskutovali otázky těžby kamene na Tlustci a přijali
nesouhlasné stanovisko a to především z důvodu, že kraj
se vyjádřil zamítavě k vybudování obchvatu pro kamionovou dopravu s touto těžbou spojenou, což pro nás je
základní podmínka k udělení souhlasu z naší strany.

Schválili jsme mandátní smlouvu na přípravu realizace
výstavby chodníků a nabídku projektových prací. Další
část jednání byla věnována pozemkům a žádostem s nimi
spojených. Ke konci zastupitelstva jsme schválili členy
komise pro výběrové řízení na výměnu střešní krytiny na
budově ZŠ ve V. Grunově. Byli jsme starostou informováni
a pozváni k setkání zastupitelů obce Brniště a Neukirchu,
které proběhlo 13. května v sídle PNF. Na další den,
14. května byla naplánována prohlídka vodních toků na
území obce v rámci prevence povodní.

Další schůzka zastupitelstva proběhla 29. května
V květnu se zastupitelstvo sešlo již k 30. jednání.
Prohovořili jsme stav pojištění obecního majetku. Schválili
jsme závěrečný účet obce za rok 2012, dále zprávu
o kontrole hospodaření, jež bylo auditorem schváleno bez
připomínek a zcela v pořádku. K výměně střešní krytiny na
školní budově ve Velkém Grunově byla výběrovou komisí
vybrána a ZO schválena firma SaB Milan Szabo. Splnila
všechny požadavky zadání a vyhrála s nabídnutou cenou
303.980Kč bez DPH. Schválili jsme příspěvek na automobil pro terénní zdravotní služby. Po dalším bloku, který
tvořily žádosti ohledně pozemků, jsme přistoupili k bodu
„různé“, kde se nashromáždilo mnoho věcí k prohovoření
a ke schválení. Odsouhlasili jsme nákup sekací frézy
k vysekávání příkopů, co by doplněk k traktoru, který obec
před časem zakoupila. Odsouhlasili jsme vybudování
přístřešku k posezení u obchodu v Luhově a umístění
několika hracích prvků pro děti. Vstupenky na pouť budou

v ceně 120Kč a v předprodeji na OÚ za 100Kč. Schválili
jsme žádosti o podporu dětských táborů a Lužické sedmičky pro letošní rok. Předseda finančního výboru Ing. Myška
nás seznámil s probíhajícím jednáním s firmou ČEZ o slevě
na služby. Celkem obec platí ročně cca 1.150tis.Kč za
elektřinu a rádi bychom se dostali na nižší cenu. Předseda
komise pro kulturu a sport pan Ing. Lukáš Kuc požádal
z důvodu pracovního vytížení o uvolnění z tohoto postu.
Novou předsedkyní komise byla schválena paní Gábina
Tomková. Obec přijala dar 200tis.Kč od firmy Partner
in Pet Food.
Zapsal Miloš Matys

Pozvánka
Setkání zastupitelstva obce proběhne
ve středu 26. června
od 17 hod. na Lesním zátiší v Brništi.

OÚ INFORMUJE
Informace ze sběrného dvora
22. května v 17,30 byla naložena a odvezena sbírka oblečení pro diakonii Broumov. Sesbíralo se 150 pytlů šatstva a hraček
pro děti. Děkujeme všem občanům, kteří poskytli pomoc potřebným.

V následujících měsících platí letní otevírací doba sběrného dvora:
Úterý
Čtvrtek

12 – 17 hod
9 – 14 hod

Sobota 14 – 18 hod

Igor Jediný

Oznámení všem čtenářům knihoven v Brništi a Velkém Grunově
– po dobu prázdnin jsou obě knihovny zavřeny.
Pravidelné půjčování začne 3. 9. 2013 v obvyklý čas.
Růžena Toráňová
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
O měsíci červnu se vždy hovořilo jako měsíci myslivosti. Toto téma je bezesporu spojeno s ochranou a péčí
o přírodu. Tak jsem se rozhodla pozvat do naší rubriky předsedu Mysliveckého sdružení Diana Brniště, pana
Petra Krále. A hned v úvodu jsem ho požádala, aby nám sdružení představil.
Rád bych úvodem pozdravil čtenáře a zároveň i všechny
občany obce. Historicky Myslivecké sdružení Diana
vzniklo spojením tří mysliveckých spolků, Velkého Grunova, Kamenice - Velenice a Brniště, působících v obcích od
počátku padesátých let. Konkrétně to bylo dne 25. 1. 1980
v 18,00 hod., v zasedací síni bývalého JZD Nástup (tedy
s přesností dokonce i na hodinu, pozn. redakce). V roce
2003 vzniklo honební společenství vlastníků, na jehož
pozemcích o výměře 2400 ha náš spolek právo myslivosti
vykonává. Dále máme v pronájmu od obce Brnišťský
rybník k chovu kachen v katastru Hlemýždí.
V současné době má sdružení 29 členů, dva mladé adepty
myslivosti a dva hostující členy. Hospodářem sdružení je
pan Václav Bartoš mladší, který je zároveň i předsedou
honebního společenstva. Zástupcem předsedy je pan Jaroslav Nedbal, finančním hospodářem pan Pavel Řehák,
jednatelem sdružení pan Daniel Bartoň. Dalšími členy
výboru jsou pánové Václav Mareš, Josef Vitvar a Václav
Bartoš starší.
A co nám prozradíte ke své osobě?
K myslivosti většinou přivádí lidi láska k přírodě. U mě to
nebylo jiné. Když jsem dostal nabídku ke vstupu do spolku,
využil jsem ji. Harmonická krajina venkova, široký prostor
dávající pocit volnosti, les a jeho rozmanitá krása, to jsou
věci, které mě s myslivostí spojily a mají pro mě nezaměnitelnou hodnotu.

a používaným komunikacím, kde lze předpokládat pohyb
lidí. Přísná pravidla střelby platí nejen na všech společných
honech, ale i při samostatných lovech na čekané či
šoulačce.
Většinu z Vás doprovází pes, i ten mnohdy skládá
zkoušky. Jsou ve sdružení členové, jejichž pes takové
zkoušky má?
Pes je nejvěrnější druh myslivce a každý lovecky upotřebitelný pes se stává součástí našeho sdružení. Kynologie
je jednou z dovedností myslivce, bez které si nelze mysliveckou činnost vůbec představit. Stejně jako jeho pán
musí i on projít zkouškami a testy, které ho připraví na
budoucí povolání lovecky upotřebitelného psa. Zkouškové
období začíná jarními svody, ve kterých se představí a zaregistrují kandidáti na lovecké zkoušky. Přes jarní zkoušky
vloh se přechází až k podzimním, lesním či vodním nebo
barvářským zkouškám, podle rasy, nadání a určení psa.
Takto vycvičení psi ovládají práci v terénu, ve vodě, na
stopě, přinášení či vyhledávání ulovené zvěře.
Myslivost má také svoje tradice, připomněl byste nám
některé z nich?
Jistě, myslivecké uniformy, slavnostní troubení, zahájení
a ukončení lovu, to vše dává myslivosti oprávněný pocit
jedinečnosti a hrdosti na příslušnost k mysliveckému
(pokračování na straně 4)

Stát se myslivcem obnáší přípravu, prokázání hlubšího zájmu, složení zkoušek,
že?
Zkoušky z myslivosti, nebo-li kurz pro uchazeče o první lovecký lístek, je každoročně
pořádán OMS v České Lípě, řídí se a vychází
ze zákona o myslivosti. Jsou zde přesně
stanoveny podmínky zkoušek a jejich vyhodnocení. Adept musí úspěšně složit
zkoušku z myslivosti, která se skládá ze
znalostí práva, historie, chovu a biologie
zvěře, kynologie, znalosti zbraní, ekologie
a také samozřejmě musí vlastnit zbrojní
průkaz.
Vlastní kurz se skládá z teoretické části
a z části praktické, kterou adept vykonává
u mysliveckého sdružení po dobu jednoho
roku.
Přísná pravidla jsou bezesporu při užívání zbraně, viďte?
Ano. Správné používání zbraní a zacházení
s nimi patří k zásadním pravidlům, kterými se
musí každý myslivec řídit a vychází ze zákona o zbraních. Nepozornost nebo podcenění
situace při střelbě může mít fatální následky.
Dostřel kulové zbraně při odpovídajícím úhlu
střely může být i 2,5 km. Ze zásady myslivci
nestřílí na horizont terénu, proti domům

Nakreslila Dana Čápová
3/2013 • strana 3

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
(pokračování ze strany 3)

cechu. Ale nejen to patří k mysliveckým tradicím. Je to také
zvláštní myslivecká mluva, kterou je povinný každý myslivec při rozmluvě s myslivcem používat. Je to literatura
(romány a básně) spojená s myslivostí. Je to architektura
a výzdoba loveckých zámečků a staveb, také tradice
uctívaní sv. Huberta, patrona všech myslivců. Dále pak je
to historické spojení se zakladatelem myslivosti panem
hrabětem Šporkem a prvním mysliveckým řádem z konce
17. století.
Pro skutečné laiky může být myslivost spojena pouze
s lovem zvěře, člověk ale trochu znalý moc dobře ví,
že tomu tak není…

zvěř srnčí, sezónně jelení a nebo dančí. Narazit se také dá
na zvěř černou, jezevce, lišku i psíka mývalovitého. V krajině se začíná znova více objevovat bažant a zajíc. Drobné
zvěře je však stále málo a zejména koroptve, dříve tak
hojné, dnes zcela chybí. Z krajiny vymizel divoký králík.
Z těch vzácnějších můžeme na polích spatřit třeba jeřába,
čejky či divoké husy.
Pane Králi, co byste závěrem vzkázal čtenářům? Co
Vás zlobí a co přináší radost?
Myslivost je tradiční součástí venkova a patří do koloritu
krajiny, kterou pomáhá utvářet. Rád bych všechny požádal
o šetrný a ohleduplný přístup k přírodě při její návštěvě. Je
třeba ji chránit, nezatěžovat špínou a odpadky, pohybovat
se v ní tiše a s úctou k lesu i zvěři.

Máte pravdu. Za romantikou myslivosti se skrývá náročná
každoroční práce. Zvěř si sama neporadí v zimních měsících a je nutno ji v dobách strádání přikrmovat. To znamená
vybudovat a opravovat krmná zařízení, pravidelně v období od podzimu do jara doplňovat krmivo a taky zvěř léčit.
S příchodem jara jsou to brigády na polích, opravy
a údržba vlastního či pronajatého majetku. V průběhu celého roku probíhá lov zvěře škodné a zejména přemnožené
černé - divočáků, před jejichž nájezdy se snažíme ochránit
polnosti vlastníků. Průběžným odstřelem regulujeme stavy
srnčí a jelení zvěře.

V jedné písni se zpívá, že „štěstí nelze koupit a často leží na
dosah ruky". Tak ať na něj všichni dosáhneme. Myslivosti
Zdar!

S jarem a nastupujícím létem je možné vidět také
mladou zvěř. A vůbec, jakou můžeme v našich lesích
zvěř vidět, která naopak chybí?

I Vám, pane Králi přeji hodně štěstí, dobrou mušku a
zejména hodně elánu a chuti do další náročné práce.
Ať se daří celému Mysliveckému sdružení Diana.

Zcela běžně můžeme potkat při procházce po okolí obce

Děkuji Vám za rozhovor.

Příroda se nám za to pak odmění. Nenechme se proto
otrávit starostmi, děsy a běsy, kterými nás zaplavují dnes
a denně média! Hledejme v životě to hezké, co se skrývá
v obyčejných věcech a radostech v kruhu blízkých, či v klidné a krásné krajině, ve které žijeme!

ZE ŽIVOTA V OBCI

Při jarním vítání občánků 21. dubna jsme přivítali do života dva nové občánky.
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Mgr. Daniela Pastorková

ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje u nás v trávě:
Podralský nadační fond ZOD pokračuje v rozběhnutém
projektu Šance pro zdravou budoucnost regionů
Podralsko a Hornolužicko. V minulém čísle Zpravodajství
jsme Vás informovali o přípravách a představování činnosti
Ekokroužku v rámci aktivit pro zdejší základní školu.
Některé z nich proběhly v měsících dubnu a květnu.
Přestože ráno 3. dubna ještě mrzlo, vyrazili žáci ze ZŠ
Brniště za poznáváním kopce Tlustce a umisťovat ptačí
budky pro sýkorky parukářky. Této vycházky plné soutěží
se zúčastnil i ornitolog RNDr. Miroslav Honců. V sobotu
6. dubna následovalo jarní otevírání Stezky hastrmanů,
kam zavítala řada návštěvníků z blízka i z dáli a s dílničkou
na výrobu masek se představilo Centrum ochrany přírody
„Oberlausitzer Bergland“ z Neukirchu, naši němečtí
partneři v projektu. Aby děti z Brniště naše kolegy a jejich
vzdělávací činnost více a lépe poznaly, odjely 18. dubna na
výlet do Neukirchu. Celá škola zde byla uvítána panem
starostou Gottfriedem Krausem a během dopoledne děti
absolvovaly naučné enviromentální programy, tvořivé
dílničky a hry.
V rámci dalších aktivit jsme se na konci dubna zapojili do
oslav Dne Země ve Velkém Valtinově a PNF kromě výstavy o přírodních krásách a hodnotách kopce Tlustce
připravil i kreativní dílničky pro děti, kde se pekly perníčky
a vyrábělo přírodní mýdlo.
Ve středu 15. května jsme za účasti hostů z okolí i z naší
obce slavnostně otevřeli Jezdecké stezky Podralskem.
Dne 13. května proběhla první přednáška o systému
nakládání s odpady a výměna zkušeností mezi obcemi
Brniště a Neukirch. Tyto přednášky jsou součástí projektových opatření na zlepšování odpadového hospodářství
v příhraniční oblasti. Moderátorkou přednášky a následné
diskuze byla Mgr. Daniela Pastorková. Velmi srdečně zveme všechny zastupitele i širokou veřejnost, aby se zúčastnili následujícího semináře,
který se bude konat 18. června
od 15 do 17 hodin v budově
ředitelství ZOD a bude řešit
jednotlivé příklady nakládání
s odpadem v různých obcích
a systém zpětného odběru.
Děkujeme Vám za Vaši hojnou
účast na zmíněných akcích.
Více fotografií ze všech akcí
a všechny naše aktivity můžete
nalézt na: www.podralsko.cz
v sekci Šance.
Za team Podralského
nadačního fondu ZOD
Mgr. Jana Panáčková Feixová

Školáci poznávají Tlustec a jeho okolí

Den Země ve Velkém Valtinově

Slavnostní otevírání Jezdeckých stezek
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Čas jarních výletů
Děti netráví celý čas školních povinností jen v lavicích a ve třídách, ale mají mnoho příležitostí poznávat bližší i vzdálenější
okolí při výletech. Své zážitky potom zpracovávají do slohových prací. Dnes máme možnost začíst se do několika z nich, tak
jak je zapsali letošní páťáci, kteří se s naší školou za pár týdnů rozloučí a přejdou na vyšší stupeň do okolních městeček.

Milá babičko,
ve čtvrtek 18. dubna jsem jel se školou do EKO centra
v Německu.
Vyjeli jsme v 8 hodin a cesta autobusem trvala tři hodiny.
Po příjezdu na místo nás srdečně přivítali a rozdělili do
skupin. Naše skupina se vydala do blízkého hájku
poznávat přírodu. Po návratu do EKO centra jsme se šli
naobědvat. Po obědě jsme si hráli na prolézačkách. Pak
naše skupina vyráběla ozdoby z přírodnin, které jsme si
mohli odnést. Nakonec jsme se rozloučili a odjeli domů.
Výlet se mi líbil, i když bylo horko.
S pozdravem
Tvůj vnuk Michal (Drbohlav)
Tvořivá dílnička při výletu do Neukirchu

Společné foto na Vyšehradě
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Čas jarních výletů
Dne 7. května jsem s naší třídou navštívila Prahu.
Jeli jsme autobusem, který nás vezl přes město Mělník.
Tam se vlévá Vltava do Labe. V Praze jsme navštívili
Vyšehrad, Slavín a kostel sv. Petra a Pavla. Autobus nás
svezl na Václavské náměstí, kde jsme vystoupili a prohlédli
si sv. Václava na koni. Dále směřovala naše prohlídka
Prahy na Staroměstské náměstí, které bylo moc pěkné.
Tam jsme dostali rozchod. Sraz byl ve tři čtvrtě na dvě
u orloje, abychom nepropásli apoštoly, kteří se ukazují
v celou hodinu.
Hromadně jsme došli k autobusu a ten nás odvezl zpět
domů. Počasí nám přálo a výlet se vydařil. Praha je krásné
město.
Tereza Holinková, žákyně 5. třídy

V úterý jela naše škola do Prahy. Cesta vedla přes Mělník,
kde jsme viděli starý cukrovar. Po příjezdu do Prahy jsme
navštívili Vyšehrad, ale dovnitř jsme nešli. Na Vyšehradě
jsme se podívali na hřbitov Slavín a s paní učitelkou jsme
hledali pomníky slavných spisovatelů, malířů, herců,
sochařů a dalších známých osobností, které tam byly
pohřbeny. Kdo chtěl, mohl si koupit u Vyšehradu zmrzlinu.
Také jsme se podívali na místo, z kterého podle pověsti
skočil Horymír na koni Šemíkovi. Potom jsme čekali na
autobus. Jak tak čekáme, uvidíme TV taxík a v něm Aleše
Hámu. Zeptali jsme se ho, jestli se s ním můžeme vyfotit
a on nám to dovolil. Všichni jsme byli moc rádi.
Když přijel autobus, nasedli jsme do něj a popojeli jsme blíž
ke Staroměstskému náměstí. Vystoupili jsme a šli jsme
přes Václavské náměstí kolem sochy sv. Václava na koni
a potom jsme došli na Staroměstské náměstí a prohlédli si
pomník Mistra Jana Husa. Před rozchodem si každý páťák
a čtvrťák vzal na starost prvňáka nebo druháka. Potom
jsme se rozešli, abychom si mohli koupit nějakou maličkost
a ve tři čtvrtě na dvě jsme se sešli u orloje. Chvíli jsme
čekali........ a potom to začalo. Viděli jsme 12 apoštolů, kteří
koukali z okénka, Marnivec, Kostlivec, Turek a Lakomec
tahali za provazy. Když se zavřela okénka, zakokrhal zlatý
kohout a všichni zatleskali. Když tleskání ustalo, už byl čas
jít. Naložili jsme se do autobusu a těšili jsme se domů,
protože jsme byli unavení.
Výlet se velmi vydařil, opravdu to bylo moc krásné.

Páťáci na Václavském náměstí

Elisabeth Matysová

Mateřská školka na výletě
Dne 23. května naše mateřská škola navštívila ZOO v Ústí nad Labem. Přes počáteční obavy o počasí se nám výlet povedl.
Sluníčko svítilo, a tak jsme si mohli vše hezky prohlédnout. Touto cestou chceme poděkovat firmě Partner in Pet Food CZ,
s.r.o. za její sponzorský dar ve formě finančního příspěvku na autobus.
děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Brniště
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Čapí příběhy z grunovského komína
Vedle mnoha druhů volně žijících živočichů máme v obci
poměrně vzácného, zákonem velmi chráněného návštěvníka, u nás největšího ptáka - čápa bílého. Hnízdo na
komíně bývalé mlékárny ve Velkém Grunově se uvádí i na
internetových stránkách. Čáp dorůstá do výšky až 105 cm,
křídla rozpíná do 165 cm a žije zpravidla 8 - 10 let. Živí se
kromě vodních živočichů i hraboši, krtky a jinými mláďaty.
Samice klade většinou 2 až 4 vejce, ze kterých se při
střídavé péči za 33 dní vylíhnou mláďata.
Už mnoho let zdejší lidé s údivem sledují hrdý majestátný
krok bílého čápa na vlhkých loukách v blízkosti vodních
nádrží, poskytujících mu obživu.

venou kořistí. Bylo zajímavé sledovat první létající pokusy
čapího potomstva i starostlivou péči rodičů. Mláďata
rostou, hnízdo se plní, a tak si někteří čapí jedinci odlétají
odpočívat na vyvýšené střechy okolních domů, kde si je
nadšeně fotografují jejich obyvatelé. I když mají čápi v naší
obci poměrně příznivé podmínky k životu, nevyhýbají se
jim i různá nebezpečí. Mrtvý čáp byl nalezen před lety pod
elektrických vedením z důvodu nešťastného pobytu v jeho
těsné blízkosti. Jindy si při pohybu na vodě soukromého
bazénu o jeho hranu nebezpečně poranil křídlo a nemohl
se dostat ven. Naštěstí si toho všimli sousedé, odchytili ho
a dovezli do ZOO v Liberci, kde mu byla
poskytnuta veterinární
pomoc.

Na počátku jara, každým rokem už netrpělivě čekáme na
jeho přílet s obavou, aby se mu snad na té dlouhé cestě
z jihu něco zlého nestalo! Zpravidla v druhé polovině
března přilétá jeden z nich - snad na obhlídku hnízda na
komíně, a teprve po několika dnech se radujeme z poutavého klapotu zobáků čapího páru. Nemívají svůj přílet vždy
lehký... Téměř každý rok můžeme sledovat další čápy
znepokojeně kroužící kolem obsazeného hnízda,
pravděpodobně vetřelce, který má o toto místo zájem.
Pozorujeme jejich boj, v němž naše usedlá dvojice téměř
vždy vítězí, ale přesto celé léto musí svůj domov obezřetně
chránit. Stalo se před nedávnem, že na zemi u komína bylo
nalezeno mrtvé mládě a soudili jsme, že se snad podařilo
nějakému nepříteli jej z hnízda vyhodit.

Máme rádi a se zájmem
sledujeme tyto vzácné
čapí návštěvníky, kteří
jsou milou a zajímavou
kuriozitou naší obce.

Zvykli jsme si pozorovat našeho milého hosta při jeho letu
na komín s chomáčem "stavebního materiálu" nebo ulo-

Iva Tomková

Koncem léta, v druhé
polovině srpna, hnízdo
opouštějí, shromažďují
se a ve velkých hejnech
odlétají za sluníčkem do
střední a jižní Afriky.

Fotografie našich dlouhonohých "spoluobčanů" pořídil J. Kovář ml., autorkou obrázku je Vanessa Ryvolová
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Je jen jedna Země
Stále více se množí otázky na těžbu kamene na Tlustci.
Česká republika patří mezi menší evropské země, ale naši
přírodu nám mnozí závidí. Je to dáno její polohou v „srdci„
Evropy. Dnešní flora a fauna je výsledkem dlouhodobého
klimatického vývoje. S nástupem průmyslu, před necelými
dvěma sty lety, člověk začal ve velkém čerpat nerostné
bohatství. Nenávratně zmizely hluboké české hvozdy
a s nimi mnoho živočichů a rostlin. Z těchto pohledů je
Tlustec jedinečný, výjimečný skvost, na kterém byla
prokázána řada specifických, ekologických fenoménů.

Z fauny můžeme jmenovat brouka střevlíka, který je nejaktivnější a nejčilejší v zimě. Z jara uslyšíte houkání výra
velkého, v roce 2011 zde hnízdil orel mořský. Na celém
kopci zjistili odborníci 62 druhů ptáků, 18 druhů savců a nevyčíslitelné množství druhů hmyzu.

Na kopec Tlustec se můžeme dívat z různých pohledů:

Tento vyvřelý vrch je srovnatelný s okolními kopci jako je
Ortel nebo Ralsko, převyšuje je ovšem svým druhovým
bohatstvím. Jedná se o původní druhy rostlin i živočichů,
kteří se tu udrželi po mnoho tisíc let. Proto je Tlustec
skutečnou perlou v náhrdelníku naší jedinečné, ale mizející
přírody.
František Marcín

Krajinotvorný:

(Redakčně zkráceno)

Tlustec je významnou dominantou Ralské pahorkatiny.
Doslova jako kamenný bochník, ozdobený drobenkou
stromů, sedí mezi malebnými loukami, rybníky, údolími,
městečky a vesničkami.
Ochranný:
Zvláště malá, zapadlá vesnička starobylého názvu „Luhov“ se choulí v jeho náručí, pěkně za větrem a je svému
kopci více než vděčná. Již první obyvatelé, kteří tuto
vesničku zakládali, dobře věděli, proč se usadit na jeho
jižním úpatí. Ostrost severních větrů dokáže být více než
nepříjemná.
Tajemný:
Každý kopec má svá tajemství. Tajemství Tlustce nespočívá ve zlatých pokladech, (i když….kdo ví). Jeho tajemství
spočívá v jeho nejhlubším nitru. Z podzemních neprobádaných prostor vytékají na světlo boží větší či menší prameny
křišťálově průzračných vod.
Životadárný:
Kdo nespatřil obrovské květy sněhobílých bledulí, bledě
zelené toulce nebo květy jedné z našich orchidejí áronu
plamatého, neví, o co přichází. Od dubna do května můžeme kráčet po modrém koberci z jaterníku podléšky, nebo
se v dalších měsících vypravit za překrásnou lilií zlatohlávkem se vznešeným názvem Lilium Martagon. Tak bychom
mohli vyjmenovat desítky a stovky vzácných rostlin a bylin.
Ještě před dvaceti lety byl Tlustec vyhlášenou přírodní
apatykou.

Umísťování budek pro sýkorky parukářky v lesích Tlustce

Nenechte si ujít
Putování do Velenických jeskyní v sobotu 15. června sraz v 9 hodin na návsi v Brništi
Koncert Shirley Bedsole v sobotu15. června od 16 hod v Oáze
Brnišťská pouť 13. - 14. července na Lesním zátiší
Příměstský tábor s angličtinou 29. července - 2. srpna v Oáze
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Velikonoční soutěž
K velikonocům byla letos poprvé uspořádána soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici.
Kraslic v soutěži sice nebylo mnoho, ale byly nápadité a pěkné. Výsledky soutěže byly vyhlášeny na oslavě Dne matek,
v sobotu 11. května a předkládáme je také Vám a věříme, že v příštím roce se zúčastníte v hojnějším počtu.
Kategorie dětí:
1. místo: AdélaToráňová
(bílá kraslice s beránkem)
2. místo: ŠárkaToráňová
(hnědá kraslice se slepičkou)
3. místo: Tadeáš Pekárek
(žlutá kraslice s červenými kytičkami)
Kategorie dospělých:
1. místo: Lenka Ledvinová
(bílá kraslice s otvory)
2. místo: Dana Čápová
(kraslice jako kočička)
3. místo: Růžena Kucová
(zelená kraslice s provázky)

Tým Podralského nadačního fondu ZOD moc děkuje za pomoc
při Jarním otevírání Stezky hastrmanů a při slavnostním otevření Jezdecké stezky Podralskem. Vaší pomoci si ceníme.
Dík patří místním hasičům z Brniště, ženám ze Sdružení žen EVA, Mysliveckému sdružení Diana, manželům Bartošovým,
firmě PROMINENT CZ, Ekologickému centru v Neukirchu, zaměstnancům obce Brniště a pracovníkům ZOD Brniště a.s.
Bez lidí z výše jmenovaných spolků a firem by bylo těžké akce uskutečnit.
Za Podralský nadační fond ZOD
Helena Mojžíšková

Poděkování obecnímu úřadu za hezky prožitý svátek matek.
Děkujeme za květiny, hudbu a dobroty pro každou z nás. Dětem a paním učitelkám děkujeme za pěkné vystoupení.
Opět jsme prožily hezký večer a vracely se domů spokojené a rozjařené.
Anna Šamajová
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ZE ŽIVOTA V OBCI
SŽ „EVA“ – děkuje
Děkujeme ZOD Brniště a výrobně masných výrobků
Prominent Brniště za poskytnutí sponzorského daru ve
formě výborných Podralských špekáčků a obci Brniště za
pitný režim a pečivo při pálení čarodějnic.
Díky patří též střelcům a hasičům za postavení vatry a dětem ze školní družiny za výrobu čarodějnice, kterou jsme
poslali do světa na zkušenou.
Doufáme, že příští rok bude tepleji a sejdeme se opět
v hojném počtu.

SŽ „EVA“ – přeje
Přejeme všem členkám a jejich rodinám krásnou a slunečnou dovolenou, plnou odpočinku a příjemných chvil k nabytí nových sil.
Dětem hezké prázdniny plné koupání a splněných prázdninových zážitků bez úrazů.

SŽ „EVA“ – připravuje
14. září 2013 se opět vydáme poznávat naše památky.
Tentokráte navštívíme nedaleký zámek LEMBERK, Zdislavinu studánku pod zámkem, vyhlídkovou věž a baziliku
v Jablonném v Podještědí. Pokusíme se též zařídit prohlídku katakomb. Tradičně pojedeme vlakem kolem půl osmé.
Podrobné informace poskytneme formou plakátu a informací v dalším Zpravodajství.
Za SŽ “EVA“ – Stoklasová Zdeninka

Trampská osada Stone city si Vás dovoluje pozvat na putování do Velenických
jeskyní v sobotu 15. června. Sraz v 9 hodin v Brništi na návsi.
Baterky a buřtíky s sebou.

Z Brniště se přesunem do Velenic auty.
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SPORT
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu
V neděli před Velikonocemi se v Luhově uskutečnil již
druhý ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenisu.
Účast byla podobná jako loni, samotného turnaje se
zúčastnilo celkem 8 hráčů. Hrálo se systémem každý
s každým na dva vítězné sety. Celý turnaj byl velmi vyrovnaný a o vítězství rozhodovaly opravdu maličkosti.
Žádný z hráčů si až do konce posledního zápasu nemohl
být jistý svým umístěním. Prohrát jeden set mohlo znamenat třeba propad z průběžného prvního místa až na
čtvrté. Žádný z hráčů nebyl zcela suverénní, a tak o konečném pořadí nerozhodoval pouze bodový zisk, ale také
počet vítězných setů a vzájemné zápasy. Po sečtení
výsledků se nejvíce radoval Jaroslav Korpáš, který
nakonec celý turnaj vyhrál. Na dalších místech se umístili
Václav Kadraba a Marek Korpáš.
Po vyhlášení výsledků dvouhry se hráči rozlosovali do
následné čtyřhry. Ta se na Velikonočním turnaji hrála
poprvé. I zde se hrálo na dva vítězné sety a i tady se hrálo
velmi vyrovnaně. První místo si nakonec, bez jediné
prohry, zajistili Martin Korpáš a Robin Horáček.

Myslím, že všichni hráči i ostatní přítomní se dobře bavili
a to nejen při turnaji samotném, ale i při následné exhibici,
které se zúčastnilo téměř dvacet přítomných. Závěrem
bych chtěl poděkovat OÚ Brniště za poskytnutí prostor
nejen na turnaje, které pořádáme, ale i k celoročním
tréninkům.
Mgr. Robin HORÁČEK

Výsledky našich fotbalistů
Letošní jarní část začala trochu později, než bylo v plánu.
Chladné počasí nedovolilo hru a na květnové svátky se
musela odložit dvě úvodní kola. Začalo se tedy až 7. dubna
doma proti Stružnici. Toto utkání bylo vyrovnané, hosté
vedli, pak naši výsledek otočili, ale v závěru se z těsné
výhry 2:3 radovali hosté. K dalšímu zápasu jeli naši hráči
do Zahrádek, kde prohráli 0:2, ale zápas byl vyrovnaný
a domácím pomohl rozhodčí v 75. minutě, když "pustil"
metrový ofsajd a domácí dali první branku. Následovalo
zatím nejlepší utkání jara proti Kravařům. Na domácí půdě
naši jistě vyhráli 3:0. Následoval zápas proti Sloupu, který
se netají tím, že by chtěl postoupit do B třídy a jasně vyhrál
5:1. Následovalo první odložené utkání proti Dubé, které
náš tým nezvládl a prohrál 0:2. Ostudně dopadl další
zápas v Dolní Libchavě, kde se sešlo pouze osm našich
hráčů. Zde zákonitě došlo k vysoké porážce 2:7. Následně
se hrál druhý odložený zápas na hřišti Loko Č. Lípa.
Přestože jsme hráli pouze v deseti, šlo o vyrovnaný zápas
a mnoho nechybělo k zisku alespoň jednoho bodu.
Nakonec domácí vyhráli 4:2. K dalšímu zápasu přijeli hráči
ze sousedních Zákup, největší aspirant na postup do
B třídy. Zvítězili vysoko 6:1. Po tomto utkání došlo ke
změně trenéra. Franta Ondřejka odstoupil a tým převzal

Pavel Horáček. Frantovi bychom chtěli i touto cestou
poděkovat za dosavadní službu a přejeme mu další
sportovní úspěchy. Zatím poslední utkání se odehrálo ve
Skalici proti tamní rezervě. Znovu chybělo několik hráčů
a i proto jsme prohráli 0:4. V tuto chvíli nám hrozí sestup do
3. třídy, ale ještě bychom to mohli odvrátit.
Naši mladší žáci nastoupili k prvnímu jarnímu utkání ve
Stružnici. Zde odehráli vyrovnanou partii a nakonec
podlehli 3:4. V následném utkání k nám přijela Horní
Libchava, které se tu podařilo vyhrát 4:2. Další zápas hráli
naši žáci v Dubici a i tady prohráli 2:4. První vložené kolo se
odehrálo na 1. máje ve St. Splavech, kde se nám tradičně
nedaří a i tentokrát jsme prohráli 0:5. Následoval zápas
proti A týmu Doks. Ti nám nedali šanci a vyhráli jasně 1:9.
O druhém svátku hostili naši hráči druhý tým z Doks, a tady
už to vypadalo na výhru, kterou ale v závěru neudrželi
a prohráli 1:2. K dalšímu zápasu cestovali žáci k dohrávce
z podzimu do Skalice. Tady se našim poměrně dařilo a dokonce vedli 4:1, aby nakonec prohráli 4:6. Zatím poslední
zápas se odehrál ve Stráži p. R, kde náš tým odehrál
vyrovnanou partii a prohrál o jednu branku 1:2. Věříme, že
se ještě do konce jarní části podaří nějaký bodový zisk.
Za FK Zlatohlávek Ladislav.

Rybářské závody
V sobotu 4. května se jako každý rok konaly rybářské závody na rybníku Vratislav. Soutěže pro dospělé od 15 let se
zúčastnilo 27 soutěžících, z toho dvě ženy. Po vyhodnocení bylo pořadí nejlepších následující:
1.
místo Vladimír Švarc, ulovil 14,72 kg ryb
2.
místo Milan Lalák, ulovil 14,20 kg ryb
3.
místo Bohuslav Sitta, ulovil 10,41 kg ryb
4.
Jaroslav Cajthaml, ulovil 6,98 kg ryb
Ze zúčastněných žen ulovila více Jaroslava Švarcová, a to 2,03 kg ryb.
O dětských závodech vás budeme informovat zase v dalším Zpravodajství.
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Karel Kožmín

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Mladí střelci „O putovní pohár starosty obce“
vyhlášení absolutního vítěze a nového držitele „Putovního
Rok uběhl jako voda v Panenském potoce a opět nastal
poháru starosty“. Stal se jím Pepa Stareček s velmi
čas přivítat na naší střelnici mladé střelce, aby mezi sebou
slušným výsledkem 90 bodů ze 100 možných.
změřili síly na dnes již tradiční soutěži ve střelbě ze
vzduchovky. Letošní ročník stejně jako předchozí byl
Osvěžení přinesla i neoficielní soutěž tatínků a dospělého
připravován pro mladé a začínající střelce do 17 let, kteří
doprovodu. Z tohoto souboje vyšel vítězně stejně jako
dostali příležitost projevit svůj talent ve dvou věkových
vloni Tomáš Toráň, kterému šlapali na paty R. Horáček,
kategoriích, do 12 a do 17 let.
N. Žižková, L. Zdobinský a A. Rekšáková.
Ani velmi nepříznivé počasí prvního červnového dne
V závěru lze hodnotit tuto soutěž i přes velmi nepříznivé
nezabránilo tomu, aby úderem 10 hodiny po krátkém
počasí jako velmi zdařilou se slušnými dosaženými
přivítání patronem naší soutěže - starostou Ivanem
výsledky, nevyjímaje ani vzornou kázeň na střelnici, která
Pastorkem a nezbytném seznámení se zásadami bezneměla mezery.
pečné střelby i pravidly soutěže, padly první soutěžní
Střelecký klub děkuje panu starostovi za velmi kladný
výstřely a současně se začali rýsovat první favorité. Že toto
a iniciativní přístup při přípravě a realizaci soutěže. Díky
střelecké klání o držitele putovního poháru bylo do posledpatří Ing. Jiřímu Myškovi za pěkné ceny pro závodníky.
ní chvíle otevřené, svědčil fakt, že dva závodníci dosáhli
Ročník 2013 Putovního poháru starosty je úspěšně za
stejného bodového výsledku a o jejich celkovém umístění
námi. Začínáme připravovat a zároveň se společně těšíme
rozhodoval vzájemný rozstřel.
na ročníky další.
Posledním výstřelem a po pečlivém vyhodnocení terčů
Za střelecký klub Brniště
bylo rozhodnuto. Ve věkové kategorii do 12 let zvítězil
Bohumil Kasl
Ondra Ptáček s dosaženými 88 body, následován Martinem Eflerem,
který měl o 10 bodů méně. Bronz
získal Honza Herynek s krásnými
68 body.
V kategorii starších došlo k zajímavému finálovému rozstřelu mezi
favority, kteří zazářili už v minulých
ročnících, jmenovitě mezi Štěpánkou
Čermákovou a Pepou Starečkem.
Oba favorité měli shodně 90 bodů.
Po rozstřelu se větší dávka štěstí
přiklonila k Pepovi Starečkovi a přinesla mu konečné vítězství.
Na třetím stupni vítězů stanul Honza
Javorek s 85 body. Všichni tito
úspěšní střelci byli odměněni
hodnotnými cenami a diplomy. Bez
ceny neodešel ani nejmladší účastník soutěže, osmiletý Vašík Volf
převzal z rukou pana starosty krásného plyšového hastrmana. Zlatým
Ocenění účastníci kategorie od 12 let s panem starostou
hřebem v závěru soutěže bylo

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.

Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v info-centru.
Příští Zpravodajství vyjde na počátku srpna, uzávěrka 22. července 2013
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