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V tomto čísle najdete
Rozhovor s Alenou Dědicovou
Zpráva budoucím generacím
Program Festivalu jurt
O zlatou srnčí trofej
Rozpis fotbalových utkání

Nenechte si ujít:
Festival Jurt v sobotu 6. srpna na Lesním zátiší
Den dobrovolných hasičů v sobotu 13. srpna na Lesní zátiší
Dožínky v sobotu 27. srpna na Lesním zátiší
Výlet do Litoměřic a Ploskovic v sobotu 10. září

Vážení spoluobčané,
koukám, jak ten čas letí, tak se zpívá v jedné známé písni.
Je to tak a na to jsme opravdu krátcí. Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a dlouhé letní dny se postupně
také zkracují. Jednou z nejvýznamnějších akcí poslední
doby byla Brnišťská pouť 2016. Byla opravdu významná,
neboť uplynulo 60 let od zahájení pořádání těchto poutí
v areálu Lesního Zátiší. Dle dochovaného plakátu ze
šedesátých let zde tehdy vystupovali známí herci jako Jiřina
Bohdalová, Karel Effa, Jiří Štuchal a zpíval Standa Procházka s velkým orchestrem. S ohledem na tuto tradici jsme
zvolili atraktivní program, který přilákal přes 4000
návštěvníků. Počasí nám přálo a v areálu zavládla přátelská
atmosféra a spokojenost. Zkrátka letošní pouť se i dle názoru jiných moc povedla. Chtěl bych všem, kteří pomáhali
s organizací i zajištěním poutě, zaměstnancům obce či
dobrovolníkům za to moc poděkovat.
V rámci investičních akcí pro obec se také snažíme nezahálet. Pokračuje výstavba chodníku II. etapa v Brništi.
Obdrželi jsme rozhodnutí na získání dotace od Státního
fondu dopravní infrastruktury na tuto akci ve výši přibližně
2 600 tis. Kč. Rovněž proběhla výběrová řízení na obnovu
dvou posledních mostů ve vlastnictví obce poškozených
povodněmi na Panenském potoce. Jedná se o most u pily
v Brništi a most u kulturního domu ve Velkém Grunově.
V obou případech uspěla firma N+N Konstrukce a dopravní

stavby Litoměřice s.r.o. s nejnižší celkovou cenou za oba
mosty 3 418 tis. Kč. Na tuto investici dostaneme 85%
dotaci od Ministerstva dopravy. V další soutěži byla vybrána firma Touax s.r.o. Praha 8 na akci „Šatny a zázemí u fotbalového hřiště FK Brniště.“ Jedná se o modulární sestavu
z montovaných buněk, včetně vodovodní přípojky, elektro
přípojky a jímky splaškové kanalizace. Dále pokračují
práce na zokruhování vodovodu v Brništi u domů TREND
a do poloviny srpna by mělo být hotové rekreační hřiště
v Luhově s výjimkou výsadby několika určených stromů,
která proběhne na podzim.
V rámci neustálého doplňování a modernizace vybavení
dobrovolných hasičů v Brništi jsme získali od Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje darem tablet pro naši
jednotku a dotaci ve výši 67.400 Kč na nákup 4 dýchacích
přístrojů. Kromě ověřování listin a podpisů rozšiřuje náš
úřad další službu pro své občany. Je to možnost úhrady
poplatků pro obec bezhotovostně platební kartou.
V rámci bohatého kulturního léta vás zvu na všechny kulturní srpnové akce konané v Lesním Zátiší. Zvláště pak na
první ročník Dne dobrovolných hasičů, pozvánku s programem naleznete na zadní straně tohoto Zpravodajství.
Závěrem vám všem přeji krásný zbytek léta. Po prázdninách žáčkům a studentům přeji také úspěšný start v novém
školním roce.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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Z jednání zastupitelstva konaného dne 19. 7. 2016
Jednání zahájil starosta, přivítal přítomné občany a po
schválení ověřovatelů a zapisovatele začalo samotné
jednání.
Zastupitelstvo obce na něm schválilo doporučení výběrové
komise na zhotovitele prací na obnovu mostů M07 a M08
a to firmu N+N Konstrukce. Most M 07 bude obnoven za
částku 1.693.372 Kč a most M 08 za částku 1.725.621 Kč.
Tyto částky jsou dotované a obec hradí cca 20 %. Dále pak
zastupitelstvo schválilo doporučení výběrové komise na
zhotovitele akce „Šatny a zázemí pro FK Brniště“ v částce
2.983.853 Kč firmou Touax Praha, tato částka je hrazena
z rozpočtu obce. Následně ZO vyzvalo výbor fotbalového
klubu, aby navrhl smlouvu na údržbu a správu majetku obce
užívaného FK.
V dalších bodech programu schválilo ZO programový
a rozvojový dokument jako potřebný doklad při dotačních
žádostech v jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a dále schválilo dar od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, a to tablet Lenovo pro potřeby dobrovolných
hasičů Brniště.

Nové vybavení pro hasiče

Následně byla veřejnost a zastupitelstvo informováno o
průběhu stavebních prací, které se v současné době uskutečňují v naší obci. Jedná se o stavbu chodníku v Brništi,
výstavbu hřiště v Luhově, opravu zázemí KD v Brništi.
U všech prací jsou využívány kontrolní dny pro sledování
průběhu prací a dodržování postupů dle projektové dokumentace a termínů dle smluv.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí Inspekční zprávu z inspekční činnosti provedené v ZŠ a MŠ Brniště - bez závad
a schválilo záměry prodeje pozemků p. č. 3/2, 48/1, 48/2,
48/4 a 51 v katastrálním území Brniště a schválilo prodej
pozemku 432/2 v k.ú. Brniště, a to za ceny, které byly stanoveny na předchozím zastupitelstvu.
V diskusi převládalo téma stavebních prací a brnišťské
pouti. Na závěr starosta poděkoval občanům za přítomnost
na jednání.
Místostarosta Ing. Igor Jediný

Pozvánka
Další plánované jednání zastupitelstva
se uskuteční 31. srpna v 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Informace občanům
Obecní úřad informuje občany o zřízení možnosti platby
bezhotovostním stykem. Ode dne 1. 8. 2016 je možno
zaplatit veškeré finanční pohledávky u obce na terminále
platební kartou. Seznam akceptovatelných karet je vylepen
na dveřích podatelny obecního úřadu.

Obec Brniště získala z Dotačního fondu Libereckého kraje,
oblast podpory: Požární ochrana částku 67.400 Kč na nákup
4 sad dýchacích přístrojů. Tato výbava byla pořízena pro
JPO v Brništi.

FOTOSOUTĚŽ
Poděkování Sboru dobrovolných
hasičů Brniště
Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci Brniště a Libereckému kraji za nákup 4 kusů dýchacích přístrojů PLUTO
300 Fireman s maskami Spiromatic a plovoucího čerpadla
PH CYKLON Brigss Stratton.
Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na 1. ročník DNE
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ, který se koná 13. 8. 2016 od
14 hod. v areálu Lesního zátiší, kde bude bohatý program
pro děti a rodiče.
Budeme se na Vás těšit.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Rudolf Valenta ml. - starosta SDH
Petr Ječný - velitel SDH

Kalendář Brniště 2017
Obec Brniště ve spolupráci s kulturní komisí
vyhlašují pravidla pro fotografickou soutěž:
Téma: ŽIVOT V BRNIŠTI
Formát dodaných prací:
□ fotografie 20 x 30 (300 dpi) +
negativ nebo diapozitiv
□ digitální fotografie ve formátu
TIFF případně JPG (300 dpi)
Orientace formátu: na šířku
Místo odevzdání: obecní úřad

Termín odevzdání: 31. 8. 2016
Účastí v soutěži uděluje autor souhlas s bezplatným užitím
fotografie pro účely obce (Zpravodajství, webové stránky apod.)
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s výtvarnicí Alenou Dědicovou

Jeden z obrazů v zasedací a obřadní místnosti v Brništi
Dnešním hostem této rubriky je paní Alena Dědicová,
rozená Steklá. Proč právě ona? Z jejího ateliéru vycházejí
výtvarná díla, která oko potěší a zahřejí na duši. Dvě
taková zdobí prostory zasedací a obřadní místnosti
v Brništi.
Paní Dědicová, mohla byste čtenářům přiblížit Váš
vztah k obci?
Narodila jsem se zde a prožívala jsem tu dětství. Vzpomínky z něj většinou poznamenají člověka na celý život.
Nejinak tomu bylo u mě. Vnímám posazení obce do krásné
přírody, kterou mám ráda včetně rybníka Vratislav. Vnímám
toto místo, jako druhou náves, kde si lidé mohou odpočinout na čerstvém vzduchu u čisté vody, kde žijí ryby, což je
barometrem našeho životního prostředí. Vážím si toho,
neboť všude to nemají. Přátelské vztahy mám i k nedalekému Jablonnému v Podještědí. Snažím se v těchto místech
vnímat, probouzet empatii, soucítění, ale i soudnost. Tedy
vlastnosti, které v dnešní době nejsou zdaleka běžné.
Jaká byla Vaše cesta k výtvarnému umění, k malování?
Matně si vzpomínám, že mé první výtvarné projevy byly v
zahradě mateřské školky klacíkem do písku. Výtvarnou
výchovu jsem měla ráda na základní škole, velice ráda
vzpomínám na paní učitelku Tomkovou, i nyní oceňuji její
přístup k dětem a základy pro život, které jim dávala. Čišela
z ní oddanost její profesi. Na druhém stupni v Mimoni mě
pravda matematika a fyzika příliš nebavily, to spíše skicář
pod lavicí! I tam jsem měla paní učitelku, která můj zájem
podporovala. A moje první výstava? Byly to portréty učitelů
a vystavovala jsem je ještě v deváté třídě. Dál v životě jsem
se nejprve výtvarné činnosti věnovala amatérsky. Pomáhala
a nadále mi pomáhá překonávat nástrahy a těžší chvíle
života. Později jsem absolvovala dálkovou výtvarnou akademii v atelieru Eastern, symposia doma i v zahraničí
a další soukromá studia. Co mě obohacuje, je setkávání se
a předávání si zkušeností s dalšími kolegy výtvarníky, kdy
se převážně jedná o dlouhodobá přátelství.

Kde jste získávala další zkušenosti?
Jednak mou galerijní činností, včetně spolupráce se Správou Pražského hradu při projektu „Deset století architektury“. Setkávání se zajímavými lidmi mi přináší další
a další inspiraci. Vážím si všeho, co nám tu zůstalo v rámci
historického dědictví, tedy památky, ať už monumentální či
drobné sakrální. Obecně jsem moc ráda, když se uskutečňují jejich opravy.
Vím, že nejenom malujete, kreslíte, ale i jinak výtvarně
tvoříte…
V roce 2012 vznikl můj třináctidílný cyklus „Solitéry
2012“. K jeho tvorbě jsem užila dvě stě až třistaleté dřevěné
podklady a výtvarně zpracovala lignografikou. Takto
obsáhlá výstava vyžaduje velké prostory, které mi nabídli
v Kutné Hoře, v kapli Božího těla, což je součást chrámu
svaté Barbory. Loni tu proběhla instalace výtvarně zpracovaných modliteb, věnovaných našemu hlavnímu patronu
svatému Václavu. Kutná Hora je místem, kde ožívám.
Jaké jsou Vaše oblíbené techniky a co Vám přináší
inspiraci?
Dávám přednost široké škále kombinovaných technik, ráda
tvořím kresby klasickým pastelem, olejem. Zajímá mě také
kaligrafie a písmo, jako výtvarná disciplína. Oblíbené malíře bych našla jak v historii, tak i v současnosti, za všechny
např. Michal Raný.
Jaké jsou Vaše největší výtvarné úspěchy a co chystáte
do budoucna?
Hodnotit své práce mi nepřísluší, to ponechám na jiných.
Mým krédem není být úspěšná, ale dělat lidem radost
a pomáhat jim. Byla jsem poctěna tím, že při mé loňské
výstavě moje díla mohla být součástí Českého kulturního
dědictví UNESCO v Kutné Hoře.
A co chystám? V současné době se připravuje v rámci
projektu přeshraniční spolupráce kalendář příštího roku
s významnými pamětihodnostmi na straně českého a německého příhraničí. Byla jsem oslovena, abych je výtvarně
zachytila.
(... pokračování na straně 6)
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Základní škola Brniště nejen v závěru školního roku

Na závěr školního roku čekalo na rodiče žáků i veřejnost
překvapení v podobě pozvání na ohlédnutí za školním rokem. V brnišťské budově, která byla jako obvykle pěkně
vyzdobena, přivítala návštěvníky paní ředitelka. Žáci předvedli několik tanečních vystoupení i divadelní pohádkové
scénky. Ve fotografické prezentaci bylo připomenuto, co za
celý školní rok škola zažila. Všichni účastníci byli mile
překvapeni školním prostředím, které je zásluhou obce
a sponzorů dobře udržováno a stále doplňováno novým
vybavením zvyšujícím kvalitu výuky.
Můžeme být spokojeni, že je na naší venkovské škole o děti
dobře postaráno. Ředitelka Mgr. Věra Tvrdíková i stávající
učitelky zde působí dlouhodobě, s dětmi i jejich rodiči se
dobře znají, se získanými zkušenostmi probíhá školní život
bez závažných vzdělávacích a výchovných problémů. Dokazuje to i závěr Okresní školní inspekce z května letošního
roku hodnotící velice kladně organizaci školního života
i celkové výchovně - vzdělávací výsledky. Všichni zdejší
žáci, kteří se letos i v minulých letech přihlásili na víceleté
gymnázium, byli přijati, a to většinou z předních pozic.
Vedle vyučování pořádala škola zájezdy do historických
míst, připomeňme návštěvu zámku Stránov u Mladé
Boleslavi s programem k výročí českého krále Karla IV.,
exkurze do místních firem nebo přírodovědné vycházky
v okolí naší obce.
Své umělecké schopnosti žáci často předvádějí i mimo
školu na akcích pořádaných místními organizacemi nebo
obcí a sklízejí nadšený potlesk po zdařilých tanečních,
hudebních nebo divadelních vystoupeních. Se dvěma
divadelními scénkami dokonce vystoupili na Tyjátru ve
skalním divadle ve Sloupu v Čechách. Významně se projevila spolupráce školy s Podralským nadačním fondem
v Ekokroužcích, výukových programech i dalších tvořivých
relaxačních činnostech s cílem vést mladou generaci k poznání a ochraně přírody.
Sportovní výuka a lehkoatletický trojboj
V zimních měsících opět po dvou letech probíhal výcvik
plavání ve Stráži pod Ralskem, kam se děti pokaždé velice
těší. V hodinách tělocviku od brzkého jara do pozdního

podzimu s nadšením využívají před několika lety rekonstruované školní hřiště v Brništi, které stejně jako hřiště v Grunově ožívá sportem také o hlavních přestávkách mezi vyučovacími hodinami. Už se všichni moc těšíme, až také zde
proběhne rekonstrukce a přibydou nové sportovní prvky.
Tělesnou zdatnost si naši žáci poměřili s kamarády dalších
pěti malotřídních škol okresu při lehkoatletickém trojboji
v závěru roku. V silné konkurenci získali mnoho medailí.
V kategorii dětí z I. tříd zlatou medaili mezi chlapci získal
Tomáš Pitterling a na medailových pozicích skončila
i Natálka Lencová. V kategorii II. tříd dívek vybojovala
zlato Zuzka Herbstová, mezi třeťáky byli úspěšní Zdeněk
Myšička, v dívčí kategorii Anastasia Calinicenko a vítězka Daniela Švarcová. Mezi čtvrťáky zabojovali a na stupních vítězů skončili Veronika Kohoutková a Martin
Müller. V kategorii V. tříd uspěl Václav Volf a mezi
děvčaty po opravném sečtení výsledků zvítězila Šárka
Stojová, Štěpánka Nekolová byla druhá a Marie
Matysová nakonec skončila na krásném čtvrtém místě.
Všem úspěšným reprezentantům naší školy ještě jednou
gratulujeme. Poděkování si zaslouží i naši bývalí žáci, nyní
studenti Gymnázia v Mimoni, kteří významně pomohli
zabezpečit organizaci celého závodu, kterého se zúčastnilo
více než 180 závodníků.
Sportu a tělocviku se děti mohou věnovat i ve volném čase
na fotbalových trénincích a zápasech starších žáků, při
aerobiku ve Velkém Grunově, každoroční střelecké soutěži,
půlmaratónu, pravidelném klubu Hrot a dalších akcích
v obci. Potěšitelné je, že multifunkční hřiště v Brništi
je téměř každé odpoledne a o víkendech dětmi hojně
navštěvováno.
Venkovská škola
Uvědomujeme si, že i škola venkovského typu má určité
výhody pro výchovu a vzdělání dětí. Je to vzájemné poznání všeho, co děti obklopuje – přírodní prostředí, způsob
bydlení, mezilidské vztahy i jejich citové vazby. I v pedagogické práci učitelů je možné se více individuálně věnovat
jednotlivým dětem v méně početných třídách. Pokud se na
venkově učí ve třídě více ročníků, pracují žáci samostatněji
a častěji si učivo opakují.
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Základní škola Brniště nejen v závěru školního roku
V současné době nám přináší starosti moderní technika.
Oproti minulosti se naše děti méně kamarádí i méně pohybují, protože je více zajímá sledovat v klidu vše, co jim
poskytují počítače, notebooky, internet, televize, mobilní
telefony aj. Záleží na nás dospělých, jak upravovat denní
režim našich potomků, aby vedli svůj život zdravě v dobrých venkovských podmínkách, které jim naše obec
poskytuje.
Že se našim žákům ve škole líbí a rádi ji navštěvují, jsme se
mohli přesvědčit, když se i letos koncem června smutně
rozloučilo se školou 11 páťáků, kteří na památku připravili
pro svou třídní paní učitelku dojemné video. Přejme jim,
aby si úspěšně vedli v dalších letech v okolních, plně organizovaných školách. Našim brnišťským školákům i jejich
novým kamarádům v první třídě přejeme, aby se jim nový
školní rok vydařil, prožili jej ve zdraví a spokojeně s veselou náladou. Na všechny žáky se opět těšíme na slavnostním zahájení nového školního roku ve čtvrtek 1. září 2016
v ZŠ Brniště.
Nově zvolená školská rada
V červnu proběhla volba nové školské rady. Z řad rodičů
byly zvoleny Radka Kovářová a Jana Laláková, obec
zastupují Ing. Marcela Herbstová a Michal Vinš, školu pak
Mgr. Dagmar Kocková a Mgr. Soňa Charvátová.

Ze slohových prací žáků 5. třídy na téma: Škola je můj kamarád.
Stejný název nese i školní vzdělávací program naší školy.
ŠKOLA JE MŮJ KAMARÁD
Před pěti lety se z nás stali školáci. Byli jsme tak malí, že jsme
pomalu tašku neunesli. Ale postupem času se z nás stali velcí
žáci. Naučili jsme se spoustu věcí, například: číst, psát,
počítat. Kromě toho jsme získali spoustu vědomostí a dovedností. Čas uplynul jako voda a stali se z nás žáci páté třídy. Bohužel pátá třída je poslední třídou v ZŠ Brništi a čeká nás
přestup na jinou školu. Těším se do Zákup, ale bude se mi
stýskat po této škole, ale taky po naší báječné paní učitelce
Soně Charvátové. Ta nás toho hodně naučila. Celých pět let
nám dělala druhou maminku. Měli jsme tu nejlepší paní
učitelku. Škola je můj kamarád a doufám, že kamarádem
zůstane. Na tuto školu nikdy nezapomenu!!! - Tereza Pilousová

Přehled aktivit ZŠ Brniště
Přírodovědné vycházky
Návštěva Ekocentra ZOD s tématem Kuřátko a obilí
(2. a 3. třída)
Před Vánoci u krmelce aneb myslivecká výprava
(1., 2. a 3. třída)
Vycházka na téma Život u vody s vyprávěním pracovníka
Povodí Ohře
Poznávací přírodovědná vycházka – poznávání keřů,
stromů a lučních rostlin (2. a 3. třída)
Kulturní vystoupení našich žáků
Setkání seniorů (4. a 5. třída)
Zpívání u stromečku
Masopust
Den matek (1., 2. a 3. třída)
Tyjátr ve Sloupu v Čechách
Výlety a exkurze
Bazilika v Jablonném v Podještědí
Karel IV. na zámku Stránov
Výlet do ZOO a na safari ve Dvoře Králové nad Labem
Exkurze do Partner in Pet Food (3. třída)
Ostatní akce školy
Mikulášská nadílka
Plavecký výcvik
Projektový den ke Dni Země
Den dětí se stopovanou
Lehkoatletický trojboj pro malotřídní ZŠ českolipského okresu

Od první až po pátou třídu jsem tu moc ráda. Chodit se mi sem
nechtělo, ale byla jsem ráda se svými kamarády a s paní učitelkou. Od první do druhé třídy jsem byla v Brništi. Tam se mi
moc líbilo, protože tam bylo hodně kamarádů. Od třetí do páté
třídy jsem tady ve Velkém Grunově. Je to tady moc hezké. Velká a moje nejoblíbenější třída. Ve všech třídách jsem se měla
fajn, hlavně s naší paní učitelkou, se kterou mi bylo vždycky
dobře. Byla na nás moc hodná, někdy musela křiknout, ale
jinak to bylo super. Z této školy budu ale muset odejít. Půjdu
do Mimoně na Ralsko. Na září se moc netěším, protože nepřijdu do této školy. Na tuto školu budu stále vzpomínat a doufat,
že ji někdy navštívím!!!
- Marie Matysová
Přesto, že jsem tady jen půl roku, tak se mi tady líbí a po škole
v České Lípě se mi nestýská, protože tady jsou hodné děti.
V tamté škole se mi moc nelíbilo, protože jsme měli tři třídy.
A tady jsou suprové paní učitelky. Nerad se budu loučit
s dětmi, s naší paní učitelkou, protože to je suprová škola.
Naše paní učitelka se jmenuje Soňa Charvátová, je to báječná
paní učitelka. Loučit se je pro mě horor. Radši bych byl ve
škole než doma, protože se ve škole něco naučím. Nesnáším
loučení!!!
- Vladimír Vaněk
Okénko ZŠ a MŠ připravily Iva Tomková, Mgr. Věra Tvrdíková,
Kamila Matysová a žáci (již bývalé) 5. třídy.
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Zpráva budoucím generacím
Tato zpráva byla vložena do schránky pod vrcholovým
křížem Kaple Panny Marie ve Velkém Grunově – Brništi
v červnu 2016 u příležitosti dokončení rekonstrukce střechy
na tomto objektu.
Vážená budoucí pokolení,
Obec Brniště má úctu k odkazu a ke stavbám svých
předků - ať je to kostel sv. Mikuláše v Brništi (který je
ve vlastnictví římskokatolické církve) nebo kaple Panny
Marie ve Velkém Grunově. Proto jsme rozhodli o nutnosti jejich oprav, aby tyto stavby, které jsou dominantou naší obce, byly zachovány v dobrém technickém
stavu pro další generace našich občanů.
Kaple Panny Marie je nemovitou kulturní památkou
evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod
rejstříkovým číslem 18958/5–3372.
Kaple byla postavena v pozdně barokním slohu v roce
1766. Vzhled budovy částečně ovlivnily novodobé úpravy
z poslední čtvrtiny 20. století – opravy fasády a výměna
střešní krytiny z původní břidlice za nevhodné plechové
šablony a zejména demolice sakristie (z ní jsou zachovány
pouze základy v úrovni terénu).
Vzhledem k tomu, že v minulých letech nebyla na tomto
objektu prováděna žádná stavební údržba a objekt postupně
chátral, přistoupilo vedení obce k řešení tohoto neutěšeného
stavu. Byla provedena revize stávající plechové krytiny jak
vlastní kaple, tak i sanktusníkové věžičky a bylo zjištěno,
že tato je již „dožitá“. Plechové šablony na několika místech chybí, případně jsou uvolněné, do objektu začíná zatékat a část dřevěné konstrukce krovu je napadena hnilobou.
Zastupitelstvo obce proto rozhodlo o realizaci záchranných
prací – rekonstrukci střechy.
Tato rekonstrukce obsahuje výměnu střešní krytiny vč.
výměny klempířských prvků (vč. krytiny sanktusníkové
věžičky), vyřezání a opravu hnilobou napadených částí
krovu, osazení okapových žlabů a svodů a doplnění chybějícího vrcholového kříže.
Výběrové řízení na realizaci uvedených prací vyhrála firma
Střechy Heier s.r.o., Obora 13, Doksy, zastoupena p. Jiřím
Heierem. Práce byly realizovány v měsících květen až červen 2016 a cena za uvedené práce činila 435.366,- Kč.
Na tuto akci bylo také zažádáno o finanční dotaci z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností“.

Při administrativní přípravě této rekonstrukce v 1. čtvrtletí
2016 byl také objeven obsah schránky z původního kříže,
který na střeše kaple chyběl. Seznam předmětů a písemností
z této schránky je přiložen. Celý obsah byl předán k prozkoumání a uložení Vlastivědnému muzeu v České Lípě.
V rámci výše popsané rekonstrukce střechy byla do schránky nově zhotoveného a osazeného vrcholového kříže uložena tato zpráva a další přílohy, které (dle našeho názoru)
stojí za povšimnutí a alespoň zčásti prezentují současné
dění v obci Brniště a jejích částech (Velký Grunov, Luhov,
Hlemýždí a Jáchymov).
V Brništi, červen 2016, Ing. Ivan Pastorek, starosta obce
Do schránky byly vloženy tyto předměty:
• soupis předmětů z původní („ztracené“) schránky
•výroční zprávy obce Brniště za roky 2012 – 2015
•historie vzniku novodobého znaku a praporu obce
•Zpravodajství obce Brniště (čísla 01-02/2016 a 03-04/2016)
•propagační materiály (brožura Střípky z historie obce,
mapa regionu Českolipsko, pohlednice)
•turistická známka (sběratelská známka Klubu českých
turistů)
•sada mincí (v současnosti platných)
V původní schránce bylo nalezeno:
• písemnosti
•zpráva o založení Mlékárenského družstva pro Velký
Grunov a okolí
• zpráva o založení Spolku spořitelny a záložny pro Velký
Grunov a okolí
• historie školy ve Velkém Grunově
• jména farářů Brnišťské fary
• mince, bankovka, upomínkové předměty
• pozlacený medailon
• postříbřená krabička
• pohlednice Velkého Grunova
• korespondenční lístek s císařem Františkem Josefem I.
Všechny uvedené předměty a písemnosti byly předány
k prozkoumání a uložení Vlastivědnému muzeu v České Lípě.

Rozhovor s výtvarnicí Alenou Dědicovou Projížďka koňskou stezkou
(... pokračování ze strany 3)
Mám ráda gotiku, výtvarně ztvárnit kromě jiného rysy
hradu Oybinu mě těší. V kalendáři bude řada zajímavých
a krásných míst, jako například basilika sv. Vavřince
a Zdislavy. Vedle toho bude vydána brožura, která pamětihodnosti popíše.
Své další plány, abych je nezakřikla, si ponechám prozatím
pro sebe. Jen prozradím, že to budou dva reliéfy s figurální
tématikou o setkávání.
Tak to přeji, ať se vše podaří! A prozradila jste mi i Váš
vztah k hudbě?
Ano, ten mi vštípil můj dědeček, sám aktivní vynikající
muzikant, působící v Hradci Králové. I hudba, ať už její
aktivní provozování či poslech, mě velice obohacuje. Přeji
všem dobré vztahy, aby se lidé rádi potkávali, a vše co
dělají, aby je těšilo. A děkuji Vám.
I mně dovolte popřát hodně úspěchů, ať v oblasti
výtvarné či v osobním životě, a děkuji za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Dne 9. 7. 2016 jsme se spolu s přítelkyní vydaly na
projížďku koňské stezky v Brništi. Tato vyjížďka nám byla
doporučena známými, kteří ji již absolvovali. Chceme touto
cestou poděkovat PNF, který jako zhotovitel udržuje
a spravuje stezku, a obci Brništi, která umožňuje firmám
něco takého zhotovit. V celém Libereckém kraji se něco
podobného jen těžko hledá. Celá trasa je až na drobné
výjimky udržována a i pro méně zkušené jezdce je jízda
zvládnutelná a pro každého zážitkem. Nezbývá nám nic
jiné, než každému koňákovi stezku doporučit.
Johanka Gabrielová, Česká Lípa
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Pozvánka na 4. ročník FESTIVALU JURT – O hlíně – o zemi – o nás
Krásná jurta z. s., Podralský nadační fond ZOD,
Ekocentrum Brniště, Naturschutzzentrum „Oberlausitzer
Bergland“ e.V. a obec Brniště srdečně zvou rodiny s dětmi,
přírodní duše, příznivce zdravého způsobu života a širokou
veřejnost na 4. ročník FESTIVALU JURT - O hlíně - o zemi
- o nás v sobotu dne 6. 8. 2016 od 10 hodin v areálu Zátiší
v Brništi.
Symbolem festivalu jsou jurty jako mobilní, ekologické
a rychle přemístitelné stavby šetrné k přírodě. Festivalovou
louku ozdobí 15 jurt, ve kterých najdete různé dílny, výstavy, fotografie, workshopy, muziku, poradenství v různých
oblastech, ochutnávky, rukodělné výrobky a další překvapení. Vřele doporučujeme seznámení s jejími obyvateli.
Možný je i pronájem a přespání v jurtě pro celé rodiny.
Vedle jurtové vesničky se již tradičně nachází velké tržiště
řemesel a nabídka různého občerstvení a dílen.
Cílem festivalu Jurt: O hlíně – o zemi – o nás je umožnit
setkání lidí, výměnu poznatků a předání dobrých praktických zkušeností, propojení neziskových organizací, které se
zabývají environmentálním vzděláváním a praktickou

ochranou přírody na obou stranách státní hranice. Letošní
ročník je věnovaný hlíně, zemi, Zemi a nám všem.
Zahájení festivalu je v 10 hodin, čeká nás bohatý celodenní
program vhodný pro všechny věkové kategorie a prostředí
přátelské celé rodině. Vstup je symbolický 100 Kč pro
dospělé, děti zdarma. Festival nabídne i letos program na
hlavním pódiu, tematické přednášky ve velkém stanu,
workshopy a dílny pro děti, zajímavý program v jednotlivých jurtách, výstavu a prohlídky v Ekocentru, živá zvířátka, tržiště tradičních řemesel a regionálních výrobků. Na
hlavním pódiu se můžete těšit na zpívání, tance a divadla
pro děti. Program zakončí koncert reggae kapely ExT band
od 20.00 h.
Občerstvit se budete moci živou stravou, čerstvými šťávami
a dobrotami, zlatavým mokem regionálního pivovaru, specialitami na grilu, voňavými čajíky či si pochutnat ve
výborné vegetariánské jídelně Shambala.Čeká nás hravý,
zábavný, tvořivý a poučný víkend v krásné přírodě.
Nenechte si ujít!

PROGRAM
Podium, amfiteátr - děti
10.00 Zahájení festivalu
11.00 Nábor šašků, Nezávislé divadlo
12.00 Zpívání pro rodiče s dětmi s Hankou Říhovou
13.00 Jeníček a Mařenka, Nezávislé divadlo
15.00 Hlasy v rytmu - objevování vlastního hlasu a improvizace pro dospělé
16.00 Písničky pro děti s dětmi – ExT band
18.00 Vyhodnocení kvízu
20.00 ExT band
Velký stan přednášky
10.30 Bc. Pavel Kalpakcis - Jak vést děti k opravdovým
hodnotám
11.30 Pavel Ficenec - Přírodní stavitelství, hliněné omítky
12.30 Bc. Pavel Kalpakcis - Smysl života
13.30 Katka Horáčková, Živá půda = zdravý člověk,
interaktivní přednáška o půdě a permakultuře
14.30 Luboš Pavel - cesta po Tibetu, sbírání příběhů
a kniha, která se z toho zrodila
15.30 Tobias Hürtner, představení projektu Wilderness
International, pralesy v Kanadě
16.30 Společnost přátel přírody Čmelák - koupě a výsadba
pralesa v Čechách
Děti vedle podia
Kvíz o zemi a hlíně
Landart pro děti - Semínko země z.s.,
Soutěž a tombola za splněné úkoly
Odpočinková jurta pro děti
Tvořivé dílny PNF a Zittauer Gebirge und Vorland e.V
Workshopy a dílny pro děti
Ekotisky - obrázky z bylin
Filcování, drobné výrobky z vlny
Tierpark Zittau
Výroba zvonkoher
Malba na tělo, malování na obličej
Výroba píšťalek koncovek
Výroba bio parfémů
Dětská kuchyňka na vaření z bláta
Život v půdě, Naturschutzzentrum Neukirch e.V. stavba
hmyzího hotelu
Prezentace českých i německých lesních školek
Výroba víl s duší
Výroba sandálů
Jóga pro děti
Workshop stavby pece na chleba a pizzu Pavel Ficenec
a Veronika Havlová
Ekocentrum
• Výstava – Letmá setkání v Asii, autorka Bára Součková,
vernisáž výstavy ve 12 h.
• Animovaný film – celodenní promítání anifilmů

z dětského tábora 2016 a workshopu Hrátky s fantazií pro
české a německé rodiny 2016
• Prezentace a výstava prací dětí do 12 let z česko – německého workshopu na téma tradiční řemesla
Jednotlivé jurty
1. jurta - Přednášková jurta
2. jurta - Helena Hlavatá – bio parfémy a jejich energie,
workshop výroby
3. jurta - NSZ Neukirch a IBZ St. Marienthal, prezentace
environmentální výchovy
4. jurta - Krásná Jurta, výroba zvonkoher a ozvučných
dřívek
5. jurta - Rodina v centru, Farní Charita ČL, Jsme tady
spolu, odpočinková jurta pro děti
6. jurta - Jana Šilarová - filcování
7. jurta - Čajovna Romantika - čaje a čajové speciality,
raw a bio mlsání, živá hudba
8. jurta - Kulturní ŠUM o.s. - výpal hlíny v přírodní peci,
tvořivé workshopy s hlínou
9. jurta - David Jindáček: Mongolská jurta, povídání
a ukázka výroby jurt
10. jurta - Radek Krejča a Hanka Říhová, výroba jurt,
ukázky a rady. Hlasové improvizace
11. jurta - O.P.S. České Švýcarsko - výstava ptactva
12. jurta - Martinshof Rothenburg Diakoniewerk - Život
spolu inkluzivně
13. jurta - Wilderness International a Čmelák
14. jurta - Tent Wood - ukázka výroby jurt a prezentace
stanů pro život světoznámé firmy
15. jurta - Geopark Ralsko o.p.s - Poznáváme geologická
tajemství, Katka Horáčková - permakulturní principy
a zásady zdravé zahrady
V areálu najdete
Velké tržiště tradičních řemesel a regionálních výrobků.
Vegetariánská jídelna, bohaté občerstvení na grilu včetně
krůtích specialit, čajovna, kavárna, raw food, palačinky,
zdravé dobroty pro děti, zdravé šťávy pro všechny, regionální pivovar a spousty jiného…
Přespání možné ve vlastním stanu přímo v areálu festivalu,
stanování je zdarma. V nabídce je také pronájem jurty za
poplatek. Hudební nástroje vítány. Užijte si noc pod
hvězdami!
Více o festivalu a jeho programu:
www.krasnajurta.cz
www.ekocentrumbrniste.cz/akce/festival-jurt.html
Facebook: www.facebook.com/events/719266448175948/
Za pořadatelský tým se těší na setkání Hanka Štroblová,
Krásná Jurta z.s.
Festival jurt o hlíně, o zemi, o nás se koná s finanční
podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
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O zlatou srnčí trofej
V neděli 26. června se na chatě mysliveckého spolku Diana
Brniště konala, pod záštitou Českomoravské myslivecké
jednoty, soutěž o „ Zlatou srnčí trofej“, určenou nejmladším
příznivcům myslivosti, dětem školního věku. Soutěž byla
organizována Okresním mysliveckým svazem v České Lípě
a zázemí a asistenci poskytlo naše myslivecké sdružení.Tato akce se u nás za hojné účasti dětí a jejich rodičů
konala již po třetí. Zábavnou soutěžní formou zvyšuje u dětí
povědomí o přírodě, zvěři a účelu myslivosti jako ochrany
a péče o zvěř a přírodu. Soutěž zahájil po slavnostním
nástupu pan Petr Lípa, předseda Okresního mysliveckého
svazu v České Lípě. Krátce představil tradice soutěže, představil a přivítal zúčastněné a vysvětlil propozice soutěže.

Klání se zúčastnilo 11 dětí, které pod vedením odborných
instruktorů soutěžily ve znalosti přírody, anatomie zvěře
a střelby vzduchovou zbraní na cíl. Svoji obec Brniště v
soutěži velice dobře reprezentovali tři soutěžící, Natálie
Nedbalová, Jakub Řehák a Jaroslav Nedbal. Zvláště ve
střelbě se nejlépe ze všech účastníků na prvním místě
umístil Jakub Řehák a na třetím místě Jaroslav Nedbal.
Druhé místo ve střelbě obsadil Jiří Klivan. Celkově se na
prvním místě umístila a Zlatou srnčí trofej vyhrála Kateřina
Vencláková, na druhém místě se umístil a stříbrnou trofej
získal Jiří Klivan a na třetím místě se umístil a bronzovou
trofej získal Jindřich Kreisinger.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Naše milá babi,
Jarmilka Šauerová
oslavila 8. 7. 2016 krásné 90. narozeniny.
Oslava proběhla 2. 7. v hojném počtu gratulantů.
Počasí bylo trochu aprílové, ale přesto někteří
vydrželi až do druhého dne.
Jsem ráda, že se sešla větší část Šauerovic rodinky,
přátel a známých. Myslím, že k velké spokojenosti
oslavenkyně.
Velké díky za účast patří panu místostarostovi
Ing. Jedinému a za SPOZ p. Nekolové a Jenčkové.
Za všechny zúčastněné s díky vnučka Šárka

SDRUŽENÍ ŽEN „EVA“ a KULTURNÍ KOMISE
POŘÁDAJÍ DNE 10. 9. 2016 ZÁJEZD NA VÝSTAVU

ZAHRADA ČECH V LITOMĚŘICÍCH
ODJEZD AUTOBUSU V 8:00 HODIN Z BRNIŠTĚ
OD COOPU, NÁSTUP MOŽNÝ NA ZASTÁVKÁCH SMĚR
V. GRUNOV, POSLEDNÍ NA KŘIŽOVATCE NA NOVINY P/R.

VSTUPNÉ OBJEDNÁME V PŘEDPLATNÉM
PLNÉ: 100 Kč, SENIOŘI NAD 65 LET: 70 Kč
V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH NAVŠTÍVÍME

ZÁMEK PLOSKOVICE
V doprovodném programu se účastníci mohli zaposlouchat
do ukázky mysliveckých fanfár v podání dua trubačů,
vyslechnout přednášku k účinné ochraně srnčí zvěře v době
senosečí za pomocí nově vyvinutého plašícího zařízení, či
zhlédnout živou ukázku lišky s odborným výkladem o životě tohoto druhu. Po celé nedělní dopoledne bylo pro
všechny přítomné zdarma občerstvení, pro všechny soutěžící pak dárky a ceny. Soutěž byla ukončena slavnostním
nástupem za zvuku mysliveckých fanfár, vyhlášením vítězů
a předáním cen.
Za myslivecký spolek Diana Brniště
Petr Král

PROHLÍDKA OBJEDNANÁ MEZI 14. – 15. HODINOU
DÉLKA PROHLÍDKY JE cca 60 min.

PLNÉ VSTUPNÉ: 90 Kč
SENIOŘI NAD 65 LET: 60 Kč
PŘIHLÁŠKY DO 25. 8. V OBCHODĚ U KVĚTY KUPKOVÉ,
PROSÍM O ZAPLACENÍ VSTUPENKY NA ZAHRADU ČECH
PRO ZAKOUPENÍ VSTUPENEK V PŘEDPLATNÉM.
AUTOBUS BUDE UHRAZEN OBCÍ BRNIŠTĚ.

INZERCE
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Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.

Cena 149 - 180 Kč/ks
Prodej se uskuteční:

13. srpna
17. září
a 15. října 2016
Brniště - parkoviště u pošty - 10.00 hod.
Výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Vstupenky k dostání: Infocentrum Jablonné v P. - tel.: 487 829 972, info@jvpmesto.cz
Cena vstupenek: 250,- Kč v předprodeji / 290,- Kč na místě
Předprodej vstupenek od 1. 7. 2016
tel.organizátora: 602 621 721, 724 891 360
Státní zámek Lemberk - tel. 487 762 305, lemberk@liberec.npu.cz

Informace: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

SPORT
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Zpráva z fotbalového klubu
V minulém čísle Zpravodajství jsem chválil naše hráče za
výhru na Polevsku. V následujícím utkání jsme přivítali
tým ze Zahrádek, kterému bylo třeba vrátit podzimní
porážku 0:1. To se asi povedlo, když jsme vyhráli 4:1.
Následovala cesta do Oken, kde naši hráči podali kvalitní
výkon a vyhráli vysoko 6:0. Poslední dvě utkání proběhla
venku. V Novinách naši prohráli 3:5. Poslední kolo v Jestřebí skončilo po 90 minutách nerozhodně 2:2 a na
pokutové kopy zvítězili domácí 5:4. V konečné tabulce
obsadili naši hráči 5. místo.
V novém ročníku se začíná 20. srpna, kdy hrajeme doma
s Tuhaní. V soutěži je přihlášeno 16 mužstev. Do vyšší
soutěže postoupily týmy z Jestřebí a Dubnice. Z okresního
přeboru sestoupily týmy z V. Valtinova a Cvikovské rezervy. Nově se přihlásil Sokol Sloup.
Začíná se druhým kolem.
Rozpis celé podzimní části
2. kolo Brniště – Tuhaň
3. kolo Zahrádky – Brniště
4. kolo Sloup – Brniště
5. kolo Brniště – V. Valtinov
6. kolo N. Oldřichov – Brniště
7. kolo Brniště – Okna
8. kolo Hor. Libchava – Brniště
9. kolo Brniště – Mimoň B
10. kolo Noviny – Brniště
11. kolo Brniště – Loko Č. Lípa B
12. kolo Pertoltice – Brniště
13. kolo Brniště – Polevsko
14. kolo Kunratice – Brniště
15. kolo Brniště – Cvikov B
1. kolo Lindava – Brniště

so
so
so
so
st
so
ne
st
so
so
so
so
so
so
so

20. 8.
27. 8.
3. 9.
10. 9.
14. 9.
17. 9.
24. 9.
28. 9.
1. 10.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.
12. 11.

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

Nyní něco o starších žácích
Naši žáci pokračovali dalším zápasem doma proti Kam.
Šenovu. Toto utkání skončilo 1:1 a na pokutové kopy vyhráli naši žáci 3:1. Poslední utkání jara hráli v Novém Boru,
kde prohráli 0:5. Závěrečný zápas odehráli žáci ve Velkém
Valtinově proti Cvikovu. V tomto utkání vyhráli hosté 6:2.
V novém ročníku budou opět hrát soutěž starších žáků.
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo

Žandov - Brniště
Brniště – Bukovany
Mimoň – Brniště
Brniště má volno
Hor. Libchava – Brniště
Jestřebí – Brniště
Brniště - Kam. Šenov
Cvikov - Brniště
Brniště - Doksy
Brniště - Žandov
Bukovany - Brniště

ne
ne
so

4. 9.
11. 9.
17. 9.

10:00
10:00
10:00

so
ne
ne
ne
ne
ne
so

1. 10.
9. 10.
16. 10.
23. 10.
30. 10.
6. 11.
12. 11.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:00

Za FK sekretář klubu Ladislav Zlatohlávek

Cvičení pro každého začíná 6. 9. 2016
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: Vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 hod.
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, flexi-bar (pružné tyče) a gymnastické
rehabilitační míče
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití,
(ručník)
Předcvičují: Marcela Herbstová, Dagmar Gottfriedová

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, aby sloužilo 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 nebo brnišťské pouti. Najdete zde aktuální informace Obecního úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 20. září 2016. 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, I. Tomková, Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková,
H. Pekárková, Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 4. srpna 2016 nákladem 500 ks.
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FOTOOHLÉDNUTÍ ZA POUTÍ

ZE ŽIVOTA V OBCI

POZVÁNÍ
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