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Nenechte si ujít:
Open air festival Wonderland
15. až 17. srpna v Lesním zátiší
Dřevosochání 2. až 6. září
Dožínky v sobotu 6. září
od 9 do 21 hodin
Beseda pro seniory s policií ČR
v úterý 9. září v 10 hod
v přízemí OÚ
Výlet na Děčínský zámek a ZOO
v sobotu 13. září
16. ročník pochodu Lužická sedmička,
19. - 21. září, start a cíl v Oáze

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s lesníkem Josefem Jirotkou
Informace pořadatelů festivalu Wonderland
Nová fotbalová sezóna začíná
Parníkem po Vltavě aneb poslední školní výlet

Vážení spoluobčané.
Čas neúprosně letí a než jsme se nadáli, máme již polovinu prázdnin
za sebou. Dovolte, abych se s Vámi podělil o události posledních
dvou měsíců. Po dlouhodobém zvažování se redakční rada rozhodla
pro změnu gracké úpravy a tisku našeho Zpravodajství. Domníváme se, že dobrý obsah našeho dvouměsíčníku si již zasluhoval
kvalitnější a modernější ztvárnění.
Na pozvání starosty města Jablonného v Podještědí jsem byl v rámci
Zdislaviny pouti účasten slavnostní mše, kterou celebroval sám pan
kardinál Duka. Basilika sv. Vavřince byla do posledního místečka
zaplněna poutníky a pro mě bylo osobní setkání s panem kardinálem
velkým zážitkem.
V červnu proběhla soutěž na zakázku malého rozsahu „Oprava
místní komunikace p. p. č.1134/1,1135 Velký Grunov“, poškozená
povodní v červnu 2013. Přihlásily se čtyři rmy a byla vybrána
Eurovia CS, a.s. z Liberce s nejnižší cenou 1 186 tis. Kč včetně DPH.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Ministerstva dopravy ve výši 685
tis. Kč. V celkové ceně je zahrnuto i zpevnění části břehu
Panenského potoka, který je s touto komunikací v těsné blízkosti.
Z důvodu získání stanoviska k Natuře 2000 se pravděpodobně stavba
o několik týdnů prodlouží. Také výstavba chodníků, až na drobné
detaily, probíhá dle plánu. Při výkopových pracích jsme byli povinni
absolvovat archeologický průzkum. Naštěstí se zde nic nenašlo,
a tak se stavba dlouho nezdržela. Každé úterý odpoledne probíhají
kontrolní dny, kterých se zúčastňuji jako zástupce obce, dále
stavební dozor, koordinátor projektu a stavbyvedoucí rmy Strabag.
Také v Luhově proběhlo několik drobných akcí s cílem vyřešit a
zlepšit odtokové poměry povrchových vod a na druhou polovinu
srpna plánujeme opravu povrchu místní komunikace před
bytovkami.

Příjemnou událostí je pro mě vždy uvítání novorozených dětí do
života. Tentokrát to bylo 6. července a v nové obřadní místnosti jsme
přivítali šest občánků. Příští vítání se předpokládá koncem října a v
příštím čísle bude termín upřesněn. Další vydařenou akcí byla
tradiční Brnišťská pouť. Počasí nás vzalo na milost, neboť v sobotu
po ranním dešti se odpoledne vyhouplo sluníčko a vydrželo být
hezky po celou dobu. Program byl i tentokrát pestrý a pečlivě
sestavený, včetně skvělého ohňostroje. I když v okolí byly další
kulturní akce, navštívilo pouť v Brništi ten den něco přes 2200
návštěvníků. Také v neděli na bezplatném dětském programu byla
poměrně velká účast a malý deštík před závěrem nikomu nevadil.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách, organizaci
a zajištění této pouti.
Dalšími plánovanými akcemi v areálu Lesního zátiší v rámci
letošního léta je 2. ročník Festivalu jurt, pořádaný Podralským
nadačním fondem. Dále 15. -17. srpna 3. ročník hudebního festivalu
Wonderland a 6. září 3. ročník novodobých dožínkových slavností,
který připravuje ZOD Brniště. Na všechny tyto akce jste samozřejmě
všichni srdečně zváni.
V měsíci květnu schválilo zastupitelstvo příspěvek ze svého
rozpočtu na nákup nového, velkého sporáku a postýlek pro
mateřskou školku v Brništi. Pevně věřím, že po prázdninách se bude
vařit a odpočívat již na novém. Na závěr bych Vám chtěl popřát
hezký zbytek prázdnin a ještě hodně pohodových letních slunečních
dnů. Zvláště dětem pak úspěšné a radostné vykročení do nového
školního roku.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OÚ INFORMUJE
Ze zastupitelstva

2

Pracovní a úřední doba obecního úřadu

Zastupitelstvo obce se sešlo ke svému 42. zasedání ve středu 25.
června. Nejvíce času jsme věnovali opět pozemkům - žádostem
o prodej a věcným břemenům. Vyjádřili jsme kladné stanovisko k
návrhům na pořízení 1. změny územního plánu naší obce. Na základě
rozhodnutí výběrové komise jsme schválili dodavatele stavby pro
opravu místní komunikace včetně opěrné zdi k potoku ve Velkém
Grunově (zadní cesta ke škole), provede ji rma Eurovia v ceně
1.186.757 Kč.
Dále jsme schválili příspěvek na letní tábory pořádané místními
spolky a stejně tak jako loni i letos podpořili zářijový šlaperský
pochod Lužická 7 pořádaný sdružením YMCA, bezplatným
zapůjčením sálu KD a příspěvkem na medaile. Přijali jsme nanční
dar 10.000 Kč od Podralského nadačního fondu ZOD na nákup
interaktivní tabule pro naši ZŠ. Prodloužili jsme nájemní smlouvu na
hřiště s FK Brniště. Jako obec požádáme MV o možnost ověřovat
listiny na našem úřadě.
Zapsal Miloš Matys

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30
7.00 – 11.30

12.30 – 17.00
12.00 – 15.30
12.30 – 17.00
12.00 – 15.30
12.00 – 13.30

Z důvodu polední přestávky nebude po tuto dobu úřad pro občany
provozován.
Děkujeme za pochopení.

Letní otevírací doba sběrného dvora
ve Velkém Grunově
Úterý
12:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 14:00
Sobota 14:00 – 18:00

BESEDA PRO SENIORY

Objížďka ve Velkém Grunově

Obec Brniště a Policie ČR, místní oddělení ve Stráži pod Ralskem
zve nejen seniory na besedu s aktuálním tématem:
„Trestná činnost páchaná na seniorech“.
Beseda proběhne v úterý 9. září od 10 hodin v nové zasedací
místnosti v přízemí budovy OÚ.
Malé občerstvení zajištěno.

Autobusy na trase Brniště - Mimoň, které kvůli uzavření silnice ve
Velkém Grunově, jezdí v současné době objížďkovou trasou přes
Noviny pod Ralskem od pondělí 4. srpna nově zajíždějí přímo do
obce Pertoltice pod Ralskem ke zdejšímu obecnímu úřadu a pak se
opět vracejí na objízdnou trasu po silnici č. 270. Pro občany Velkého
Grunova zůstává obsluhována zastávka Mitop a všechny další směrem do Brniště. Objížďka podle předpokladu potrvá do 15. září 2014.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Správu našich obecních lesů vykonává odborný lesní hospodář, pan Josef Jirotka
zde velkou pravomoc právě odborný lesní hospodář. Ten při
hospodaření může prosazovat zájmy vlastníka, ale jen pokud jsou
v souladu s právními předpisy. Závazné ukazatele jsou především
celková výše těžeb. Ta je nepřekročitelná a zabraňuje vlastníkům
v drancování lesů. Plán také stanoví lhůtu pro zalesnění vzniklých
holin. Povinná je také předepsaná výše výchovných zásahů
v porostních skupinách do 40-ti let věku a dodržení podílu
melioračních a zpevňujících dřevin při zalesňování. Návrh plánu,
který je výsledkem součinnosti odborné rmy a OLH, se stává
platným, až po jeho schválení příslušným orgánem Krajského úřadu
v Liberci.

V době letních prázdnin a dovolených nejeden z nás zavítá do lesů,
které naše obce obklopují. Poskytují nám příjemný stín, jindy lesní
plody a houby. Říká se, že lesy jsou takovou pomyslnou bankou
a dědictvím obce, myšleno právě nejen nančně. Hospodaření
v lesích má přísná pravidla, která se vztahují na každého vlastníka.
Pane Jirotko, co byste čtenářům o sobě prozradil?
Domnívám se, že pro většinu občanů Brniště a přilehlých obcí se
nemusím příliš představovat, protože se v tomto prostoru pohybuji
již od roku 1971. Nejprve jako vedoucí polesí a lesní správy
v Zákupech, kam organizačně současné obecní lesy patřily, později
jako revírník, až do současnosti, kdy vykonávám správu obecních
lesů. Ty byly obci navráceny v průběhu devadesátých let minulého
století. Jsem tak prvním správcem obecních lesů a podílel jsem se na
jejich předávce i převzetí a rozjezdu hospodaření v nich, podle
zákonných předpisů.
K zabezpečení všech činností v lese je třeba odborné kvalikace,
viďte?
Licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (OLH) je
předpokladem pro výkon správy lesů ať již městských, obecních
i soukromých atd. ve smyslu zákonu o lesích a jiných souvisejících
předpisů. Její udělení je podmíněno předepsanou kvalikací
v oboru, délkou praxe a občanskou bezúhonností. Uděluje jí odbor
životního prostředí příslušné obce s rozšířenou pravomocí, v našem
případě OŽP při Městském úřadě v České Lípě. Držitelem této
licence jsem od roku 1999.
Pojďme k našim obecním lesům, mohl byste nám je trochu
představit?
Lesy v majetku obce Brniště se nacházejí na katastrech obcí Brniště,
Velký Grunov, Hlemýždí a Pertoltice pod Ralskem. Jejich celková
výměra je 173.51 ha, z toho 167.54 ha je plochou porostní, zbytek
tvoří zejména elektrovody a jiná bezlesí. Vzhledem k velikosti obce
je to poměrně velká výměra v mnohamilionové hodnotě. Nevýhodou
obecních lesů je jejich prostorová roztříštěnost a v mnoha případech
i celoročně špatná přístupnost v návaznosti na zemědělskou činnost
na sousedících polnostech. Výhodou je naopak poměrně pestrá
druhová skladba, která při prodeji dřeva umožňuje reagovat na
požadavky trhu. Pokud se jedná o druhovou skladbu dřevin, nejvíce
je zastoupena borovice (39%), smrk (30%), dub (14%), bříza (11%).
Nejvíce jsou zastoupeny porostní skupiny do padesáti let věku,
zhruba 110 ha.
V úvodu jsem zmiňovala přísná pravidla pro hospodaření
v lesích, je tomu tak?
Každý vlastník lesa nad 50 ha má povinnost v lesích hospodařit na
základě lesního hospodářského plánu (LHP), který mu na
objednávku zpracuje specializovaná odborná rma. V našem
případě to je Ekoles Projekt s.r.o. z Jablonce n. Nisou. LHP má
platnost 10 let a je jakousi inventarizací lesního majetku vlastníka,
z které pak vychází úkoly na příští období. Kromě závazných
ukazatelů, které musí vlastník dodržet ve smyslu zákona o lesích, má

Já jsem v úvodu zmiňovala takovou tu rekreační funkci lesa,
ale jak je to s pracemi v lese a se samotnou těžbou?
Většina občanů vidí v činnosti v lesích pouze těžbu dřeva a jeho
prodej. Zdaleka tomu však tak není. Těžba dřeva a jeho prodej je až
poslední fází existence lesního porostu, tedy až po jeho vyzrání po 80
letech a později. Vytěžení porostu předchází mnohaletá péče o jeho
vývoj, počínaje zalesněním, péčí o kultury proti buření a zvěři,
následných prořezávkách a probírkách. To vše vyžaduje nemalé
náklady a vlastník, pokud nemá jiné zdroje, musí těžit a prodávat
dřevo. To je koloběh, který je třeba, aby fungoval. Těžba starých
porostních skupin je také opodstatněná jejich postupným
odumíráním, a tím i prořeďováním. Laicky řečeno, v porostech
vznikají díry, tak zvané neproduktivní holiny. V takovém případě je
lépe porost zmýtit a znovu zalesnit.
S přiměřenou těžbou souvisí také prodej dřevní hmoty, jak je to
s ním?
Čas od času se vyskytnou mezi lidmi názory, že obec své lesy
neúměrně těží. Mohl bych dokladovat čísly z uzávěrky minulého
LHP, že obec své těžební možnosti zdaleka nevyužívá. Tím došlo
i k celkovému navýšení zásob dřeva do počátku platnosti nového,
tedy současného, LHP. Přes možnost navýšení těžby si však obec
vyžádala spodní hranici těžebních možností, v konečném důsledku
tedy další navyšování zásob dřeva ve svých lesích. A to je přece
dobře! Žádný ze tří starostů, které jsem za svého působení v obecních
lesích poznal, nevyužíval lesy jako zdroj zisku. Když už, tak
mírnému. Stejně tak žádný z těchto starostů mi nebránil, abych jako
OLH, nevkládal do údržby a výchovy lesa nutné náklady. Na stavu
obecních lesů je to také vidět. Ten, kdo tomu nevěří, může si přijít
přečíst zápisy z prověrek, kterými obecní lesy prošly. Mnozí lidé
nám také vyčítají, že dřevo se prodává mimo obec. Ano, prodává se,
stálým a důvěryhodným odběratelům, platícím za v místě obvyklé
ceny. Za tyto ceny by místní občané dřevo nechtěli. Pokud ano, jistě
se najde možnost, jak jim vyhovět. Těžba dřeva v samovýrobě
funguje normálně a rok od roku se zvyšuje její objem. Není však
neomezená. Obecní lesy jsou čisté a objemy samovýroby půjdou
zákonitě dolů.
Moje maminka vždycky vzpomínala, jak přísná pravidla v lesích
platila za jejího mládí. Třeba, že na borůvky se smělo, až když to
dovolil pan hajný. Jak je tomu nyní s chováním lidí v lesích?
Přestože školy i média vychovávají občany ke vztahu k přírodě a učí
je s ní zacházet, je stále mnoho těch, kteří jí poškozují. Všimněte si
lesů právě po borůvkářské nebo houbařské sezóně. Kolik je zde PET
lahví a jiného odpadu! Všimněte si do lesů vyhozených pneumatik
a domovního či stavebního odpadu! Podívejte se do mladých
porostních skupin po vánočních svátcích, kolik je zde vyřezaných
a zmrzačených boroviček nebo smrčků, samozřejmě té nejvyšší
kvality. Kolik zaparkovaných aut naleznete v zalesněných
kulturách. O rušení zvěře v době kladení mláďat a hnízdících
ptácích, ani nemluvím.
Přesto jsem optimistou a věřím v lepší budoucnost. Obecním lesům
přeji mnoho zdaru a přízeň těch, kteří jsou za ně odpovědní.
Pane Jirotko, velice Vám děkuji za zajímavý rozhovor. Také já Vám
přeji, ať se Vám daří. A čtenářům prozradím, že někdy příště
popovídáme nad zajímavostmi lesního hospodářského plánu naší
obce.
Pro Zpravodajství se ptala
Mgr. Daniela Pastorková

ZE ŽIVOTA V OBCI

EKOCENTRUM BRNIŠTĚ INFORMUJE
U příležitosti druhého ročníku Festivalu jurt – život v zahradě, který
se konal dne 2. 8. 2014 v areálu Zátiší, proběhlo slavnostní otevření
ekocentra. Prohlédnout jste si mohli nejen interaktivní naučnou
expozici o kulturní krajině Podralska, ale celé prostory nového
ekocentra.
Od září opět pokračujeme v pravidelných přednáškách o krajinotvorbě a zemědělství šetrném k přírodě, v relaxačních a tvořivých
večerech, plných inspirativních nápadů a seminářích pro pedagogy.
Pracujeme na vybudování relaxační a výukové zahrady, která bude
propojovat ekocentrum s areálem Zátiší. Jako novinku připravujeme
vzdělávací programy pro mateřské a základní školy. Veškerou naši
nabídku najdete na www.podralsko.cz v sekci Ekocentrum.
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Stříhání pásky na slavnostním otevření
Ekocentra Brniště 2. srpna

zleva: Wolfgang Reiche, ředitel Centra ochrany přírody v Neukirchu,
starosta obce Brniště Ivan Pastorek, starosta obce Neukirch Gottfried
Krause, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, náměstek hejtmana
pro resort životního prostředí Josef Jadrný, předseda správní rady
PNF ZOD Petr Kubíček, tlumočník Jan Hanzl.

Jóga v zahradě

DŘEVOSOCHÁNÍ V BRNIŠTI

Šamanská pohádka Pavlíny Brzákové

Od 2. do 6. září se můžete přijít podívat na česko – německé
Dřevosochání.
V rámci slavnostního zakončení budou vyhlášena tři nejlepší díla
a cena diváků. Můžete se přidat i vy a přijít hlasovat dne 6. 9. 2014.
Sochy budou vystaveny u Ekocentra a využity v rámci vznikající
výukové zahrady Ekocentra Brniště.
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ZE ŽIVOTA V OBCI

PODĚKOVÁNÍ OBCI A STŘELECKÉMU ODDÍLU V BRNIŠTI
V červnu 2014 opět proběhlo soustředění dětského oddílu karate
Mimoň v Brništi. I tentokrát jsme požádali pana starostu o možnost
uspořádat tuto akci a jako každý rok jsme obdrželi kladnou odpověď.
Přijeli jsme v pátek, rozložili stany a vyrazili na obhlídku okolí.
Někteří naši členové zde byli již v minulých letech, mohli tudíž těm
novým ukázat, jak to zde chodí, a kde se co nachází.
Ke každému soustředění patří několik hodin cvičení denně. Dobré
výsledky nepřijdou samy a děti jsou zvyklé na tvrdou práci. Z
připraveného a bohatého programu si mohl každý vybrat, co ho
zajímá. Převážně menším dětem udělala radost procházka po „stezce
hastrmanů“. V Lesním zátiší, kde jsme stanovali, hrály děti hry a
závodily mezi sebou v různých disciplínách. Z parketu se stala
galerie a soutěžilo se o nejhezčí obrázek, malovaný barevnými
křídami. Tradičně jsme využili pohostinnosti rodiny Drbohlavových
a vyzkoušeli jejich bazén, aby se děti mohly osvěžit. Nikomu nevadilo, že tu není tobogán, ani jiné atrakce, všichni se bavili i tak. Večer
přišlo na řadu opékání vuřtů, a každý vystoupil s něčím, co si sám
připravil, někdo zpíval, někdo vyprávěl vtipy a předváděl scénku,
jiný přidal zajímavý příběh, zkrátka každý něčím přispěl a díky tomu
jsme si užili pohodový večer plný zábavy.
Střelecký oddíl Brniště nám umožnil navštívit střelnici a zastřílet si
ze vzduchovek. Nadchlo to nejen starší děti, ale i ty nejmenší. Pan
Čermák se nám plně věnoval. Nejdříve všem vysvětlil pravidla
chování na střelnici, ukázal, jak se zbraně obsluhují a zodpověděl
všechny dotazy. Pak přišla samotná střelba. Dětem se ani nechtělo ze
střelnice odejít. Každý si odnesl svůj terč se zásahy, kterými se
pochlubil doma rodičům a na všechny čekala malá odměna za snahu.
I při plném programu zbyl ještě čas na vědomostní hru - stopovanou
se zvláštními pravidly. Každá skupina měla své úkoly, neboť děti
jsou v předškolním věku až po deváťáky. Při této hře měly možnost
ukázat své vědomosti a poznat Vaší obec i krásu přírody v jejím
okolí. Po večerce, kterou jsme vzhledem k aktivitě dětí museli trošku

posunout, se ještě hrály ve stanech karty, vyprávěly zážitky a
strašidelné historky. Stany utichly, až dlouho po setmění, ale nikomu
to nepřekáželo v tom, aby v sedm ráno pokračoval v programu
rozcvičkou.
I když občas zapršelo, celkově nám počasí přálo, bylo teplo a
sluníčko také chvilkami vykouklo. Tři dny utekly jako voda a už se
balilo. Všechno jsme zvládli bez úhony a nikomu se domů nechtělo.
Prý to bylo moc krátké. Odjížděli jsme s fůrou zážitků, lépe jsme se
poznali a navázali nová přátelství. Při běžném tréninku není na nic
takového čas, a tak tyto akce jsou nenahraditelné a velmi potřebné.
Bez podpory chápavých a vstřícných lidí by se některé děti nemohly
zúčastnit žádné akce oddílu. Pro mnohé z dětí bylo soustředění
jediný čas odpočinku, který prožijí o prázdninách mimo domov,
neboť rodiče nemají prostředky, i když by jim rádi umožnili daleko
více. Proto děkujeme sponzorům, kteří přispěli nejen nančně, ale i
drobnými dárky a potravinami. Dále bych chtěla poděkovat vedení
Vaší obce a panu ing. Pastorkovi za možnost uspořádat soustředění v
krásném a klidném prostředí Lesního zátiší v Brništi. Opravdu si
moc vážíme Vašeho pochopení. Náš dík patří také střeleckému
oddílu Brniště. Spolupráce s tímto oddílem je již tradiční a vítáme
možnost návštěvy střelnice, neboť pro děti je to příjemná změna a
možnost nahlédnou tak i do jiného druhu sportu.
V minulých letech se nám vždy věnoval pan Kasl, kterému
dodatečně přejeme k jeho sedmdesátým narozeninám hodně zdraví a
střeleckých úspěchů. Pan Čermák je dalším z řady lidí, jež pomáhají
bez nároku na odměnu a bez ohledu na svůj volný čas. Bez všech
těchto lidí by to nešlo. Poděkovat jim je to nejmenší, co můžeme
udělat. Vážíme si jejich dobrovolné práce pro druhé, a hlavně pro
děti, protože sami víme, jak náročná a potřebná je tato činnost.
Za oddíl karate Mimoň
Kristlová Renata – předseda oddílu

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Výlet za českými památkami - Děčín
Všechny Vás srdečně zveme na letošní toulky naší krásnou krajinou
s poznáváním památek. Tentokrát se 13. 9. 2014 vydáme na zámek
a do zoologické zahrady v Děčíně.
Odjezd je v 7:46 přímým vlakovým spojením z Brniště s příjezdem
v 9:14 do Děčína na hlavní nádraží. Opět budeme kupovat
hromadnou zpáteční jízdenku, která bude stát podstatně méně než
obyčejné jízdné s cenou 78 Kč.
Nejdříve v plné síle vystoupáme do ZOO Děčín, vstupné dospělý 80
Kč, děti 50 Kč nebo je možné koupit hromadnou vstupenku a po té
sejdeme k zámku na prohlídku s tajemnou postavou, která nás
zavede i do 13. komnaty. Cena prohlídky je pro dospělé 110 Kč, pro
seniory 90 Kč a pro děti 70 Kč.
Na zpáteční cestu se vydáme v 16:41 a do Brniště dorazíme v 18:12.
Za SŽ „EVA“ Zdeninka Stoklasová

Jak skončila soutěž
o nejpilnějšího čtenáře?
V měsíci září 2013 byla v knihovně v Brništi vyhlášena dětská
čtenářská soutěž, která probíhala po celý školní rok. V červnu 2014
byla tato soutěž vyhodnocena a dnes bych Vás ráda seznámila
s výsledky:
V kategorii 1. – 5. třída získaly ocenění Veronika Gabrišková,Tereza Kettnerová, Sára Georgieva a Kateřina Salačová
Ve starší kategorii 6. – 9. třída uspěly Monika Kundríková
a Šárka Toráňová.
Všichni soutěžící, kteří odevzdali včas své čtenářské pasy, byli
oceněni hodnotnou knihou, kterou do soutěže věnoval OÚ.
Slavnostní předání cen proběhlo na konci školního roku v základní
škole v Brništi.
Všem čtenářům gratuluji,
Růžena Toráňová – knihovnice

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Pro děti od 6 let
- získání vědomostí a dovedností potřebných pro složení rybářských
zkoušek
- termín schůzek bude upřesněn začátkem školního roku
srdečně zve B. Eliáš

Zemní a výkopové práce
levněji a ve Vašem okolí

Nabízím:
kompletní zemní práce pásovým minibarem
manipulační práce smykovým nakladačem
práce vysokozdvižným vozíkem
doprava materiálu vozem Praga V3S s hydraulickou rukou
doprava štěrku, písku, kačírku ………

607 062 566
e-mail: slabyhoudek@zem-pra.com Velký Grunov 41, Brniště
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Festival Wonderland po třetí v Brništi
Vážení občané obce Brniště,
v polovině srpna se bude v místě Vašeho bydliště konat 3. ročník
festivalu Wonderland. Vzhledem k tomu, že jsme v minulém roce
zaznamenali několik negativních ohlasů na tuto událost, rádi
bychom Vás informovali o opatřeních, na kterých jsme se pro letošek
s panem starostou Pastorkem domluvili.
Hlavním problémem byla zvýšená zvuková hladina, na kterou si
někteří obyvatelé Brniště stěžovali a my jsme pro tento rok
připraveni udělat maximum, aby se tato skutečnost neopakovala.
Nejen z tohoto důvodu proběhla organizační schůzka na Krajské
hygienické správě v České Lípě, kde jsme si stanovili podmínky,
za kterých bude letošní ročník probíhat a jejich porušení bude
sankciováno. Tímto Vám chceme prokázat naši snahu, o co nejhladší
průběh celé události a zajištění spokojenosti na obou stranách. Areál
Lesního zátiší jsme si pro festival vybrali především pro jeho krásné
prostředí a jedinečnou atmosféru, a proto bychom byli velice neradi,
kdybychom byli nuceni do budoucna hledat pro Wonderland jiné
útočiště. Právě ono místo je pro většinu návštěvníků jedním
z největších motivačních faktorů, proč tuto událost navštívili, či se
navštívit chystají.
Na závěr si Vás dovolujeme na nadcházející 3. ročník přizvat a zkusit
zlomit pomyslnou "bariéru", kterou si někteří z Vás k tomuto
festivalu vytvořili. Oboustranný respekt je pro nás důležitý.
S pozdravem za team WL
Jan Bičák a Martin Macháček
open-air Wonderland
w-land.cz

Záchranné archeologické výzkumy
na českolipsku a povinnosti stavebníků
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Historické oddělení na
základě pověřovací listiny Ministerstva kultury ČR zajišťuje výkon
archeologické památkové péče na území okresu Česká Lípa.
To znamená, že provádí záchranné archeologické výzkumy
v souvislosti se stavební činností či jinými plánovanými terénními
zásahy v územích s archeologickými nálezy. Vypracovává pro
stavebníky a projekční společnosti archeologická vyjádření ke
stavebním záměrům, zpracovává vyjádření ke kolaudačním řízením
a poskytuje poradenství v souvislosti s vytvářením územních plánů
měst a obcí.
Dle § 22/2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
p. p., jsou všichni stavebníci povinni již od doby přípravy stavby
(v území s archeologickými nálezy), oznámit tento záměr
Archeologickému ústavu AV ČR, a pak alespoň 3 týdny před
zahájením zemních prací, archeologickému pracovišti Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě. Za území s archeologickými
nálezy je pokládáno celé území Libereckého kraje s výjimkou ploch
nedávno zničených těžbou či jinak zbavených kvartérního pokryvu.
Další informace poskytne
Archeologické muzeum - Šatlava v České Lípě, tel. 487 723 223,
e-mail muzeumcl@muzeumcl.cz nebo na www.muzeumcl.cz.

SPORT
Letní přestávka a příprava na novou fotbalovou sezónu
Poslední zápas minulého ročníku mužstva dospělých skončil v půlce
června, a teď nabíráme síly před novým ročníkem. Vzhledem
k tomu, že jsme skončili až na 8. místě, nepodařilo se splnit
plánovaný cíl a postoupit do okresního přeboru. Během letní pauzy
dojednáváme přestupy hráčů, kteří u nás chtějí působit. Jedná se
o bratry Trégrovi, Jardu Löbla, Kubu Jirouska a Jiřího Švimberského. Něco už je hotovo, něco je ještě v jednání. V sobotu
2. srpna se tým dospělých zapojí do turnaje ve Velkém Valtinově
a nový ročník začíná 16. srpna, když doma přivítáme rezervu
z Mimoně.
Mladší žáci i starší přípravka skončili v červnu svou soutěž a do
dalšího ročníku máme přihlášeny pouze mladší žáky. Novinkou je,
že tým ponese název Brniště/Velký Valtinov, protože tento tým bude
trénovat pan Chmelař z Valtinova a přivede s sebou do družstva také
své hráče.
Za FK Brniště
Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Rozlosování soutěže dospělých
16. 8. 15:00 Brniště - Mimoň B
23. 8. 17:00 Noviny - Brniště
30. 8. 15:00 Brniště - Loko Č.Lípa B
6. 9. 17:00 Zahrádky - Brniště
10. 9. 17:00 Blíževedly - Brniště
13. 9. 15:00 Brniště - Pertoltice
21. 9. 16:30 Cvikov B - Brniště
24. 9. 17:00 Brniště - Bukovany B
27. 9. 15:00 Brniště - Tuhaň
4. 10. 16:00 Okna – Brniště
11. 10. 15:00 Brniště – Sosnová
18. 10. 15:00 Lindava – Brniště
25. 10. 15:00 Brniště – H. Libchava
1. 11. 14:00 Polevsko – Brniště
8. 11. 14:00 Kunratice - Brniště
Soutěž mladších žáků
7. 9. 10:00 Brniště - Mimoň
13. 9. 10:00 Brniště - Doksy
20. 9. 10:00 Okna – Brniště
27. 9. 10:00 Brniště – Žandov
4. 10. 10:00 Bukovany – Brniště
11. 10. 10:00 Brniště – Cvikov
19. 10. 10:00 Kam. Šenov – Brniště
25. 10. 10:00 Mimoň - Brniště
1. 11. 10:00 Doky - Brniště

CVIČENÍ
• pro každého, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
• vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 v KD ve Velkém Grunově
• s prima partou místních i přespolních
Co se tam děje:
Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu, 20 min posilování problémových
partií, 10 min protahování
Cvičební pomůcky k dispozici:
podložky, overbally, posilovací gumy, nově flexi-bar (pružné tyče) a gymnastické rehabilitační míče
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičují: Marcela Herbstová a Dagmar Gottfriedová
Setkáním na konci srpna řádně přivítáme novou sezónu a samotné cvičení
zahájíme hned první úterý v září, tedy 2. 9. 2014.
V případě dotazů můžete volat na 737 936 182 (M. Herbstová)
PŘIJĎTE A UVIDÍTE – TĚŠÍME SE NA VÁS!
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

Poslední výlet s brnišťskou školou

Poděkování sponzorům

Ráno jsme se všichni nervózně, ale upřímně těšili na to, že pojedeme
na poslední výlet na 1. stupni. V autobuse jsme strávili dvě příjemné
hodiny a zdálky zahlédli Mělnický zámek a horu Říp. Sluníčko nám
přálo a dodávalo všemu skvělou atmosféru.
Do cíle, kterým byla Praha, jsme dorazili kolem půl jedenácté.
Nejprve jsme jeli parníkem po Vltavě, cestou jsme viděli spoustu
památek: Karlův most, Petřín, Národní divadlo a Pražský hrad.
Za necelou hodinu a půl jsme dorazili do Zoologické zahrady v Tróji.
Kluci vyváděli jako opičáci a holky se nemohly dočkat, kdy uvidí
první zvířata. Paní učitelky rozhodly, že půjdeme Indonéskou
džunglí. Kolem oběda jsme si prohlédli výcvik lachtanů. Mezitím,
co ostatní obdivovali akrobatické kousky lachtanů, druhá a první
třída začala ztrácet peněženky a peníze, ale všechno se nakonec
našlo.
Nakonec jsme proseděli další dvě hodiny při zpáteční cestě
autobusem, naplněné spánkem a únavou. Nejvíce se mi líbilo na
parníku, protože z něho bylo vidět nejvíc památek.

Výlety do Prahy a Liberce se nám podařilo uskutečnit díky
vydatnému přispění našich sponzorů. Děkujeme rmám
Kamenolom Brniště, Glass - Metal Brniště a Partner in Pet Food.
Těšíme se také na nové zařízení v budově naší MŠ. Nová lehátka
a multifunkční sporák, zakoupené z příspěvku obce, začnou sloužit
v novém školním roce.

Michaela Majcherová
V. třída

Vedení ZŠ a MŠ

OHLÉDNUTÍ
Prázdninové vítání občánků

Ohlédnutí za poutí očima Anny Šamajové

Letos již druhé vítání našich malých občánků proběhlo na začátku
července v nové obřadní a zasedací místnosti. Všech šest miminek se
má čile do života. Gratulujeme novopečeným rodičům a přejeme
hodně sil a trpělivosti v péči o své „drobečky“.

Tak se nám pouť tentokrát vydařila. Krásné letní počasí přálo
a přilákalo spoustu návštěvníků z Brniště i okolí. Líbilo se nám
veselé a atraktivní vystoupení mažoretek z Nového Boru a kapel
známých i neznámých. Děti se vydováděly s vtipnými klauny nebo
na pouťových atrakcích a bezvadný ohňostroj, který ozářil noční
oblohu po setmění, se líbil všem.

Redakční rada informuje
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru
a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách můžete v bohaté
fotogalerii shlédnout další fotograe ze školních aktivit, vítání
občánků a pouti.
Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2014. Své příspěvky předávejte
členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro rmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro
ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, ½ str. 500 Kč, ¼ str. 300 Kč
a 1/8 str. 150 Kč.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
K. Krupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková
Sazba a tisk:
Reklama Klapka s.r.o., Česká Lípa

Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 11. srpna 2014 nákladem 500 ks

