BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA

4/2009

Vážení a milí
spoluobčané,
opět nadešel čas,
kdy mají lidé k sobě blíže.
Přejí si vzájemně vše dobré
a přijímají různá předsevzetí.
Dovolte tedy i mně,
abych Vám všem popřál ze srdce to nejlepší,
zejména pevné zdraví, štěstí a dobrou pohodu jak v soukromí,
tak i v ekonomické sféře.
Zejména v příštím roce budeme všechny tyto atributy potřebovat.
Tak tedy veselé svátky vánoční a šťastný nový rok 2010!
František Jandera, starosta

Diamantová svatba manželů
Lalákových

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů!
Usnesení
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 31. srpna 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:
- Smlouvu o dílo na dodávku výpočetní techniky
za účelem pořízení nového pracoviště CzechPOINT
č.s. A09016H - zhotovitel firma Access IT, s.r.o. se
sídlem Děčínská 10, Česká Lípa - cena za předmět
smlouvy činí 57.144,- Kč vč. DPH
- prodej bytu č. 15 v Luhově čp. 38 panu P.B. za cenu
94.530,- Kč + náklady řízení
- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IP-12-4001695/S003 - strana povinná obec Brniště
x strana budoucí oprávnění z VB ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ 27232425, zastoupená na základě plné moci Lamal, s.r.o. se sídlem
Pertoltice pod Ralskem 72, Mimoň IČ 25035665
- dotčenou nemovitostí je p.p.č. 631/1 - ostatní plocha
v k.ú. Hlemýždí, obec Brniště - bude zde vedeno
kabelové vedení AYKY 4Bx25 - cena za VB je 1000,- Kč
- se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.p.č. 432/4
v k.ú. Hlemýždí - ostatní plocha o výměře 20 m2 za cenu
50,- Kč za m2
- jmenování členů školské rady PO Základní škola
a Mateřská škola Brniště - za zřizovatele pí Marcelu
Hamplovou a Mgr. Libuši Horáčkovou od 31. 8. 2009
do konce funkčního období školské rady
Mgr. Robin Horáček
místostarosta

Oběma manželům přejeme mnoho elánu a zdraví do dalších společných let.
Za obec Brniště a SPOZ v Brništi
Květa Kupková

František Jandera
starosta

Usnesení
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 21. září 2009
Zastupitelstvo obce projednalo a
Schvaluje:
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
za období 01-08/2009 a schvaluje s výhradou
Mgr. Robin Horáček
místostarosta

Dne 24.9.2009 oslavili manželé Lalákovi 60 let společného
života v manželství. Seznámili se v závodě Mitop, kde celý
život pracovali. Pan Lalák byl činný 30 let i v obecním
zastupitelstvu. Manželé vychovali tři děti. Nyní si užívají
8 vnoučat a 12 pravnoučat. Lalákovi stále rádi pracují.
Obhospodařují zahrádku, domácí zvířectvo a na buchty
od babičky Lalákové se těší celá rodina.

František Jandera
starosta

JUBILANTI
Říjen
Prosinec
Dagmar Adamcová
Melánie Šimončičová
Květoslava Jechová Zdeňka Valentová
Václav Kuchař
Jaroslav Lalák
Věra Saláková
Věnceslava Sýkorová
.

PODĚKOVÁNÍ
Jménem obce Vlčice Vám tímto děkujeme za poskytnutí
finančního daru na odstranění povodňových škod. Tyto
finanční prostředky jsou používány na opravu místních
komunikací, lávek pro pěší, mostů a jiné opravy
poškozeného obecního majetku.
Za obec Vlčice:

Ing. Josef Fojtek, starosta obce
Jiřina Králíková, místostarostka

UPOZORNĚNÍ
Redakční rada upozorňuje na nové
webové stránky naší obce

www.brniste.cz

Listopad
Jaroslava Charvátová
Stanislav Jech
Jaroslav Kavenský
Emília Majerechová
Blahopřejeme
Anna Řeháčková a přejeme pevné zdraví
Vladimír Sklenář
do dalších let.

Navždy se s námi rozloučili:
Karel Vrána, Václav Svoboda, Vladimír Báča,
Růžena Pitterlová,
Ladislav Kancnýř, Františka Stehlíková
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Vratislav a ryby
Již třetím rokem hospodaří na rybníku Vratislav obec
Brniště a my zde chytáme ryby. Každoročně se nakupuje
dostatek ryb pro zarybnění. Mimo kapra i štika, sumec,
amur a lín. V loňském roce bylo zakoupeno i 120 ks candátů a z toho důvodu byl letos zákaz používání nástrah
živočišného původu - malá velikost candátů a nebezpečí
jejich poškození i úhyn při vylovení. Letos bylo zakoupeno
přes 700 kg kapra v mírové velikosti (přes 40 cm), 150 ks
kapra menší velikosti a asi 500 ks lína o velikosti 15-30 cm.
Pro rok 2010 se počítá s nákupem kapra v mírové velikosti
kolem 700 kg, několika amurů a štik.

Rybářská sezona pomalu končí. V této souvislosti chci
upozornit na povinnost odevzdat z evidenčních důvodů
na obecní úřad řádně vyplněný úlovkový list a to do
15. ledna 2010.

Bylo uloveno mnoho ryb - největší kapr měřil 82 cm, amur
86 cm a mnoho dalších. Přesto je zde stále dost ryb.

Tomu, kdo ho v termínu neodevzdá, nebude v roce 2010
vydána povolenka.

Letos byly uskutečněny dvoje závody pro dospělé a jedny
pro děti. Pro rok 2010 se počítá se závody ve stejném
rozsahu. O průběhu závodů jste se už dočetli.

Blíží se Vánoce, a proto přeji jejich příjemné prožití, mnoho
zdraví a štěstí (především rybářského) v roce 2010 všem.

Dne 24. 10. 2009 byl mezi námi uvítán a pokřtěn patron
rybníka - vodník Vratislav I. a Jediný - který nám bude
zajisté přinášet štěstí a pohodu u vody v dalších letech.
Ne všichni lovící mají platné doklady k rybolovu. Tito lovci
budou v případě zjištění předáni k řešení Policii ČR. Dosud
byli vždy pouze vyrušeni a utekli.

Karel Kožmín

Vodník Vráta I.
Při procházce kolem rybníka Vratislav si můžete všimnout
nového „občana“ naší obce. Na hladinu a na veškerý život
pod ní i kolem dohlíží z výšky asi tří metrů pohádkový,
pískovcový vodník, jehož autorem je akademický sochař
p. Stoklasa s manželkou, kteří pocházejí z Plzně. Zajímavostí je, že socha je ze stejného pískovce, ze kterého
jsou sochy na Karlově mostě v Praze.
Dne 24. 10. 2009 proběhl jeho oficiální křest. Kmotrem
našeho vodníka Vráti I. a Jediného se stal pan Jiří Čech,
jednatel a majitel firmy CHLUP s.r.o. - Kamenolom Brniště.
Právě této firmě vděčíme za tuto krásnou sochu, kterou
naše obec obdržela darem. Nechybělo ani trio sudiček,
které popřály Vráťovi spokojený a bezstarostný vodnický
život.
Vráťu přišlo přivítat asi 50 občanů. Na ty, co zůstali, čekalo
malé pohoštění a příjemné strávení podzimního odpoledne.
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Aktuálně z naší střelnice
Konec tohoto roku se neúprosně blíží a s nepříznivým
počasím, které střelcům nepřeje, pomalu ale jistě končí
střelecká sportovní sezona roku 2009. Nastává čas k zazimování střeleckého areálu a ke krátkému ohlédnutí za
celoroční činností Střeleckého klubu Brniště. O tom, že
uplynulý rok byl výjimečný, svědčí start domácích střelců
na 26 soutěžích v rámci severočeského regionu, a že ostudu naší obci neudělali, dokladuje řada předních umístění
v opravdu silné konkurenci.
Za vzornou reprezentaci klubu a naší obce patří poděkování především Čermákovi Tomovi, Chebenovi, Fuskovi, Hromkovi, Kaslovi, Opělovi, Katarinskému, Mačkovi
a řadě dalším. Střelecké úspěchy se nedostavily samy
a náhodou. Za každým stupněm vítězů je vždy řada hodin
náročného tréninku, nemalé finanční zátěže a mnoho
času. To vše se pak zúročí na daném střeleckém klání.
Těmto střelcům se dařilo převážně ve střelbě z civilní verze
samopalu a velkorážní pistole.
Není však vždycky „posvícení“. Nedaří se nám zvyšovat
účast mladých střelců ze vzduchovky na soutěži o Putovní
pohár starosty obce. Můžeme se oprávněně ptát, kde jsou
střelci z řad mladých hasičů, fotbalistů, skautů nebo
rybářů. Přitom by nebyl žádný problém na této soutěži
zorganizovat mimo závodu jednotlivců i závod družstev
z těchto složek a hodnotné ceny by byly určitě odměnou
za jejich výkony a snahu.
Ještě krátká zmínka k naší střelnici. V průběhu roku došlo
v rámci brigádnické činnosti k dalšímu zkvalitnění zázemí
střeleckého areálu, pracovalo se intenzivně na odhlučnění
střelnice, byla provedena rekonstrukce příjezdové cesty.
Zájem o naši střelnici trval i ze strany mimoňských a strážských škol. Roste i zájem o střelbu z řad zájemců o kondiční a rekreační střelbu, kteří nejsou členy střeleckého
klubu.

Když už jsme u střelecké problematiky, stojí určitě za povšimnutí úspěchů špičkových střelců z naší obce a to
Klárky Bartošové a Petra Plecháče. Klára bude hájit barvy
naší republiky ve státní reprezentaci na nejvyšších soutěžích v kategorii žen, v disciplínách sportovní malorážka
v polohovém závodě 3x20 ran a ve vzduchové pušce 40
ran vstoje. Mimořádně úspěšný rok má za sebou i Petr
Plecháč, jehož forma od Mistrovství Evropy ze vzduchových zbraní na počátku roku měla vzestupnou úroveň.
V průběhu roku si v silné konkurenci juniorů vybojoval
1. reprezentační místo v nesmírně těžké královské malorážkové disciplíně 3 x 40 ran, 3.místo v libovolné malorážce 60 ran vleže a ve vzduchové pušce 60 ran obsadil
2. místo. Vzhledem k tomu, že to jsou všechno olympijské
disciplíny, máme se jistě u obou našich reprezentantů na
co těšit. Není pochyb o tom, že je velmi těžké probojovat si
své místo v reprezentaci, ale ještě těžší je udržet se v ní.
Všichni jim fandíme, držíme palce a věříme, že neřekli své
poslední slovo.
Střelecký klub v závěru roku využívá této příležitosti, aby
poděkoval obci Brniště za velmi kladný přístup k problematice naší střelnice, našim sponzorům, především Ing. Myškovi, a občanům naší obce, pro které nejsme rušivým
elementem.
Střelci přejí všem spoluobčanům úspěšný závěr tohoto
roku, pevné zdraví, osobní pohodu a optimizmus v nastávajícím roce 2010.
Za střelecký klub Brniště
Kasl Bohumil

Milé členky,
vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, bych Vás chtěla
informovat o naší letošní činnosti.

19. dubna a 18. října jsme v našich obcích přivítaly celkem
17 nových občánků.

Rok 2009 jsme zahájily 28.února plesem žen. Díky příznivé ceně za hudbu a celkem dobré účasti se ples vydařil
a finančně dopadl také dobře.

21. listopadu jsme vyjely za naše hranice a navštívily tržnici v Jelení Hoře v Polsku. Zájezd se vydařil a každý tam
nějakou tu korunku utratil.

Přesně za měsíc, 28. března, se konal maškarní karneval
pro naše děti. Na této akci jsme zjistily, že některým
rodičům není dost všech balíčků a dárečků, které si děti
z každé akce odnášejí. Uvědomme si, že krize dopadla
i na nás, sponzorů rapidně ubylo a finance nám do klína
také nepadají samy.

27. listopadu se konala každoroční členská schůze. Je velká škoda, že se nás schází tak málo.

Další akce pro děti se konaly na Lesním zátiší. 30. dubna
se pálily čarodějnice a 30. května se slavil Den dětí.
26. června jsme se vydaly vlakem na zámek Frýdlant
v Čechách. Moc mě mrzelo, že nás na výlet jelo tak málo.
Když jsme v loňském roce pořádaly zájezd na Moravu,
nemohli někteří občané pochopit, že jde o odměnu za odvedenou práci pro obec. Moravu jsme si z velké části
hradily samy. Obec zaplatila autobus a naše sdružení
ubytování. Na zámku Frýdlant jsme účastníkům hradily
vstupné a zbytek každý sám.

Letošní rok uzavřeme 4. prosince mikulášskou laserovou
nadílkou. Na této akci se s námi podílela opět obec,
protože jen program stál 15.100,- Kč. Laserová show se
snad bude líbit a děti si ještě od našeho sponzora firmy
AHOLD-ALBERT Praha odnesou malý balíček sladkostí.
Závěrem Vás chci pozvat na náš ples, který se bude konat
30. ledna 2010 na sále kulturního domu v Brništi, a zároveň
Vám popřát krásné Vánoce, hodně zdravíčka a štěstíčka
v novém roce 2010.
Za Sdružení žen Eva Zdeninka Stoklasová
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Obvyklé vánoční zamyšlení….
V předešlých letech jsme se snažili přiblížit našim
čtenářům atmosféru Vánoc, nejdůležitějších svátků v roce.
Od historie vzniku, vánočních zvyků i způsobů jejich prožívání a oslav v jednotlivých evropských zemích. Ač se
průběh i oslavy v mnohém liší, jedno mají Vánoce společné
a to jsou vánoční dárky. Přichází čas jejich nákupů a snad
si ani neuvědomujeme, proč a jakým způsobem své nejbližší i známé obdarováváme, a jak je důležité správně se
zachovat, když od někoho dárek přijímáme. Rozjímání nad
vším, co s obdarováváním souvisí, je uvedené na internetových stránkách. Snad naše čtenáře zaujme a přivede
k přemýšlení v tomto vánočním období.
UMĚT OBDAROVAT je uměním překonat sám sebe
a umět se zamyslet nad potřebami druhých, nad jejich
životní situací, náladou nebo přáním. Umění darovat znamená mít rád druhé a rozumět jim. Dary, které mají utišit
špatné svědomí, ztrácí hodnotu. Bohatý vánoční stromeček je jen slabou útěchou pro dítě, které je každodenně
zasypáváno výčitkami a okřikováním. Kolik sobectví je
v darech, které nám mají zajistit protislužbu! Kolik falše
a přetvářky představuje dar člověku, kterému nedůvěřujeme a nevážíme si ho, a náš dárek je pouze jakousi
společenskou nutností.

vztahy, kterým nedůvěřují. Proto vždy, když něco dostanou, hned přemýšlejí, jak se odvděčit. Avšak dar, který je
splácením předcházejícího daru, je méně hodnotný a často
snižuje i hodnotu původního dárku. Je jistě krásné a šlechetné nevracet dary jen těm, od nichž jsme něco dostali,
ale darovat zase něco dalšímu, v jakémsi nekonečném
kruhu lidských vztahů. Mezi skutečnými přáteli je dar vždy
spontánní, samozřejmý, přirozený. Zbytečně se nezdůrazňuje a přehnaně se za něj neděkuje.
Nejen v předvánočním období, ale po celý rok mějme na
paměti, že dar jako křehký a citlivý náznak lidských vztahů
nesnáší honosnost. Měli bychom si uvědomit, že největší
radost působí každému člověku dárek věnovaný z úcty
a lásky. A mnoho takových vánočních dárků přejeme všem
našim čtenářům.
Z internetu převzala a upravila I. Tomková

UMĚNÍ PŘIJÍMAT DÁRKY není též samozřejmostí u každého člověka. Často lidé neumějí přijmout ani ten nejupřímněji věnovaný dar. Snad proto, že se bojí závazků, že
nechtějí zůstat dlužníky nebo se nechtějí nechat spoutat

Advent, Vánoce a Nový rok v Oáze
13. 12. neděle

15:00

Adventní koncert s bratry Pospíšilovými
s výtěžkem na dobudování dětského hřiště

24. 12. čtvrtek

24:00

Půlnoční bohoslužba

25. 12. pátek

15:00

Vánoční slavnost s vystoupením dětí

27. 12. neděle

14:00

Vánoční shromáždění

29. 12. úterý

19:00

Rybova mše vánoční
v podání vokálního sdružení REGNIS
a jeho orchestru a hostů

15:00

Novoroční shromáždění

1. 1.

pátek

Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prožít
pokojný čas nebo hledají naději a pravý smysl
vánočních svátků.
Bratrská jednota baptistů Brniště
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FK Brniště informuje
V posledním čísle Zpravodajství jsem končil hodnocením
po dvou podzimních kolech a následovalo domácí střetnutí
proti Jestřebí. Vzhledem k dalším výsledkům se dá říci, že
nás toto utkání trochu přibrzdilo. Prohrálo se o tři branky
0:3. K dalšímu zápasu jsme cestovali do sousedního
V. Valtinova. Tady jsme byli půl hodiny lepším týmem, ale
branku jsme nedali, naopak domácí se chytli proměněnou
penaltou. Nakonec z toho byla porážka 0:4. Po tomto
zápase jsme hráli doma proti sousední Kamenici. Tohle
utkání se nám taky moc nepovedlo, neboť se nevyužilo
mnoho šancí. Brzy jsme vedli, ale další branky nepadly a
hosté v závěru výsledek otočili.
Po tomto zápase jsme cestovali do Kravař, kde se opět
nevyužilo velké množství šancí a nakonec tam byla remíza
1:1. Po týdnu následovala cesta do H. Police, kde jsme
dříve většinou neprohrávali. Tentokrát jsme prohráli 1:3.
Další utkání jsme hráli doma proti D. Libchavě a vyhráli
jsme 1:0. Brzy jsme vedli a hosté svoje šance neproměnili.
Poté se cestovalo do Skalice, kde za domácí nastoupilo
několik hráčů A družstva a byla z toho prohra 0:5.
Následné utkání doma proti K. Šenovu skončilo remízou
1:1. Další zápas se hrál v České Lípě - Dubici. Tohle utkání
se vyvíjelo pro nás velice příznivě, neboť jsme 2x vedli
a jen velice špatný výkon rozhodčího Germana nás
připravil o body. Skončilo to prohrou 2:3. Následný zápas
se nám vůbec nepovedl. Oslabeni o několik hráčů proti
týmu Zahrádek a byla z toho vysoká prohra 1:6. Poslední
utkání podzimu se odehrálo v Dubé. I tady jsme nastoupili
oslabeni o čtyři hráče základu, přesto se nemuselo
prohrát. Prohrálo se 0:1 jedinou brankou z trestného kopu.

vyšší prohru uhráli doma proti Jablonnému a to 0:22. Poté
se jelo do Ralska a i tady se prohrálo 1:5. V předehrávaném utkání 11. kola se hrálo proti Jestřebí doma nerozhodně 2:2. Další utkání hráli opět doma s družstvem
Sosnové a prohráli jej 0:7. Poslední zápas podzimní části
hráli ve Skalici, kde také prohráli v poměru 0:4. Věříme, že
i oni budou hrát na jaře lépe.
Na závěr ještě přípravka. Ta začala svou soutěž v Jablonném a prohráli vysoko 17:0. I druhé kolo hráli venku a to
v H. Libchavě. Také tady prohráli 10:2. Až ve 3. kole hráli
doma proti Dubé a též prohráli 0:6. Další zápas doma proti
Jablonnému prohráli 1:6. Až po tomto kole se jim podařilo
vyhrát, když porazili H. Libchavu 3:1. To bylo vložené kolo.
V dalším zápase opět proti H. Libchavě prohráli 1:3. Dále
pak prohráli v Dubé 2:5. Pak se jelo do Jablonného, které
vyhrálo 7:0. Další utkání se hrálo v H. Libchavě a naši vyhráli 3:1. Další vložené kolo se hrálo opět v Dubé a domácí
vyhráli 6:0. Doma pak zase proti Dubé prohráli 1:4. Poslední podzimní utkání hráli proti Jablonnému a prohrálo se 0:6.
I tady je přání, aby se na jaře hra zlepšila.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli
na pomoci při utkáních našich dětí.
Za FK sekretář klubu Zlatohlávek Ladislav

KULTURNÍ AKCE
4. 12. 2009
Mikulášská nadílka v KD Brniště
.

Doufáme, že po zimní přestávce se na jaře hra zlepší.
Dále bychom vás chtěli co nejsrdečněji pozvat na náš
sportovní ples, který se koná v sobotu 16. ledna 2010 na
sále kulturního domu v Brništi.
Co se týká dorostu, tak svoji soutěž začal doma proti Dubé
a vyhrál 3:1. V dalším zápase hráli na hřišti ve Skalici
a prohráli téměř vyhrané utkání 2:3, když už vedli o dvě
branky. Další výhru doma proti K. Šenovu v poměru 2:1 si
připsali ve třetím kole. V dalším se jelo do Dubnice, kde se
vyhrálo 2:0. Pak se hrálo doma proti V. Valtinovu a moc
se nedařilo a prohráli 0:3. Do Dubé se v dalším kole nejelo,
neboť dospělí hráli také v neděli, a tak se prohrálo kontumačně 0:3. Následně se vyhrálo doma proti Skalici 2:1.
Poté se cestovalo do K. Šenova, kde se lehce vyhrálo 4:0.
Poslední domácí zápas podzimu hráli doma proti Dubnici
s výsledkem 6:2 pro nás. Následující utkání se mělo hrát
ve V. Valtinově, kde se hrálo v sobotu stejně jako dospělí.
Žádalo se o přeložení na jiný termín, ovšem marně. Po
podzimu jsou dorostenci na druhém místě se ztrátou 5 bodů na první Valtinov.
Nově založené družstvo mladších žáků zahájilo svou
soutěž v prvním kole na hřišti v Horní Libchavě. Tam vyhráli
snadno 4:0. Ve druhém kole přivítali u nás Bukovany
a opět vyhráli 5:1. Začátek výborný, ale dále už to takové
nebylo. Hned ve třetím kole jeli do Žandova, kde prohráli
1:8. Potom k nám přijeli Heřmanice a vyhráli tu 11:0. Tento
zápas se vůbec nepovedl, neboť se zranili naši dva nejlepší hráči Fantové. Oba hráči z Kunratic scházeli i v dalších zápasech. Následovalo utkání ve Cvikově a prohráli
0:6. V dalším kole jeli do Zákup, kde pohráli 21:0. Ještě

5. 12. 2009
Mikulášská nadílka v KD Velký Grunov
.

19. 12. 2009
Setkání důchodců v KD Brniště od 18 hodin
Rok 2010:
.

16. leden
KD Brniště - ples FK Brniště
KD Velký Grunov - ples MS Pertoltice pod Ralskem
.

23. leden
KD Velký Grunov - ples MS Diana Brniště
.

30. leden
KD Brniště - ples Sdružení žen "Eva"
.

13. únor
KD Brniště - ples holubářů
.

6. březen
KD Brniště - ples obce
.

13. březen
KD Brniště - dětský maškarní karneval

Poděkování
Děkuji tímto panu Josefu Herbstovi z Velkého Grunova za
rychlé a opětovné osazení upadlé cykloznačky.
Cyklista z Mimoně
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Inzerce

PRONAJMU BYT V BYTOVÉM DOMĚ V OBCI NOVÝ LUHOV
o velikosti 4+1 (110 m2)
s příslušenstvím, dvojgaráží a sklepem,
nájemné 4000,- Kč/měsíc
+ služby podle počtu osob, cca 100,-Kč/měsíc.

V případě zájmu volejte na tel.777345204.

Pohřební služba AUXILIA, s.f - majitel p. Jiří Havlák
Pobočka Jablonné v Podještědí
Adresa: Zdislavy z Lemberka 460

POHOTOVOST NON - STOP

471 25 Jablonné v Podještědí

602 652 696

Tel.: 487 728 841

732 470 470

Provozní doba: Po - Pá 8.00 - 15.00 hod.
ZELENÁ LINKA:

800 477 477

Naše pohřební služba Vám nabízí kompletní služby při sjednávání pohřbů do země
i kremace, kopání hrobů, vazby věnců a kytic, tisk smutečních oznámení, převozy.

SOLIDNOST - ÚCTA - SPOLEHLIVOST

Jaroslava Bártová • Sídliště 242/II • 471 54 Cvikov

www.masazeisis.wz.cz
telefon: 721 123 727, 737 455 717, 487 751 795
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Pozvánka

Inzerce

18. prosince 2009 ve 12 hodin
zazpívají žáci ZŠ
na návsi
u vánočního stromu
Srdečně Vás zveme!

Lukáš a Kateřina KLIMEŠOVI
prodej a servis výpočetní techniky
obchodní činnost
Mobil 777 015 720
E-mail klimesovi@volny.cz
WEB www.volny.cz/klimesovi
Po-Út : 8.00-11.30, 13.00-17.00
Čt-Pá : 8.00-11.30, 13.00-17.00

Adresa :
Kozinovo nám. 61/IV
MIMOŇ, 471 24
St : zavřeno
So : 9.00-11.30

Škola se loučí s rokem 2009
Ještě jsme se ani nevzpamatovali z prázdninového
lenošení a už máme za sebou jednu čtvrtinu školního roku.
A byly to opravdu rušné tři měsíce. V září do lavic usedli
noví prvňáčci, kteří už dneska umí přečíst krátké věty
a napsat první písmenka. Spolu se všemi staršími spolužáky v rámci projektu „Poznáváme svůj domov“ navštívili
Vlastivědné muzeum v České Lípě, zámek Zákupy, zámek
Lemberk a baziliku sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném
v Podještědí. Děti ze školy i mateřské školky měly možnost
zhlédnout několik divadelních představení.
Práce celé školy byla kladně ohodnocena Českou školní
inspekcí i patnácti ředitelkami základních škol z celého
okresu, které si naši školu přijely 11.listopadu prohlédnout.

A co nás ještě čeká do konce roku 2009?
Jako vánoční dárek od našeho sponzora PROVIMI PET
FOOD přijede za dětmi jejich oblíbené divadlo MAZEC,
koše s dárky přinese čert a Mikuláš a v pátek 18.prosince,
přesně na poledne, pozvou děti všechny rodiče a příznivce
školy na tradiční zpívání u stromečku.
A úplně na závěr chce celá škola poděkovat za velkou
podporu obci Brniště, sponzorům i rodičům a popřát všem
do roku 2010 hodně štěstí, spokojnosti, úspěchů a pevných nervů.
Mgr. Věra Tvrdíková

Vítání občánků
Dne 18. října jsme přivítali do života 8 nových občánků. Jsou to: Vít Koleňák, Natálie Lencová, Josef Maděra,
Hana Matysová, Karel Plechač, Václav Šauer, Alena Trpišovská, Veronika Zahradníčková.

Obrázky na titulní straně namalovala paní Dana Čápová a paní Věra Zemanová.
Šéfredaktor: Milan Jablečník; Redakční rada: Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková, Mgr. E. Plecháčová, Z. Stoklasová,
G. Tomková, I. Tomková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751
Toto číslo vyšlo 2. prosince 2009 nákladem 500 ks.

