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Nenechte si ujít

V tomto čísle najdete

Rybářský „maraton“ pro děti 27. – 28. června
na rybníku Vratislav
Brnišťská pouť 10. – 12. července
na Lesním zátiší
Festival Jurt 1. srpna na Lesním zátiší
Dožínky v sobotu 29. srpna
Výlet do Hřenska v sobotu 5. září

Rozhovor s Libuší Horáčkovou nejen o divadle
Nařízení o podomním prodeji
Výlety našich předškoláků a školáků
Vyjádření Kamenolomu k těžbě na Tlustci
Výsledky rybářských závodů

Vážení spoluobčané,
téměř polovinu roku máme za sebou a rychle se blíží léto.
Jaro bylo poměrně chladné, a tak věřím, že se v létě více
zahřejeme. Chtěl bych Vám v úvodu stručně připomenout
vydařené akce za poslední dva měsíce. Bylo to již tradiční
jarní otevírání Stezky hastrmanů, pořádané Podralským
nadačním fondem, kterého se zúčastnilo více než 350 místních a přespolních dětí. Rovněž i druhý ročník běžeckého
závodu Brnišťský půlmaraton se vydařil. Závodníci si
pochvalovali organizaci, trať i její okolí. Ve všech kategoriích se běhu zúčastnilo 274 závodníků. Také rybářské závody pro dospělé a o týden později pro děti na rybníku Vratislav byly povedené. Přes počáteční nepřízeň počasí se sešlo
hodně velkých i malých úspěšných rybářů. Určitě pěknou
akcí byla oslava Dne matek, konaná v kulturním domě
v Brništi. Věřím, že všichni přítomní se dobře pobavili při
tanci, ale také vystoupením dětí z naší školy. Všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci zmiňovaných akcí, patří
velké poděkování. Rovněž velký dík patří našim ochotníkům pod vedením paní Líby Horáčkové, kteří pro Vás připravili další skvělé divadelní představení. Pro velký ohlas
se do čtrnácti dnů hrála ještě jeho repríza.
V rámci pokračování budování chodníků na akci „Smíšená
stezka pro pěší a cyklisty – Brniště“ uspěla ve druhém kole

výběrového řízení z pěti přihlášených s nejnižší nabídkovou
cenou 1 987 tis. Kč (bez DPH) rma Strabag a.s. Jedná se
o dva metry široký asfaltový chodník, navazující na chodník z návsi, vedoucí pod čerpací stanicí k Ekocentru. I na
tuto akci obec získá dotaci od Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši cca 70 %. Stavba se bude realizovat
od června do konce srpna. Projekčně se pro příští rok připravuje další etapa chodníků od návsi k mateřské školce
a ke kulturnímu domu v Brništi.
V letním období se také bude budovat bezdrátový rozhlas
pro Luhov, nová ústředna pro obecní úřad, malá meteorologická stanice, povodňové čidlo na Panenském potoce včetně digitálního povodňového plánu – vše v rámci dotace
z Operačního programu Ministerstva životního prostředí
ČR „Varovné systémy před povodněmi“. Z dalších stavebních akcí se připravuje oprava a výstavba posledních třech
mostů na Panenském potoce v majetku obce v rámci odstranění škod po povodních 2013. Hotové musí být nejpozději
do konce roku 2016. Ve spolupráci s projektantem chystáme
přípravu výstavby hřišť a parku v Luhově a ve Velkém Grunově s výhledem realizace v příštím roce.
Poměrně často se v naší obci vyskytují podomní prodeje
a nabídky různých služeb. Nikdo si tyto rmy neobjednal
... pokračování na str. 4
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Z jednání zastupitelstva
Dne 25. 3. 2015 podal rezignaci na mandát zastupitele obce
p. Ing. Zdeněk Plecháč, kterou předal na 5. jednání zastupitelstva obce. Jako náhradník zaujal jeho místo pan Milan
Majerech a na dubnovém zastupitelstvu složil a podepsal
slib do rukou starosty obce.
Odborný lesní hospodář p. Josef Jirotka přednesl zprávu
o hospodaření v lesích za rok 2014 a zároveň zhodnotil
Lesní hospodářský plán za roky 2004-2013. Zastupitelstvo
obce vzalo zprávu na vědomí.
Zastupitelstvo schválilo zrušení veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce pro „Smíšenou stezku pro pěší
a cyklisty – Brniště“ z důvodu upřesnění zadávací dokumentace. Zastupitelstvo zároveň schválilo nové zadání
veřejné zakázky pro tuto akci a doplnění zadávací dokumentace o aktualizovaný soupis prací.
Zastupitelé schválili jako nového člena pracovní komise
pro Tlustec Milana Majerecha, který nahradil Ing. Zdeňka
Plecháče.
ZO schválilo sponzorský dar Grunováčku na nákup tří
stolů s lavicemi pro děti do klubovny Grunováčku v ceně

cca 10.000 Kč. Zastupitelstvo se dohodlo, že tento inventář
zakoupí obec a tyto stoly a lavice budou k potřebě i skautům a škole ve Velkém Grunově.
Z důvodu novely zákona o odpadech a prevence vzniku bioodpadů se obec rozhodla požádat o dotaci na pořízení kvalitních domácích kompostérů. Předpoklad podání žádosti
o dotaci je ještě v letošním roce jako společný projekt s Mikroregionem Podralsko. Každá z domácností proto obdržela
anketní a zároveň objednací lístek s cílem zjistit zájem
o tuto službu. Zájemci musí odevzdat vyplněný lístek na stanovená místa nejpozději do 19. 6. 2015. V případě nejasností volejte dotazy na obecní úřad, telefon 487 850 193.
V souvislosti se zákonem o bioodpadu navrhl p. Jediný
nákup štěpkovače, který by umožnil snížení nákladů na
odvoz bioodpadu na skládku SAP Boreček. Zastupitelstvo
zadalo p. Jedinému úkol sehnat podklady pro výběr štěpkovače, který se zakoupí do majetku obce. O možnostech prodeje štěpky občanům za úměrnou cenu bude ještě v budoucnu zastupitelstvo jednat.

Upozornění pro občany

Pozvánka

Druhá splátka poplatku
za komunální odpad je

Setkání zastupitelstva obce
proběhne ve středu 1. července
od 17 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Brništi.

30. 6. 2015

místostarosta Ing. Igor Jediný

Knihovny v Brništi
a ve Velkém Grunově
budou v době letních
prázdnin uzavřené.
První výpůjční den v Brništi 1. 9.
a ve Velkém Grunově 2. 9. 2015.

V neděli 31. května byli do naší obce přivítáni noví občánci: (zleva) Tadeáš Vinš, Adéla Kouřimská, Laura Daňková, Vanesa Ruczová, Michal Švarc
a Emma Michelle Sattlerová. Blahopřejeme také k narození Petra Majdiaka.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Povídání nejen o divadle s Libuší Horáčkovou
Naše obec v měsíci květnu opět žila kulturou. Ochotnické
divadlo pro Vás připravilo představení „Podivná paní
Savageová“. Pro velký úspěch bylo koncem měsíce reprízováno.
Moje otázky proto tentokrát směřovaly k paní magistře
Líbě Horáčkové, v jejíž režii divadlo vznikalo.
Paní Horáčková, prozraďte nám něco více o sobě a Vaší
lásce k divadlu.
Od narození bydlím v Brništi, je to pro mě „Domov s velkým D“. Žila jsem zde se svými rodiči, sourozenci a doufám, že v této malebné vesničce ještě nějaký ten čas pobudu. Pracuji 25 let jako učitelka ve škole ve Stráži pod Ralskem a ještě pořád mě ta práce baví. Pracovat s dětmi,
„vychovávat je“, rozvíjet jejich zájmy, ale i je něco naučit,
jsem asi zdědila po své mamince. Ta se také celý život věnovala dětem, ale hlavně divadlu. Mám jednoho syna Robina
a dvě rozkošná vnoučátka, která mi dodávají elán, radost
a sílu do života. Vyplňují vedle divadla veškerý můj volný
čas a jsem s nimi moc šťastná.
Divadlo v Brništi má hodně dlouhou tradici, viďte?
Ochotnické divadlo u nás funguje už od roku 1946. Brniště
mělo štěstí na lidi, kteří se sem po válce začali stěhovat. Už
po pár měsících pobytu pana Jaromíra Lapáčka v Brništi se
zde divadlo začalo hrát. Hned na úvod to byla velice náročná hra od A. Jiráska „Skaláci“. Vzpomínala jsem, že jsem
lásku k divadlu zdědila po své mamince. Ta už hrála jako
šestnáctiletá mladou kněžnu i v této hře. Významných osobností bylo ale v Brništi více. Současníkem i nástupcem pana
Lapáčka byl pan František Kadrnka, který po něm převzal
režisérské žezlo. Velmi významnou osobností spojenou
s kulturním děním v Brništi byl i František Borovička. Jeho
„Masopustní soud rychtáře z Brn“ z roku 1966 je nezapomenutelný.
A co herci a občané, jak to jde v Brništi dohromady?
Když bychom se prošli Brništěm a měli ukázat na všechny
ty, kteří měli s divadlem něco společného, v každém domě,
v každé rodině bychom někoho našli. Někdy to byly i celé
rodiny, které tomuto fenoménu propadly. Svědčí o tom
i výčet všech herců, které byste našli ve vzpomínkové knize
k 50. výročí založení divadla v Brništi. A zájem o divadlo
byl stále velký. Prarodiče i rodiče šli příkladem svým
dětem. Probouzeli v nich lásku k divadlu.
Bylo tomu tak i ve Vaší rodině?
Od roku 1959 se role režisérky ujala právě moje maminka.
Tak vstoupilo divadlo také do naší rodiny a stalo se jeho

nedílnou součástí. Žili jsme jím všichni, i taťka pomáhal,
když bylo potřeba něco přivézt nebo někam něco odvézt.
S dětmi a mládeží mamka nastudovala na pětadvacet her.
Za zmínku stojí asi všechny pohádky. „Babička“
a „Charleyova teta“ se hrály dokonce dvakrát.
Život utíkal, přinášel nejrůznější změny, přibývaly i roky
a také nemoci. A tak v devadesátých letech mělo divadlo
v Brništi krátkou pauzu. Měli jsme ale štěstí. Opět se našel
někdo, komu „prkna, co znamenají svět“ nebyla lhostejná.
Byl to pan Ladislav Svoboda. V roce 1959 hrál své první
divadlo. V roce 1995 se ujal role režiséra brnišťského souboru. A tak by se čísla 5 a 9 dala považovat za magická (9559, pozn. redakce). V osobě pana Svobody mělo ochotnické
divadlo v Brništi opět úspěšného pokračovatele. Prvním
jeho představením byla „Moudrá ševcová“. Hned v roce
1996 se hrála potřetí „Charleyova teta“.
A nějaká další jména, která jsou spjata s divadlem?
Divadlo v Brništi, ale myslím, že i Brniště jako takové,
mělo co do režisérů a lidí, kteří divadlo milovali, opravdu
vždycky štěstí. Režisérská štafeta se předávala jaksi automaticky. Dalšími pokračovatelkami byly Judita Brožová,
Jitka Štefanová a Šárka Mercová. Nemohu nevzpomenout
paní Stanislavu Kavenskou, která pro nás a pro naši mládež
sepsala několik kabaretů. Měly velký úspěch a herci mohli
ukázat i své pěvecké schopnosti. Jak jsem se již zmínila,
život provázejí nejrůznější situace. Tak se stalo, že divadlo
v Brništi se opět na nějaký čas odmlčelo. To ale za mnou
začali přicházet herci, tedy kamarádi a známí, že mají touhu
opět něco nacvičit. Přišli za mnou asi proto, že jsem se
kolem divadla i v minulosti stále „motala“. Tedy hlavně
jsem dělala nápovědu a pomáhala se vším, co bylo potřeba.
A tak jsme se do toho dali!
Jak to bylo s výběrem posledních her?
Pravda je, že divadlo je moje velká vášeň. Když mohu, jedu
se podívat i do velkých divadel na opravdické herce.
Ve škole v rámci hodin češtiny velice využívám dramatickou výchovu a v minulosti jsme i s dětmi ve Stráži občas
něco nacvičili. A tak jsme se do toho s „dospěláky“ v Brništi znovu pustili! Největším problémem a asi nejtěžší ze
všeho bylo vybrat nějakou pěknou hru. Hledali jsme v tu
chvíli všichni po knihovnách, po známých i na internetu. To
trvá ze všeho nejdéle. Poslední dvě hry, které jsme nastudovali, jsme získali od stejně nadšených „bláznů“ z Ledců na
Mladoboleslavsku.
... pokračování na str. 4
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... pokračování ze str. 1

a jsou zaměřeny hlavně na starší občany. Po podpisu smlouvy dochází pak k rozčarování a snaze jejich komplikovaného zrušení. Z důvodu prevence těchto případů schválilo
zastupitelstvo Nařízení č. 1/2015, kterým se stanovuje
zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území obce
Brniště. Úplné znění nařízení najdete uvnitř tohoto čísla.
V poslední době opět probíhají jednání s těžaři ohledně
záměru znovuobnovení těžby na Tlustci. V minulém čísle
jste byli informováni o podmínkách ze strany obce. V tomto
čísle naleznete příspěvek rmy Kamenolom Brniště. Jedná
se výhradně o jejich stanovisko. Pro upřesnění uvádím, že
v článku zmiňovaná částka pro obec 42 mil. Kč je za období

předpokládané těžby (minimálně 20 let). Firmou předložený návrh dohod k zajištění požadavků obce je předmětem
posouzení právníka a dalších jednání zastupitelů.
Přibližně za pět týdnů proběhne v areálu Lesního zátiší tradiční Brnišťská pouť. Program bude tentokrát rozšířen
i na pátek a je připraven tak, aby oslovil všechny generace.
Chystáme opět zvýhodněné sobotní vstupné s předprodejem
na obecním úřadě. Věříme, že počasí nám bude přát
a všichni jste na tuto pouť srdečně zváni.
Protože se blíží doba prázdnin a dovolených, přeji Vám
k jejich prožití maximální pohodu, hřejivé sluníčko
s načerpáním nových sil a energie.
Váš starosta, Ing. Ivan Pastorek

Povídání nejen o divadle s Libuší Horáčkovou
Divadlo potřebuje kromě nadšených herců mnoho dalšího, že?
Ano, nejsou jenom herci, je to i zázemí, kulisy a kostýmy.
Díky obci nemáme problémy se zkoušením, sál kulturního
domu je nám plně k dispozici. Za to děkujeme. Scénu většinou vymyslíme a tvoříme společně, před premiérou každý
z nás přinese půl svého šatníku. Pak se volá paní Anička
Drbohlavová, která to odborným okem okoukne, přešije,
upraví, nazdobí a můžeme jít na to. I zde bych mohla jít do
historie našich šiček a kostymérek. Vzpomínám na paní
Mercovou nebo Trojanovou ze Stráže (sestru paní Drbohlavové).
A něco více k poslednímu divadlu?
Co říci? Myslím, že se to mým hercům (doufám, že je tak
mohu nazývat) moc povedlo. Jsou zkrátka šikovní a určitě

... pokračování ze str. 3

divadlo všichni milují. Už jen proto, že nás hrálo hodně,
každý měl jinou pracovní směnu a bylo opravdu velmi
těžké se domlouvat na časech, kdy se můžeme všichni sejít.
Ale když se chce, tak to jde a dílo se podaří. A nám se podařilo. Za to bych jim chtěla všem moc poděkovat. Doufám,
že je tento mimořádně zdařilý výkon nastartuje k nastudování ještě mnoha dalších představení. Děkuji i věrným divákům, kteří nás podporují. Je pro Vás radost hrát. Budeme
s kolegy dělat vše, abychom Vás nezklamali.
I já přeji všem hercům ochotnického divadla hodně dalších
úspěchů na „prknech brnišťského sálu“, ať nadšení vydrží.
Už teď se jistě i s občany Brniště těším, čím nás překvapíte
v dalším roce. Ať chuť a nadšení pro divadlo vydrží, zkrátka, ať se daří. Děkuji za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala
Mgr. Daniela Pastorková

OBEC BRNIŠTĚ Nařízení č. 1/2015,
kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje v obci Brniště
Zastupitelstvo obce Brniště se na svém zasedání dne 29.
4. 2015 usneslo vydat svým usnesením č. 50/2015 na
základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst.
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, toto nařízení obce:
Čl. 1 Základní pojmy
Podomní prodej - nabídka, prodej zboží či poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno nebo prodáváno zboží či poskytovány služby uživatelům v objektech
určených k jejich bydlení.

Pochůzkový prodej - nabídka, prodej zboží či poskytování
služeb, u kterých nedochází k pevnému umístění prodejního
zařízení nebo zboží, je provozovaný formou pochůzky, při
níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledán
prodejcem z okruhu osob na veřejných prostranstvích.
Čl. 2 Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb jsou zakázány na celém katastru obce Brniště.
Čl. 3
Kontrola Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí OÚ
Brniště prostřednictvím pověřených pracovníků.
Čl. 4
Sankce Porušení tohoto nařízení bude sankcionováno dle
zvláštních právních předpisů1).
Čl. 5
Závěrečná ustanovení Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení na úřední desce.
Ing. Ivan Pastorek
starosta

Ing. Igor Jediný
místostarosta

-----------------------------------------------------------------------------1) § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů a § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
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Konec školního roku je tu!
Blíží se konec školního roku a k němu neodmyslitelně patří
výlety. Celou sérii zahájila MŠ svou návštěvou Zoo v Doksech. Všem tento park doporučujeme, děti byly nadšené
nejen z prostředí, ale hlavně z blízkého kontaktu se zvířaty,
která mohly i krmit. Chceme poděkovat rmě Partner in Pet
Food za její sponzorský příspěvek na tento výlet.
Děti ze ZŠ si na výlet vyrazily do našeho hlavního města.
Jely lanovkou na Petřín, vyšláply 299 schodů na rozhlednu
a zhodnotily své postavy v zrcadlovém bludišti. Prošly celý
Pražský hrad a neodpustily si zastávku na Karlově mostě
u zázračného křížku, kde každý potichu vyslovil své tajné
přání. Zapršelo nám i štěstí, ale nikomu déšť nevadil. Děkujeme Kamenolomu za částečné sponzorování této cesty.
A co nás ještě čeká? Přece oslava Dne dětí. Celá škola
se vyřádí na atrakcích dětského hřiště Smeťák v Liberci.
Se školou se rozloučí 5. třída, která společně se 4. třídou
stráví víkend ve Starých Splavech u Máchova jezera. Aby
se žáci moc netrápili, skončí jim školní rok již v pátek 26. 6.
2015. A hurá na prázdniny!

Předškoláci v ZOO parku v Doksech

Mgr. Věra Tvrdíková
ředitelka MŠ a ZŠ

Vystoupení žongléra
očima žáků 5. třídy
V úterý 19. května proběhlo představení žongléra v ZŠ
Brniště na hřišti za školou. Vystupoval tady žonglér jménem Cik-cak. Žongloval nejdříve s jedním míčkem a nakonec se sedmi míčky. Také žongloval s ohněm na jednokolce.
To bylo hodně nebezpečné. Dále nás okouzlil cvičením s
diabolem, které házel do výšky asi 8-10 metrů. Nakonec nás
učil žonglovat a zacházet s diabolem. Moc se mi to líbilo.
Napsal Jan Záhorec

V úterý 19. května 2015 proběhlo vystoupení žongléra,
které se uskutečnilo v ZŠ Brniště. Žonglér se nám představil a začal žonglovat. V pozadí hrála veselá hudba. Žongloval nejdřív s velkými i malými míčky, potom přišly na řadu
kužele a všichni jsme mu tleskali. Předváděl triky s diabolem a házel ho do velké výšky. Měli jsme si dát pozor, ať
nám nespadne na hlavu. Nejtěžší a nejobtížnější byly louče,
které zapálil, vyskočil na jednokolku a začal s nimi žonglovat. Všichni se báli, že spadne. Když představení skončilo,
žonglér se uklonil a všichni mu tleskali k utleskání.

Na výletě v Praze

Napsal Jakub Hruška

V úterý 19. května 2015 jsme v Základní škole Brniště
zhlédli vystoupení pana žongléra. Byl vynikající, moc se mi
to líbilo. Vyprávěl nám o žonglérství, a jak se to můžeme
začít učit. Ptal se, jestli chce někdo zkusit diabolo? Já jsem
se přihlásil a zkusil jsem to. Bylo to zábavné. Ale nejvíce se
mi líbila jednokolka. Žonglér potřeboval asistenty, aby mu
podali louče. Nastoupil na jednokolku, podali jsme mu
louče a on je zapálil a začal žonglovat. To se mi líbilo nejvíce.
Napsal Ondřej Ptáček

Cesta lanovkou na Petřín
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EKO dění aneb co se událo a co nás čeká v Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za minulým měsícem:
V měsíci dubnu jsme se mohli vidět každý víkend. A nejen
v Ekocentru, ale i na Stezce hastrmanů, na půlmaratonu
nebo na čarodějnické stezce. Pravidelný program Ekocentra
stále běží, a to až do prázdnin.
Připravujeme:
3. 6. 2015 od 16.00 hod. Relaxační a tvořivý večer
– Tai-chi ve výukové zahradě.
10. 6. 2015 od 15.00 hod. Ekokroužek – Kdo žije ve vodě?
17. 6. 2015 od 16.00 hod. Relaxační a tvořivý večer
– Powerjoga a joga
24. 6. 2015 od 15.00 hod. Ekokroužek
– Vyhodnocení celoroční hry
O prázdninách můžete očekávat třetí ročník Festivalu jurt
na téma „Voda je život“ dne 1. 8. 2015. Léto zakončíme tradičními Dožínkami Brniště 29. 8. 2015.
V přednáškovém sále Ekocentra Brniště můžete navštívit
během května výstavu dětských kreseb ze soutěže „Zvířata
na Tlustci“, a v červnu výstavu olejových obrazů Vlasty
Smrčkové s názvem „Kolem sebe“.
Mimo jiné se s aktivitami Ekocentra můžete aktuálně setkat
na oslavách Dne dětí v Brništi a v Mimoni. Moc se na Vás
všechny těšíme, užívejte krásných slunečných dnů a děkujeme za Vaši přízeň.
Katka Filingerová a tým PNF

6

11

ZE ŽIVOTA V OBCI

Brnišťské kulturní jaro
Letošní jaro se významně projevilo množstvím kulturně
zábavných i společenských akcí v naší obci. Připomeneme
si jarní otevírání Stezky hastrmanů, Brnišťský půlmaratón,
pálení čarodějnic, rybářské závody i Den matek s milým
vystoupením dětí. Doplňovaly je i další programy Podralského nadačního fondu, ve sborovém domě Bratrské jednoty baptistů, dětském Grunováčku i společenských organizací. Bohatá účast dětí i dospělých svědčí o značném zájmu
o tyto akce a tím i o dobré kulturní úrovni celého obecního
společenství.
I divadelní představení Johna Patricka „Podivná paní
Savageová“ překvapilo diváky v obsazeném sále kulturního
domu v Brništi. V režii paní Libuše Horáčkové a technickém zabezpečení pana Vladimíra Vaniše předvedlo jedenáct
našich spoluobčanů dokonalou úroveň divadelního umění
ochotnického herectví. K takovým výkonům rozhodně přispěla i obdivuhodná mnohaletá tradice brnišťských divadelníků, kteří se zdokonalovali ve svém herectví v několika
generacích. Věříme a těšíme se, že i v budoucnu nás zdejší
ochotníci překvapí dalšími úspěšnými divadelními zážitky.
Dík a uznání si zaslouží všichni obětaví lidé, kteří se na
bohatém kulturním programu letošního jara podíleli.
Iva Tomková

PODĚKOVÁNÍ
Jako každoročně, byla i letos oslava Dne matek velmi vydařená. Poděkování patří dětem a pí učitelkám za působivé
vystoupení, obci Brniště a všem dalším, kteří se podíleli na
přípravě vynikajícího občerstvení a také muzikantům,
jejichž melodie nenechaly téměř žádnou z nás dlouho sedět
u stolu. Obdarované hezkou kytičkou a s dobrou náladou
jsme se po půlnoci vracely domů.
Anna Šamajová

Vyhodnocení rybářských závodů
V pátek 1. května proběhly tradiční rybářské závody pro
dospělé, kterými byla otevřena rybářská sezona na rybníku
Vratislav. Hned další víkend, v sobotu 9. května si v chytání
ryb zasoutěžily děti. Každá ulovená ryba byla změřena, kdy
každý centimetr ryb znamenal jeden bod.
Umístění v kategorii dospělých:
1. Miroslav Pulda – 941 bodů
2. Matěj Ježek
– 612 bodů
3. Michal Pulda – 603 bodů
Umístění v dětské kategorii:
1. Jiří Dolanský – 791 bodů
2. Denis Hofman – 643 bodů
3. Patrik Versbach – 571 bodů
Vyhlášení vítězů se zúčastnil i pan starosta Ivan Pastorek,
který předal ceny všem úspěšným rybářům. Děkujeme sponzorům: obci Brniště, ZOD Brniště a panu A. Matysovi
z rmy „Glass Metal”.
Na závěr školního roku, 27. a 28. června připravujeme pro
děti 24hodinové chytání ryb.
Bohouš Eliáš
správce rybníka
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Vážení čtenáři a obyvatelé okolí kopce Tlustec,
dostává se Vám do rukou článek, který má pomoci k pochopení záměru sanačně-rekultivační těžby v dnes již roztěžené
a narušené lokalitě kopce Tlustec. Jednotlivé kapitoly
vysvětlují či popisují plánované práce na tomto území.
Nezakrýváme, že sanace a rekultivace bude provázena těžbou vysoce kvalitního čediče, ale pouze cestou obnovy
těžby se dostaneme k nální fázi sanace a rekultivace historicky dotčeného území a následného zpřístupnění pro
turistickou veřejnost. Právě jenom těžba čediče může
nancovat celkovou sanaci a rekultivaci kopce Tlustec. Do
projektu jsou zapojeni odborníci jako Mgr. Tomáš Gremlica
z Ústavu pro ekopolitiku, nebo RNDr. Václav Cílek, CSc.
z Geologického ústavu Akademie věd České republiky
a mnoho dalších odborníků, kteří jsou přesvědčení, že tento
předkládaný záměr je nejšetrnějším řešením jak ve vztahu
k přírodě, tak i na veřejné zdraví místních obyvatel. Nejen
z důvodu stanovení dobývacího prostoru, ale i z plnění bezpečnostních podmínek vycházejících z báňských předpisů
v oblasti Tlustce je pro veřejnost již několik desítek let
kopec uzavřen, jelikož se jedná o prostor se zvláštním režimem vstupu. Okolí kamenolomu nelze bez provedené sanace a rekultivace otevřít lidem, protože lomové stěny jsou
z předchozí těžební činnosti nezabezpečené, hrozí zde zřícení osob z velké výšky nebo zavalení kameny. Záměr naší
společnosti je „napravení předchozích záměrů v území roztěženého kopce“, nikoliv otevření nového kamenolomu
v nezasažené zelené přírodě, která nikdy nebyla poznamenaná lidskou činností.
Je potřeba neopomenout fakt, že kopec je historickou těžbou silně narušen a projekt naší společnosti vyřeší místní
problematiku jednou pro vždy tím nejšetrnějším způsobem,
a proto je zde opodstatněná obava, že v případě neúspěchu
tohoto projektu můžeme očekávat kdykoliv v budoucnosti
jinou skupinu osob se zcela odlišným projektem, který bude
mít absolutně jiný cíl, může být absolutně odlišný až devastující vůči přírodě i člověku vzhledem ke snižujícím se zásobám kameniva v Libereckém kraji – tedy potřebě stavební
suroviny.

výchozu Rabenstein a k nepřekročitelnosti kóty 470 m n. m.
Rekultivace bude realizována v etapách a rozsahu závislém
na postupu těžby. Celkem je rekultivace rozdělena do pěti
etap. Rekultivace bude následovat bezprostředně po ukončení těžby v jednotlivých etapách. Tento postup společnosti
ukládá proces EIA (vliv záměru na životní prostředí) schválený Ministerstvem životního prostředí a schválený projekt
Sanace a rekultivace Krajským úřadem Libereckého kraje.
Dotěžené úseky budou bez prodlení zajištěny a budou na
nich provedena vhodná rekultivační a zmírňující opatření.
Výsevem vhodných dřevin a zakládáním mokřadů bude
zajištěn nerušený start samovolných přírodních procesů.
Věříme, že takováto šetrná práce s přírodou přispěje
k pochopení a tudíž i kladnému postoji k sanačněrekultivační těžbě na kopci Tlustec.
Nedělejme ze znovuotevření již historicky roztěženého
kamenolomu zbytečně velikou kauzu, která je úmyslně zveličována nepravdivými, neúplnými či schválně zavádějícími fakty spojenými s těžbou a to osobami, kterým ve
výsledku nejde o přírodu, ale o své zájmy, které se právě za
slovo „příroda“ snaží schovat. Různá občanská, nebo ekologická sdružení nás obviňují, že sanace a rekultivace poškodí
přírodu na Tlustci. Opak je pravdou. Správně rekultivovaný
lom se stane rájem vzniku nové bioty a biodiverzity - přírodovědci ukázali, že právě opomíjená, členitá místa jako
jsou lomy, pískovny a dokonce některé haldy se stávají útočišti vzácných druhů, které z monokulturního lesa či zemědělské kukuřičné pouště utekly do komfortu starých zahrad
a hřbitovů, anebo na opuštěná průmyslová stanoviště. Jako
příklad můžeme uvést dotěžený vápencový kamenolom
Amerika, kde po rozsáhlé těžbě vznikla státní přírodní
rezervace s obrovskou návštěvností, která má být povýšena
na kulturní památku. Proto je zde i myšlenka, že v postrekultivační době je možné s obcí Brniště hledat nejlepší možnou variantu pro výstavbu vyhlídky, která bude nejen na
turistické trase, ale i poblíž vlakové stanice, a napomoci tak
turistickému ruchu v obci ve vztahu k podpoře např. restauračních zařízení či jiných služeb.
Pro klidnou existenci společenství lidí je nutné najít určitou
Proč sanace a rekultivace kopce Tlustec?
obživu, aby mohl být spuštěn pomyslný ekonomický cyklus
Kopec Tlustec byl těžbou čediče zásadním způsobem naru- ve smyslu zaměstnání, následného podporování místních
šen již v minulosti. Současná situace naléhavě vyžaduje cel- obchodů, pohostinství či dalších veřejně prospěšných slukové řešení, které musí být ukončeno v rámci sanace žeb v místě bydliště. To je přeci jeden ze základních důvodů
a rekultivace denitivním zahlazením těžební činnosti pro pochopení našeho projektu. Pokud nebude v místě bydz minulosti. Přestože těžba spojená se sanačně- liště vytvořeno pracovní místo, tak je celkem logické, že
rekultivačními pracemi bude mít vliv na své okolí, je záměr nastane odliv mladých rodin kamkoliv jinam za prací, nebo
společnosti, kterou zastupuji, ekologicky nejpříznivější vari- za vzděláním potomků a to nikdy nemůže vést k dalším
antou.
úspěšným krokům rozvoje obce.
Zahlazení jizvy na kopci, pokud má být provedeno na odpovídající úrovni, vyžaduje značné nanční prostředky. Co je sanace a rekultivace?
Při napjatých veřejných rozpočtech nelze dnes očekávat Sanací se odstraní a napraví změny v krajině, ke kterým
investice z jiných zdrojů než od soukromých podnikatel- došlo při historické těžbě. Například zmizí zastaralá a nepoských subjektů. Kopec nelze ani v této podobě opustit třebná technologie včetně staveb, které sloužily při těžbě
a otevřít veřejnosti. Za prvé, se jedná o dobývací prostor, v minulých desítkách let, jelikož v současné době využijekam je zákaz vstupu a za druhé, lom je v současné podobě me moderní technologii, která je naprosto odlišná od té předživotu velmi nebezpečný.
chozí neekologické, neekonomické a v neposlední řadě neesNaše společnost nabízí nejšetrnější řešení, jak provést de- tetické ve vztahu k pohledu na krajinný ráz. Sanace bude
nitivní zahlazení těžbou dotčeného území. Zároveň se chce zaměřena na prostor samotného lomu. Zmírní se ostré svahy
podílet na rozvoji obce a okolí, tak aby byla vyřešena lomu tak, aby byl prostor bezpečný pro veřejnost a lidé se
budoucnost kopce. Téměř veškeré těžební kroky vedou mohli v krajině volně pohybovat. Na sanaci plynule navak provedení celkové sanace a rekultivace ložiska. Zachová- zuje rekultivace. Jedná se zejména o zalesňování oblasti
na bude vrcholová část kopce. Silueta kopce se tak nezmě- výsevem a výsadbou místních dřevin. Vytvoří se přírodní
ní. Zároveň se nebude dobývat ve vrcholných partiích lomu. mokřady, které pomohou zachovat a případně rozšířit popuNa úrovni původní první etáže, dojde k zachování skalního lace živočichů a rostlin. Tyto kroky zajistí vyšší biodiverzi-
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tu. Naše společnost má založený tzv. vázaný účet u banky,
kde jsou uloženy nanční prostředky ve výši 1,5 milionu
Kč, a tato částka se navyšuje s postupem prací. K uvolnění
určité části nancí je nutné obdržet od Báňského úřadu rozhodnutí, kde je přesně stanoveno, na kterou etapu rekultivace budou prostředky použity a v jaké výši, aby se nemohl
stát stejný případ jako v minulosti, že společnost nedostojí
svému závazku rekultivace území a ponechá roztěženou přírodu bez dalších sanačně-rekultivačních kroků. Úřady
schválený Plán Sanace a rekultivace kopce Tlustec je podmínkou pro zahájení jakýchkoliv prací na kopci. Bez sanace
a rekultivace není možné kopec zpřístupnit turistické veřejnosti, protože je zde důlní dílo, kde je ze zákona zakázán
volný pohyb osob.
Přínosy lomu pro okolí:
Obchvat obce Luhov
Pracovní místa
55 milionů Kč pro obec
13 % zájmového území
Kámen pro místní zdarma
Silniční obchvat
Společnost KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s. je připravena
vybudovat obchvat obce Luhov, který je zakotven v platném územním plánu. Odhadované náklady jsou přibližně
13 milionů korun. Obchvat je projektován jako silnice
3. třídy a bude se jednat o veřejnou komunikaci, která bude
sloužit jednak místním lidem a podnikatelům a jednak pro
tranzitní dopravu, která nyní přes obec projíždí. Pro fungování kamenolomu není obchvat důležitý, protože odvoz
materiálu bude z větší části realizován po železnici.

jiných organizací. Z tohoto důvodu jsem vyzval vedení
obce na prohlídku stávající těžebny, abychom se navzájem
pochopili, že se nejedná o kamenolom o rozloze celého kopce, ale o jeho pouhou minoritní část pod jeho vrcholem včetně velmi podrobného vysvětlení hlavních rozdílů mezi předchozí technologií a způsobu dobývání oproti současnému
projektu, který je tou nejšetrnější možnou variantou. Jsem
přesvědčen, že tato návštěva lomu ukázala zastupitelům,
že celý projekt je potřebný realizovat už jen z hlediska bezpečnosti, jelikož vedení obce bylo přímo pod třicetimetrovou těžební stěnou, která se postupem času díky povětrnostním vlivům rozpadá. Tato oblast je zabezpečena pouze
výstražným opatřením ve formě mnoha zákazových značení. Tudíž je zcela nevhodné hovořit o těžbě Tlustce a přesné
formulování je sanačně-rekultivační těžba roztěženého
kamenolomu na Tlustci.
Kámen zdarma pro místní
Každá domácnost bude mít nárok na přiměřený objem kamene ročně. Kdo bude mít zájem, může si z kamenolomu
odvézt kámen na drobné stavební úpravy. Nebude nutné
dovážet kámen na opravu zídek, vysypání cestiček několik
desítek kilometrů – výrazně menší ekologická zátěž pro
životní prostředí a nižší ekonomická zátěž pro domácnosti.
Rovněž poskytneme kamenivo jako surovinu potřebnou pro
výstavbu protipovodňového opatření a jiné nezbytné havarijní potřeby místních občanů.

Závěrem
V současné době naše společnost předložila vedení obce
Brniště Smlouvu o vzájemné podpoře, která zejména zahrnuje body z usnesení zastupitelstva obce. Tato smlouva
dokládá, že naše společnost celý projekt myslí skutečně
vážně a že se nejedná pouze o řečené sliby, ale fakta, která
Pracovní místa
Při plném provozu lom zaměstná až 45 osob. Práci najdou touto smlouvou dokládáme např. ve smyslu nanční podpojak technici pro obsluhu strojů a strojních zařízení, tak admi- ry vůči obci ve výši 42 milionů Kč do obecní pokladny a dalnistrativní pracovníci, nebo rekvalikovaní zaměstnanci ších 13 milionů Kč ve formě zhotovení obchvatu Luhova.
z jiných oborů. Kamenolom bude nabízet obživu i místním Celková nanční podpora v hodnotě 55 milionů Kč je nad
živnostníkům, protože budou potřeba různé revize apod. rámec ročních zákonných úhrad (úhrada z vydobytého
Nedílnou součástí těchto pracovních míst je i rozvoj míst- nerostu a plochy dobývacího prostoru), které obec Brniště
ních podnikatelů a zvýšení tržeb např. prodejny, restaurace, získává mimo již zmiňovanou smlouvu a která bude naplněna za předpokladu souhlasného usnesení Zastupitelstva
nebo pošta či služby.
obce Brniště se záměrem naší společnosti. Pokud bude usnesení zastupitelstva obce vůči záměru nesouhlasné, smlouva
55 milionů Kč pro obec
Kamenolom Brniště se bude podílet na rozvoji obce a komu- zaniká a nanční prostředky připravené pro obecní pokladnit v okolí. Nabízíme nanční příspěvky nad rámec zákon- nu včetně výstavby obchvatu budou použity na další kroky
ných úhrad (které budou navyšovány novelou právních před- naší společnosti ke spuštění samotného záměru. V tuto chvípisů) ve výši 42 milionů korun na investice mimo již zmi- li nastává otázka pro každého občana, zda je rozumné
ňovaného obchvatu Luhova, a to do školství, sportu, provo- dopustit odliv nabízených nančních prostředků, výstavbu
zu dobrovolných hasičů, podpory domácností a další aktivi- obchvatu a dalších výhod pro obec jen proto, aby tzv. otázty. V současnosti probíhají jednání, na jaké činnosti a jakým ku kamenolomu posunuli o nějaký čas dále, protože dnes už
mechanismem budou nanční příspěvky vkládány do roz- všichni víme, že jednou se lom znovu otevře, ať je to dnes,
nebo zítra.
počtu obce.
Je zcela pochopitelné, že utvoření objektivního názoru není
Pouze 13 % těžbou dotčené plochy z celkové plochy pro ne zcela přesně informovaného občana jednoduché, protože zde panuje naprosto oprávněná obava ze zkušeností
dobývacího prostoru zájmového území
Projekt, který byl významně podpořen Ministerstvem život- s předchozí těžbou a těžebními organizacemi. Naše společního prostředí, se realizuje především na historicky roztěže- nost naopak má snahu komunikovat s veřejností, a proto
ném území a to pouze na 13 procentech plochy z celkové představila úplně odlišný záměr sanačně-rekultivační těžby
zákonem schválené plochy dobývacího prostoru - zájmové- a nejmodernější technologii, která zde bude používána pro
ho území, takže se skutečně nejedná o těžbu celého kopce, zdárnou koexistenci kamenolomu a obce. V dnešní době se
jak nám vkládá občanské sdružení do úst. Naše společnost stal celkem zažitý moderní trend využívání různých dotací
navíc rekultivuje plochy, které dle našeho projektu nejsou např. na provoz obce či opravy památek, ale je zde otázkou,
potřeba zatěžovat, ale jsou již poškozeny předchozí činností zda tento model způsobu vedení obecního nančního

ZE ŽIVOTA V OBCI

14

mechanismu bude schopný dostát svému účelu do budoucna
vzhledem k daleko složitějšímu procesu využití dotačních
fondů v nejisté politické situaci nejen v naší republice,
ale i Evropě. Proto je nutné využívat místních subjektů
a spolupracovat s místní podnikatelskou sférou.
Výňatek z článku Lomy jako jizva i ozdoba krajiny,
Týdeník EURO č. 35
„Lom zde správně vůbec neměl vzniknout, ale stojí tu.
Co se s takovým prostorem dá dělat? Místní kámen je kvalitní, hodí se i na výrobu minerálních vat na zateplování
domů. Kámen je žádaný. Přímo pod lom vede železnice.
Celkem jednoznačně nám vyjde, že lom má cenu opatrně
dotěžit a pak dobře rekultivovat. Je lepší využít starého
lomu než někde v okolí otevřít nový. Důležité je neměnit
linii horizontu, tedy netěžit ve vyšších polohách a lom pak
velice pečlivě rekultivovat. Nejedná se o to, aby rychle
zarostl zelení, ale aby těžba vytvořila složitý tvar, kde
budou existovat různá stanoviště – otevřené suťové pole,
zastíněné a vlhké úpatí skal a naopak teplá, sluncem ozářená skaliska.“
Autor: RNDr. Václav Cílek, CSc. - geolog a klimatolog,
Geologický ústav Akademie věd ČR
Kopec Tlustec se teprve po ukončení sanace a rekultivace
může stát plnohodnotným turistickým cílem. Nyní každý
turista musí zůstat stát pod kopcem. Bude zde možné vybudovat například geopark, turistické stezky, stezka po stopách těžby, nebo rozhlednu. Pouze plánovaná sanace
a rekultivace dokáže Tlustec otevřít člověku.
Výňatek z článku Českolipský deník ze dne 20. 4. 2015
„Hodně se o něm mluví, ale málokdo ho opravdu zná nebo
byl na něm. Zvláštní paradox mediálně proslulého, ale jinak
docela neznámého kopce Tlustec, za jehož záchranu před
těžbou čediče se už třetí dekádu bijí občanské iniciativy
a lidé žijící v okolí kopce, by mohl v budoucnu skončit.
Tlustec by se mohl otevřít turistům a na jeho vrcholu by
mohla vzniknout vyhlídková místa nebo dokonce rozhledna. Nový pohled na věc v sobotu u příležitosti oslav Dne
Země ve Velkém Valtinově, ležícím přímo pod Tlustcem,
zmínili náměstek hejtmana Libereckého kraje Josef Jadrný
i starosta Jablonného v Podještědí Jiří Rýdl.
,Byl jsem se s těžařem podívat nahoře na kopci, abych na
vlastní oči viděl, jak to tam vypadá. Skončená těžba zanechala kopec ve velmi špatném stavu, jsou tam velice nebezpečná místa, mělo by se s tím něco udělat,' řekl lidem, žijícím pod Tlustcem, starosta Rýdl.
,Pokud se to zabezpečí, mohou být na Tlustci rozhledna
nebo vyhlídková místa s nádherným rozhledem,' doplnil
Rýdl. Otázka je, jak by se měl Tlustec zrekultivovat. Může
se stát, že to může být i za cenu toho, že by se konkrétní
místa upravovala drobnou těžbou.“
Při psaní tohoto článku jsem plně přesvědčen, že při jeho
čtení o budoucnosti kopce vyvstane mnoho otázek, které
jsou jistě řešeny v mnoha strategických dokumentech, které
jsou k dispozici na obecním úřadě, a je mi naprosto jasné,
že zmiňované materiály se velmi obtížně čtou, proto naše
společnost vždy byla a je plně připravena vysvětlit jakoukoliv otázku místní samosprávy či samotných občanů.
Petr Houska
Ředitel společnosti KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s.

Komplexní systém zakryté dopravní technologie z těžebních a skládkových
míst v lomu je znázorněn na obrázcích.

SŽ „EVA“ – DĚKUJE
Děkuji místním hasičům a střelcům za postavení vatry na
čarodějnice a EKOCENTRU Brniště za čarodějnickou
stezku, která se moc líbila. Byla to pěkná změna do zaběhnuté akce. Též děkuji zemědělskému družstvu spolu s Prominentem za výborné PODRALSKÉ ŠPEKÁČKY.

SŽ „EVA“ – PŘIPRAVUJE
Tak se nám blíží prázdniny a s tím již každoroční výlet za
krásami naší matičky České. Letos se vydáme kombinovanou dopravou autobus–vlak–loď do HŘENSKA a dále pěšmo. Výlet se tentokrát uskuteční v sobotu 5. září.
Jelikož musíme stihnout lodní dopravu z Děčína s odplutím
v 9:00 hod. do Hřenska, budeme odjíždět z Mimoně rychlíkem v 7:17 hod. Do Mimoně se dopravíme buď auty a nebo
autobusem Compagu kolem půl sedmé. Přesné odjezdy
budou v srpnovém čísle a na plakátu před odjezdem. Návrat
mezi 19-20 hod. Záleží, který vlak stihneme.
Jízdné a vstupné:
- vlak opět zaplatíme jako hromadnou zpáteční jízdenku
- loď do Hřenska zpáteční jízdenka 180 Kč
- autobus na Mezní louku 19 Kč /dle výběru trasy/
- Pravčická brána vstupné 75 Kč, snížené 25 Kč
- Divoká soutěska jízdné loďkou 60 Kč, snížené 30 Kč
Nahlaste prosím v obchodě u Květy Kupkové do konce června, kolik Vás asi pojede, pravděpodobně budeme muset
objednat lodní lístky. Důležité je mít vhodnou obuv, abychom se nevraceli s puchýři, přece jenom něco nachodíme.
Případné změny budu hlásit včas. Již se těším na hojnou
účast.
Zdeninka Stoklasová
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Jarní fotbalové úspěchy

V sobotu 30. května si děti v rámci oslav dne dětí
zasoutěžily na Stezce hastrmanů v Brništi, kde na ně
čekalo 18 zábavných soutěžních úkolů.

Jarní část soutěže začali naši hráči proti Kunraticím domácím utkáním, které vyhráli poměrně snadno 4:0. Následovalo utkání v Mimoni proti tamní rezervě na umělé trávě, a to
našim hráčům moc nesvědčilo. Přestože jsme byli lepším
týmem, prohráli jsme o jednu branku 2:3. Další zápas proběhl na domácím hřišti proti Novinám. V prvním poločase
se zápas vyvíjel dobře, ale druhý poločas naši nezvládli, což
vedlo k prohře 2:3. Poté se mužstvo vydalo do České Lípy,
kde sehrálo zápas s rezervou Loko. Hráči ale nedokázali
využít vypracované šance a prohráli o jednu branku 0:1.
Následně jsme přivítali soupeře ze Zahrádek na zápase,
který jsme snadno vyhráli 5:1. Po tomto utkání následoval
zápas se sousedními Pertolticemi. Zde naši hráči dosáhli dalšího vítězství a vyhráli o dvě branky 2:0. Následující utkání
hráli naši proti lídrovi soutěže, a to rezervě ze Cvikova.
Tohle utkání přineslo vše, co k fotbalu patří. Padlo celkem
8 branek, zápas skončil remízou 4:4 a musely rozhodnout
pokutové kopy. Na ty bohužel vyhráli hosté 5:4 a tím získali
druhý bod. K dalšímu utkání cestovali naši hráči do Tuhaně.
Hrálo se ve středu a několik našich hráčů chybělo, což
vedlo k prohře 1:3. Následné utkání na domácím hřišti hráli
proti týmu z Oken a vyhráli poměrně snadno 4:1. Následně
se jelo do Sosnové, kde scházelo znovu několik hráčů
a tento zápas naši vysoko prohráli1:7.

A nyní něco o mladších žácích
Ti už začali svoji soutěž dohrávkami, když v prvním jarním
kole přivítali soupeře z Oken a vyhráli 4:2. Poté cestovali
do Žandova, kde prohráli vysoko 9:1. Následné utkání proti
Bukovanům doma přineslo snadné vítězství 5:0. Další utkání v sousedním Cvikově skončilo v základní hrací době
nerozhodně 3:3 a naši žáci na pokutové kopy vyhráli.
K poslednímu zápasu v základní části přivítali favorita soutěže z Kamenického Šenova, se kterým prohráli 0:4.
Potom následovala nadstavbová část, kde se hraje systémem první 4 týmy a další 4 týmy. Naši žáci skončili na
pátém místě, a tak hrají ve skupině o 5. až 8. místo. V prvním kole cestovali žáci do Bukovan, kde vyhráli 3:1. Další
zápas hráli doma proti týmu z Oken. Ten vyhráli snadno 4:1
a nyní je čeká utkání ve Cvikově.
Budeme sledovat další zápasy jak dospělých, tak žáků, o kterých se dočtete zase příště.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

POZVÁNKA

OBEC BRNIŠTĚ
VÁS SRDEČNĚ ZVE DO AREÁLU LESNÍHO ZÁTIŠÍ V BRNIŠTI
NA TRADIČNÍ

BRNIŠŤSKOU POUŤ

VE DNECH 10. 7. 2015 – 12. 7. 2015
PROGRAM:
Pátek 10. 7. 2015
18:00 hod. WoKo Music - hudba pro každou generaci
21:00 hod. Abde a Sharlota - dvojice, která rozjede každou párty
22:00 hod. WoKo Music - pokračování koncertu
Vstupné: dospělí 50 Kč; děti do výšky 120 cm zdarma

Sobota 11. 7. 2015
14.00 hod.
17.10 hod.
18.30 hod.
19.15 hod.
20.30 hod.
21.45 hod.
22.30 hod.
22.45 hod.
00.10 hod.

Dětský program s klauny a soutěžemi
Duo Adamis - populární duo známé z TV Šlágr
Mažoretky Nový Bor - vítězky mnoha soutěží
Michal Šindelář - kapely ex Katapult a Georgie and Beatovens
– repertoár Petra Nováka
Marta Jandová - pop + rocková hvězda večera
Michal Hudček a Yvette - finalista II. řady Superstar s partnerkou
s úžasným hlasovým rozsahem
Ohňostroj
Katapult revival - super revival z Petřvaldu, sbírá ocenění od roku 2012
Coda - hard rocková kapela z Karlových Varů

Vstupné: dospělí 120 Kč; děti 20 Kč; Parkovné 20 Kč
Předprodej vstupenek v hodnotě 100 Kč
od 11. 6. 2015 do 9. 7. 2015 v Infocentru Brniště

Neděle 12. 7. 2015
14.00 hod. Kouzelník - program pro nejmenší
- vyčaruje zmizí, ukáže, objeví…
16.00 hod. Kyklop z Maxim Turbulenc - jeho zpívánky
Vstup do areálu zdarma
Areál otevřen každý den od 10.00 hod.
Pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče.
Změna programu vyhrazena!

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, aby sloužilo jako informační bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou činnost
spolkové organizace, kulturní, zájmová, sportovní
či církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání
zastupitelstva, školských zařízení, případně informovanosti
z dalších úřadů, které se dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách
můžete v bohaté fotogalerii zhlédnout další fotograe ze
školních aktivit, vítání občánků a jarních akcí i aktuální
informace obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. července 2015. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro rmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma,
pro ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, ½ str. 500 Kč, ¼
str. 300 Kč a 1/8 str. 150Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková,
G. Tomková, I. Tomková, Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková,
H. Pekárková, Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo 3. června 2015 nákladem 500 ks

