BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s Vámi podělit o nové události, které se seběhly za poslední dva měsíce od minulého Zpravodajství. Jednou
z hlavních byla návštěva pana prezidenta Václava Klause v doprovodu jeho manželky Lívie. Návštěva Libereckého kraje se
konala na pozvání pana hejtmana Eichlera a první den této návštěvy probíhal na Českolipsku. Zahájena byla v Jablonném
v Podještědí u Baziliky sv. Vavřince, kde se prezidentský pár setkal se zastupiteli a občany města a okolí, prohlédl si kostel
a položením kytice u hrobu sv. Zdislavy uctil její odkaz a památku. Pak společně pozdravili občany Zákup a ve Stráži pod
Ralskem navštívili místní firmu Mega. Poté následovala návštěva městečka Osečná, kam jsme byli přizváni všichni starostové sdružení v Mikroregionu Podralsko. Proběhlo asi půlhodinové setkání, které se neslo v přátelské a srdečné atmosféře.
Pan prezident si všímal naší krásné kopcovité krajiny a konstatoval, že skoro všechna města a obce mají v názvu buď „pod
Bezdězem, pod Ralskem“ či „pod Ještědem“. Ve stejný den ještě navštívili Český Dub, bydliště pana hejtmana, a zbylé dva
dny programu strávili na Liberecku. Dalším mým zážitkem a také zkušeností bylo neplánované vystoupení pro Českou
televizi na téma „přímá volba starostů“. Obec Brniště je členem Svazu měst a obcí České republiky, jehož celorepublikový
sněm se ve dnech 26. - 27. května konal ve Zlíně. Mezi zásadní témata, která jsme probírali, patřilo financování obcí, sociální
problematika, přímá volba starostů a další možnosti v čerpání evropských dotací.
K nejdůležitějším událostem v naší obci patří ukončené výběrové řízení na dodavatele výměny oken a vstupních dveří na
budově základní školy ve Velkém Grunově. Ze čtyř uchazečů byla vybrána firma pana Stanislava Ládra ze Svoru, zastupujícího firmu Otherm, s nejnižší nabídkovou cenou 347 tis. Kč včetně DPH. Samotná realizace výměny oken proběhne
o prázdninách. Dále pokračuje moje úsilí o zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu v naší obci. Podařilo se nám
získat dotaci 80 tis. Kč na dva ukazatele rychlosti, které budou instalovány na příjezdu do Brniště od Lindavy a Luhova.
Krajská správa silnic na své náklady nainstalovala u základních a mateřské školy dopravní značky „pozor děti“ se žlutozeleným reflexním podkladem. Nepříjemné je odklonění osobní dopravy přes Velký Grunov z důvodu výstavby kruhových objezdů v Mimoni. Přestože by se naší obce neměl týkat zvýšený nárůst tranzitní dopravy, neboť objížďka je vedena přes
Českou Lípu a Nový Bor, není tomu vždy tak. O pomoci při dozoru a kontrole dodržování zákazu průjezdu nákladní dopravy
proto jednáme s Policií ČR a Odborem dopravy Magistrátu ČL. Na téma havarijní stav silnic Libereckého kraje připravuji
jednání se zástupci zemědělského družstva a firmy Provimi Food Pet, s.r.o. u pana hejtmana. Jednání by mělo proběhnout
v červenci.
Blíží se termín tradiční brnišťské pouti. Snažili
jsme se pro Vás a ostatní návštěvníky vybrat
pestrý kulturní program z kapel a zpěváků napříč
žánry, kteří zde ještě nevystupovali, tak abychom
uspokojili všechny věkové kategorie. Doufám, že
se nám to podařilo a tímto Vás všechny na naši
pouťovou slavnost srdečně zvu.
Závěrem bych s končícím školním rokem popřál
všem našim dětem pěkné vysvědčení a poděkoval paní ředitelce, paním učitelkám a všem, kteří
se podílejí na provozu našich škol za celoroční práci. Přeji krásné slunné letní dny, příjemné
prožití prázdnin a dovolených všem dětem
a občanům.
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek

V tomto čísle najdete:
Stezka hastrmanů
Pozvánka na pouť
Rybářské závody
Rozhovor s ing. Petrem Kubíčkem

Nenechte si ujít

Koncert Shirley Bedsole
19. června v 15 hodin ve sborovém domě Oáza, BJB Brniště
.

Oslavy k 50. výročí ZOD
25. června v Lesním zátiší od 15 hodin, o zábavu se postarají Novoborské mažoretky,
pěvecký sbor Zpěvandule, děti z MŠ a ZŠ Brniště a další, ochutnávka a možnost zakoupení regionálních potravin
.

Dětské odpoledne s cestou za pokladem
26. června v 15 hodin - Program začíná ve sborovém domě BJB Oáza
.

Brnišťská pouť - 8. - 10. července - Na Lesním zátiší
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Z 6. jednání zastupitelstva 27. dubna 2011
Na jednání byla schválena Smlouva o zřízení věcného
břemena pro ČEZ Distribuce a.s. pro elektrická vedení, uložená na pozemcích obce. Náhrada za tato břemena činí 9 200,- Kč jednorázově. Zastupitelé odsouhlasili příspěvek 5 000,- Kč Sociálním službám města
Mimoně, příspěvkové organizaci na nákup automobilu, protože jejich služby jsou využívány i v naší obci.
Byl schválen prodej jednoho z bytů v Luhově, v domě
čp. 37. Snahou obce je postupně dořešit i byty zbývající. Bylo rozhodnuto o prodeji pozemku p.č. 59/13
o výměře 138 m2, pronájmem bude řešen pozemek
77/1 v k. ú. Hlemýždí. Užívání tohoto pozemku je
omezeno s ohledem na skutečnost, že se nachází
v záplavovém území.
Zastupitelstvo se na základě předložených podkladů

věnovalo výsledku hospodaření uplynulého roku.
Před projednáním v zastupitelstvu byl závěrečný účet
2010 po dobu patnácti dnů zveřejněn na úřední desce
k nahlédnutí občanům. Dále byla usnesením stanovena pravidla provádění rozpočtových opatření. Bylo
projednáno druhé rozpočtové opatření obce 2/2011
ve výši 462.868,- Kč a schválen rozpočtový výhled
do roku 2014. K projednání bylo zastupitelům předloženo také hospodaření za rok 2010 v Mateřské
a Základní škole Brniště. Do rezervního fondu školy
zastupitelé odsouhlasili převod částky 8 740,- Kč.
Závěrem se zastupitelé seznámili s předpokládaným
průběhem červencové pouti. Stanovili cenu vstupného, a to dospělí 120,- Kč, děti 20,- Kč a parkovné
ve výši 20,- Kč.

7. zasedání zastupitelstva obce Brniště - 25. května 2011
Schválili jsme návrh smluv o spolupráci při zabezpečování požární ochrany s obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R. (nově je v tomto návrhu zanesen roční
paušální poplatek zmiňovaných obcí ve výši 15 tis. Kč
obci Brniště).
Schválili jsme závěrečný účet za rok 2010 Mikroregionu Podralsko, jehož je naše obec členem.
Schválili jsme vstup do projektu „Varovné systémy
administrované Euroregionem Nisa“. Díky tomuto
projektu by se mohla k vodě na Panenském potoce
umístit elektronická čidla, která by včas informovala
o nebezpečně stoupající hladině vody, zavést bezdrátový rozhlas, digitalizovat povodňová mapa apod. …
V rámci našich možností vyčistíme slepé rameno
náhonu (obtokový kanál) ve Velkém Grunově, které je
ve vlastnictví obce a po loňských záplavách je velmi
zanesené naplaveninami.
Probrali jsme blok týkající se opět různých pozemků
- schválili jsme bezúplatný převod mezi ČR a Obcí
Brniště, neschválili jsme žádost o koupi části pozemků v Luhově, …
Na žádost FK Brniště zjistíme reálný stav především
sociálního zázemí (toalety, sprchy, šatny) na hřišti ve
Velkém Grunově a promyslíme možnosti jejich oprav
a rozšíření tak, aby domácí i hostující fotbalisté včetně
ostatních návštěvníků, měli dostačující a slušné zázemí.
Podrobně jsme se seznámili s projektem Podralského nadačního fondu „Stezka hastrmanů“, o němž
je v tomto Zpravodajství více informací ještě na jiném
místě a schválili jsme jejich žádost na umístění hracích prvků pro děti na pozemcích obce.
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Schválili jsme žádosti o příspěvek na odměny pro děti
v rámci dětského dne v Brništi (pořádá sdružení EVA)
a ve Velkém Grunově (pořádají Skauti).
Předběžně jsme schválili příspěvek včelařům. Požadujeme však ještě doplnění konkrétnějších informací
tak, aby ho obdrželi především včelaři z Brniště.
O příspěvek totiž žádá včelařský spolek z Mimoně,
pod nějž brnišťští včelaři patří.
Na podnět občanů jsme debatovali o problému volně
pobíhajících psů, případně zlých psů, jimž jejich majitelé dostatečně neoplotili pozemek a jsou tak nebezpeční pro své okolí. Pokusíme se v některých případech intervenovat a s majiteli těchto psů se domluvit
na lepším soužití (především tomu tak je se psy pobíhajícími na pozemku blízko mateřské školky).
Na závěr informace starosty:
- vrátily se materiály „EIA“ týkajících se těžby na
Tlustci. Z důvodů, že některé naše připomínky v ní
nejsou dostatečně zahrnuty, budeme ji ještě připomínkovat
- v pátek 3. 6. se starosta zúčastní společného setkání
starostů regionu v Jablonném v Podještědí. Toto
setkání proběhne formou společné jízdy na kolech.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo obce se sejde
ve středu 29. června v 17 hodin
na Lesním zátiší.

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Zemědělské obchodní družstvo Brniště v červnu oslaví již 50 let od svého založení. Zemědělství prošlo a prochází
změnami. Neodmyslitelně však k regionu patří. A tak jsme k rozhovoru pozvali předsedu představenstva ZOD
Brniště Ing. Petra Kubíčka.
Pane Kubíčku, můžete se čtenářům krátce představit?
jednak neschopností vedení podniků a také ekonomickým
V roce 1992 jsem vystudoval zahraniční obchod na VŠE
rámcem, který vedl ke snižování konkurenceschopnosti
Praha. Již během studií jsem pracoval na burze cenných
českého zemědělství. Pláč zemědělců a ohlížení se zpět
papírů, a poté v investiční společnosti Živnobanky ŽB
do minulosti žádnou budoucnost nemůže zajistit. To vše
- Trust, kde jsem od roku 1996 působil v představenstvu se
vedlo ve svých důsledcích k poklesu veřejností vnímané
zodpovědností za investice společnosti. V roce 1999 jsem
perspektivy. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se však
se vydal na vlastní podnikatelskou dráhu a vstoupil do
situace zásadně změnila, neboť zemědělská politika je
mezinárodního poradenského uskupení ICG. Podílel jsem
určována relativně transparentním hospodářsko-politicse, v roli majitele či zástupce majitele (obvykle bank), na
kým rámcem Evropské unie, který umožňuje českým
řízení celé řady významných podniků v různých odvětvích
zemědělcům provozovat svá hospodářství na ziskové
ekonomiky od papírenství, přes energetiku, strojírenství,
úrovni, investovat a rozvíjet se. Záleží jen na jejich schopinternetový software, stavebnictví, strojírenství. Nejzajínostech. Tento obrat byl završen nastupující hospodářmavějšími firmami, které jsem měl možnost během své
skou krizí od roku 2007, kdy se zemědělství stalo určitou
kariéry, účinně z pozice majitele, ovlivňovat byly IPS Praha
kotvou a oázou stability. My jsme kvůli krizi nepropustili
(dnešní SKANSKA), Česká zbrojovka Uherský Brod, První
jediného zaměstnance.
severozápadní teplárenská (dnešní UNITED ENERGY
Vím, že se snažíte o rozvoj nejen družstva, ale také
v Komořanech u Mostu). V roce 2000 jsem založil softwaregionu, turistiky, agroturistiky. Založili jste nadační
rovou firmu Český Web, a.s., do které jsem přizval další
fond. Co Vás k tomu vede?
investory. Firma se úspěšně rozvíjela, vyrostla z nuly na
Jak jsem uvedl, nás baví být prospěšnými v našich
padesát špičkových softwarových inženýrů. V roce 2007
firmách, ale také v prostoru, ve kterém žijeme, či kde
jsme firmu postoupili strategickým investorům ze Švédska.
působí naše firmy. Podralský nadační fond není jedinou
Pak následoval vstup do ZOD Brniště.
dobročinnou aktivitou, kterou řídím. V místě mého bydliště,
Jak dlouho ve družstvu působíte, co Vás vedlo k tomu
v Praze Klánovicích, jsem založil Klánovické fórum, narealizovat se právě v této oblasti?
dační fond, který již šestým rokem provozuje místní kulturní
Do představenstva jsem vstoupil v březnu 2009. Před tím
centrum. Za loňský rok jsme tam udělali více než 150
jsme společně s kolegou Ing. Peterem Sklenárem pouze
kulturních akcí a přišlo kolem 6000 lidí.
radili vedení družstva s obchodními a finančními záležitostNadační fond v Brništi nyní realizuje velký projekt tzv.
mi. Od té doby se podílíme přímo manažersky na řízení
Stezky hastrmanů. Doufám, že to lidé ocení, že se jim to
firmy. Kromě členství v představenstvu působím jako perbude líbit. Když to lidé ocení, budou pomáhat a budou
sonální ředitel a kolega Sklenár jako šéf obchodu. Zájem
vstřícní, tak nás třeba bude bavit dělat další a další věci,
o družstvo byl dán jednak tím, že máme rádi situace, kdy
které přinesou Brništi a jeho obyvatelům užitek. Máme
cítíte, že můžete firmě či projektu efektivně pomoci a připřipravenu strategii rozvoje Brniště tak, aby to bylo mnovést ji na správnou dráhu. To je strašně motivující. To nás
hem kvalitnější místo pro život. O to nám v této věci jde.
baví. Druhým faktorem hovořícím pro vstup do zemědělDěkujeme za rozhovor. Přejeme družstvu další prospeského oboru je skutečnost, že v době nastupující a probíritu a těšíme se, až si projdeme „Stezku hastrmanů“.
hající finanční a ekonomické krize, je prvovýroba, i zeměPro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková
dělská, mimořádně atraktivním oborem. Navíc české
zemědělství má velké rezervy, které můžeme jak v Brništi,
tak i v jiných podnicích postupně napravovat.
Jaké byly Vaše představy o fungování ZOD Brniště?
Věděli jsme, že zde je velká tradice, je na co navazovat,
a že slušně funguje výrobní jádro firmy. To se potvrdilo. My
jsme se chtěli zaměřit hlavně na obchod, finance, manažerskou práci a etiku pracovníků. Museli jsme však rychle,
hned na začátku 2009, sáhnout i do výrobních provozů,
zejména chovu krůt. Od té doby jdou chovatelské úspěchy
nahoru. Obdobně v chovu skotu jsou a byly rezervy, které
postupně odstraňujeme. Je to nekončící proces. Je třeba
jisté striktnosti a důslednosti. Práce se nám daří, dostavují
se nejen dobré hospodářské výsledky, ale i ocenění
zvenčí, o čemž svědčí ocenění Firma roku Libereckého
kraje z loňského roku.
Zemědělství nebylo považováno v posledních desetiletích za zajímavý obor. Proč tomu tak je?
Zemědělství patří k oborům, kde adaptace na podmínky
tržní ekonomiky trvala objektivně nejdéle. Jednak to bylo
dáno rozdrobenou družstevní vlastnickou strukturou,

Ing. Petr Kubíček
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Změna v autobusovém jízdním řádu
Linka 500110 Česká Lípa - Zákupy - Brniště - Mimoň
U všech spojů vedených přes Nové Zákupy bude na základě žádosti občanů Nových Zákup zrušeno zastavování
v zastávce Nové Zákupy, zámek (na silnici) a místo ní budou vedeny přes zastávku Nové Zákupy, sídliště.
Současně spoj č.12 (v prac. dny nově v 6:45 z Mimoně do Č.Lípy) pojede o 10 minut dříve !! (dosud v 6:55) z důvodu
umožnění včasného dojezdu žáků/studentů do škol v České Lípě. Z Brniště odjezd v 7:01.

Nová okna v ZŠ Velký Grunov
Dne 9.5.2011 vybrali zastupitelé obce Brniště ze čtyř
oslovených firem nabídku firmy STANISLAV LÁDR - Svor
na výměnu oken a vstupních dveří v Základní škole
v Brništi - část Velký Grunov. Práce budu započaty
4. 7. 2011 a ukončeny nejpozději 19. 8. 2011. Finanční
prostředky poskytne na základě dotace z Programu rozvo-

je venkova Státní zemědělský intervenční fond v Hradci
Králové, a to prostřednictvím LAG Podralsko o.s. se sídlem
v Mimoni.
Touto rekonstrukcí pokračuje obec v zamýšleném zlepšování života a pobytu v Brništi a v obnově a opravách obecního majetku.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Svátek matek

Vítání občánků

V sobotu 8. května 2011 se na sále Kulturního domu v Brništi
sešly již tradičně všechny maminky, babičky, tetičky, které
chtěly oslavit svůj svátek. V úvodní části nás přivítal pan
starosta Ivan Pastorek a popřál mnoho zdraví, štěstí a poděkoval za vykonanou práci, pak už měly slovo děti z naší
školy s móóóc pěkným programem, který zahřál naše
srdíčka. Dostaly jsme výborné občerstvení a začala zábava, k tanci a poslechu hrála kapela Vostyband, příjemně
jsme si popovídaly, zatančily, večer utekl jako voda a kolem
půlnoci jsme se rozešly domů. Už se zase těšíme na příště.
Děkujeme
za maminky a babičky L. Horáčková

V neděli dne 17. 4. 2011 byli uvítáni do naší obce tito noví
občánci: Monika Sitařová, Antonín Bárta, Adam Švarc,
Nela Kulhánková, Richard Horáček, David Herbst, Laura
Hampejsová, Petr Šámal, Ondřej Jungman, Jakub Švarc,
Václav Duhaj.

Fotosoutěž „Život v naší vesnici“
Připomínáme fotosoutěž pro místní usedlíky s názvem
„Život v naší vesnici“. Vezměte svůj fotoaparát na kulturní,
sportovní či spolkovou akci a ukažte tak světu, jak se u nás
žije. Ze zaslaných fotografií vybere porota tvořená zastupiteli obce nejhezčí fotografie a předá hodnotné ceny.

Pravidla soutěže najdete i na www.brniste.cz
Fotosoutěž pro místní usedlíky
od 1. dubna do 25. září 2011
hrajte o lákavé ceny
pravidla soutěže na
www.brniste.cz

„ŽIVOT V NAŠÍ VESNICI“
Brniště - Velký Grunov - Luhov

Soutěž pořádá komise pro kulturu a sport
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Hodnocení výtvarné a literární soutěže žáků školy
U příležitosti oslavy Dne matek dne 7. května v kulturním domě v Brništi
popřáli žáci zdejší školy všem místním ženám svým milým vystoupením
básniček, písní, scének a tanečků. U této příležitosti uspořádala obec výtvarnou a literární soutěž žáku ZŠ Brniště věnovanou maminkám. Všechny
práce byly na oslavě vystavené a přítomní měli možnost je hodnotit. Podle
tohoto hodnocení byly vyhlášeny vítězné práce v jednotlivých třídách:

Žáci 5. ročníku s tř. učitelkou
Mgr. Soňou Drugdovou

1. třída: 1. Ondřej Pelikán
2. Tereza Kettnerová
3. Vanessa Ryvolová
.

2. třída: 1. Pavel Rutterle
2. Kateřina Kovářová
3. František Müller
.

3. třída: 1. Natálie Nedbalová
2. Sabina Polanecká
3. Nikola Hamouzová
.

4. třída: 1. Kristýna Matysová
2. Dana Laláková
3. Václav Kovář
.

5. třída: 1. Leona Grešlová
2. Ondřej Matys
3. David Stoja

Starosta obce pan Ing. Ivan Pastorek osobně předal ceny vítězům v jednotlivých třídách.

Školní rok končí…. Hurá na prázdniny!!
Školní práce v posledním měsíci už nebývá tak intenzivní
a získané vědomosti si žáci doplňují v programech zábavnějších a přijatelnějších pro dětský věk.
I naši školáci se mají v červnu na co těšit! Výlet do Prahy
s cílem návštěvy Planetária, cestou prohlídku mělnické
kostnice. V dalších týdnech turistický výlet do Krkonoš,
a pokud ho počasí nedovolí, poznat kraj „Babičky Boženy
Němcové“ Babiččino údolí. Zajímavé bude pro starší školáky poznávání přírody na zdejším chráněném kopci Tlustci, kterým je provedou členové z řad ochránců přírody pan
Marcín a pan Jediný. Učení vlastivědy si doplní na vycházkách do přírody spojených s poznáváním okolní krajiny.
Ani na sport se nezapomíná, a tak si opět všichni změří své
síly na místních hřištích v lehkoatletickém trojboji, a pokud
počasí dovolí, půjdou se vykoupat na grunovské koupaliště.
Tyto i jiné drobnější školní akce přijmou naši školáci s veselejší náladou, jen oči osmi žáků 5. třídy se rozesmutní
nad skutečností, že se budou muset rozloučit se svou
školičkou, svojí paní učitelkou Soňou Drugdovou i mladšími kamarády. Přejeme tedy Leoně Grešlové, Anetě Kožmínové, Ondřejovi Matysovi, Janu Novotnému, Veronice
Starečkové, Davidu Stojovi, Šárce Toráňové a Karolíně
Vaňourkové, aby se jim v šesté třídě dařilo, oblíbili si nové
kamarády a učitele a svými znalostmi a zkušenostmi, zde
získanými, prokazovali brnišťské venkovské základní škole čest. Kdo by se ale netěšil na ten poslední 30. červnový
den, kdy slavnostně oblečení školáci už s vysvědčením
v ruce se loučí se školním rokem halasnou zdravicí: Hurá
na prázdniny!!

Co si přejí a očekávají naše děti od dvou měsíců volnosti?
Zeptali jsme se jich….
Šárka: Chtěla bych jezdit na výlety a podívat se k příbuzným do Ústí.
Lea: Budu se starat o svého koně, který se jmenuje Coran.
Aneta H.: I já se budu věnovat chovu koní, pojedu na koňský tábor.
Ondřej Š.: Těším se, že pojedu za tatínkem.
Aneta K.: Ráda bych jela na tábor a taky se podívala k prababičce do Prahy.
Milan: Mám malou motorku a budu na ní často jezdit.
Veronika: Pojedu na tábor na Kristýnu do kempu.
Monika a Pavel: Těší se navštívit své příbuzné, hrát si se
sestřenicí, bratrancem.
Venda: Líbí se mi dělat o prázdninách delší cyklistické
výlety, pojedu na tábor.
Kristýna: Těším se k babičce do Olomouce a na chatu.
Chlapci David, Matěj a Ondřej M. se shodli v názoru, že
nejlepší bude vykoupat se v moři v Chorvatsku.
Na otázku: Kdo by chtěl být o prázdninách doma a pohrát
si se svým psem, pobavit se s kamarády, vykoupat se v bazénu, projet se na kole, podívat se občas na televizi, pomoci mamince utřít nádobí, pochutnat si na něčem dobrém
z ledničky….?
…. se zvedli ruce všech školáků ze 4. a 5. třídy.
Divíte se? Určitě ne! Vždyť i my dospělí, a děti především,
víme, že vždy platí přísloví: „Všude dobře, doma nejlépe!“
Redakce našeho časopisu se připojuje s přáním všem
našim školákům: „Užijte si hezké prázdniny, buďte na sebe opatrné a vraťte se po prázdninách do školy veselé
Iva Tomková
a zdravé!“
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Stezka hastrmanů - první společný projekt Podralského nadačního fondu
a obce Brniště.
Podralský nadační fond byl založen Zemědělským
obchodním družstvem Brniště v listopadu r. 2008. Fond ve
spolupráci se Zemědělským obchodním družstvem Brniště a obcí Brniště připravili strategii rozvoje obce a jejího
okolí. Tato strategie spočívá v doplnění současného zemědělsko-průmyslového charakteru obce o nový rozměr
- vyšší kvality života a atraktivity obce. Jednotícím konceptem rozvoje obce je tzv. tematický zemědělsko-zábavní park Brniště. Základním cílem tohoto střešního projektu
je zlepšit ekonomické podmínky a kvalitu života místního
obyvatelstva, vytvořit atraktivní prostředí pro stěhování
ekonomicky aktivních občanů do Brniště, přimět turisty
k návštěvě Brniště, a tím vytvořit nové pracovní příležitosti
a uplatnění pro obyvatele obce i okolí.
Projekt Stezka hastrmanů je první částí uvedené dlouhodobé strategie. Tento projekt bude financován z dotace
„Programu rozvoje venkova“ Státního zemědělského
intervenčního fondu, vlastních zdrojů nadačního fondu
a Zemědělským obchodním družstvem Brniště ve výši
cca 1 mil. Kč.
Jedná se o naučnou stezku, která lidem přiblíží život kolem
vody, nastíní význam mokřadů a lužních lesů, které mají
vysokou retenční schopnost v případě nadměrných srážek, čímž přirozeně přispívají k ochraně před povodněmi.
Rovněž rybníky mají nejen hospodářský, ale i krajinotvorný

význam se schopností zadržovat vodu. Jednotlivá zastavení naučné stezky nám přiblíží rostliny a živočichy žijící
kolem vody a ve vodě. Poukazují na vodu jako na cenný,
obnovitelný zdroj energie. Připomenou i některé historické
památky obce např. kostel sv. Mikuláše, původní nádražní
budovu atd.
Stezku tvoří 11 tématických zastavení, na území obce jsou
stanoveny 3 nástupní místa trasy s navigací, stezka bude
mít vlastní značení. Budou zde vytvořena odpočinková
místa s posezením, s možností přiblížení se k vodě, mokřadům a prožití přírodního prostředí. Dětem budou sloužit
4 dětská mini hřiště a hrací prvky na některých vybraných
zastaveních. Jedním z cílů projektu je i vytvoření bezpečných stezek pro pěší a cyklisty. V rámci naučné stezky
budou opraveny, zkvalitněny povrchy některých úseků
cestní sítě v obci, které pak budou sloužit především bezpečnému pohybu pěších a cyklistů v rámci plánovaného
systému nemotorové dopravy v obci. Podél vybraných
úseků cest bude vysázena zeleň.
Projekt bude dokončen na podzim letošního roku. Rádi
bychom požádali obyvatele obce o náměty, iniciativu, či
případnou pomoc při dalším rozvoji této stezky.
Eva Sobotková - koordinátorka projektu
Podralský nadační fond ZOD

Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej
Dne 14. 5. proběhlo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej
na Českolipsku. O organizaci se postaral myslivecký
spolek ČMMJ, Česká lípa. Sponzorskou ruku podalo honební společenstvo a myslivecké sdružení Diana Brniště,
které propůjčilo své prostory v Myslivecké chatě a připravilo naučnou stezku poblíž chaty v okolních lesích a lukách.
Připravilo také bohaté občerstvení a na jídelní tabuli nesměla chybět zvěřina.
Soutěž odstartovala zahájením, nástupem a zahajovacími
mysliveckými famfáry, které hrály dvě studentky 2. ročníku
lesnické školy. Na zahájení nechyběli členové MS Diana
v čele se starostou HS Václavem Bartošem. Tuto akci si
také nenechal ujít pan starosta obce Brniště, Ivan Pastorek, se svou ženou a mezi další zajímavé hosty patřila paní
Mgr. Tomková, která v této obci vedla myslivecký kroužek
pěknou řádku let. Soutěž mohla začít po proslovu a pokynu
pana Lukavce a Steinera. Soutěž měla dva okruhy. Skládala se z vědomostního testu a praktických dovedností,
které účastníci absolvovali v přírodním prostředí. Na stezce byly například aktivity, jako poznávání rostlin a stromů,
poznávání zvěře podle kožešin či trofejí, kynologie, střelectví a jako doplněk byla střelba ze vzduchovky. Na závěr
proběhla ukázka vlečky pod vedením zkušeného kynologa
pana Šolty.
Soutěže se účastnilo 18 žáků z České Lípy ze ZŠ Dr. Tyrše
(konkrétně 1. - 6. třída) pod vedením paní Mgr. Ludmily
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Chalupové, která vede myslivecký kroužek. Vzdělává své
žáky, podniká s nimi výpravy do přírody, zakrmují v zimě
krmelce a spolupracuje s odborníky myslivci a kynology.
Velmi často spolupracuje s MS Drchlava, především s panem Křupalou. Mysliveckou tématiku zahrnují i do vystoupení na školní akademii a zúčastňují se výtvarných soutěží
na toto téma.
Letošní soutěž vyhrál Patrik Kurtinec na druhém místě se
umístil Jindřich Macko a jako třetí byl Jiří Flieger. Střelbu ze
vzduchové pušky vyhrál již zmíněný Patrik Kurtinec.
Blahopřejeme nejen vítězům, ale všem zúčastněným,
neboť byli výborně připravení a doufáme, že za rok opět na
viděnou.
Klára Bartošová za MS Diana Brniště
Klára Bartošová za MS Diana Brniště

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Závody na rybníku Vratislav

Petrův zdar
Karel Kožmín

Sdružení žen Eva
Již při pálení čarodějnic v sobotu 30.4.2011 jsem poděkovala střelcům a hasičům za postavení vatry, ale úplně jsem
zapomněla na pracovní četu obecního úřadu, pod vedením Františka Kadrnky, která nám připravila dřevo. Tudíž činím
nápravu. Omlouvám se a zároveň jim za toto děkuji.
Stoklasová Zdeňka

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat FK Brniště,
spoluobčanům, přátelům a známým za květinové dary,
smuteční kondolence a projevy soustrasti při posledním
rozloučení s p. Štěpánem Toráněm.
Rodina Toráňova

Děkujeme obecnímu úřadu a sboru pro občanské
záležitosti v Brništi za pozornost, kterou nám věnovali, za
květinový a svatební dar u příležitosti naší zlaté svatby.
Manželé Kuziovi

ZE ŽIVOTA V OBCI
Proč jsme se přestěhovali?
Na tuto otázku vám ráda odpovím.
Toto stěhování jsem si sama vymyslela, nikdo mě z předchozích prostor nevyhazoval, jak si někteří myslí. Už delší
dobu jsem o stěhování uvažovala, protože sortiment, který
nabízíme, se do menší místnosti vejde. Zároveň ušetříme
za elektřinu a topení.
Prostory, ve kterých jsem byla téměř dvacet roků, mohou
být využity obecním úřadem třeba jako zasedací místnost,
která zde dříve bývala.
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Stále nabízíme potraviny, domácí potřeby, drogerii, papírenské zboží, keramiku, svíčky, substráty, krmení pro
domácí zvířata, textilní výrobky a galanterii.
Těšíme se na vás zákazníky a věříme, že uspokojíme vaši
poptávku, tak abyste odcházeli spokojeni.
Květa Luňáková
obchod se smíšeným zbožím

ZE ŽIVOTA V OBCI
Zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Brništi oslaví v letošním roce
již 50. výročí své existence (1961 - 2011).
Zemědělské hospodaření není jednoduché. Proto jsme
u příležitosti tohoto výročí požádali o několik informací
ředitele družstva Ing. Otto Formana.
K 31. 12. 2010 mělo družstvo 109 členů a společně
s dceřinou firmou PROMINENT CZ s.r.o. zaměstnávalo
106 zaměstnanců.
Rostlinná výroba hospodařila v roce 2010 na 2306 ha
zemědělské půdy (z toho bylo 2058 ha půdy orné). Na
1480 ha vyprodukovala 6.980 t tržních plodin, z toho
5.904 t obilovin a 1.076 t řepky olejné. Oproti minulému
roku je produkce tržních plodin o 8,5 % nižší. 24 ha jílku
nepřezimovalo. Výnos obilovin byl pouze průměrný až
mírně podprůměrný (pšenice ozimá 5,66 t/ha, ječmen
ozimý 5,77 t/ha, triticale 5,26 t/ha, jarní pšenice 4,06 t/ha,
žito 2,97 t/ha). Výnos řepky olejné byl podprůměrný a dosáhl 3,3 t/ha. Tento rok byl poznamenán velmi deštivým
počasím, které vyvolalo silné povodně a průběh žní byl tím
negativně ovlivněn. Žně tržních plodin trvaly rovné dva
měsíce. Na zbylých 578 ha orné půdy se sklidily krmné
plodiny pro skot - kukuřice na siláž a vojtěška na senáž.
Vlivem počasí nebylo sklizeno dostatek objemných krmiv
a slámy v požadované kvalitě, což se nepříznivě promítlo
a promítne v následujících měsících v živočišné výrobě.
Hospodářský výsledek RV dosáhl výše 7.781 tis. Kč.
Výnosy střediska dosáhly částky 63 mil. Kč, což činí 28 %
z celkových výnosů družstva. Ceny komodit RV po žních
vzrostly a dorovnaly propad na produkci.

nejvíce v historii družstva. To představovalo 72 tis. ks krůt
o průměrné váze 10,5 kg a 111 tis. ks krocanů o průměrné
váze 20,7 kg. V roce 2010 družstvo dodalo na porážky
do Polska okolo 60 % a na porážku do Německa zbylých
40 %. Výnosy střediska dosáhly částky 87 mil. Kč, což je
38 % z celkových výnosů družstva. Průměrný náklad na
vyprodukování 1 kg živé váhy krůt se meziročně snížil
o 1,50 Kč. Koncem roku se do ekonomiky chovu krůt
promítl razantní nárůst cen krmných směsí vyvolaný růstem cen komodit RV, hlavně pšenice a sóji. Tento nárůst se
plně nepromítl do tržních cen živých krůt a krocanů. Chovatelské výsledky se oproti předešlému roku opět výrazně
zlepšily. Průměrná konverze krmení dosáhla 2,85 při průměrných úhynech 8,75 %. Na nejlepším letním turnusu
jsme docílili konverzi 2,67 a úhyn pod 7 %. V prosinci 2010
nám vyhořela jedna hala na provoze č.1. Tato událost sníží
produkci krůt v následujícím roce a mírně zhorší ekonomiku chovu.
Ostatní střediska a dceřiné společnosti ZOD Brniště
Čerpací stanice PHM v Brništi vytvořila v roce 2010 zisk
509 tis. Kč, při tržbách necelých 13 mil. Kč.
Pískovna vykázala v loňském roce zisk 597 tis. Kč. Tržby
za písek se díky výstavbě fotovoltaických elektráren v okolí
zvýšily o 37 %.
Dceřiná firma PROMINENT CZ s.r.o. vykázala v roce 2010
ztrátu 777 tis. Kč. Tržby za vlastní výrobky a zboží zůstaly
na stejné úrovni jako v roce minulém. Firma koncem roku
provozovala 8 vlastních prodejen (Brniště, Česká Lípa,
Nový Bor, Liberec, Mladá Boleslav, Nová Paka, Nymburk,
Praha - Uhříněves). Firma za minulý rok prodala celkem
přes 2000 t drůbežího masa, z toho 70 % masa krůtího.
V letošním roce byly otevřeny další 2 vlastní prodejny
(Mladá Boleslav II, Trutnov).

Chov skotu vykázal v roce 2010 zisk 4.125 tis. Kč.
Velkokapacitní kravín Velký Grunov uzavřel rok ziskem
4.049 tis. Kč, Teletník Kamenice ziskem 76 tis. Kč.
Oproti minulému roku se realizační cena mléka zvýšila
o 1,35 Kč/l, což posunulo toto středisko opět do kladného
hospodaření. K lepšímu výsledku přispěly i vyšší provozní
dotace než v roce minulém. Dodávka mléka dosáhla
6.220 tis. litrů. Byla tedy pouze mírně nižší než v předešlém roce (o 34 tis. l). Z toho bylo 48 tis. litrů prodáno
přes mlékomaty. Průměrná realizační cena mléka činila
7,21 Kč/l. Během roku měla cena mléka vzestupnou
tendenci, začínala na 6,69 Kč/l a v prosinci končila na
7,76 Kč/l. Průměrná užitkovost z uzavřených laktací dosáhla 11.443 kg mléka na dojnici, což je pouze mírně horší
výsledek než v roce 2009 (o 49 l). Na konci roku 2010 mělo
družstvo ve stavu 664 ks dojnic. Začátkem roku jsme
vyměnili poradenskou firmu na výživu skotu a následně
i veterinárního lékaře. Výnosy střediska dosáhly částky
48 mil. Kč, což činí 21 % z celkových výnosů družstva.

Přes nepříznivé počasí a silné povodně, které postihly náš
Liberecký kraj, i přes doznívající světovou finanční krizi lze
hodnotit rok 2010 jako rok pro ZOD Brniště úspěšný. Plánovaný výsledek jsme splnili a finanční situace se opět
zlepšila. Stali jsme se vítězem soutěže „Vodafone firma
roku 2010 Libereckého kraje“ a postoupili do celostátního
kola. Nových chovatelských úspěchů jsme docílili na chovu krůt - nejlepší roční konverzi krmení, největší produkci.

Chov krůt vykázal v roce 2010 kladný HV zisk 3.175 tis. Kč.
Celkem bylo dodáno na jatka 3.058 t krůt a krocanů, což je

Pozn.: Konverze je množství krmné směsi v kg, potřebná
pro 1 kg přírůstku živé hmotnosti.

V roce 2010 založilo družstvo další novou 100% dceřinou
společnost „ZOD energetická s.r.o.“, která provozuje
Fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 415 kW umístěnou
na střechách provozu chovu krůt č. 4 v Brništi.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme čtenářům, že během prázdnin bude knihovna v Brništi uzavřena.
Děkujeme za pochopení.
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Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ
Co každý neví aneb...
nejen Brniště, ale i Luhov má svoji vlakovou zastávku.
Nevěříte ???
„Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka…“ hulákali
svorně snad všichni cestující malého motoráčku,
uhánějícího mezi poli, loukami a lesy kolem rybníků …
do dáli. Nikdo se nemračil, a kdo nezpíval, usmíval se.
Nakonec mračte se, když je krásný letní den, sluníčko
svítí, vláček se pomalu kodrcá krajinou za svým cílem
a zvuk kytar doprovází smích a dobrá nálada.
„Další zastávka Luhov…bude někdo vystupovat???“
oslovila půvabná průvodčí vláčku uhánějícího krajinou
hrstku cestujících a zvedla je těmito slovy ze sedadel.
Společné ,,ahoj, nashledanou“ a ,,hodně štěstí“ rozdělilo skupinu cestujících. A tak jsem náhle stál na
maličkém nádraží v malebné krajině uprostřed polí, luk
a lesů nedaleko droboučké vesničky s hrdým a nádherným názvem vystihující tvář krajiny. …LUHOV.
Názory na vznik názvu Luhov se různí. Jedna z hlavních variant hovoří o tom, že ve vsi se loužily, tedy
,,LUHOVALY“ kůže nebo dřevěné špalky pro další
zpracování. Z kůže se pak vyráběly řemeny, sedla,
postroje na koně a mnoho dalších věcí. Ze špalků se
zas hoblovaly tenké, ohebné plátky dřeva, které sloužily pro pletení různého zboží. Například klobouky,
tašky nebo košíky.
Druhá varianta názvu Luhov se odvozuje z prastarého,
staročeského označení krajiny, která se vyznačovala
mokřinatými loukami v rovinatých nížinách a v širokém
povodí větších řek. Každoročně bývaly zatopeny při
jarních povodních. Na takových pozemcích také vznikaly listnaté lesy s velmi cennými druhy dřevin, jako je
například topol, olše, lípa, jasan, dub letní, jilm, ořešák
a javor. Často bývaly porostlé křovím nebo jen rákosím.
V Čechách luhy a lužní lesy téměř vymizely, takže dnes
luhem rozumíme zpravidla louku s bujnou zelení.
Je možné, že úvodní řádky vzbudily u čtenáře jisté
pochybnosti, shovívavé úsměvy a možná i zvědavost.
Ale věřte mi, je to skutečnost.
Že jste stále ještě nenašli maličké nádraží s názvem
Luhov? - Při pátrání z těchto míst ani nemůžete.
Nádražíčko, které patří Luhovu, leží u obce Toužim.
A pokud myslíte, že tím končí výčet Luhovů v České
republice, mýlíte se. Při svém pátrání a cestách za
LUHOVEM, jsem našel celkem sedm Luhovů!
Ten, který mám nejraději, kde jsem vyrůstal, a který
zná každý brnišťák a grunovák, leží u obce Brniště na
okrese Česká Lípa. Jsou tu vlastně Luhovy dva. Luhov
a Nový Luhov. Oba mají svoji historii a žijí svým vlastním
životem.
Další Luhov najdete u obce Líšťany, okres Plzeň - Sever. Ke třetímu Luhovu, který je majitelem malého
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nádražíčka, dosupí motoráček pomalým krokem
z Toužimi, na okrese Karlovy Vary. I ten se honosí více
názvoslovím a najdete zde ještě Malý Luhov, Horní
Luhov a Zámecký Luhov, který je tvořen malebnou
soustavu tří rybníků pod Rozporenským a Hradeckým
lesem.
Žádný z těchto Luhovů nevyniká velikostí, monumentálností staveb či jinými výdobytky člověka. Jsou to
tiché, klidné vesničky s pár domečky krčící se v malebné, nádherné krajině uprostřed lesů, polí a luk.
Pokud byste náhodou někdy zavítali do kraje
kteréhokoliv z Luhovů, navštivte je.
A pokud bydlíte v blízkosti Luhova u obce Brniště na
okrese Česká Lípa, zkuste někdy, až budete mít
chvilku, náladu a bude hezké počasí, zavítat na jeho
přírodní ,,rozhledny.“ Nezapomenutelné pohledy na
východ slunce s panoramatickými obrysy světoznámého Ještědu je možné spatřit z míst, kde se říká
Ptačí vrch. Nebo z Černého vrchu, kterému dodnes
říkám stejným názvem jako v dětství Kopec nad Šubrtovými, je vidět majestátní Bezděz. Oba vrchy, Černý
i Ptačí, můžete najít na turistické mapě.
Místo, které je známé mezi Luhováky jako ,,U lavičky“,
leží na kraji lesa na jižní straně kopce Tlustec a nabízí
jedinečné a originální pohledy do okolí. Dostanete se
tam po vedlejší komunikaci.
Myslím, že procházky nebudete litovat. A pokud přece
jen, omlouvám se. Je to kraj mého dětství a krásných
vzpomínek, přetrvávajících dodnes. Zvláště vzpomínek
na ty, kteří mě tímto krajem provázeli a učili mě vidět
jeho krásu, hodnoty a bohatství.
František Marcín

POZVÁNÍ

OBEC BRNIŠTĚ

VÁS SRDEČNĚ ZVE DO AREÁLU LESNÍHO ZÁTIŠÍ V BRNIŠTI

na tradiční

BRNIŠŤSKOU POUŤ
ve dnech 8. 7. - 10. 7. 2011

PROGRAM:

Pátek 8.7.2011
17.00
19.00
21.00
22.40
23.55

VAŤÁK-KABÁT REVIVAL
ROBBIE WILLIAMS REVIVAL
MANDRAGE
PETR BENDE TRIO
KISS REVIVAL PRAHA

Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti 20,- Kč, Parkovné: 20,- Kč

Sobota 9.7.2011

15.30 KLAUN FERDINAND A JEHO KAMARÁDI
17.30 Předání certifikátu Regionálního produktu
18.00 Celebrity Letní Módní Show- ag.Reas Agency
19.00 MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY
20.30 MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE
22.15 OHŇOSTROJ
22.20 XINDL X
23.55 SEVEN
Vstupné: dospělí 120,- Kč; děti 20,- Kč; Parkovné: 20,- Kč

Neděle 10.7.2011 - pouťové atrakce

Vstup do areálu zdarma
Areál otevřen od 10.00 hod.
pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče
Změna programu vyhrazena!!
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Výstava:
Lidové stavitelství v Euroregionu Nisa
1. - 20. června 2011
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Sklářské slavnosti v Novém Boru
17. - 18. června na náměstí Míru
Nafukovací atrakce pro děti, sklářský trh, šermířská
pohádka, výstava Tango sklo, dámská dechovka a další

IVO PEŠÁK - OBRAZY
5. - 30. června v městském muzeu v Mimoni
Výstava obrazů nedávno zemřelého českého komika,
malíře a hudebníka

Noc hradních a zámeckých kaplí
18. června na zámku Sychrov
Netradiční noční prohlídka odkrývá skryté poklady

Přednáška - Po stopách živností a průmyslu
v Jablonném v Podještědí
13. června v 17.00 ve společenském centru
(bývalé kino)
Přednáška bude spojena s malou vycházkou po městě
Bělské balónové létání
15. - 19. června v Bělé pod Bezdězem
Hlavní sobotní program U Háječku od 16 hodin

Malevil cup 2011 MTB marathon
18. června, trasy 40/65/105km
Cyklistický závod určený pro širokou veřejnost, závody
pro dětské kategorie, doprovodný program
Vartenberské slavnosti ve Stráži pod Ralskem
25. června na velké pláži u jezera Horka
od 13.00 - 19.00
Středověké tržiště, historický šerm, divadlo pro děti
i dospělé a další

INZERCE

KVĚTINY - ČÁPOVÁ
VOLNÝ PRODEJ ŘEZANÝCH KVĚTIN, DÁRKOVÉ BALENÍ
Výroba nevšedních dárků, vazba smutečních kytic,
svatebních kytic, salámové kytice...

výměna zipů a zkracování délek kalhot
OTEVŘENO: Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
So 8.00 - 12.00 hod.

Lze přijít i po pracovní době.

Tel. 723 183 688, 774 179 206

Rybářské sportovní potřeby SÁMO
Obchod: náměstí Svobody 249, ZÁKUPY
PO - PÁ 16,00 - 17,00
Mimo tento čas je možná dohoda
na tel. 602 379 237.
Společníci Sylva a Lubomír Moravcovi,
e-mail: samo@iol.cz

Dodáváme vše pro sportovní rybáře

Výměna čelních autoskel z povinného ručení
a připojištění skel zdarma!
Bonus nové stěrače nově s možností
montáže v Brništi.

Vše na tel. 739 551 090, 739 550 889
Robert Kovač - autoklempíř
Na nivách 489, Jablonné v Podještědí, 471 25
Peli74@seznam.cz IČO 87325381

Fishpredátor - rybářské potřeby
Svor 158
Provozní doba
PO - PÁ 11.00 - 14.00 15.30 - 21.30
SO - NE 7.00 - 14.00 15.30 - 21.30
Kontakt: jirina.hamlova@quick.cz
Tel. 607 710 535, 722 773 842, 723 282 946

internetový obchod: www.fishpredator.cz
Na těchto číslech a internetové adrese přijímáme objednávky.
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