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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!
Usnesení
ze 32. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 9. listopadu 2009

Usnesení
ze 34. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 28. prosince 2009

Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:

Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:

- prodej p.p.č. 432/4 - ostatní plocha o výměře 20 m2
v k.ú. Hlemýždí za cenu 50,- Kč za m2 a náklady řízení
panu J. P., bytem Česká Lípa
- záměr pronájmu nebytových prostor - prodejna Velký
Grunov čp. 116 včetně podmínek pronájmu
- zpracovatele územního plánu pro obec Brniště firmu
TENET, spol s r.o., Architektonický ateliér, IČ 63220385,
Horská 64, 541 01 Trutnov
- záměr prodeje p.p.č. 582/5 - ostatní komunikace
o výměře 324 m2 v k.ú. Luhov u Mimoně
za cenu 10.500,- Kč + náklady řízení
- smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č. 476/2
v k.ú. Hlemýždí za cenu 1000,- Kč - strana povinná
obec Brniště - strana oprávněná z VB sl. I.Š., bytem
Česká Lípa
- novou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny
ze sítí nízkého napětí a dále smlouvu o připojení s ČEZ
- přemístění autobusové zastávky v Luhově z p.p.č. 28/1
na p.p.č. 28/2
- odměny občanům obce za celoroční aktivitu pro obec
ve výši - dle předloženého návrhu
- zrušení dobrovolného svazku obcí „Panenský potok“
k 31. 12. 2009
- příspěvek na kulturní program na mikulášské nadílce
v Brništi ve výši 7.550,- Kč, příspěvek bude poskytnut
v hotovosti Sdružení žen Eva Brniště

- rozpočet obce na rok 2010 jako vyrovnaný
- příjmová část 10.590.000,- Kč
- výdajová část 10.590.000,- Kč

Mgr. Robin Horáček
místostarosta

František Jandera
starosta

Usnesení
ze 33. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 7. prosince 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:
- nákup motorového vozidla Karosa S 706 RTHP CAS 25
pro potřeby hasičů Brniště za cenu 58.800,- Kč
od města Mimoň
- Veřejnoprávní smlouvu - Výkon úkolů městské policie
s městem Stráž pod Ralskem na odchyt volně
pobíhajících psů na území obce Brniště strážníky MěPo
Stráž pod Ralskem. Za výkon předmětu smlouvy
poskytne obec Brniště příspěvek ze svého rozpočtu
městu Stráž pod Ralskem 1,- Kč/obyvatel/měsíc.
- návrh rozpočtu na rok 2010 jako vyrovnaný
- zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok
2009 a tyto vzalo na vědomí
Mgr. Robin Horáček
místostarosta

František Jandera
starosta

Mgr. Robin Horáček
místostarosta

František Jandera
starosta

Usnesení
ze 35. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 1. února 2010
Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:
- prodej pozemku p.p.č. 322/2 - trvalý travní porost
o výměře 2025 m2 v kú. Velký Grunov za cenu
20.250,- Kč + náklady řízení p. V.H., bytem B.
- prodej pozemku p.p.č. 582/5 - ostatní plocha o výměře
324 m2, k.ú. Luhov u Mimoně za cenu 10.500,- Kč
+ náklady řízení p. K.D., bytem P.
- záměr prodeje pozemků č. 344/3 - ostatní plocha
o výměře 2465 m2 a st.p. č. 25/2 - zbořeniště o výměře
350 m2 - vše v k.ú. Luhov u Mimoně za cenu 50,- Kč
za m2 + náklady řízení
- provedení rekonstrukce střechy na budově obecního
úřadu čp. 102 Brniště za cenu 704.429,- Kč + 20% DPH
- vybraná firma Střechy Reiner s.r.o. Chrastava,
IČO 25423959
- nájemní smlouvu na pozemky ke zřízení sběrného dvora
ve Velkém Grunově s pronajímateli ing. Igorem Jediným
a pí Janou Jedinou za cenu 6.000,- Kč měsíčně
- rozpočtové opatření č. 1
6171/5171 + 846 tis. Kč (rekonstrukce střechy
budova OÚ)
pol. 8115 + 846 tis. Kč
pol. 4112 + 486.700,- Kč (dotace na výkon státní
správy)
6171/5169 + 486.700,- Kč
- odměna občanovi za práci pro obec - dle přílohy
Mgr. Robin Horáček
místostarosta

František Jandera
starosta

Navždy se s námi rozloučili:
Hana Jalšovská,
Karel Valenta, Anna Špitalská,
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Akce na rybníku Vratislav
Letošní lovná sezona bude zahájena rybářskými závody pro dospělé 1.5.2010, 15.5.2010 se uskuteční závody pro děti do
15 let a 21.8.2010 noční závody pro dospělé. Zveme všechny rybáře, jejich příznivce i další diváky.
Při této příležitosti upozorňujeme lovící na nutnost dodržování pokynů k lovu udicí (otištěných níže). Při zjištění jakýchkoliv
porušení bude lovícím odebrána povolenka bez náhrady.
Rybářům, kteří neodevzdali ve stanoveném termínu úlovkové listy za rok 2009, NEBUDE vydána povolenka pro rok 2010.
Karel Kožmín

POKYNY
pro hospodářskou těžbu prováděnou lovem na udici pověřenou osobou na vodní nádrži Vratislav - obec Brniště
Obec Brniště, jako rybníkář podle § 3 odst. 1 zákona o rybářství č. 99/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a ustanovení, stanoví pro rok 2010 na rybník Vratislav tyto pokyny:
Zahájení rybolovu: 1. května 2010
Denní doby lovu:
květen, červen, červenec a srpen
04.00 - 23.00 hod.
září
05.00 - 22.00 hod.
říjen
07.00 - 20.00 hod.
listopad a prosinec
07.00 - 17.00 hod.
Hájení ryb:
candát obecný, bolen dravý, sumec velký, štika obecná
- do 15. 6. 2010
Míry ryb:
50 cm
50 cm
štika
amur
50 - 70 cm
sumec 70 cm
candát
40 - 60 cm
50 cm
bolen
kapr obecný
30 - 45 cm
lín obecný
Způsob lovu:
lov na položenou
lov na plavanou
lov přívlačí není povolen
Zákaz lovu čeřínkem!
Použití:
2 prutů s dvěma návazci s jednoháčky
nebo s 1 návazcem s dvoj-trojháčkem.
Děti do 15 let 1 prut s dvěma návazci s jednoháčky.
Doprovod osoby starší 18 let u dětí do 15 let.
Zákaz lovu čeřínkem!
Výbava:
Státní rybářský lístek, povolení k lovu, podběrák, metr,
vyprošťovač háčků, kovové vidličky či stojan.
Při uchovávání živých ryb vlastní vezírek.

Před započetím lovu je držitel povolení k lovu povinen
zaznamenat tuto skutečnost do evidence docházky,
neuloví-li žádnou rybu, příslušný řádek proškrtne.
Lov na dírkách není povolen.
Používání loděk a zavážení nástrah není povoleno.
Zákaz táboření a rozdělávaní ohňů.
Zákaz koupání psů.
Úsek břehu při místní komunikaci je hájen.
Parkování vozidel mimo prostor přiléhajících k rybníku.
Při vysazování a dosazování ryb budou tyto hájeny
po dobu 7 dnů.
Ceny povolení k lovu:
Dospělí
St. důchodci
Děti do 15 let
Mládež 15-18 let
Roční
1200,300,600,Měsíční
500,100,200,Týdenní
200,50,100,Po ukončení platnosti odevzdat povolení k lovu do 15 dnů
na Obecní úřad Brniště. V případě neodevzdání povolení
k lovu do uvedeného termínu nevydá obec Brniště povolení k lovu pro příští rok.
Povolení k lovu je nepřenosné a platí pouze s občanským
průkazem. U mládeže do 15 let odpovídá za tuto skutečnost doprovod.

Počet a evidence úlovků:
Ušlechtilá ryba:
kapr, amur, lín štika, sumec, candát
za den:
1 ks
1 ks
za týden:
3 ks
2 ks
za měsíc:
10 ks
3 ks
za rok:
30 ks
10 ks
Mládež do 15 let:
20 ks / rok
5 ks
Ulovení těchto ryb musí být při ponechání bezprostředně
zapsáno do úlovkového listu, ostatních ryb při odchodu
od vody - omezení - 5 kg (včetně ušlechtilých ryb)
Chování při lovu:
Lovící a jeho doprovod jsou povinni dodržovat
zák. č. 99/2004 Sb., (rybářský řád), vyhl. č. 197/2004 Sb.,
a obecně závazné předpisy a tyto pokyny.
Při porušení bude odebráno povolení k lovu bez náhrady.
1/2010 • strana 3

Máme nové prvňáčky

Aktuálně z naší střelnice

Slavnostní zahájení školního roku, několik divadelních
představení, výlety, zpívání u stromečku, vystoupení pro
důchodce a vánoční besídka - to je jen několik akcí, které
prožili žáci naší ZŠ.

Střeleckou sezonu 2010 otevřela v závěru měsíce ledna
výroční valná hromada. Zvolila devítičlenný výbor střeleckého klubu s mandátem do roku 2012 a odsouhlasila
plán činnosti na rok 2010. Naše střelce čeká 9 klubových
přeborů,a to jak z krátkých zbraní, což jsou pistole a revolvery, tak i ze zbraní dlouhých, které představují malorážné
pušky a civilní verze samopalu. Mimo to nás čeká i reprezentace naší obce na střeleckých závodech v rámci severočeského regionu, na kterých už tradičně zaujímáme
přední místa. V rámci tří plánovaných brigád bude pokračovat zkvalitňování střeleckého areálu především v oblasti
zázemí pro střelce a dalšího odhlučňování střelnice.
Počítáme i s činností pro obec, především při zajišťování
kulturních akcí, jako je dětský den, brnišťská pouť,
čarodějnice a další. Připravuje se i další řada střelecké
soutěže pro mládež ze vzduchovky. Pod vžitým názvem
„O putovní pohár starosty obce“ bychom rádi při této
příležitosti uvítali v měsíci květnu na této soutěži, mimochodem dotované kvalitními cenami, mladé střelce z řad
našich fotbalistů, hasičů, skautů a dalších mladých
zájemců. Věříme, že mladí střelci přijmou tuto výzvu a Poháru starosty se v hojné míře zúčastní.

I přes svoje aktivity se vždy těší na únorový zápis nových
prvňáčků. Děti pomáhají s úpravou třídy a podílí se i na
výrobě drobných dárků pro své nové kamarády.
Letos se k zápisu dostavilo11dětiček a všichni - děti i paní
učitelky se těší, až usednou 1.září do lavic.
Ve škole přivítáme:
Petra Dvořáka
Patrika Danylka
Veroniku Gabriškovou
Sáru Georgievu
Davida Kasala
Terezu Kettnerovou

Ondřeje Pelikána
Ondřeje Ptáčka
Vanessu Ryvolovou
Jana Turka
Jana Záhorce
Mgr.Dagmar Kocková

Ohlédnutí za uplynulým závěrem roku
Vánoční svátky jsou už delší dobu za námi a připomeňme
si některé kulturní akce pořádané především pro naše děti.
Do obou sálů zdejších kulturních domů byly pozvány na
mikulášské besídky, kde pro ně byl připraven pestrý
zábavný program s nadílkou sladkostí od Mikuláše a čertů.
Při sledování veselého dětského reje si uvědomíme, že
nejen mikulášské nadílky, ale i dětské karnevaly, oslavy
Dne dětí, lampionové průvody, sportovní soutěže a jiné
aktivity pro děti v jejich mimoškolním čase jsou v naší obci
pořádané pravidelně po mnoho let. Připravuje je a poděkování si zaslouží mnoho zdejších obětavých lidí, jejichž
jedinou odměnou je radost dětí a jejich smích. Vedle svých
povinností v rodinách i v zaměstnání věnují svůj drahocenný čas členky Sdružení žen Eva v Brništi, manželé
Nekolovi a mladí skauti ve Velkém Grunově, na děti
pamatují i ženy v Luhově. Sportovní schopnosti rozvíjejí
trenéři malých fotbalistů a střelců, rybáři pořádají dětské
rybářské závody, některé děti mají možnost zdokonalovat
se v jízdě na koni. Vzpomeneme si na množství
vzdělávacích a zábavných pořadů, které pro děti připravují
obětaví věřící Bratrské jednoty baptistů ve svém Sborovém
domě, oceňujeme práci režisérek dětských a mládežnických divadelních a kabaretních vystoupení. Pochopení
pro mimoškolní dětské pořady projevuje i obec Brniště
a celá řada místních podnikatelů, kteří dětem významně
finančně přispívají. Vše, co zde bylo připomenuto, svědčí
o tom, že u nás v Brništi máme své děti rádi a jsme ochotni
zpříjemňovat jejich nejkrásnější období života.
V závěru roku nám přísluší vrátit se k poslední významné
kulturní události v obci. Dne 29. prosince byli všichni
občané pozváni na vánoční koncert, který pořádala církev
Bratrské jednoty baptistů ve svém Sborovém domě.
Zazněla na něm Rybova mše vánoční v podání vokálního
pěveckého sdružení Regnis a jeho orchestru a hostů z Liberce. Pro účastníky koncertu to byl krásný, nezapomenutelný kulturní zážitek, za který pořadatelům upřímně
děkuji.
Iva Tomková

Počítáme i s tradičním zájmem o sportovní střelbu a střeleckou problematiku z řad škol - Gymnázia Mimoň, Stráže
pod Ralskem a letních táborů, kterým bude naše střelnice zpřístupněna včetně přítomnosti kvalifikovaných
instruktorů.
O činnosti střeleckého klubu budou občané informováni
v průběhu roku prostřednictvím přidělené skříňky na stanovišti autobusů na návsi v Brništi a našeho Zpravodajství.
Očekáváme opět náročný sportovní rok, ale veškeré úsilí
brnišťských střelců bude vždy směřovat k další popularizaci střeleckého sportu a reprezentaci naší obce.
Za Střelecký klub Brniště Kasl Bohumil

JUBILANTI
Leden
Marie Herbstová
Jiří Kulhánek
Božena Lerochová
Zdeněk Pavlas
František Rucz

Březen
Růžena Cihlářová

Únor
Marie Bruncová
Pavel Dvořák
Jiřina Kopecká
Jiří Pekárek
Marie Poláková
Jaroslav Řehák
Vlasta Šandová
e
řejem draví
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Josef Teska
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Platba místního poplatku za psa a svoz tuhého komunálního odpadu
Pro letošní rok zůstaly poplatky v nezměněné výši. Za 1.psa 100,- Kč, za každého dalšího také 100,- Kč. Popelnice platí
každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, 400,- Kč. Dále platí 400,- Kč vlastník, který má v katastru obce objekt
k rekreaci. Pro letošní rok jsou opět od poplatku osvobozeni občané starší 70 let a děti do 10. roku věku. Poplatky je nutné
uhradit do 30.4.2010. Je možné využít dvou ročních splátek, kdy 1. splátka musí být uhrazena do 30.4.2010, druhá
nejpozději do 30.9.2010.

ÚSPĚŠNÁ POMOC PODRALSKU
Podralský nadační fond působí v regionu od konce roku
2008. Fond sídlí v památkové budově, bývalé tvrze v obci
Brniště, v kancelářích svého zřizovatele, prosperujícího
Zemědělského obchodního družstva Brniště. ZOD Brniště
je největším a nejúspěšnějším chovatelem krůt a krocanů
v České republice a rovněž špičkovým chovatelem holštýnského černostrakatého skotu.
Nadační fond od svého vzniku usiluje o rozvoj v obci a
v blízkém okolí. Aktivně se zapojuje do rozvojových aktivit
na území celého mikroregionu Podralsko. Koncem roku
2009 se rovněž stal řádným členem LAG Podralsko
a začal se aktivně zapojovat do rozvojových programů
financovaných ze zdrojů EU.Podralský nadační fond podpořil již celou řadu projektů a aktivit v celém Podralsku.
Přispěl Občanskému sdružení Náhlov na renovaci kamenného mostu, kulturní památky a rovněž na renovace
kamenné podlahy v interiéru kaple Sv. Floriana v Náhlově.
Ve spolupráci s městem Zákupy přispěl na realizaci oprav
tělesa mostku v obci Kamenice u Zákup. Sportovci byli
podpořeni v Jablonném v Podještědí a v Manušicích.
Pro nejmenší, kteří zatím dorůstají v mateřských školkách,
se podařilo v roce 2008 získat větší hrací sestavu dětského
koutku Robinson Crusoe, jež byla během roku 2009
postupně rozdělena mezi mateřské školky v Podralsku.
Děti z MŠ v Bělé pod Bezdězem si užívají domeček se
skluzavkou. Horolezecká stěna pro malé horolezce byla
umístěna v MŠ Studánka v Jablonné v Podještědí. Hrací
stoly a skřínky zůstaly dětem v Brništi v místní mateřské
školce.

SŽ EVA INFORMUJE
10. 4. 2010
Divadelní představení „VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI“
KD Brniště od 19 hodin,vstupné 50,- Kč
.

18. 4. 2010
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ - KD Brniště od 14 hodin
.

30. 4. 2010
Pálení ČARODĚJNIC - s lampiónovým průvodem
sraz v 19 hodin před obchodem na návsi
.

8. 5. 2010
SVÁTEK MATEK - KD Velký Grunov od 18 hodin

Začátkem letošního roku se zástupci Podralského
nadačního fondu dohodli na podpoře Sboru mažoretek
při Domu dětí a mládeže Smetanka v Novém Bor a přispěl
na rozvoj sportovní mládeže ve Fotbalovém klubu Brniště,
který trénuje i hraje zápasy na fotbalovém hřišti ve Velkém
Grunově.
Nadační fond také spravuje informační portál
www.podralsko.cz s cílem zajistit informovanost o dění
v Podralsku. Na tomto projektu zlepšování informovanosti občanů a návštěvníků regionu spolupracuje jak
s obcemi, jako třeba Hamr na Jezeře a Brniště, ale i s
městy Bělá pod Bezdězem a Jablonné v Podještědí. Díky
www.podralsko.cz se návštěvníci stránek dovídají velmi
rychle o všech společenských, kulturních a sportovních
akcích a dá se předpokládat, že se zapojí i další obce,
města a nadšení dobrovolníci z Podralska.
Nejnovější aktivitou nadačního fondu je revitalizační úsilí
v obci Brniště, v rámci kterého fond usiluje o rozvoj obce
směrem k atraktivnímu místu pro život místních občanů,
tak i z hlediska návštěvníků regionu. Jedná se tedy o snahy
zvýšit přitažlivost Brniště pro cestovní ruch a tím i rozvoj
sektoru služeb, který může přinést nejvíce pracovních míst
pro občany. Konkrétní způsob realizace se nyní upřesňuje
v konzultacích s vedením obce a občany.
Miroslav Těšina
Podralský nadační fond
www.podralsko.cz

Inzerce
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, a modrý.
Stáří slepiček je 17-20 týdnů.
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data prodeje.
Cena 138 - 148 Kč / ks dle stáří.
Je možno si telefonicky objednat i slepičky
10týdenní - cena 95 Kč / ks

.

29. 5. 2010
oslava DNE DĚTÍ - hřiště Velký Grunov od 13 hodin
.

29. 5. 2010
oslava DNE DĚTÍ - Lesní zátiší Brniště od 14 hodin

Prodej se uskuteční v Brništi:
v sobotu 20. března 2010 na parkovišti u pošty
v 10:10 hod.
Případné bližší informace na tel:
728 605 840 606 490 805 415 740 719 728 165 166
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Sportovní střelba 2009/2010
Předešlý rok můžeme z pohledu Kláry Bartošové brát jako
ten úspěšný a také s rokem letošním přišly hned v prvních
měsících také velkolepé úspěchy. Jako novinkou je, že
Klára od 1. 1. 2010 startuje pod vrcholovým střediskem
SKP Policie Rapid Plzeň.
V září 2009 vrcholila sezona v malorážce a také se střílelo
Akademické mistrovství ČR v obou disciplínách (vzduchovka i malorážka). Klára na Akademickém MČR skončila ve vzduchovce na neoblíbeném čtvrtém místě a malorážka se jí nevyvedla dle představ, a tak měla před sebou
velký úkol - na Mistrovství ČR se musí předvést v lepším
světle a v malorážce dokázat také střílet dobré výkony.
Nakonec si na MČR vystřílela bronzovou medaili. Po
všech nominačních kritériích se probojovala na akademické závody do chorvatského Splitu, kde se konaly závody
ze vzduchové pušky.

skou střelnici pro ni nebylo těžké. Poslední nominační
a hlavně mezinárodní závod Grand Prix of Pilsen rozhodl,
že na světový závod do německého Mnichova pojede
a v kategorii žen bude startovat společně s Kateřinou
Emmons, Adélou Sýkorovou a Lucií Valovou. Závod
v Německu IWK Mnichov měl rozhodnout, zda bude
startovat na Mistrovství Evropy v Norsku. Klára své dva
závody zvládla dobře, se shodnými výsledky 394 bodů.
Myslela si, že si Evropu vystřílela a do tříčlenného národního družstva by se měla s jistotou vejít, ale rada trenérů
rozhodla, že se letos Mistrovství Evropy bude účastnit jen
jedna závodnice a tou je Adéla Sýkorová z Plzně.
V dubnu začíná malorážková sezona a tak doufejme, že
i v této disciplíně bude Klára úspěšná.

Vzduchovková sezona začíná vždy až v listopadu, ale
závody ve Splitu se konaly už v říjnu, a tak nebylo moc
času na přípravu. Klára však na závod nastupovala s vědomím, že natrénovala, co mohla. Závody se po oba dva dny
vyvíjely vcelku dobře, ale výsledky 392 bodů nestačily na
postupová místa do finále, leč poslední závodnice z finálových míst měla o jeden jediný bod více (393 bodů). Kláru
však mohla těšit zlatá medaile v soutěži družstev, kde se
svými kolegyněmi (Hájková, Gebauerová) přestřílely srbské a chorvatské družstvo.
Vzduchovková sezona začala v listopadu pro Kláru úspěšně, neboť od prvních nominačních závodů ukázala, že
bude bojovat o Mistrovství Evropy, které se koná v březnu
v Norsku. První nominační závody se konaly poprvé na
severu Čech a to v nedalekém Liberci. Zde obsadila stupeň nejvyšší a ve vrcholném finále o horské kolo zvítězila
s vynikajícím výkonem. Neminula ani jednou střed terče
a porazila tak i mistra světa Luboše Opelku. V dalších
nominačních závodech se řadila k nejlepším a na stupních
vítězů byla skoro jako doma. Zdolat plzeňskou či brněn-

Za celoroční výkony byli v anketě „Nejúspěšnější
sportovec Českolipska“ vyhodnoceni členové
SSK Manušice
Klára Bartošová (8.místo) a Petr Plecháč (6.místo).

Co nového v SDH Brniště
Rok 2009 nám přinesl mnoho nových věcí. Obměnilo se
vedení našeho sboru, stávajícího starostu Rudolfa Valentu
st. vystřídal místostarosta Jiří Kulhánek a na jeho místo
nastoupil Petr Gutkais.
Naše řady se od roku 2008 rozrůstají o nové členy a v současné době má naše sdružení dvacet aktivních a deset
přispívajících členů. Doufáme, že se naše řady budou
rozrůstat i nadále.
V loňském roce jsme měli dvanáct výjezdů, což zahrnuje
sedm požárních zásahů, například 7. 9. 2009 požár lesa
kopce Tlustec a požár stohu v Brništi, ke kterému se
vyjíždělo celkem čtyřikrát. Pomáhali jsme také při povodních, 27. 5. 2009 jsme byli požádáni občany Pertoltic
pod Ralskem o odčerpání vody ze sklepních prostorů ze
staré školní budovy. Dále 2. 7. 2009 při rozvodnění Panenského potoka. Vyjížděli jsme na pomoc při odklízení

spadlých stromů, dále také k havarovanému automobilu
ve Velkém Grunově.
29. 8. 2009 jsme se zúčastnili Fontány v Jablonném v Podještědí, která se koná každoročně k ukončení léta. Absolvovali jsme taktické cvičení, kde se náš sbor podílel na
evakuaci osob z budovy při požáru. K naší další činnosti
patří zajištění požárních dozorů na akcích pořádaných naší
obcí.
Každých čtrnáct dní se scházíme v hasičské zbrojnici.
A samozřejmě dohlížíme na její prostory a snažíme se
udržovat hasičské zařízení v akceschopném stavu k jakémukoli zásahu. Minulý rok nám obecní úřad zakoupil nový
zásahový vůz od SDH Mimoň. A tímto bych chtěla za celý
náš hasičský sbor poděkovat našemu obecnímu úřadu
a přispívajícím členům za jejich podporu.
Za SDH Brniště Veronika Kožmínová
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Vážení spoluobčané,
SŽ Eva si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na představení divadelního souboru VOJAN I.
z Českého Dubu s komedií

„VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI“
Pedikér a starý mládenec Manuel pravidelně navštěvuje hrob své matky, aby ji týden co týden vylíčil, co nového se mu
přihodilo. Skutečnosti si lehce přibarvuje, některé věci zamlčí, jenom aby se matce jevil v lepším světle. Když jí jednoho dne
oznámí, že se konečně chystá oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení. Jeho matka Izabela po letech
„odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobně dohlédla. Energická žena se tak znovu začne plést do života
svého dospělého syna... a jelikož on je pochopitelně jediný, kdo ji vidí a slyší, spouští se řetězec komických situací,
nedorozumění, záměn a zmatků......
Toto divadelní představení se uskuteční 10. dubna 2010 od 19 hodin na sále KD Brniště.

Vstupné 50,- Kč.

FK Brniště informuje
V dnešním prvním čísle nového roku bych se nejdříve
věnoval hodnocení plesu. Konal se 16. 1. 2010. Účast sice
nebyla jako v dřívějších letech, ale věříme, že těm, co přišli,
se líbil. Snad se líbilo i překvapení večera, čímž byla taneční skupina z České Lípy, nebo půlnoční představení kouzelníka. Ten vhodně vyplnil pauzu, když byla hudba na
večeři. Hrálo se do 4:00 hodin a to se ještě některým
hostům nechtělo domů. Ale jak říkal jeden z hudebníků,
v nejlepším přestat.
Teď už se budu věnovat fotbalu. Zimní příprava začala
20. 1. 2010 v našich podmínkách a od neděle 24.1.10 jsme
začali hrát turnaj na umělé trávě v Mimoni. Tady bylo
přihlášeno 9 družstev a v prvním kole jsme hráli proti Dubé.
Toto utkání se vyvíjelo remízově, ale v poslední minutě se
podařilo Dubé vstřelit branku a naši prohráli 1:2, když
branku dal Milan Zelenka. Další týden se hrálo proti týmu
Ralska. V tomto utkání se potvrdilo, jak špatně se našim
dávají branky. Po velké převaze se opět prohrálo 1:2 a naši
branku dal opět Milan Zelenka. Do třetice se prohrálo
znovu 1:2, tentokrát s H. Policí a branku dal Štafan Ilovský,

naše případná posila (zatím v jednání). Až ve 4. kole se
našim podařilo vyhrát a to s dorostem z Mnichova Hradiště
v poměru 2:0. Branky dali Jarda Zelenka a Pavel Luft ml.
V 5. kole jsme hráli proti sousedním Pertolticím a tohle
utkání se konečně vydařilo jak herně, tak i střelecky. Naši
vyhráli vysoko 13:2. Branky dali: Milan Zelenka 4x, Michal
Kopecký 3x, Milan Kuchař 3x, Jarda Zelenka, Pavel
Kopecký a Pavel Luft ml. Další 6. kolo se hrálo v neděli
28. 2.10. Soupeřem byla Kamenice, se kterou naši remizovali 1:1. Jedinou branku za Brniště vstřelil Pavel Stand.
Ještě nás čekají zápasy proti Novinám a Dubnici.
Jarní část soutěže začíná v sobotu 27. 3. 10, kdy hrajeme
doma proti Dubé od 15:00 hodin.
Co se týče dorostu, tak většina kluků hraje s dospělými.
Jejich soutěž začíná až v dubnu.
Naše malé hráče čeká soutěž také až v dubnu.
Přípravka hrála vánoční turnaj v Dubé. Tam obsadili 5. místo ze šesti. I jim začne soutěž v dubnu.
Za FK Brniště Ladislav Zlatohlávek

Máme se čím chlubit
Ve dnech 8. - 12. 12. 2009 proběhlo v Polsku ME v sálové
kopané žen. Zúčastnilo se ho 7 družstev (Česká republika,
Polsko, Galicie, Bulharsko, Rusko, Katalánsko a Itálie).
Po velmi dobrém výkonu se české reprezentantky umístily
na krásném 2. místě. K tomuto úspěchu přispěla i svým
výkonem Lucie Tesková z Brniště, která byla nominována
do českého výběru. A tímto umístěním si ženy zajistily postup na MS, které se bude konat v říjnu 2010 v Argentině.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů do budoucna.
Dále dne 31. ledna 2010 proběhlo Mistrovství ČR v sálové
kopané ve Zruči nad Sázavou. Turnaje se zúčastnilo
8 družstev z celé republiky. Po odehraných zápasech ve
skupinách postoupilo družstvo „Chemcomex“, ve kterém
působí již zmiňovaná Lucie Tesková. Postup do finále si
dívky vybojovaly vítězstvím nad družstvem „Holky z Bolky“
a staly se mistry ČR v sálové kopané. Tímto blahopřejeme
celému družstvu a hráčce Lucii Teskové, která svým
výborným výkonem přispěla ke krásnému úspěchu a celkovému vítězství.
Mgr.Libuše Horáčková
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Sbor BJB Brniště
Za místní církev Bratrskou jednotu baptistů v Brništi Vám
přeji hezký jarní čas.

V květnu k nám zavítá mužský pěvecký sbor z Německa.

Ohlédnu-li se nejdříve asi o tři měsíce zpět, jsem rád, že
jste někteří z Vás našli cestu do našeho sborového domu
„Oáza“ v době adventu a Vánoc. Mohli jste tak zakusit
duchovní povzbuzení třeba skrze koncert bratří Pospíšilů
nebo „Rybovu mši vánoční“ v podání hudebního souboru
REGNIS.

Samozřejmě jste zváni mezi nás na jakékoliv nedělní
shromáždění (od března vždy od 15 hodin). Každý měsíc
k nám zavítá zajímavý host - pastor z jiného města a jiného
křesťanského společenství. Jsme různí, a proto můžeme
jeden druhého obohacovat právě svou jinakostí.

V čase, který je před námi, chystáme zajímavá setkání
a koncerty, na které Vás chceme tímto srdečně pozvat.
Prodlužující se dny a více sluníčka nás nutí zůstávat častěji
venku, třeba na zahrádce, ať už té u domu pracovně, nebo
té restaurační s přáteli. Přesto věříme, že najdete cestu
i k nám pro duchovní povzbuzení. Jsme tu pro Vás a chceme s Vámi sdílet naději, kterou máme v Pánu Ježíši Kristu.
On dává smysl a opravdovou radost do života. S Ježíšem
se nikdy nenudíme a život s Ním je plný dobrodružství.
Přijďte si to poslechnout třeba v dubnu, kdy budeme
pořádat setkání s Milanem Ježkem, brnišťským rodákem
o jeho vojenské misi v Afghánistánu. Milan má o čem
vyprávět, jak z bojiště fyzického, tak i toho duchovního.
Hned první dubnová neděle je „Boží hod velikonoční“,
kdy si připomínáme Kristovo slavné vzkříšení. Přijďte si
připomenout s námi, že JEŽÍŠ ŽIJE!

Toto je jen jakési menu - chuťovka - které připravujeme,
zatím bez konkrétních dat a časů. Vše bude vždy s předstihem v našich oznámeních, na plakátech a pozvánkách,
které se Vám, doufám, včas dostanou do ruky. Popřípadě
si je budete moci přečíst na našem webu:
www.bjb-brniste.cz
Tak ještě jednou, přejeme Vám hezké jaro a těšíme se na
Vás na naší „zahrádce“. Je tu i pro Vás.
Za sbor BJB v Brništi
Miloš Matys (mobilní kontakt: 724 262 782)

POZOR!!!
Od března začínají
pravidelná nedělní shromáždění v 15 hodin.

Informace občanům
Součastný vlastník kamenolomu Brniště společnost
CHLUP s.r.o. představuje těžební záměr (na rozdíl od
předcházejících záměrů z let 1997 - 2007) výrazně šetrnější, k ložisku, krajině citlivější způsob těžby a to formou
"ekologicky optimalizované varianty tzv. sanační těžby“ s tím, že téměř veškeré následné těžební kroky povedou k provedení celkové sanace a rekultivace ložiska se
zachováním vrcholové části kopce a to max. ze tří světových stran. Zároveň s tímto bude upuštěno od dobývání ve
vrcholových partií lomu zejména na úrovni původní I. etáže, dojde k zachování výchozu Rabenstein a k nepřekročitelnosti kóty 470 m n.m. Společnost CHLUP s.r.o.
tímto řeší definitivní zahlazení následků hornické
činnosti způsobené předešlými těžebními organizacemi. Zároveň tím nabízí větší možnost následné
kontroly orgánů státní správy a samosprávy na úrovni životního prostředí nad postupným způsobem dobývání, a zejména sanace a rekultivace etapovitě těženého výhradního ložiska kameniva v DP Luhov.
Projekt společnosti CHLUP s.r.o. přichází s radikální
a zejména velmi pozitivní a ekologicky šetrnější změnou v rozložení dopravy suroviny z lomu Tlustec. Na
rozdíl od předcházejících záměrů, součastný vlastník
preferuje expedici - dopravu největší části roční produkce suroviny a hotových upravených produktů
drceného kameniva z DP Luhov (až 90 % roční
produkce) po železnici, tzn. ekologicky šetrnější železniční dopravou!!! V bezprostřední blízkosti zázemí
pro expedici suroviny je totiž umístěna železniční vlečka.
Zbývající část roční produkce (tj. 10%) bude dopra-

vována po silnici nákladní automobilovou dopravou,
to představuje při tomto optimálním rozložení expedice suroviny cca 1 nákladní automobil za hodinu!!!
Tímto dojde k výrazné eliminaci a nepřekročitelnosti
hlukových a rozptylových limitů. Neopominutelná polohopisná a zároveň strategická výhoda ložiska umožňuje
dopravu suroviny po železnici severním směrem do Liberce a Jablonce nad Nisou a západním směrem do České Lípy a Mělníka a jižním směrem do deficitní oblasti Středočeského kraje - Mladé Boleslavi a Prahy - východ, apod.
Těžařská společnost zásadním způsobem nedoporučuje
v rámci trhacích prací aplikovat komorových odstřelů. Tyto
budou jednoznačně nahrazeny trhacími pracemi výrazně
přijatelnějšími k životnímu prostředí - a to formou clonových odstřelů. Nedá se vyloučit (ačkoliv se jedná o expertně přímými metodami nepotvrzený jev), že v minulosti bylo
pár objektů v obci Postřelná poškozeno trhacími pracemi
velkého rozsahu za použití komorových odstřelů.
Podle plánovaného záměru společnost CHLUP s.r.o.
těžba a úprava suroviny v lomu Tlustec nebude mít
vliv na budovy, architektonické památky či jiné
objekty kulturní hodnoty, neboť již nebudou využívány k těžbě komorové odstřely, ale seismicky šetrnější odstřely. Přechod na provádění trhacích prací
clonovými odstřely je významnou změnou. Společnost CHLUP s.r.o. počítá s aplikací neelektrického
roznětu např. INDET SHOCK, jenž taktéž přispěje ke
snížení seismických účinků odstřelů, zlepší fragmentaci primárních trhacích prací a zvýší manipulační bezpečnost. Zároveň s ukončením komorových
(pokračování na straně 9)
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(pokračování ze strany 8)

odstřelů bude změněna celá koncepce otvírky lomu tj.
snížení maximální výšky etáží na 15 m a směr postupu
roztěžení a pokračování těžby. Přes výše uvedené,
společnost CHLUP s.r.o. přesto garantuje kontinuální
monitorování seismických účinků trhacích prací a deformací na vytipovaných objektech!!!
Na základě výsledků Koncepce Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje (schválila Rada
Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 6.4.2004
usnesením č.370/04/RK a Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 4. zasedání dne 20. 4. 2004 usnesením č.
93/04/ZK) je právě oblast Podralsko, kam náleží i obec
Brniště zařazena mezi hospodářsky slabé oblasti
(oznámení strategie viz. http://www.ceu.cz/eia/sea/ Koncepce/Detail.- MZP047K). Právě těžba na lomu Tlustec
bude mít pozitivní vliv na zaměstnanost v regionu
a rozvoj podnikání, a to jak z hlediska vzniku pracovních míst přímo v lomu, tak z pohledu návazných
pracovních činností, např. dopravy a nakládky. Celkem se v lomu zaměstná 25-30 pracovních míst
a pokud k tomu přičteme potřebné pracovní síly na
expediční a nakládkovou činnost, včetně údržby při
majoritní železniční dopravě, můžeme potvrdit, že
v rámci záměru společnosti CHLUP s.r.o. bude zajištěno v regionu min. 45 - 50 nových pracovních míst !!
Společnost CHLUP s.r.o v rámci svého záměru a plnění inovačně-technologického projektu v lomu Tlustec
nasadí ty nejmodernější mobilní technologie v oblasti
procesů přípravných a těžebních prací a dále drcení
a třídění suroviny s aplikacemi odpovídajícími nasazení strojů vhodných pro úpravu čedičových hornin
v podmínkách těžkých báňských provozů při splnění
náročných požadavků příslušných ČSN EN norem na
jakost přírodního drceného kameniva. Stroje v mobilním provedení jsou schopné samostatného pohybu po
areálu lomu, dále jsou vybaveny nejmodernějšími prvky
pro kontinuální provoz a sledování provozních hodnot
a parametrů, mají jednoduché provedení. Dopravu primárně podrceného kameniva do místa úpravy kamene bude zajišťovat technologický dopravní systém
složený z pevných a přemístitelných pásových dopravníků, které budou zakryté obloukovými kryty
JUMBO. V rámci těžby a zejména dopravy drceného
kameniva bude tedy max. využita pásová doprava,
která bude umístěna v ocelové konstrukci zcela zakryté
obloukovými kryty JUMBO s jednostrannou lávkou (nižší
prašnost a hlučnost). Tyto kryty zajišťují spolehlivé prachotěsné krytí dopravníků včetně obslužných lávek.
Společnost CHLUP s.r.o. zároveň představuje komplexně
modifikovaný pohled na plnění rekultivace a sanace lomu
Tlustec. Integrální a povinnou částí plánu otvírky, přípravy
a dobývání ložiska (POPD) a hornické činnosti na ložisku
je nově zpracovaný plán sanace a rekultivace lomu. V rámci rekultivaci bude plně upřednostňován přirozený postup
sukcese a to zejména v plochách s možností vývoje pro
vrch typických biotopů - skalních drolin, suťových lesů
a bezlesí na exponovaných polohách. Rekultivace bude
realizována v etapách a v rozsahu závislém na postupu
těžby na základě předem připravené rozvahy tak, aby ná-

sledovala bezprostředně po ukončené těžby v pro rekultivaci vhodných plochách. Dotěžené úseky budou bez
prodlení zajištěny a budou na nich provedena vhodná
rekultivační a zmírňující opatření tak, aby byl zajištěn dále
nerušený start sukcesních procesů. Na dně těženého prostoru budou realizované tůně zajišťující vhodné podmínky
pro obojživelníky a napajedla pro další živočichy. Společnost CHLUP s.r.o. garantuje provádět každé 3 roky
posouzení vegetace v okolí hran těžebny a na nejvyšší
(netěžené) etáži na založených monitorovacích plochách.
Zároveň každoročně bude zajišťovat prostřednictvím
odborné veřejnosti monitoring výskytu invazních druhů
a neofytů. Vhodně provedená rekultivace vytěženého prostoru a navrhované nákladné investice v rámci revitalizačního fondu do lesních porostů Tlustce poskytnou
vhodné existenční podmínky všem živočišným a rostlinným druhům.
Projevy biologické rekultivace provedené na základě
plánu rekultivace ložiska schvalovaného současně
s plánem otvírky, přípravy a dobývání ložiska od společnost CHLUP s.r.o. posunou vizuální projevy lomu
do příznivější polohy ještě v průběhu těžby. Rekultivace etáže 520 m n.m. má probíhat již souběžně se
zahájením těžby a následně mají být průběžně rekultivovány další etáže, částečně již v průběhu těžby na dané
etáži. Vysázené stromy přitom mají v období do ukončení
těžby na úrovni 475 m n.m. (nejnižší viditelné) dosáhnout
na 1. etáži výšky 6-8 m, včetně břízy vyseté hydroosevem.
To je výška kolem 1/2 výšky etáže, což pravděpodobně
výrazně ovlivní vizuální vjem, stejně jako postupně na dalších etážích. Na úrovni 505 m by měla těžba trvat pouze
1,7 roku, na úrovně 490 m n.m. 3 roky (celkem 4,7) a 475 m
n.m. 3,4 (celkem 8,1 roku). Do ukončení těžby nad úrovní přechodu k jámovému lomu bude stěna nad plošinou
520 m n.m. kryta porostem zcela, a na úrovni 505 m n.m.
z podstatné části.
Ještě v průběhu těžby by měly lomové stěny viditelné
z dálkových pohledů být zcela kryty stromovými porosty. Výsledná cílová dřevinná skladba ve vytěženém prostoru přirozeně naváže na okolní porosty,
takže výhledově dojde k propojení rekultivované
plochy s okolím.
Závěr
Je třeba definitivně udělat závěrečnou tečku nad
doposud hystericky uváděnými nepravdivými a zavádějícími informacemi (viz. internetové stránky a časopisy z let 1996-2007) o katastrofální a komplexní devastaci
kopce Tlustec, zejména se opírající o v minulosti prosazovaném záměru bývalé těžební organizace Beron, s.r.o.
spočívající ve vydobytí kompletně celého ložiska Luhov
a to v rozsahu celého dobývacího prostoru Luhov na ploše
cca 116 ha a to formou trhacích prací velkého rozsahu
komorovým způsobem.
V současné době je lom Tlustec historickou těžbou
výrazně narušen, pokud jde o obrys a hmotové
utváření. Společnost CHLUP s.r.o. přichází KONEČNÉ
s nejšetrnějším řešením, jak provést definitivní zahlazení (rekultivaci a sanaci) v minulosti těžbou dotčeného území!!
Za firmu CHLUP s.r.o. Jiří Čech
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Inzerce

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

15 hod. Brniště /na návsi/

• nově nabízíme VEPŘOVÉ MASO za výhodné ceny
• připravujeme velikonoční nabídku
na krůty a krocany od 22. března 2010,
možnost objednat přímo v obchodě
nebo na telefonním čísle 736 752 482
• kontakty: Brniště 4,
telefon 487 850 130, 736 752 482, fax 487 850 106,
email info@masoprominent.cz
• další informace
o našich firemních prodejnách a krůtím mase
najdete na webových stránkách
www.masoprominent.cz

Danuše Čápová

Prodej 13. 5. 2010
stáří: 14-18 týd. cena: 130-150,- Kč
Kuřice černé, červené
60-80,- Kč
1-3 týd.
Kačeny pekingské / bílé brojlerové/
90-110,- Kč
1-3 týd.
Kačeny barbarie /husokačeny/
130-150,- Kč
1-3 týd.
Husy /bílé/
250-290,- Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8 týd.
Prodej 27. 7. 2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18 týd. cena: 130-150,- Kč

Prodej 24. 9. 2010
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18 týd. cena: 130-150,- Kč

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
po-pá 8-15 hod!
gallus.extra@gmail.com

Machačný Josef

prodej květin

Cvikov
čištění, vložkování a revize komínů

471 29 Brniště 12/

774 179 206

Příjezdy a odjezdy vlaků Brniště
Platí od 13. 12. 2009 do 11. 12.2010
Druh
Odjezd vlaku

10
11
12
13

od

Směr

do

Poznámky

4.37
5.00
5.39
7.46
9.51
11.51
13.51
15.51
17.51
19.51
21.41
23.35

Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Jablonné (4.29)
Jablonné (4.52)
Liberec (4.47)
Liberec (6.43)
Liberec (8.54)
Liberec (10.44)
Liberec (12.44)
Liberec (14.44)
Liberec (16.44)
Liberec (18.44)
Liberec (20.40)
Liberec (22.46)

Č. Lípa hl. n. (5.08)
Č. Lípa hl. n. (5.27)
Č. Lípa hl. n. (6.07)
Děčín hl. n. (9.14)
Děčín hl. n. (11.14)
Č. Lípa hl. n. (12.20)
Děčín hl. n. (15.14)
Děčín hl. n. (17.14)
Děčín hl. n. (19.14)
Č. Lípa hl. n. (20.20)
Č. Lípa hl. n. (22.10)
Č. Lípa hl. n. (23.58)

prac. dny
10
13

3.57
5.38
6.35
7.26
10.11
12.11
14.11
16.11
18.11
20.11
23.08

Os
Sp
Sp
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os
Os

Č. Lípa hl. n. (3.31)
Svor (4.46)
Děčín hl. n. (5.21)
Č. Lípa hl. n. (6.55)
Děčín hl. n. (8.41)
Č. Lípa hl. n. (11.40)
Děčín hl. n. (12.41)
Děčín hl. n. (14.41)
Děčín hl. n. (16.41)
Děčín hl. n. (18.41)
Č. Lípa hl. n. (22.40)

Liberec (5.01)
Liberec (6.25)
Liberec (7.31)
Liberec (8.18)
Liberec (11.11)
Liberec (13.11)
Liberec (15.11)
Liberec (17.11)
Liberec (19.11)
Liberec (21.06)
Jablonné (23.16)

13
prac. dny
11

jede sobota, neděle, státem uznané sv., nejede 25.XII., 1.I.
nejede 25.XII. a 1.I.
nejede 24.XII., 31.XII.

Redakční rada Zpravodajství
přeje všem spoluobčanům
příjemné prožití velikonočních svátků.

14
12
12
16

15
16

14 Č. Lípa - Děčín nejede 24.XII.
15 Č. Lípa - Liberec nejede 24.,XII, 31.XII.
16 jede prac. dny, nejede 28. - 31.XII.

jede prac. dny, sobota, 24.XII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 26.XII., 2.I.

tel.: 731 009 252

Obrázky na titulní, třetí a poslední straně namalovala
paní Danuše Čápová.
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