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V tomto čísle najdete
Vzpomínání na konec školního roku
Komiksový příběh YMCA
Šmoulí vesnička v Luhově
Rozpis fotbalových utkání

Vážení spoluobčané,
máme polovinu prázdnin za sebou, a tak nastal čas pro nové
Zpravodajství. Přináší události v obci za poslední dva
měsíce a pozvánky na plánované akce. Na začátku června
v rámci Dětského dne proběhlo za účasti žáků školy,
Grunováčku a dalších dětí s rodiči otevření hřiště a parku
u Základní školy ve Velkém Grunově. Myslím si, že se tato
sportovně rekreační stavba povedla a věřím, že ji škola i veřejnost budou hojně využívat. Chtěl bych touto cestou
poděkovat našim hasičům za pomoc při zalévání zde
vysázených nových stromků v parku a v ovocném sadu
v období, kdy byla vedra a vůbec nezapršelo.
V polovině července jako každý rok se konala tradiční
Brnišťská pouť. Dobré počasí pro tuto akci je základem
úspěchu, a to se vydařilo. Na to, že se v blízkém i vzdálenějším okolí konala spousta podobných kulturních akcí, tak
do areálu Lesního zátiší přišlo v sobotu téměř 3500 návštěvníků. Program byl žánrově pestrý a dlouhý, a tak
doufám, že si všichni přišli na své. Těm, kteří se podíleli na
vzorném zajištění a organizaci naší poutě, bych chtěl také
poděkovat.
Z důvodu uzavření havarijního mostku v Zákupech pro
tranzitní dopravu narostla významně kamionová doprava
v části Velkého Grunova. Obec stížnost občanů, ke které se
také připojila, předala odboru dopravy města Česká Lípa,
aby se neúnosný stav začal řešit.
V rámci investičních akcí jsme na Chodník Velký GrunovII. etapa získali od Státního fondu dopravní infrastruktury
dotaci, která bude ještě upřesněna, ale předpokládám, že
bude v částce okolo 9 mil. Kč. Celá stavba je vysoutěžena
za 11 812 487 Kč a realizovat nám ji bude firma ZEPS s.r.o.
Termín zahájení se předpokládá v průběhu srpna. Úsek je
dlouhý téměř 1300 m a stavba je poměrně složitá. Jedná se
o přeložky betonových sloupů, přeložení části vodovodního

řadu, odvodnění téměř po celé trase, výstavbu opěrných
zídek, plotů a kácení několika stromů. Budeme postupovat
od grunovské křižovatky směrem k Brništi a pravděpodobně část se dokončí na jaře příštího roku. Všechny
zúčastněné, kteří budou se zmíněnou stavbou dotčeni,
prosím o shovívavost a trpělivost.
V srpnu budeme podávat přes Místní akční skupinu LAG
Podralsko žádost o dotaci z Integrovaného operačního
programu na přístavbu pro zvýšení kapacity Mateřské školky v Brništi pro 51 dětí. Nyní se na tento počet dětí ve
školce realizuje v současných prostorách provizorní opatření schválené hygienou do doby, než bude nová přístavba
dokončena. Uspěli jsme také v získání individuální dotace
z Libereckého kraje na vyhledávací studii „Cyklostezka
Panenského potoka“ ve výši 250 tis. Kč. O zbývajících 107
tis. Kč se podělí zúčastněné obce Mimoň, Pertoltice
p. Ralskem, Brniště, Velký Valtinov a Jablonné v Podještědí. Finišují také projektové práce na zasíťování pozemků
pro výstavbu 6 rodinných domků v Hlemýždí.
Blíží se také ukončení prací uvnitř kaple Panny Marie ve
Velkém Grunově. S výjimkou restaurování zničeného hlavního oltáře a opravy venkovní fasády by mělo být vše
hotovo. Jsem moc potěšen, že přijal pozvání biskup litoměřický Mons. Baxant a na svátek Marie 12. září v 16 hodin
nám kapli znovu vysvětí. Všichni zájemci jste na tuto
vzácnou událost zváni. Ještě před tím nás ale čeká spousta
společenských a kulturních akcí jako je Den našich spolků
aneb Festival pro ves, Den dobrovolných hasičů, nebo
v září místní dožínkové slavnosti. Na tyto akce, kde jsou
vstupy bez poplatku, jste všichni srdečně zváni. Přeji Vám
krásné, slunečné a pohodové léto. Hezký zbytek prázdnin
a všem, kdo mají před sebou ještě dovolenou, ať si ji
dostatečně užijí.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
Festival PRO VES v sobotu 4. srpna od 10 hod. na Lesním zátiší • Den dobrovolných hasičů v sobotu 18. srpna
od 13 hod. na Lesním zátiší • Luhovská olympiáda v sobotu 25. srpna od 9 a od 11 hod. na hřišti v Luhově
Dožínky v sobotu 8. září od 12 hod.• Vítání občánků v neděli 16. září ve 14 hod. v obřadní místnosti OÚ
Lužická sedmička, 20. ročník 21. – 23. září

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Z jednání zastupitelstva konaného 11. 7. 2018
Na svém 41. zasedání zastupitelé obce projednávali podle
předem navrženého programu a schválili:
- žádost o udělení výjimky počtu žáků ve třídě a podání
žádosti o podporu „LAG Podralsko – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MŠ II„
- dále pak schválili Knihovní řád obecní knihovny v Brništi
s důrazem na GDPR
- smlouvu o právu provedení stavby na p. p. č. 1118/1
v k. ú. Velký Grunov a to s LK
Hned na úvod se zastupitelé zabývali návrhem železničního
jízdního řádu předloženého firmou Korid LK spol. s r. o.
a přijali usnesení o vznesení přezkumu jízdního řádu na LK.

ZO vzalo na vědomí znalecký posudek na objekt st. p.
č. 26/3 v k. ú. Brniště a usneslo se na možném odkupu
této budovy dle znaleckého posudku.
V dalším bodu programu se zastupitelstvo věnovalo
předloženým žádostem a následně starosta informoval
přítomné o aktualitách v našem regionu.
Diskusní příspěvky občanů využili zastupitelé k rozšíření svého obzoru a ke zkvalitnění své práce.
Na závěr starosta poděkoval všem za účast na jednání.
Ing. Igor Jediný, místostarosta
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Zeptali jsme se za Vás aneb rozhovor se zástupci spolků
Už počátkem letošního roku vznikla myšlenka uspořádat
v průběhu prázdnin v areálu Lesního zátiší netradiční akci,
na které by se podílely naše místní organizace a spolky.
Výsledkem je „Den našich spolků - FESTIVAL PRO
VES“, který se uskuteční 4. srpna. A bude se na co těšit!
A tak na mou otázku odpovědělo hned několik zástupců
organizací, které se podílejí na kulturním a sportovním dění
v Brništi, Velkém Grunově a Luhově.
Prozraďte, na co se mohou občané těšit?

Myslivecké sdružení si pro návštěvníky připravilo
rozmanitý den od ochutnávky zvěřinového guláše až po
ukázku živé zvěře, kynologie, prezentaci lesnické školy,
ukázku trubačů a možná i sokolnictví. Pro děti bude
připravena minisoutěž „O srnčí trofej“.
Václav Bartoš

V rámci představení ochotnického divadla návštěvníci
uvidí krátkou dětskou pohádku, spoustu fotografií včetně
video projekce. A divadelníky najdete v kostýmech z již
dříve hraných divadelních her.
Libuše Horáčková

Za Spolek sdružení žen "EVA" musím říci, že o prázdninách se má buď lenošit anebo se bavit aktivitami, které nás
baví! My ženy jsme tedy připravily několik soutěží pro naše
děti a jejich rodiče. Dále chystáme přehled naší činnosti
s náhledem do kronik psaných a foto kronik. Budeme též
mít dvě videa-smyčky z našich „sranda vystoupení“ na
Babském plese.
Zdena Stoklasová

V Ymce jsme připravili dopolední lukostřelbu na střelnici,
odpolední trénink a následný turnaj v kin-ballu (více o něm
pod tímto příspěvkem) na hřišti a v našem stánku pak po
celý den stolní fotbal a kvíz pro všechny příchozí. V přednáškovém stanu budete moci zhlédnout komentovanou
fotoprezentaci proběhlých i současných aktivit našeho
spolku.
Hana Kucová

Spolek Luhováci nechá nahlédnout na místa Luhova, jak
vypadala v minulosti a jak vypadají nyní. Nabídne fotodokumentaci akcí konaných na zrekonstruovaném hřišti
v Luhově, jako například Luhovská olympiáda, Dětský den
nebo Silvestrovský gulášek. A jako zábavu si každý bude
moci vyzkoušet nějakou naši netradiční disciplínu z Luhovské olympiády.
Michal Vinš

Rádi bychom představili naši víru a život našeho sboru
BJB. Lidé o ní mají mnohdy zkreslené představy. Někdy to
zapříčinili sami křesťané. Pro nás je důležitý Ježíš. Jaký On
byl, co učil a co pro každého z nás udělal. On přišel na naši
zem, aby přinesl radostnou novinu pokorným, ovázal rány
zlomeným v srdci, vyhlásil zajatcům propuštění, potěšil
všechny truchlící. Kdo to nepotřebuje?!
Jiří Šimek

S námi hasiči se lidé potkávají skoro na každé akci, kterou
pomáháme zabezpečovat. Rádi bychom návštěvníkům
představili novou techniku, konkrétně gumový záchranný
člun, financovaný z dotace Libereckého kraje a obce.
Petr Ječný

Podralský nadační fond se bude prezentovat od svého
vzniku, přes výstavbu Ekocentra, realizovaných projektů
a výukových programů. Činnost bude prezentována také
vystavenými pracemi dětí z ekokroužku a z relaxačních
setkání. V rámci dílniček postavíme mapu Brniště, Luhova
a Velkého Grunova. Každý si pak bude moci postavit svůj
dům na reálné místo, kde se ve vsi nachází.
Ivana Erbenová

Věřím, že „ochutnávka“ z programu blížícího se „Dne
našich spolků - FESTIVAL PRO VES“ bude i pro ty, kteří
ještě váhají, zda přijdou, rozhodující a dorazí na Lesní
zátiší strávit příjemný den.
Pro Zpravodajství se ptala Daniela Pastorková

V obci Brništi je všeobecně známo, že zde mnoho let
úspěšně funguje řada spolků a organizací, jak v oblasti
kultury, sportu či společenského života. Tak, jak dnes
žijeme v uspěchané době a máme všichni málo času, tak
o sobě v rámci jedné velké vesnice často ani moc nevíme.
Proto jsem s nadšením přivítal nápad uspořádat akci „Den
našich spolků – FESTIVAL PRO VES“, jako den
příjemného setkání a představení činnosti těchto nadšenců,
jednak vzájemně a také pro širší veřejnost. Věřím, že se tato
akce povede, setká se s kladnými ohlasy a v příštích letech
bude mít pokračování.
Ivan Pastorek, starosta

Co se týká Fotbalového klubu Brniště, ve vzájemném
utkání se představí žáci našeho klubu a žáci z Bukovan.
Zápas začne před polednem, konkrétně od 11:15 hodin.
Jeden z našich hráčů pak bude odpovídat v rozhovoru
s moderátorem.
Ladislav Zlatohlávek

U našeho kynologického stánku se návštěvníci mohou
těšit na komentovanou ukázku výcviku. Pokusíme se předvést všechny disciplíny sportovní kynologie. Tedy stopu,
poslušnost a obranu. Uvidíme, jak se nám vše podaří,
jelikož u nás hrají hlavní roli psi a u nich člověk nikdy neví!
Martin Gottfried

V našem stánku budou celý den pomůcky, se kterými se
cvičí ve Velkém Grunově. Návštěvníci uvidí overbally,
velké cvičební míče, flexibary - pružné tyče, bosu míče
a další pomůcky. Pokud někdo váhá začít cvičit a bojí se, že
by to nezvládl, má možnost si všechno vyzkoušet - budeme
k dispozici a poradíme.
Marcela Herbstová

Střelci si připravili střelbu ze vzduchovky na netradiční
terče pro děti i dospělé a na ukázky některých zbraní
a vybavení.
Pavel Husák

Kin-ball je rychlá, zábavná a přitom jednoduchá hra
pro hráče od 6 do 99 let, která vás udrží v pohybu
a napětí. Pětiminutové zápasy hrají s míčem o průměru 102 cm vždy tři týmy zároveň. Úspěšná strategie
vyžaduje spolupráci celého týmu.
V první půlhodině proběhne nácvik a vysvětlení
pravidel, v druhé půlhodině krátký turnaj podle
upravených pravidel. Registrace do turnaje u stánku
YMCA. Sestavte 3členný tým a postavte se dvěma
soupeřům zároveň.

EKODĚNÍ
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Užitkové rostliny pokračují - máme odzkoušeno a těšíme se na podzim!
řadu aktivit z nových programů, spoustu praktických
činností a chybět nebudou ani společné výlety a hry.
Celý pobyt bude pod vedením pracovníků Centra
ochrany přírody v Neukirchu.
Všem partnerům a účastníkům děkujeme za dosavadní
spolupráci a od nového školního roku se budeme opět
těšit na shledávání!
Cílem tohoto projektu je zvýšení vzdělanosti o životním prostředí, regionálních produktech a ekologicky
šetrném způsobu života, vznik přeshraničních pedagogických materiálů pro MŠ a ZŠ, navázání kontaktů
mezi českými a německými dětmi, pedagogy a školami a posílení povědomí o významu a lepším využití
regionálních produktů.
V průběhu jara úspěšně proběhlo odzkoušení sady nových
výukových programů na téma Užitkové rostliny a jejich
využití. Během nich se zúčastněné školy a školky seznámily s aktivitami, které pro ně pracovníci Ekocentra Brniště
a Centra ochrany přírody v Neukirchu připravili. Na základě těchto zkoušek proběhly dílčí úpravy výukových
programů a aktivit a vše bylo dotaženo k dokonalosti. Od
nového školního roku se mohou další základní a mateřské
školy hlásit na opakování těchto programů, tzv. realizace,
v českém i česko-německém provedení. Více informací
mohou zájemci získat po telefonu, případně mailem u pracovníků Ekocentra Brniště.
V květnu se uskutečnily také dva akční dny, při kterých si
žáci základních škol z Čech i Německa na několika
stanovištích vyzkoušeli vybrané části výukových programů
a otestovali svou manuální zručnost.
Na přelomu července a srpna proběhne v Německu
k tématu užitkových rostlin týdenní česko-německý vzdělávací workshop pro děti. Účastníci si během něj vyzkouší

Užitkové rostliny a jejich využití – děti poznávají regionální koloběh surovin v přírodě
/ Nutzpflanzen und deren Verwendung – Kinder erforschen regionale Kreisläufe in Der Natur
č.ž. 100279664.

Den našich spolků
– FESTIVAL PRO VES
Již v minulých číslech jsme Vás informovali o setkání
zástupců kulturních a sportovních organizací, spolků a dalších občanů se zájmem o život v naší obci, která se
pravidelně konala v ekocentru Brniště, stejně tak o nové
společné akci Den našich spolků neboli festivalu PRO VES.
První ročník akce Den našich spolků neboli festivalu PRO
VES se uskuteční 4. 8. 2018 v areálu Lesního zátiší. Přijďte
se podívat na prezentace jednotlivých spolků, které mají
připravené myslivci, kynologové, ochotníci, skauti, hasiči
a další. Zahrajeme si fotbal, kin-ball, pro děti bude připravena překážková dráha, dále pak tvořivé dílničky, zážitkové
workshopy, tržiště s regionálními produkty a samozřejmě
občerstvením. Společně s námi se můžete podílet na tvorbě
3D mapy obce Brniště. K poslechu nám zahrají kapely
regionální i ze vzdálenějšího okolí. Vstup na tuto akci je
pro všechny zdarma.
V červenci 2018 čeští a němečtí umělci společně tvoří
landartové objekty a sochy v nově vznikající landartové
stezce v pískovcových skalách u obce Brniště. Toto tvoření
vyvrcholí v rámci Dne spolků 4. 8., kdy budou vyhodnocena nejzajímavější díla.
Celý projekt je podpořen Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká
republika - Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu
malých projektů Euroregionu Nisa.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Vzpomínání na konec školního roku

Všichni si už užíváme prázdniny, ale zkusíme si ještě
v rychlosti připomenout ty závěrečné a vždy trochu hektické školní dny. Květen a červen jsou ve škole ve znamení
výletů a vylepšování známek. To první je určitě příjemnější.
Ani letos tomu nebylo jinak. V květnu jsme byli v Praze,
kde jsme navštívili planetárium a seznámili se s taji vesmíru. V červnu jsme naopak vyrazili do přírody. Cílem výletu
bylo Hřensko. Lodičkami jsme pluli krásnou soutěskou po
říčce Kamenici. Výlet se moc líbil a děvčata ze IV. třídy
o tom pro vás napsala i krátkou slohovou práci. Na úplný
závěr školního roku byl pořádán tradiční lehkoatletický
trojboj malotřídních škol. Naši žáci dopadli na výbornou!
Z deseti soutěžních kategorií si odnesli 6 zlatých medailí,
několik stříbrných a bronzových. Jsou to šikulové. Prázdniny jsou pro ně prostě zasloužené.
Ve škole se ale ani o prázdninách nezahálí. V budově
mateřské školy se budují nová hygienická zařízení pro více
dětí a ve Velkém Grunově po zimní havárii s vodou se
opravují podlahy na chodbách a v jídelně. Je stále co
zlepšovat a škola moc děkuje obci Brniště za maximální
podporu.

Výlet do Hřenska

18. června jsme jeli celá škola na výlet do Hřenska.
Městečko Hřensko se nachází v národním parku České Švýcarsko. Hřensko je nejníže položené město České republiky.
Vlévá se tam do Labe říčka Kamenice, která je dlouhá 37
kilometrů. Došli jsme k lodičkám, na kterých jsme jeli
Edmundovou soutěskou. Pán, co řídil lodičku, nám ukazoval různé pískovcové útvary, vodopád na provaz a nakonec
eskymácké koupání. Když jsme dopluli k přístavu, šli jsme
si něco koupit. Na lodičkách jsme dopluli zase zpátky. A jeli
jsme domů. Výlet jsme si moc užili.

A teď už dost práce, přejeme všem krásný zbytek prázdnin
a už se můžeme těšit na nový školní rok.
Věra Tvrdíková

YMCA SEVER
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Hřebenovka
Tajenka: Velký vliv na založení YMCA na našem území měl …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1. Co prodával zakladatel YMCA, když se stal učněm?
2. Jak se jmenoval křestním jménem zakladatel YMCA?
3. Jak se jmenoval příjmením zakladatel YMCA?
4. V roce 1844 založil organizaci…?
5. Co vezl (a nedovezl) na voze malý George?
6. Uveď český překlad angl. slova, které je
ve zkratce YMCA vyjádřeno písmenem C.
7. Uveď druhé jméno z názvu londýnské firmy,
pro kterou pracoval zakladatel YMCA?
8. Uveď anglické slovo, které je ve zkratce YMCA
vyjádřeno prvním písmenem Y.
9. Uveď první jméno z názvu londýnské firmy,
pro kterou pracoval zakladatel YMCA?
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Šmoulí vesnička v Luhově

Šmoulí vesnička v Luhově ožila. Co ožila, doslova praskala
ve švech! V neděli 3. června se na hřišti v Luhově konal
dětský den. O tom, že toto odpoledne bude patřit dětem,
jsme věděli, ale že budeme moci udělat radost tolika
dětičkám, místním i z daleka, větším i nejmenším, o tom se
nám ani nesnilo. Účast byla opravdu hojná, hned několikanásobná oproti roku loňskému a jsme za to opravdu moc
rádi.
Myslím, že je zbytečné líčit a vyprávět, jak skvělá atmosféra panovala, jak se plnily úkoly, řádilo a tančilo. Kdo byl
s námi, si to užil a kdo nedorazil, tak už to nestihne, ale
může to napravit a přijít třeba hned na tu příští akci, a to je
Luhovská olympiáda v sobotu 25. srpna 2018.
Na závěr bych ještě ráda poděkovala všem dobrovolníkům,
kteří se do Šmoulů vžili tělem i duší, ale také všem
sponzorům.
Brzy snad na viděnou.
Nina Vinšová
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Mladí střelci „O putovní pohár starosty obce“
Rok uplynul jako voda a naše střelnice se tradičně otevřela
poslední květnovou neděli pro mladé střelce, aby mezi
sebou změřili síly a projevili svůj talent na soutěži ze
vzduchové pušky.
Soutěž se již dlouhodobě zapsala do vědomí veřejnosti
i mladých střelců pod názvem „Putovní pohár starosty
obce“. Letošní ročník 2018 stejně jako ročníky uplynulých
let byl směrován především na mladé a začínající střelce do
17 let a to ve dvou věkových kategoriích. První kategorie do 12 let a do 17 let kategorie druhá. Střílelo se ze
vzduchovky v poloze leže s oporou zbraně na vzdálenost
10 metrů s maximálním nástřelem 100 bodů.
Úderem desáté hodiny, po krátkém přivítání mladých
závodníků a jejich dospělého doprovodu starostou obce
panem Ing. Ivanem Pastorkem, který byl zároveň garantem
soutěže, a nezbytným seznámením se zásadami bezpečné
střelby, včetně pravidel soutěže, padly první výstřely
a začali se rýsovat první favorité. Že toto střelecké klání
o držitele putovního poháru bylo do poslední chvíle otevřené, svědčila skutečnost, že absolutní vítězka loňského
ročníku Ema Portová nasadila svým soupeřům vlastními
průběžnými výsledky vysokou laťku.

Ivanu Pastorkovi, který za sebou nechal Petra Horáčka
a Šárku Toráňovou. Kompletní výsledky soutěže jsou zveřejněny ve vývěsní skříňce klubu vedle samoobsluhy.
Letošní ročník lze hodnotit jako velmi zdařilý, jak počty
závodníků, slušnými výsledky a kázní na střelnici, která
neměla chyby. Střelecký klub děkuje panu starostovi za
velmi kladný a iniciativní přístup při přípravě a realizaci
soutěže. Ročník 2018 této tradiční soutěže je tedy za námi.
Připravujeme a společně se těšíme na ročníky následující.
Za střelecký klub Brniště Bohumil Kasl

Posledním výstřelem a po pečlivém vyhodnocení terčů bylo
rozhodnuto. V početně nejsilnější kategorii do 12 let zvítězila loňská absolutní vítězka a držitelka putovního poháru
Ema Portová s 90 dosaženými body následována Jardou
Nedbalem s 80 body a Jakubem Kubíčkem se 77 body. Svůj
první střelecký křest v této kategorii absolvovala teprve
čtyřletá Jitka Žižková a určitě se mezi staršími soupeři
neztratila.
V kategorii starších střelců s přehledem zvítězil Ondra
Pelikán s nástřelem 92 bodů před Patrikem Danylkem
a Honzou Herynkem se shodnými 90 body. Všichni úspěšní
střelci byli odměněni hodnotnými cenami a diplomy.
Zlatým hřebem bylo vyhlášení absolutního vítěze a nového
držitele putovního poháru. Stal se jím Ondra Pelikán, jehož
výsledek 92 bodů nikdo nepřekonal. Osvěžení v závěru
přinesla neoficiální soutěž tatínků, dospělého doprovodu
střelců a nepřímých účastníků. Z nich se nejvíce dařilo
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Zlatá srnčí trofej

Již po páté se v sobotu 12. května u myslivecké chaty
v Brništi konala soutěž „O zlatou srnčí trofej“. O zázemí se
postaral myslivecký spolek MS Diana a celou akci zaštiťovala Českomoravská myslivecká jednota zastoupena OMS
Česká Lípa v čele s panem Lípou. Dále se zúčastnil i starosta obce pan Pastorek.
Soutěže se zúčastnilo 25 soutěžících ve dvou kategoriích,
a to starší a mladší žáci. U myslivecké chaty se sešlo cca 80
hostů. Po celou dobu akce se podával zvěřinový guláš a
opékaly se klobásy, o což se postarali členové mysliveckého spolku MS Diana Brniště.
Akci zahájil pan Lípa za zvuku mysliveckých fanfár
a ředitelem soutěže jmenoval pana Bartoše. Děti soutěžily
v různých disciplínách. Musely obstát ve znalostech z oblasti kynologie, zdravovědy, zvířat a rostlin. Dále soutěžily ve
střelbě ze vzduchové pušky na cíl a také musely zvládnout
znalosti z praktické myslivosti.
Po těchto náročných disciplínách přišlo na řadu slavnostní
vyhlášení výsledků a ocenění těch nejlepších, ale i těch, co
se zúčastnili. Na prvním místě se umístila Kateřina V., a to
již po třetí. Tato talentovaná dívka se v loňském roce
účastnila i republikového kola a nebude tomu jinak i letos,
proto držme palce nadále.
Naši obec reprezentovali Jakub a Daniela Švarcovi z Velkého Grunova a Jaroslav Nedbal z Brniště.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným,
organizátorům a především sponzorům celé akce.
Veliké „díky“ sponzorům:
Obec Brniště
Partner in Pet Food CZ s. r. o.
ZOD Brniště a. s.
Prominent CZ s. r. o.
Podralský nadační fond
Lesy České republiky, s. p.
Za MS Diana Brniště, Mgr. Klára Kasper

Výlet na Grabštejn

Výlet jsme si opět báječně užili a už se těšíme na další.

Letní informace z fotbalu
Hodnocení závěru soutěže bude trochu kritické, neboť se
vůbec nepovedl. Konečné 11. místo je zatím nejhorším
umístěním v historii. Doufáme, že ten následující ročník
bude lepší. Vrací se nám z Mimoně Ondra Stand a ještě
přestupuje Honza Cibulka taktéž z Mimoně. Pokud ještě
několik dorostenců bude k dispozici, tak by to mělo dopadnout lépe.
Dorostenci svou soutěž dohráli, ale dál působit nebudou.
Na okrese jsou pouze dva zájemci a to je málo. Starší žáci
na tom byli mnohem lépe, neboť svou soutěž ukončili na
pěkném 4. místě z osmi.
V novém ročníku budou působit opět starší žáci a nově
starší přípravka, to jsou děti do 10 let.
Rozpis dospělých
2. kolo
Brniště - Okna
so 18. 8.
3. kolo
Pertoltice - Brniště
so 25. 8.
4. kolo
Tuhaň - Brniště
ne
2. 9.
5. kolo
Brniště - Mimoň B
so
8. 9.
6. kolo
Loko Č. Lípa B - Brniště
ne
6. 9.
7. kolo
Brniště - V. Valtinov
so 22. 9.
8. kolo
Skalice B - Brniště
so 29. 9.
9. kolo
Brniště - Kam. Šenov
so 6. 10.
10. kolo
Kunratice - Brniště
so 13. 10.
11. kolo
Brniště - Hor. Police
so 20.10.
12. kolo
Noviny - Brniště
so 27. 10.
13. kolo
Brniště - N. Oldřichov
so 3. 11.
1. kolo
Cvikov B - Brniště
ne 11. 11.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny naše příznivce na Den
spolků, který se bude konat v sobotu 4. srpna na Lesním
zátiší. Můžete zde zhlédnout utkání našich žáků proti týmu
z Bukovan a potom bude krátký rozhovor s členem našeho
klubu.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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Výsledek třídění elektroodpadu v naší obci.
Certifikát vyjadřuje množství vytříděného elektroodpadu za
rok 2017, k jakým a v jakých oblastech k úsporám díky
třídění došlo.
V rámci třídění odpadů jsou nově na
zkoušku zřízena sběrná místa pro sběr
nápojových kartonových obalů. Jsou
umístěna na parkovištích za obecním
úřadem a u ekocentra.

Objem plastových odpadů v horkých
letních měsících výrazně narostl a svozová firma nestíhala v termínu odvoz
odpadů zajistit.
Obec nedostatečný svoz reklamovala.
Vyzýváme občany k zodpovědnému
třídění a v rámci úspory místa k důkladnému sešlapování plastových
nádob.

Slavnost znovuvysvěcení
kaple Panny Marie
ve Velkém Grunově
12. září od 16.00 hodin
za účasti Mons. Jana Baxanta
biskupa litoměřického
Po úvodní kulturní vložce bude následovat
pár informací ze střípků její historie i současnosti.
Následně bude kaple vysvěcena a představena po
opravě veřejnosti.
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FOTOOHLÉDNUTÍ Z POUTI

POZVÁNÍ

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit jako informační
bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou činnost spolkové
organizace, kulturní, zájmová, sportovní či církevní sdružení.
Významný prostor je také věnován informovanosti občanů ze
strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva, školských zařízení,
případně informovanosti z dalších úřadů, které se dotýkají života
zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru
a na www.brniste.cz. Na webových stránkách je ke zhlédnutí
bohatá fotogalerie ze školních aktivit, vítání občánků
a masopustu. Najdete zde informace obecního úřadu či pozvánky.
Uzávěrka příštího čísla je 15. září. Své příspěvky předávejte
členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.

Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma,
pro ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč, 1/4 str.
300 Kč a 1/8 str. 150 Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, Ing. I. Pastorek,
Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková, Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 1. srpna 2018 nákladem 500 ks.
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