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Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Další závody na rybníku Vratislav

Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů!

Dne 8. 8. 2009 se na Vratislavu uskutečnily další rybářské
závody, tentokrát noční. Závodů se zúčastnilo celkem
26 závodníků, z toho 4 ženy.

Usnesení
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 1. června 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:
- audit a závěrečný účet Svazku obcí „Panenský potok“
za rok 2008 s výhradou
- „Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného
území obce Brniště“
- Sboru bratrské jednoty baptistů v Brništi příspěvek
na vybudování dětského hřiště u modlitebny ve výši
20 tis. Kč
- Y.M.C.A. Děčín finanční příspěvek na tábor pro děti
s výukou anglického jazyka ve výši 5 tis. Kč
- akci na zpevnění svahu na zahradě v mateřské škole
v Brništi. Akci provede firma STI-CONSULT, s.r.o.
Liberec.
František Jandera
starosta

Mgr. Robin Horáček
místostarosta

Na 1.místě skončil Jaroslav Cajthaml, který ulovil celkem
1 275 cm ryb, druhý Lát Jiří s úlovkem 1 090 cm ryb a třetí
Eliáš Radim s 670 cm ryb. Z žen se nejlépe umístila
Machová Kateřina, která ulovila 261 cm ryb.
Další závody se budou konat až na jaře příštího roku.
V rybníku je stále dostatek ryb i trofejních - dosud se letos
chytil kapr o délce 82 cm a byl vrácen bez vážení.
Přejeme všem rybářům takový úlovek.
Zajisté vás zajímá, proč u rybníka stojí silný kmen. Hádejte!
Pokud neuhádnete, brzy se to dozvíte.
Karel Kožmín

SDRUŽENÍ ŽEN EVA INFORMUJE
Akce na IV.čtvrtletí 2009
-----------------------------------------------------------------

18. 10. 2009
Vítání občánků - KD Brniště ve 14 hodin
-----------------------------------------------------------------

Usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 29. června 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:

5. 12. 2009
Mikulášská nadílka - KD Brniště ve 14 hodin
-----------------------------------------------------------------

19. 12. 2009
Setkání důchodců - KD Velký Grunov v 18 hodin

- poskytnutí finančního daru obci Vlčice ve výši 50 tis. Kč
- odstranění následků náhlou povodní
Mgr. Robin Horáček
místostarosta

JUBILANTI

František Jandera
starosta

NEZAPOMEŇTE
Druhá splátka povinné platby za psa
a svoz tuhého komunálního odpadu
končí 30. 9. 2009!

V novém školním roce
školy v novém kabátě!
Ano, dalo by se to tak říci. Vždyť na všech třech budovách,
které patří pod ZŠ a MŠ Brniště, se opět udělalo kus práce.
Krásnou novou střechou se na nás usmívá budova
mateřské školy, do dálky se dívají bílá okna základní školy
v Brništi a radost mají paní učitelky a žáci ve Velkém
Grunově, protože ve třídách jsou nové podlahy a nový
nábytek. Můžeme si tedy pochvalovat to, že v obci Brniště
jsou lidé, kteří škole fandí a tím strašně moc pomáhají, aby
ten nový kabát školičky byl co nejkrásnější a hlavně co
nejúčelnější. Mnohé školy by nám mohly závidět. Proto
jménem dětí, zaměstnanců a rodičů všem zastupitelům
obce Brniště moc děkujeme!

Červenec
Štefana Batovcová
Květa Kopecká
Jarmila Šauerová
Marie Zollmanová
.

Srpen
Jaroslava Dobešová
Jiří Hudík
Růžena Pitterlová
Ing. Roman Semrád
Ladislav Svoboda
Vladimír Vaniš
Růžena Vanišová
.

Září
Marie Hrušková

Blahopřejeme
a přejeme
pevné zdraví
do dalších let.

Navždy se s námi rozloučili:
Julie Paurová, Zdeněk Myšička

Věra Tvrdíková, ředitelka školy
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Při zahájení nového školního roku 2009 - 2010 jsme přivítali devět prvňáčků.

FK Brniště informuje
Minulé Zpravodajství jsem končil tím, že nás čekají dva
zápasy na domácím hřišti. Ten první jsme hráli proti
N. Oldřichovu a skončil remízou 1:1. Byl to ale zápas dost
ovlivněn rozhodčím, neboť uznal hostům branku rukou
a odpustil jim minimálně dvě penalty. Druhý zápas tu hrála
H. Police. Poslední dobou se nám proti nim dařilo, ale
tentokrát jsme prohráli 0:2. Následně jsme cestovali do
Skalice, a i když nám chybělo několik hráčů, kteří byli
v zaměstnání, nemělo se prohrát. Nakonec domácí vyhráli
1:0. Po tomto utkání k nám přijel K. Šenov. Zápas skončil
remízou 2:2 a to bylo málo. Stále ještě hrozilo naše
sestoupení do 3. třídy. Poslední utkání jsme hráli v sousední Kamenici a byl potřeba získat alespoň jeden bod pro
klid. Vypracované šance jsme jako obvykle neproměnili
a naopak domácí z penalty dali jediný gól utkání. Nakonec
ohrožený Žandov doma prohrál, a tak jsme udrželi 2. třídu.
Na konci června se na hřišti ve V.Grunově hrálo tradiční
utkání starých gard. Velký Grunov vyhrál nad Brništěm 3:2.
Sešlo se dost příznivců fotbalu a za pěkného počasí strávili
příjemné odpoledne.
Na 4. července byla pozvána naše garda do Bukovan na
turnaj. Tam hrálo 6 družstev a naši skončili na 4. místě.
Jeden zápas vyhráli, dvakrát byla remíza a dvakrát
porážky. Byl to turnaj Josefa Majerecha, který se hraje
každým rokem.
Po dovolených, začátkem srpna, se začalo s přípravou na
nový ročník. Hrál se jediný přípravný zápas a to 8. 7. proti
týmu z Kunratic. Skončil remízou 1:1 a trenér si vyzkoušel
různé varianty hry. Pak už přišel první soutěžní zápas.
15.7. jsme nastoupili proti Stružnici a po kvalitním výkonu
a pěkných dvou brankách jsme vyhráli 2:0. Po tomto utkání

se hrálo ve čtvrtek 20.7.09 ve Cvikově pohárové utkání.
Protože byla podstatná většina hráčů v práci, nastoupili za
nás dorostenci a jen tři hráči dospělých. Domácí vyhráli 5:2
a naše mužstvo se bude moci soustředit na soutěž.
Následující sobotu jsme opět hráli doma a to proti Novému
Oldřichovu. Tento zápas byl dosti vyhecován, přesto se
našim podařilo dát opět dvě krásné branky a vyhráli 2:0.
Radost z výhry nám trochu pokazil velice špatný rozhodčí
Bitala, který svými výroky nadělal zmatky.
Co se týče dorostu, tak po výhře v Dubnici je čekaly tři
zápasy doma. Hned ten první ale prohráli s Jestřebím 2:3.
Tento zápas dost podcenili a pak už ho nedokázali otočit.
Následně se mělo hrát proti V. Valtinovu, který ale nepřijel,
a tak byla kontumace 3:0 pro nás. Následoval zápas proti
K. Šenovu, který po pěkném výkonu naši vyhráli 6:1 a už
kolo před koncem se stali přeborníkem okresu v dorostu.
Poslední utkání odehráli ve Skalici, kde prohráli 0:2. I v novém ročníku budou hrát dorostenci okresní přebor, avšak
trochu v jiném složení. Soutěž začíná 5.9.09.
Přípravka po prohraném utkání se Stráží odjela do Zákup,
kde prohráli opět vysoko 17:0. V dalším utkání hráli doma
proti Mimoni a prohráli 0:14. Následovala cesta do Jestřebí, kde domácí vyhráli 6:1. Jedinou branku dal Jirka Fanta.
Potom se jelo do Cvikova a tam vyhráli domácí 11:0.
V dalším týdnu měli naši hráči volný termín a v posledním
kole jeli do K. Šenova. I tady se prohrálo a to 9:2, když obě
branky dal Jirka Fanta.
I přípravka bude hrát novou soutěž a to od 5.9.09.
Za FK Brniště Ladislav Zlatohlávek
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YMCA informuje
Ani o prázdninách jsme nezaháleli a naplno si užili tábor
s výukou angličtiny pro rodiny s dětmi neboli Family
English campu, který se uskutečnil v Albeřicích v Krkonoších. Všech padesát sedm účastníků včetně nejmladší
šestitýdenní Haničky se aktivně zapojovalo do připraveného programu. Jediným citelným nedostatkem byla
nepřítomnost lektorů ze Severní Ameriky, kteří kvůli
ekonomické krizi a mexické chřipce nedorazili. Jejich
místo nejen při výuce zaujali ochotní členové přípravného
týmu.
Den jsme zahajovali za zpěvu naší oblíbené budíčkové
písničky „Koukej vstávat lenochu“ a pokračovali u vydatné
snídaně. Pak přišel na řadu raníček (ranní obdoba
večerníčku) v podání maňáskového divadla, kdy jsme se
postupně seznamovali s životem královny Ester, obyčejné
židovské dívky, která se stala královnou Perské říše,
nejmocnějšího státního útvaru tehdejšího světa. Pak
začala pro děti nejméně zajímavá část a to výuka. Dospělí,
kterým je škola vzácná, si to naopak užívali a neustále
výuku protahovali. Po zaslouženém obědě a odpoledním
klidu přišly na řadu odpolední hry, výlety, procházky, turnaj
ve fotbale nebo batika. Ti, které ještě neudolaly celodenní
aktivity, si po večeři mohli poslechnout semináře o nebezpečí závislostí, zdravé rodině, aktuálnosti křesťanského
poselství nebo se věnovat deskovým hrám a tvoření
dárečků pro blízké. Samozřejmě jsme neopomněli typicky
českou aktivitu - posezení u táboráku s opékáním buřtíků
a zpěvu při kytaře. Také jsme se vydali na původně
celodenní výlet na Černou horu. Ten den nám bohužel
počasí nepřálo, a tak jsme výlet zkrátili a místo pěšího
pochodu se svezli pěknou kabinkovou lanovkou nahoru
i dolů. Na poslední odpoledne byla pro děti připravena hra,
ve které měly zužitkovat vše, co se během tábora dozvěděly a najít poklad. Večer se potom uskutečnilo to, co náš
kuchař nazval žranice a my oslava Purimu na počest královny Ester. Všechny děti i dospělí se oblékli do kostýmů
a masek a zasedli k slavnostní večeři a veselé oslavě
s tanci, zpěvem a scénkami. Když se venku setmělo,
vydali jsme se s rozsvícenými lampiony na procházku po
okolí. Nikomu se i přes únavu nechtělo jít spát, protože
druhý den nás čekalo už jen balení a odjezd domů. To,
že se tábor opravdu vydařil, dosvědčuje mimo jiné fakt, že
jsme se po návratu všichni skoro týden vzpamatovávali,
dospávali a nabírali dalších sil.
Tábor se mohl uskutečnit díky podpoře Ministerstva školství ČR a Zastupitelstva obce Brniště, které finančně
přispělo do táborového rozpočtu. Fotografie nejen z tábora budou v brzké době ke zhlédnutí na www.bjb-brniste.cz.

Kromě pravidelně konaných aktivit (viz pozvánka)
připravujeme pro děti tyto akce:
28. září Drakyáda
28. října Putování po stopách amerických osadníků
17. listopadu Miniturnaj v deskových hrách
12. prosince Malování perníčků
Na jednotlivé akce budou samostatné pozvánky.
Sbor BJB Brniště vás zve:
Slavnost Díkůvzdání, neděle 11. 10. 2009 od 14 hodin
Adventní koncert, neděle 13. 12. 2009 hudbou a slovem
budou provázet bratři Pospíšilové

Inzerce

PŘIJÍMÁM

OBJEDNÁVKY
NA DUŠIČKOVÉ
VĚNEČKY

ČÁPOVÁ D. tel.: 723 183 688
BRNIŠTĚ 12/II

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškového materiálu
Dominant žíhaný, kropenatý,
černý, hnědý a modrý.
Stáří slepiček: 16 - 19 týdnů - těsně před snáškou
Cena: 128 - 148 Kč/ks dle stáří

Prodej se uskuteční:
Brniště - parkoviště u pošty
v neděli 20. září - v 10 hod.
Případné bližší informace:
tel. 728605840 415740719 728165166
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Další impuls pro rozvoj Podralska
Podralský nadační fond ZOD je neziskovou organizací
vzniklou dle zákona o nadacích a nadačních fondech.
Nadační fond se hodlá zasadit o všestranný rozvoj regionu
zvaném Podralsko. Nadační fond vznikl zápisem do nadačního rejstříku 4. listopadu roku 2008. Mezi hlavní aktivity
Podralského nadačního fondu patří podpora a realizace
projektů v oblasti zkvalitňování životního prostředí a kvality
života občanů, podpora rozvoje místní ekonomiky, venkovské turistiky a rozšiřování ekologického zemědělství.
Mezi další aktivity bude patřit i podpora kulturně-společenských, osvětově - vzdělávacích a sportovních aktivit
ve prospěch kvality života v regionu Podralska.
Nadační fond hodlá aktivně spolupracovat s místní veřejnou správou, občany a místním podnikatelským a neziskovým sektorem.
Zakladatelem Podralského nadačního fondu ZOD je
prosperující zemědělsko-potravinářská firma Zemědělské
obchodní družstvo Brniště.
Družstvo obhospodařuje 2300 ha půdy, patří k největším
chovatelům krůt a krocanů v ČR, také patří k velkoobchodníkům s krůtím masem a krůtími specialitami.
Věnuje se úspěšně chovu skotu a zabývá se i těžbou
písku. Právě proto, že pro ZOD Brniště je společenská
odpovědnost podnikatele důležitou součástí firemní
kultury, byl Podralský nadační fond založen.
Důležitou součástí aktivit nadačního fondu v roce 2009 je
realizace projektu první verze zpravodajského a informačního portálu, který je oficiální webovou stránkou
nadačního fondu, www.podralsko.cz. Hlavní funkcí portálu
je informovat „co se kdy a kde děje“. Informovat obyvatele
a návštěvníky našeho regionu Podralska o kulturních
památkách a přírodních krásách regionu. S tím souvisí
navazování partnerských vztahů s městy a obcemi
regionu z hlediska dění přímo v jejich městech, obcích a
jejich blízkém okolí.
Je vítána pomoc i dobrovolníků, jejichž koníčkem a zálibou

jsou místní krásy přírody a památky, zajímají se o dění ve
svém okolí a umí či se chtějí naučit aktivně pracovat
s internetem. Zároveň nadační fond realizuje projekt
Partnerství, jehož cílem je zapojit obce a informační centra
do tvorby kvalitního internetového obsahu o aktuálním dění
v Podralsku.
Přesto, že nadační fond vznikl poměrně nedávno, má za
sebou již řadu reálných projektů. V loňském roce Občanské sdružení Náhlov renovovalo kamenný most a kamennou podlahu v interiéru kaple Sv. Floriána v Náhlově.
Na tyto aktivity Podralský nadační fond přispěl.
Podralský nadační fond získal věcný dar ve formě hracích
prvků dětského koutku Robinsona Crusoe v hodnotě přes
500 000,-Kč. Jednotlivé interiérové hrací prvky byly
předány několika mateřským školám v regionu jako dary
od Podralského nadačního fondu. Horolezecká stěna
putovala do mateřské školy STUDÁNKA v Jablonném
v Podještědí, na hracích stolech si hrají děti v mateřské
škole v Brništi.
V dubnu nadační fond přispěl na vybavení klubové
posilovny sportovnímu klubu ZŠ Jablonné v Podještědí
a Sportovnímu střeleckému klubu v Manušicích na mladé
sportovce, rodáky z Brniště.
Helena Mojžíšková
Základní data Podralského nadačního fondu ZOD

Sídlo: Brniště 1, 471 29, okres Česká Lípa.
Telefon + 420 487 850 132 (135), fax +420 487 850 135.
Mobil +420 603 889 168.
Email info@podralsko.cz.
Webové stránky www.podralsko.cz.
Zapsán v nadačním rejstříku oddíl N vložka 100 u
rejstříkového soudu v Ústí nad Labem.
IČ 286 78 419 DIČ CZ28678419.
Číslo účtu u Komerční banky 43-2 782 380 237 / 0100.

Rozcestník 2009 - skupina Rangers - Plavci.
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Letošní Brnišťskou pouť navštívilo 2809 dospělých a 888 dětí.

v klubovnách
Sborového domu
Oáza
BJB Brniště 13

připravilo
a srdečně vás zve na

ANGLIČTINA
ANGLIČTINA
pondělí od 17 a od 18 hod
KLUB deskových her
Pro děti od 8 let, mládež i rodiče

středa od 16,30 v liché týdny
pro maminky, tatínky, babičky i dědečky,
kteří tráví dopoledne hlídáním batolat
nebo předškoláčků

každý čtvrtek od 9,30
pohybové, a výtvarné aktivity pro děti
volné hraní v herně a na hřišti
společné procházky do přírody
zapojení dětí do malého kolektivu vhodná příprava na mateřskou školku
sdílení o radostech a strastech výchovy
odreagování při kreativní tvorbě

velký výběr strategických, logických
a karetních her
niagára
coloretto
UNO
metro
alhambra
fazole
trans evropa
boggle
halali
želví závody bang
sabotér jungle speed
a další
café de paris carcassonne

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

Děti 6-8 let od 17 hod, 9-11 let od 18 hod
slovíčka a konverzace pomocí písniček, říkadel,
pohádek, her, luštěnek, výuka na PC

poplatek za pololetí 100 Kč

Mírně pokročilí od 17 hod
středně pokročilí od 18 hod
získávání slovní zásoby, komunikace v běžných
životních situacích, základy gramatiky.

poplatek za pololetí 200 Kč
Začínáme v pondělí 5. října 2009
Členové YMCA mají slevu 20 %.
Přihlášky u Kamily Matysové, tel 777 335 426.
Kurz pro předškoláky a začátečníky z důvodu kapacity letos neotevíráme.

termíny schůzek: 9. 9., 23. 9., 7. 10., 21. 10.,
4. 11., 18. 11., 2. 12., 16. 12., 13. 1., 27. 1.
vedoucí aleš a petra matysovi, tel 723 790 825

kontakt Lucie Dvořáková, tel 737 984 194

Pořádá YMCA Děčín, skupina Brniště
za podpory MŠMT ČR

Ocenění krůtích výrobků z Brniště
Uzená krůtí prsa z brnišťské firmy PROMINENT CZ, s.r.o. získala ocenění v soutěži o místní produkt Mikroregionu
Podralsko.
Mikroregion Podralsko vyhlásil soutěž o „nej“ místní produkty v roce 2009 jako součást projektu Start místní agendy 21.
Soutěž proběhla při příležitosti poutě k sv. Zdislavě koncem května letošního roku v Jablonném v Podještědí pod záštitou
Mikroregionu Podralsko. Zakoupit oceněné krůtí výrobky a samozřejmě i plný sortiment speciálních prodejen firmy
PROMINENT CZ zaměřených na krůtí výrobky a speciality můžete v prodejnách regionu v Brništi, České Lípě a Novém
Boru.
K ocenění se vyjádřil ředitel firmy PROMINENT CZ Ing. Pavel Voves: „Velice si ocenění vážíme, neboť je dokladem
toho, že naše strategie, zaměřená na inovace a výrobu prvotřídních a zdravých výrobků z krůtího masa nachází
u našich zákazníků odezvu.“
PROMINENT CZ, s.r.o. je dceřinou firmou úspěšné zemědělsko-potravinářské společnosti ZOD Brniště a je největším
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