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éto už je pomalu a jistě za dveřmi, děti se těší na letní prázdniny.
Vypadá to, že se pomalu a jistě vracíme do normálního života
a nebudeme se muset výrazně omezovat v cestování či jiných
činnostech, jak tomu bylo v předešlých letech.
Duben a květen byl bohatý na kulturní akce a společenský život v obci.
Jsem rád, když vidím, kolik z vás se vždy přijde společně pobavit.
V uplynulých měsících jsme měli dvě taneční zábavy, takže kdo chtěl,
mohl se řádně pobavit i zatančit. Proběhly tradiční rybářské závody,
společně jsme upálili čarodějnice a to hned na několika místech v obci.
Hasiči převzali novou hasičskou cisternu a při této příležitosti došlo
i ke změně velitele jednotky. Pan Petr Ječný bohužel nemůže tuto činnost
ze zdravotních důvodů vykonávat, a tak byl novým velitelem jmenován
Rudolf Valenta. Petrovi přeji pevné zdraví, ať se jeho stav stále zlepšuje
a Rudovi přeji mnoho úspěchů. Druhou květnovou neděli jsme oslavili
Den matek, kde krásnou náladu plnou něhy a mateřského citu navodily
děti naší 4. a 5. třídy ZŠ Brniště. Akce byla naplánována do 22 hodin
a leckterým se domů ještě nechtělo 😊 . Na místní střelnici proběhla
tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky „O pohár starosty“.
Předposlední víkend v květnu se v areálu Lesního zátiší sjelo na
200 mladých hasičů z celého Českolipska, aby se zúčastnili hry Plamen.
Nechyběli ani naši malí hasiči, kteří statečně bojovali. V kategorii
jednotlivců obsadili hned několik prvních míst a v družstvech jim patří
krásné brambory. Nejen podívaná, ale hlavně výkony dětí byly skvělé. I u
malých hasičů je vidět, jak skvěle se jim vedoucí věnují.
V obci se opět buduje, dokončujeme rekonstrukci požární nádrže
v Luhově, kterou se nám v loňském roce nepodařilo dokončit. Úpravou
tam vznikne i příjemná klidová zóna s posezením. Budujeme pěšinu nad
„Zinkovnou“, kde současnou pěšinu nahradí chodník s osvětlením.
V letních měsících zahájíme výstavbu výtahu v budově úřadu, který uvítají
hlavně starší občané, kteří na poštu, k lékaři nebo na úřad nebudou muset
chodit po schodech. Čekáme na rozhodnutí o přidělení dotací
na Kombinovanou sportovní střelnici a chodník v Luhově. Očekáváme
vypsání dotačních výzev na byty v č.p. 109 a Základní školu ve Velkém
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Nenechte si ujít:

Grunově, o kterých jsem vás již informoval v předešlých
vydáních Zpravodajství. Dále připravujeme nové
projekty Chodník Brniště IV. etapa – směr na Lindavu,
hasičskou zbrojnici, rybník ve Velkém Grunově,
rekonstrukci veřejného osvětlení i nové vodovody
v Novém Luhově a části Velký Grunov, kde vůbec nejsou.
V následujících měsících se máte na co těšit. I v této době
to bude v Brništi kulturně žít. V červnu proběhnou
dětské dny, Brnišťská neckyáda, letní kino, na fotbalovém
hřišti ve Velkém Grunově se odehraje utkání staré gardy
FK Brniště a FK Arsenal Česká Lípa a v neposlední řadě
můžete navštívit tradiční Brnišťskou pouť.

všechny, kdo si budou užívat svých radovánek venku, ať
jsou ohleduplní k věcem kolem sebe a zbytečně je neničí.
Chápu, že se někdy stane, že se něco rozbije, zlomí,
upadne, ale stačí, když přijdete, problém nahlásíte a my
budeme mít možnost rychle vrátit vše do původního
stavu. Nikdo vám za to „hlavu trhat nebude.” Je ale
smutné dívat se na poničené věci, které někdo vyrobil,
věnoval tomu čas, stálo to peníze a jiní si toho neváží
a místo, aby to přinášelo užitek a radost, je to spíš
nebezpečné a smutné.
Na závěr vám přeji, aby se vám nadcházející léto
vydařilo. Abyste načerpali energii ze sluníčka, užili si
krásnou dovolenou, odpočinuli si a nabrali hodně sil.
Hezké a pohodové léto a hlavně dětem přeji spoustu
radostných zážitků a ať si užijí prázdniny.

Obec se snažíme modernizovat a udržovat v čistotě tak,
aby se nám tu hezky žilo. A s tím mě napadá, že
s příchodem letních prázdnin se zvýší frekvence pohybu
na dětských hřištích, stezkách i na veřejných
prostranstvích obce. Chtěl bych touto cestou požádat

Mgr. Michal Vinš, starosta obc

NAŠI HASIČI SLAVNOSTNĚ PŘIVÍTALI NOVOU CISTERNOVOU STŘÍKAČKU
rniště dne 29. dubna 2022
přivítalo novou hasičskou
stříkačku, která byla
pořízena bezmála za osm milionů
korun. Poprvé za svou historii
se podařilo obci Brniště pro místní
sdružení dobrovolných hasičů
pořídit novou hasičskou cisternu
Slavnostní předávání cisterny si
nenechala ujít většina obyvatel
obce a přišla stříkačku přivítat
na náves. S potěšením jsme uvítali,
že pozvání na slavnostní událost
přijali přespolní hasiči a se svými
sbory dorazili v hojném počtu.
Stříkačku a místní hasiče v rámci
slavnostního programu požehnal
i diakon R.D. Bc. Michal Olekšák
Pozvání přijali i významní
představitelé naší země, kraje
a okolních měst a obcí, kteří
směrem k našim hasičům, naší
nové technice i obci pronesli vřelá
slova i poděkování. Mezi řečníky
byli Ing. Vít Vomáčka (poslanec), Ing. Jan Sviták
(statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje), Ing.
Jitka Volfová (starostka města Česká Lípa), plk. Mgr.
Ladislav Vakula (ředitel územního odboru Česká Lípa),
Ing. Pavel Baláž (vedoucí pracoviště IZS a služeb Česká
Lípa). Před samotným představením nového vozu
předcházelo dojemné předání funkce velitele jednotky
hasičů, kterou vykonával Petr Ječný. Svou činnost
vykonával svědomitě, zodpovědně a hlavně srdcem.
Dokázal udržet jednotku plně funkční, i když byl
nedostatek hasičů a nové hasiče bylo těžké přilákat

i udržet a technika leckdy přinášela spoustu starostí.
Bohužel, ze zdravotních důvodů nemůže nyní tuto
činnost vykonávat. Vyznamenáním, které bylo Péťovi
uděleno, jsme chtěli vyjádřit poděkování, jak moc si
vážíme všeho, co pro hasiče, obec i nás všechny udělal.
Vždyť to byl on, s kým jsem začal naši novou cisternu
řešit, jak by měla vypadat, co bude obsahovat. Novým
velitelem byl jmenován „Ruda“ (Rudolf Valenta), který je
v jednotce velice dlouho a má obrovské zkušenosti.
Věřím, že i pod jeho vedením budou hasiči dál růst
a posouvat se dál. Oběma přeji jen to nejlepší, Péťovi
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

hlavně zdraví, ať se jeho zdravotní stav stále zlepšuje
a Rudovi pevné nervy v rozvoji naší hasičské jednotky

Uvědomujeme si náročnost změny a i to, jakým
způsobem jsou nové věci veřejností přijímány.
V počátcích budou zmatky v tom, kdy se co vyváží,
v příloze Zpravodajství naleznete harmonogram svozu,
který je možné dohledat i na webu obce. Budeme vám
partnerem stejně jako v jiných věcech a společnými
silami to zvládneme. V souvislosti se zavedeným
systémem door to door dojde k ponížení separátních
míst (ze 17 na 5), jelikož tyto již pozbývají smysl. Pokud
vám „popelnice“ na papír a plast nebudou stačit, je
možné dále využívat pytle s QR kódy. V letních měsících
bude provedena anketa, ve které si budete moci dát
požadavek na optimalizaci nádob na tříděný a směsný
odpad podle vašich potřeb. My následně vaše
požadavky zpracujeme a požádáme o dotaci na další
nádoby, abychom uspokojili vaše potřeby v oblasti
třídění a nakládání s odpady. V měsíci červnu a červenci,
termín bude ještě upřesněn, dojde k očipování popelnic
na směsný odpad. Je to z důvodu toho, že i za četnost
vývozů bude náležet sleva z poplatku za odpady
v příštím roce. O slevách pojednává obecně závazná
vyhláška č. 4/2021. Nyní jednáme s rmou AVE
o možnosti vážení směsného odpadu. Občané by platili
za to, co jim bude ve skutečnosti vyvezeno. Doufám, že
v dohledné době dojde ke společné dohodě a bude
se odpad vážit a nebudeme už odvoz řešit paušálně

Všichni si uvědomujeme důležitost a potřebnost hasičů.
„Oni jdou vždy tam, odkud ostatní utíkají," a proto si
určitě zaslouží spolehlivou techniku, aby i oni cítili, jak
moc si jejich práce vážíme
K získání nového vozu vedla dlouhá cesta, která nebyla
vůbec jednoduchá, ale došli jsme až do cíle. Obstáli jsme
v žádosti o dotaci ve výběrovém řízení na dodavatele
cisterny, nechyběli jsme na kontrolních dnech v Poličce.
Díky vytrvalosti a píli se to podařilo. Dnes máme jednu
z nejmodernějších technik, ale vím, že si to naši hasiči
opravdu zaslouží. Jedním z limitujících faktorů byly
i rozměry naší současné hasičské zbrojnice – auto se tam
vejde „na centimetry.“ Tyto starosti odpadnou, až
postavíme novou hasičskou zbrojnici, ale to ještě pár let
potrvá
Přeji hasičům, ať jim cisterna slouží a mnoho šťastných
kilometrů a ať se vždy zdraví a v pořádku vracejí domů
k rodinám
Mgr. Michal Vinš, starosta obc

ODPADY
onečně jste obdrželi slibované
„popelnice“ na tříděný odpad k nemovitostem
v rámci systému door to door. Oproti pytlovému
sběru třídění jsou „popelnice“ přidělené na nemovitost
a nikoliv na domácnost

Žádám vás, abyste popelnice umisťovali vždy k vývozu
plné, pokud nebudou plné, odložte jejich vývoz na další
svoz, jelikož obec platí za to, že je popelnice zvednutá
a již nerozhoduje to, zda je plná nebo prázdná
Děkujeme, že třídíte

Bylo potřebné provést systémovou změnu, kterou jsme
byli nuceni přijmout i z legislativních důvodů. Může
se zdát, že je to nesmyslné, ale věříme, že díky tomu, že
nádoby budete mít přímo u domů, tak vytřídíme v obci
ještě více odpadu než dosud, a tím neskončí
v komunálním odpadu

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 20. 4. 2022 V KD V.GRUNOV
o zahájení a jmenování ověřovatelů
zastupitelé schválili zápis
z minulého zasedání. Většina
bodů 40. zasedání se týkala smluv
o smlouvách budoucích a o zřizování
věcných břemen.
Dále pak zastupitelé schválili
z á m ě r p ro n á j m u n e b y t o v ý c h
prostor, a to hospodu v KD Velký
Grunov a společenskou místnost
v Luhově. K zajištění chodu Brnišťské
pouti ZO schválilo pronájem kavárny
v areálu Lesního zátiší

Důležitým bodem programu byla Zpráva
o hospodaření v obecních lesích za rok
2021, kterou spolu s ředitelem těžařské
rmy přednesl starosta obce

PŘÍŠTÍ
ZASTUPITELSTVO
22. 6. 2022
17:00
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V diskusi dále zastupitelé projednali
otázky zabezpečení chodu IC a v
závěru starosta poděkoval
veřejnosti a zastupitelům za účast
na jednání a stanovil termín příštího
zasedání, které proběhne v areálu
Lesního zátiší
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce
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„Ves Brniště, položená líbezně na úpatí Brnišťského vrchu, je
pro svou nádhernou a zdravou polohu s oblibou navštěvována
letními hosty. Obyvatelstvo je bodré, počestné a vstřícné vůči
všem, kdo zde hledají klid a zotavení. Lákají je sem levné letní
byty, dobrá kuchyně, zdravá pitná voda, možnost koupání
v místních lázních, lesní procházky a rozkošné výlety
polodenní i celodenní.
Karel Vollmann, Dějiny obce Brniště (1350‒1930

U Panenského potoka však ještě zůstaneme. Projdeme
kolem zmiňované výrobny lustrů a za ní zabočíme
doprava na protipovodňový val, který chrání rmu
KOMPAN Steel Manufacturing před záplavami. Tuto
rmu známe však spíše jako zinkovnu, prvotně to bývala
malá slévárna, kde se vyráběly mimo jiné i „hlizny“ –
dělostřelecké nábojnice. Z valu vstupujeme již do spodní
části Hlemýždí, která nám ukáže různé podoby
architektury tak, jak šla doba. Od roubenek přes
prvorepublikové rodinné domy až po novostavby
v podobě bytovek. Cesta se klikatí mezi domy, až nás
zavede opět k vodnímu toku, kde z mostu pro pěší
můžeme vidět ještě náhon z bělidla Ignáze Masse z
19. století. Přejdeme silnici a na chvíli se přidržíme žluté
turistické značky. V těchto místech se nachází několik
zajímavostí – Verunčin pramen, staré sklepy, torzo
skalního domku a hraniční kámen odkazující na druhou
bránu, nazývanou „Grunovská obecní brána“. Proč ale
místo nese tak komerční, ne zcela přiléhavý název
„zahrádka paní Zdislavy“ (na mapě bod 1), ví asi jen sám
autor

Kamenná úvozová cest
nešní putování začneme u Panenského potoka
na parkovišti ležícím naproti rmě GlassMetal, které je ideálním místem pro odstavení
našich povozů. Výchozím bodem cesty bude dolní
brnišťský most, v jehož blízkosti byla v roce 1815
postavena „Dolní obecní brána“. Toto místo bych také
nazval trojmezím částí naší současné obce – Hlemýždí,
Jáchymova a Brniště. Nejprve bych vás ale měl trochu
nalákat, na co se dnes můžete těšit. Společně
zavzpomínáme na vodní díla, prozkoumáme několik
úvozových cest, které nás zavedou až ke staré protržené
hrázi, a pozorní zahlédnou možná i T. O. Stone City
Nepředbíhejme však,
a pokud ještě nemáte,
nahrajte si do svých
mobilů aplikaci
Mapy.cz a pomocí QR
kódu i naši trasu,
která bude vaším
průvodcem v terénu.
a Dolním
mostě ještě
chvilku zůstaneme. Panenský potok, který
pramení na úbočí Vápenného vrchu ve výšce 505 m n. m.
a ústí v Mimoni do Ploučnice, je takovým pojicím
prvkem částí naší obce. Tento potok byl ještě na sklonku
20. století považován za pstruhovou vodu. Jeho délka
28,8 km přináší do krajiny vláhu, ale v době velkých
dešťů a tání také četná nepříjemná rozvodnění.
Ohlédneme-li se do historie, přinášela voda někdy
zkázu, ale hlavně zdroj energie. Vedle parkoviště stojí
klasicistní budova jako památka na doby dávné, kde byl
mlýn, později brusírna skla a opět mlýn. Jáchymov, kde
proti proudu stojí ještě jeden mlýn a pila, se tak stal
centrem mlynářského společenství i pro okolní obce
(bylo zde dokonce založeno Skladištní a mlynářské
družstvo pro Brniště). Dalším výrobním vodním
objektem byla budova současného Glass-Metalu, kam
byla voda také spodně svedena a kde byla vybudována
soukenická valcha. Z toho rozhlížení a zurčení vody
se vám ale už musí točit hlava, a tak raději vyražme
na cestu

o žluté vstoupíme na starou úvozovou cestu,
která byla jednou z nejhezčích cest naší obce.
Cesta vznikla postupně v 18. století při
provozování lomů, kde se lámal pískovec na stavbu
místních domů. Nejprve sloužila jen jako obyčejná cesta
vedoucí ke grunovským a farským polnostem a dále až
ke Kamenici. Těžbou se z ní ale stal úchvatný kaňon,
a když přišel konec 19. století, bylo to už místo velice
oblíbené. V této době totiž vznikaly regionální
vlastivědné a horské spolky, stavěly se rozhledny, chaty,
plovárny a budovaly se vyhlídky, a tak i naše kamenná
cesta zažila svou renesanci. Jednou z takových vyhlídek
je i vyhlídka do „Slunečního údolí“ (bod 2), zde však už
zub času odvál zábradlí, a tak se na ni můžeme podívat
jen na vlastní nebezpečí. Druhou renesanci místo zažívá
při vybudování „Stezky mezi skalami“, která je
mnohými místními těžce snášena pro svůj komerční ráz
a příval ne zrovna kultivovaných turistů, kteří svými
pobíhajícími psi a hlukem vyhánějí zvířata z jejich
domovů. Já sám nejsem příznivcem těchto grantových
produktů z Evropské unie, které přinášejí tolik komerce

fi

.


)


fi

a


“


.


4
.


￼

fi

ZA NAŠIMI HUMNY

na úkor citlivého včlenění umění do krajiny. Přínosem je
však to, že lidé vyjdou z měst do přírody, a tak i já
musím toto dílo vzít na milost

se vydáme doleva, a dostaneme se tak opět
ke „Grunovské obecní bráně“
bychom si řádně prohlédli Hlemýždí, vydáme
se pro změnu zadní silničkou kolem Hasičské
zbrojnice, Hornovy vily a kolem tvrze
Na Valech. Tyto zajímavé stavby si ale nechme až
na příště, kdy nás konečně čekají rybníky, mokřady a část
obce zvaná Jáchymov. Dnes již svou cestu zakončíme
na parkovišti, a pokud vás honí mlsná, vyrazte
do kavárny „Jako Doma“ na něco dobrého

estou stoupáme dále k lesní kapli, zkuste si
během této chvíle zapamatovat skautské lesní
pořekadlo: „Choď jako lesní zvěř, mluv jako
šeptají stromy, poslouchej a pozoruj myslí, směj se jako
bublá potůček, a budeš v lese zvaným hostem“.
V rozjímání dojdete k lesní kapli, kterou zde nechal
vytesat statkář Antonín Kirnich, syn Bernharda Kirnicha
ze statku č. p. 99, v roce 1810 (bod 3). Cesta pokračuje
dále do polí, my ale sejdeme z úvozové cesty doleva
a po kraji lesa přejdeme
n a d ru h o u ú v o z o v o u
cestu, která prochází
kolem vodojemu z roku
1914 (bod 4). Z doby, kdy
byl vybudován první
grunovský vodovod. Toto
místo se nazývalo též
„za farským lesem“, kde
stávaly dvě prastaré lípy
a kříž. Dnes zde zůstaly
jen vodojem a polnosti
s výhledem na Ralsko
a Lipku. Směrem ke vsi
se nachází romantický
březový háj, který vyzývá
k pikniku, tak jestli máte
chuť… Pokud zde
nechceme posedět,
vydáme se dál po mezi
rozdělující grunovské
a farské polnosti. V jarních
měsících zde nádherně
kvetou rozrazil polní,
kostival lékařský,
kopretina bílá a další. Staré úvozové cesty často mizí
a zase se objevují, a tak je tomu i tady. Po chvilce
se znovu objeví úvozová cesta, která nás přivede až
ke staré protržené hrázi (bod 5). S velkou
pravděpodobností se zde jedná o starou retenční nádrž,
která zachytávala dešťovou vodu z polí. My se vydáme
přímo po „proudu“ a zkuste si schválně odkrokovat,
kolik metrů byly odplaveny pískovcové kvádry z hráze
(já jsem napočítal obdivuhodných 100 m). Budete-li
se řídit stále skautským heslem, uvidíte tak jako já třeba
i zajíce polního, srnce obecného či dokonce hnízdo
káněte lesního. Cestou je v těchto měsících cítit vůně
konvalinek či česnáčku lékařského, které ve vlhkém lese
mají svá stanoviště. V tomto lese ale nenalezly svůj
domov jen zvířena a květena, nýbrž ve staré myslivecké
chatě nalezla své zázemí i Trampská osada Stone City
(bod 6). Na okraji lesa se napojíme na zpevněnou lesní
cestu, která nás přivede do vsi. Po betonovém chodníku

Délka trasy: 4,5 km, výlet 1 ‒ 1,5 hodin
Pro: rodiny s dětmi (do vysoké trávy vhodné
dlouhé kalhoty
Terén: silnice, louky, polní a lesní cest
Keška: „Vodojem

Luko a Toman, YMCA Sever, z. s
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ZA NAŠIMI HUMNY

JARO VE ŠKOLE
ruhé pololetí školního roku se blíží ke konci
a žáci mají za sebou spoustu povedených akcí.
N a v š t í v i l i E k o c e n t ru m B r n i š t ě , k d e s i
prostřednictvím nejrůznějších činností, skupinových
a venkovních aktivit prohloubili své vědomosti
o užitkových zvířatech a drůbeži. Programu se účastnily
i děti z Německa, což ho činilo ještě zajímavějším.
Děkujeme lektorkám za přípravu a hezky strávený den

dřevěné hrábě, dekorace z osení i semínek, sekaly trávu
kosou, poznávaly luční květiny a ochutnávaly bylinné
čaje i med. Na projekt jsme pak navázali i ve výtvarné
výchově kresbou lučních rostlin. V červnu navštívíme
Prahu, projedeme se lodí po Vltavě a prohlédneme si
památky z jiné perspektivy. Zavítáme i do Národního
muzea
Závěrem bych zmínila, že i přes množství akcí stále
zvládáme plnit běžné školní povinnosti a také je hodně
dnů, kdy se prostě „jen“ učíme.

22. dubna jsme oslavili Den Země – uklidili jsme v okolí
školy a pokračovali jsme až do lesa k fotbalovému hřišti.

Mgr. Dagmar Gottfriedová

DEN ZEMĚ
ne 22. 4. 2022 uspořádalo vedení ZŠ a vedení
obce naučnou exkurzi pro žáky školy na téma
„Tráva a její proměny.“ Cílem této akce bylo
vysvětlit dětem význam sběru a třídění bioodpadu. Akce
byla zahájena ve sběrném dvoře, kde žáci viděli začátek
procesu, tedy shromažďování, třídění a nakládku těžkou
technikou. Po převozu do kompostárny v Mimoni jim
ředitel podniku vysvětlil, že není tráva jako tráva
a ukázal konečnou fázi jejího zpracování a vznik
kompostu. Následně pedagogický sbor žákům vysvětlil
význam a využití tohoto substrátu
Nemohli jsme uvěřit, kolik pytlů odpadu jsme nasbírali.
Naše uklízení jsme završili exkurzí ve sběrném dvoře.
Zde jsme měli domluvenou ukázku nakládky kontejneru
s bioodpadem, kterou nám ochotně zprostředkoval pan
starosta s panem místostarostou. Děti měly díky nim
možnost také sledovat, jak se bioodpad zpracovává
ve rmě SAP Mimoň až do nální podoby kompostu.
Exkurze byla zajímavá nejen pro žáky,
ale i pro paní učitelky. Děkujeme
vedení naší obce za pomoc
s organizací tohoto projektového dne

Děti si z celodenní exkurze odnesly důležitý poznatek
a to, že díky obyčejné trávě můžou vyrůst hezké
a voňavé květiny. Cestou domů si děti pod taktovkou
starosty zazpívaly veselé písničky.
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce

Měsíc duben jsme zakončili
čarodějnickým dnem – děti si vyrobily
čarodějnici, opekly buřty i zasoutěžily
v netradičních disciplínách. Celý den
jsme si užili
7. května jsme se snažili potěšit
všechny maminky naším
vystoupením na sále KD Brniště. Snad
se nám to podařilo, protože děti
věnovaly nácviku opravdu hodně sil
i času
V polovině května jsme se vypravili
do Německa, kde jsme se zúčastnili
projektu Rozkvetlé louky. Děti byly
z programu nadšené – vyrobily si
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ZŠ BRNIŠTĚ

PODĚKOVÁNÍ PÁŤÁKŮM
koncem školního roku opustí základní školu
11 báječných žáků. Náš společně strávený čas utekl
jako voda, prožili jsme spoustu veselých okamžiků
i drobných starostí a rozhodně je na co vzpomínat. Přeji
svým „páťákům“ jen to nejlepší v jejich další cestě
životem. Budete mi chybět.
Mgr. Dagmar Gottfriedová (třídní učitelka

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ
dubna 2022 proběhl na naší škole zápis
budoucích školáků. Rodiče s usměvavými dětmi
měli možnost seznámit se s prostředím školy
a poznat paní učitelky. Třináct dětí se úspěšně
vypořádalo s řadou hravých aktivit, úkolů a rozhovorů,
ve kterých se ukázala jejich připravenost a zralost
k nástupu do školy. Jejich bezprostřední a milé chování
nás přesvědčilo o tom, že lehce zvládnou svůj velký krok
k zodpovědnosti. Těšíme se na společné chvíle v příštím
školním roce.
Mgr. Milena Tanderová
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ZŠ BRNIŠTĚ

KULIČKOVÝ TURNAJ OPEN 2022
tento rok se uskutečnil v Brništi turnaj v hraní
kuliček. Zúčastnilo se ho 30 hráčů a 30 fanoušků
tohoto sportu. V kategorii juniorů do 12 let
zvítězila Linda Vobrová z Lasvic, v kategorii dospělých
Zdeňka Formánková z Koštic. Obě si jako cennou trofej
odnesly zahradní hru – švédské šachy. Z místních
kuličkářů se na druhém místě v dospělých umístil
Lubomír Kastner a v juniorech David Dominov, který je
v současnosti z Brniště, ale pochází z Ukrajiny. Zajímají-li
vás i výsledky ostatních hráčů, vše naleznete
na stránkách českého kuličkového svazu:
www.kulicky.com, kde je kompletní výsledková listina
turnaje, ale i přehledný národní žebříček všech hráčů.
Za pořadatele turnaje bych rád poděkovat všem, kteří
s přípravou pomáhali – za upečené dobroty, vypleté
hřiště, ale i za připravené důlky, stoly a spoustu dalších
věcí. Právě díky vám jsme si mohli turnaj tak užít. Bohu
díky za krásné počasí – všude v okolních vesnicích
pršelo, jen u nás bylo krásně

Proto bylo pro nás zajímavé se na tuto hru podívat
na vlastní oči a naučit se její pravidla
Všiml jsem si, že jste do turnaje vyslali hlavně děti,
nelákalo vás si také cvrnknout? Byli jste na takovém
turnaji poprvé? Co na něj říkáte, jak se vám líbila jeho
atmosféra
Opravdu se nám sledování turnaje líbilo a naše děti si
účast v něm velmi užily. Bylo to velice emotivní,
seznámily se s novými kamarády, aniž by znaly jazyk.
Naučily se dorozumívat se gesty a rozuměly si, i když
mluvily různými jazyky. Samotná nálada účastníků
i atmosféra hry byly velmi zábavné a milé, moc se nám
to líbilo. Jsme vám velice vděční, že pořádáte takovou
soutěž a zvete nás do ní
Jsme moc rádi, že jste tu s námi na turnaji, ale i v naší
vesnici, a tak bych se vás rád zeptal, zda se vám u nás
líbí
Pokud jde o vaši vesnici, máme to tu také rádi. Je to
velmi útulné a tiché místo. Jsme velmi potěšeni vřelým
přijetím od vás a baptistického sboru, je to velmi milé
Vím, že je to pro vás těžké být tak daleko od domova,
když vaši přátelé a rodina jsou přímo ve válce. O to víc
jsme rádi, že tu můžeme být spolu a trochu se rozptýlit
od všedních starostí, k tomu také hry slouží. Nedá mi
to, a musím se vás zeptat, jak to zvládáte
Nemůžeme si duševně jen tak odpočinout, protože
jsme sem nepřišli jako turisté, ale opustili jsme celou naši
vlast, prchli jsme před zuřivou válkou. Takže jsme
možná velmi smutní, protože tady jsme tělem a duší tam
u nás doma
S jakými zvláštnostmi jste se tu mezi námi setkali,
na které nejste zvyklí, nepočítám-li hru v kuličky
Jste velmi krásní, dobří a upřímní lidé. Velice vám
děkujeme za vaše srdce, které máte vůči nám
Ukrajincům otevřené. Až bude v naší zemi mír, velice
rádi vás u nás uvítáme. Teď máme díky vám a místní
církvi více přátel
Byli bychom moc rádi, abyste se v naší vsi cítili jako
doma, a proto jsme rádi, že jsme se mohli více poznat
i při této sportovní aktivitě. Váš syn se v kategorii
juniorů umístil na 3. místě, co jste na to říkali

Napětí, dobrodružné zvraty, ale i pohoda při hraní
se nedá popsat, ta se musí prožít, a tak jste i vy čtenáři
zváni mezi nás opět za rok na další ročník 2023
Jak jsem již zmínil, letos jsme hráli kuličky
s mezinárodní účastí. Celkem se kuličkiády zúčastnilo
7 hráčů z Ukrajiny. Rád bych se tedy zeptal jedné
ze zúčastněných rodin – Dominových, jak se jim tato
tradiční česká hra líbila. Začněme ale pěkně od začátku

Samozřejmě nás to těší. Hra se nám moc líbila!!! Jak
u vás, tak ve vašem okolí se nám také moc líbí. Obzvlášť
vřelé přivítání ve vaší komunitě nám dělá velkou radost.
Naše děti jsou zde v bezpečí a to je důležité. A že nám
válka přináší bolest… Jen Pokoj na zemi ji může vyřešit

Nejprve by bylo dobré vás představit. Kdy, v jakém
počtu a odkud jste k nám do Čech přišli
Dobrý den! Naše šestičlenná rodina přijela z Ukrajiny
do České republiky začátkem dubna
Chtěl bych se zeptat, jak je to u vás na Ukrajině, hráli
jste v dětství někdy kuličky

Vaše účast v turnaji byla velmi milá, děkuji vám
za krátký rozhovor a těším se brzy naviděnou

Na Ukrajině jsme takovou hru s kuličkami ještě
neviděli. Ani my, ani naše děti jsme ji jako malí nehráli.

Lukáš Kuc, YMCA Seve
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YMCA

JEDNO MISTROVSTVÍ ZA NÁMI A DRUHÉ - LETNÍ PŘED NÁMI
březnu jsme
se zúčastnili MČR
mládeže
2022
ve vzduchových zbraních.
Nikola Herbstová obsadila
ve své kategorii osmé místo
a Nela Gottfriedová místo
dvacáté. Amálie Obdržálková
se také umístila na dvacátém
místě ve své kategorii. Jaroslav
Nedbal ve své kategorii skončil
na místě devatenáctém a Jakub
Lalák ve své kategorii skončil
na třináctém místě, Jakub Hudák
skončil na dvacátém pátém
místě. Věřme, že na příštím
mistrovství „urveme“ alespoň
týmovou
medaili.
Na republikové klání jsme
vyrazili ve stejném sportovním
oblečení s motivy klubu a obce.
Děkujeme tímto obci, že nám tak
umožnila reprezentaci
v krásných soupravách
Do klubu jsme přivítali nové střelce. Ze Stráže pod
Ralskem Elišku Hudákovou a ze Zákup Matyáše Fuita,
kteří rovněž dostali novou výstroj

V našem klubu proběhl závod O velikonočního zajíce,
kde se v závodním týmu předvedl jak sportovec, tak
jeden z jeho rodičů. Zvítězila Nela Gottfriedová
s maminkou. Při této příležitosti nás navštívil vedoucí

Pokračujeme v pilném trénování
a připravujeme se na novou letní sezónu.
Dne 8. 5. jsme se zúčastnili závodů v České
Lípě VC Manušic na nové elektronické terče.
Amálie Obdržálková se zde umístila
na pátém místě a Eliška Hudáková na místě
devátém ve své kategorii. Nikola Herbstová
ve své kategorie získala stříbrnou medaili
a Jakub Lalák nepopulární čtvrtou příčku.
Ve stejné kategorii na místě sedmém
gurovala ještě Nela Gottfriedová
Veliké díky patří v letošním roce těmto
sponzorům: obec Brniště, město Mimoň, pila
Brniště, NSA (Národní sportovní agentura),
která poskytla dotaci na sportující mládež.
Nadále se věnujeme oslovování dalších
sponzorů a doufáme, že bude stejně úspěšné
jako u výše zmiňovaných
RSCM Manušice – šéf trenér pan Karel Brabec a předal
nové vzduchovky za celoroční dobrou práci našim
střelcům a to Jindrovi Eichlerovi a Jakubovi Hudákovi.
Děkujeme rodičům i prarodičům za připravené
pohoštění a doufáme, že se všem toto odpoledne líbilo

Děkujeme za přízeň a aktuální dění sledujte na našich
webových stránkách v sekci mládež. (www.sskbrniste.cz
Mgr. Klára Kasper, SSK Brniště
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SSK BRNIŠTĚ

Co nás ještě čeká

aro je v plném proudu a již květnové teploty nám
ohlašovaly přicházející léto. Ještě jednou bychom
všem rádi poděkovali za účast na akci Jarní
otevírání stezek. Počasí nám sice příliš nepřálo,
i přesto se našli odvážlivci, kteří absolvovali všechny
úkoly na stezkách a dorazili na Včelín pro zaslouženou
odměnu. Brnišťský půlmaraton se vydařil a máme
za sebou den plný úžasných sportovních výkonů a dobré
zábavy. V dubnu jsme také na oslavu Dne Země
instalovali na Hastrmanské stezce 10 zastavení a úkolů,
kde jste se mohli dozvědět něco nového např. o době
rozpadu jednotlivých druhů odpadu, o stromech, vyrobit
si něco ze starých triček, odnést si návod na výrobu
semínkové bomby apod. Doufáme, že jste se pobavili,
zahráli si a dozvěděli se něco nového. Pokud budete mít
nějaké připomínky nebo nápady na zlepšení, budeme
rádi, když se s námi o ně podělíte. Psát můžete na fb
stránky Podralského nadačního fondu nebo na e-mail:
katkat@podralsko.cz

V létě začneme budovat ve spolupráci s obcí Brniště,
ZOD Brniště a.s. a místními sklárnami: PAČINEK
GLASS, Ajeto spol. s.r.o., GLASS – METAL, spol. s r.o.
a Preciosa, a.s. „Skleněnou stezku,“ která povede
od návsi ke Schröterově kapli. Na vytváření stezky
se bude podílet i mládež z Rothenburgu O/L a z DDŠ
z Chrastavy v rámci týdenního workshopu na téma
„Chceš se stát sklářem? Přeshraniční setkávání mládeže
na téma volby povolání a tvorba skleněné stezky,“ který
proběhne v srpnu

Léto s Užitkovými zvířat
Podralský nadační fond společně s Centrem ochrany
přírody z Neukirchu pokračuje v realizaci projektu
Užitková zvířata a jejich význam pro člověka – sdílené
přírodní bohatství v Euroregionu/ Nutztiere und ihre
Bedeutung für Mensch – gemeinsamer Naturreichtum in
der Euroregion č.ž. 100520817. Do konce června budou
úspěšně zakončeny zkoušky českoněmeckých verzí
programů pro mateřské a základní školy, během kterých
měly české a německé děti možnost spolupracovat
se spolužáky z druhé strany hranice. V období letních
prázdnin jsou na programu týdenní workshopy pro
české a německé děti ve věku od 8 do 13 let, které
se budou konat v Brništi a Neukirchu. Na účastníky čeká
bohatý program v podobě poznávacích, herních
a tvořivých aktivit s tematikou užitkových zvířat

V květnu byla úspěšně ukončena série relaxačních
tvořivých večerů a opět se na všechny budeme těšit
na podzim

EKOKROUŽKY
DATUM

TÉMA

2. 6. 2022 Ekosystém rybník - terénní výprava k
brnišťskému rybníku (vodní ptáci, život
pod hladinou), krajinomalba

Tým Ekocentra Brniště

9. 6. 2022 Přírodovědné pokusy a vynálezy
16. 6. 2022 Recyklujeme - ze starého nové, užitečný
odpad
23. 6. 2022 Zdravé domácí limonády - zpracování
ovoce a zeleniny
30. 6. 2022 Přivítání prázdnin
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DĚNÍ V EKOCENTRU

FOTBALISTÉ INFORMUJÍ

dravíme všechny příznivce našeho fotbalu. Tak
nám začala jarní část soutěže, ve které
se většinou dařilo, což potvrzují výsledky.
Prvním jarním zápasem bylo utkání v Kunraticích
u Cvikova. Bylo znát, že je to první zápas po zimní
přestávce. Hra trochu trpěla, ale výsledkem byla naše
výhra 2:1. V prvním jarním zápase na domácím hřišti
naši hráči přivítali rezervu z Mimoně. Tady se více dařilo
až ve druhém poločase. Po prvním poločase naši hráči
prohrávali o jednu branku, pak ale došlo k obratu
a ve druhém poločase vstřelili 5 branek a nakonec jsme
vyhráli 7:3. Na další zápas cestovali hráči do Jablonného,
kde jsme po bitvě vyhráli 3:2. K dalšímu utkání přijel
tým z Kamenického Šenova, který naši porazili snadno
a vysoko 5:0. Následoval zápas s prvním týmem tabulky
na jeho hřišti v Pertolticích. Na tohle bychom chtěli
rychle zapomenout, neboť jsme prohráli 0:5. Vůbec nic
se nedařilo. Zatím poslední zápas jsme odehráli doma
proti rezervě ze Cvikova. Tady po nerozhodném
poločase nakonec naši vyhráli 4:1. Před tímto utkáním
došlo k předání výročního dresu ke kulatinám našeho
trenéra Zdeňka Bartoně. Další zápas jsme sehráli 14. 5.
doma proti Novinám pod Ralskem a vyhráli jsme 1:0.
Ještě jedno upozornění – zápas v Mimoni, který se měl
hrát 5. 6. se bude hrát až ve středu 15. 6. Změna bude
ještě 19. 6., termín bude upřesněn
Na závěr bychom vás všechny chtěli pozvat
na „Srandamač,” který se koná 25. 6. 2022 od 15.00 hodin
a proti naší staré gardě nastoupí stará garda Arsenalu
Česká Lípa. Přijďte se pobavit. Od 17.00 hod. bude hrát
kapela MP3 /hrála nám na plese/. V případě
nepříznivého počasí bude připraven velký stan.

PŘÍSPĚVEK NA TÁBOR

řipomínám, že na základě přijatého usnesení
zastupitelstva obce č. 27/2012 obec poskytuje
nanční příspěvek ve výši 500 Kč pro děti ve věku
od 6 do 15 let s trvalým pobytem v Brništi, které
se účastní letních táborů
Děti, potažmo rodiče dětí, s trvalým pobytem v obci,
které se budou účastnit letních táborů, mohou žádat
na obci o nanční podporu. Příspěvek je určen pro
snížení nákladů rodičů
K vyplacení příspěvku je třeba vyplnit žádost, která je
k dostání na obecním úřadě, dále doložit kopii dokladu
o úhradě a potvrzení o účasti.
Z toho vyplývá,
že o příspěvek je možné
žádat
až
po účasti na táboře

Ladislav Zlatohlávek, sekretář klub
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FK BRNIŠTĚ

SDH A JSDH
ový rok – nové možnosti. A pro nás, jako
každý rok, velká výzva. A výzev, těch my
se nebojíme. O tom svědčí i ples, kterého jsme
se letos zhostili s noblesou. S rozvolněním opatření
se popustila i uzda naší fantazie, a tak jsme se rozhodli,
že našim věrným občanům připravíme ples, na který
dlouho nezapomenou. Nedílnou součástí byla bohatá
tombola, za kterou patří obrovské poděkování jak
místním drobným podnikatelům a rmám, tak i rmám
přespolním a samozřejmě naší obci, která se též
nemalým dílem podílela. Velice nás těší zájem občanů,
a tak vstupenky byly prodány v rekordním čase. Mrzí
nás, že ne na každého se dostalo, protože zájem byl
opravdu veliký. Ale věřte, že příležitost ještě bude.
Chystáme pro vás totiž překvapení. Děkujeme za ohlasy.
Pozitivní potěší a negativní nám ukáží, co je třeba změnit
nebo zlepšit. A zlepšovat je stálo co
Jak již bylo zmíněno, ples nebyl jediná výzva tohoto
roku. Už se připravujeme na další. Byli jsme požádáni
o organizaci a poskytnutí zázemí našim nejmenším
členům a jejich dětským hasičským kolegům
a kolegyním ve 3. kole hry Plamen, které se bude konat
21. května 2022 v Lesním zátiší, kam vás samozřejmě
srdečně zveme. Přijďte i vy podpořit naše nejmenší
Není pátek jako pátek! O tom vědí své hasiči z Brniště.
V pátek 29. 4. 2022 totiž převzali novou velkoobjemovou
Tatru CAS 30. Nemožné se stalo skutečným a my máme
neskutečnou radost, že se naše jednotka dobrovolných
hasičů může dále rozvíjet tím správným směrem.Velké
díky patří starostovi obce Michalu Vinšovi. Nebýt jeho
nasazení, nebyla by naše jednotka tam, kde má možnost
být. Jeho podpory a podpory obce si nesmírně vážíme
Závěrem děkujeme za přízeň občanům obce Brniště,
Velkého Grunova a Luhova

příčky útokem. Velkou výzvou a nesmírnou ctí pro nás
bylo pozvání od našich „přespolních” hasičských kolegů
do Ústí nad Labem na již zmíněné závody na 60 m s
překážkami. Byla to pro nás cenná zkušenost. Moc
děkujeme za pozvání
Celoroční činnost neobsahuje jen soutěže, ale také účast
na projektech jako například Ukliďme Česko nebo
72 hodin
Závěrem bychom vás chtěli pozvat na III. kolo hry
Plamen, které se bude konat 21. 5. 2022. Přijďte podpořit
naše nejmenší mladé hasiče v soutěži požárních útoků

Za mladé hasiče Lenka Kulhánkov

RYBÁŘI
ne 30. dubna 2022 se se konaly na rybníku
Vratislav závody dospělých. Celkem se
zúčastnilo 42 závodníků
1. místo - Libor Bína - 78 bod
2. místo - byl Miroslav Nový - 27 bodů
3. místo - Radek Šťastný - 20 bodů
Největší ulovená ryba:
Děde

kapr – 64 cm, ulovil Leoš

Nejstarší závodník: Jaroslav Kaminský – 76 let.
Dne 7. května se na rybníku konaly také závody dětí,
zúčastnilo se jich celkem 26
1. místo - Barbora Eliášová - 141 bodů
2. místo - Šimon Eliáš - 120 bodů
3. místo - Barbora Maderová - 73 bodů
Největší ulovená ryba: jeseter - 110 cm, ulovil Šimon
Eliá

Za SDH a JSDH Zuzana Vejtrubov

MLADÍ HASIČI
portem ku zdraví. Toto heslo přijali naši mladí
hasiči za své. Kromě tréninků, které probíhají
každé úterý, se účastníme i nejrůznějších soutěží.
Prioritní je pro nás celoroční hra Plamen. I. kola jsme
se zúčastnili už loni na podzim v Doksech. Přesto, že
nebyl čas na dlouhé trénování, výsledky dopadly
na výbornou. Plamen ale není jedinou soutěží, zúčastnili
jsme se například „Strážského víceboje,” odkud jsme si
přivezli 1. a 5. místo. Velkou zkouškou je pro děti TFA
(v předkladu: Nejtrvrdší hasič přežije). Toto klání se koná
každoročně v Křižanech. Nedílnou součástí hasičských
soutěží jsou závody na 60 m s překážkami, které je pojato
r ů ž n ý m i z p ů s o b y. A ť u ž j a k o „ M i m o ň s k é
šedesátkování,” Jablonecká hala nebo soutěž jednotlivců
na II. kole hry Plamen, které jsme absolvovali na školním
hřišti v Zákupech, kde jsme ve výsledcích brali předn
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HASIČI BRNIŠTĚ

Nejmladší závodnice: Amálka Koštejnová – 4 rok
Děkujeme sponzorům
Obec Brniště, Partner In PET FOOD cz s.r.o. Brniště, Ing.
Jiří Myška, Prominent cz s.r.o., Rybářské potřeby Sykora,
Václav Bartoš Elektro, Samir – zelí Brniště, Pohostinství
U Strachotů a rodině Trégrových za občerstvení.

Bohuslav Eliáš, správce rybníka

DEN VÍTĚZSTVÍ
a 8. května připadá jedna z hlavních událostí
historie nejen ČR, ale i Evropy – ukončení
2. světové války. Za konec války je
považována bezpodmínečná kapitulace německých
vojsk, kterou podepsal v Remeši za německou brannou
moc generál Alfred Jodl, aby byla později v Berlíně
parafována dalšími německými i spojeneckými
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8. KVĚTEN

představiteli. Výjimkou byly i u nás ozbrojené střety ještě
12. 5. – /Milín na Příbramsku/. V šest let trvajícím
kon iktu zahynulo zhruba 60 milionů lidí /ze dvou
třetin se jednalo o civilní oběti/
I v Brništi jsme si 8. května připomněli tento významný
den.

Mgr. Libuše Horáčková, šéfredaktorka

￼

ČARODĚJNICE / DĚTSKÝ DEN

Brniště

Brniště

Luhov

Luhov

14

DEN MATEK
etos připadl Den matek na 8. května. Tento
svátek se připomíná skoro na celém světě. Kvůli
rozdílným tradicím a historii se ale slaví
v různých termínech. V Česku je to podle amerického
vzoru druhou květnovou neděli. V USA byl o ciálně
uznán už v roce 1914, zakladatelkou byla Anna Marie
Jervisová. Společný návrh amerického Kongresu stvrdil
prezident Woodrow Wilson. U nás se slaví od roku 1923
a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Podobně
jako u nás se slaví např. v Německu, Rakousku, Itálii
nebo Řecku. Obdarováváme naše maminky květinou,

potlesk. I pár slziček ukáplo. Děkujeme dětem, ale
i paním učitelkám, protože víme, co dá takováto příprava
práce. Pan starosta popřál všem maminkám štěstí, zdraví
a radost v životě a s panem místostarostou předali
maminkám krásnou kytičku. K tanci a poslechu pak
hrála až do 22 hodin skupina Septima. Bylo připraveno
i drobné občerstvení. O příjemnou obsluhu se postarala
rodina Strachotova. Děkujeme. Děkujeme i obci
za příjemně strávený večer a už se těšíme na další
setkání

Mgr. Libuše Horáčková, šéfredaktorka

děti svými výrobky či rodinnou večeří. V Nepálu
se vzpomíná na zemřelé matky. Průkopnicí tohoto svátku
byla už v roce 1870 Julie Ward Howeová, která vyzvala
ženy ke sjednocení proti válkám

I pro naše matky byla uspořádána oslava Dne matek
v KD v Brništi v sobotu 7. května. Oslava začala
netradičně v 16.00 hodin, ale tradičně vystoupením žáků
naší školy, kteří předvedli velice zdařilý program. Začali
všem známou Okoří, ale zazněla i Pomáda či Queeni a v
závěru i krásná přání maminkám. Děti předvedly
ukázky ze své sportovní činnosti a bylo vidět, že je to
baví a sport určitě milují. Za to vše sklidily obrovský

fi
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DEN MATEK

BRNIŠŤSKÝ PŮLMARATON
ro č n í k b ě ž e c k ý c h
závodů
–
P R O M I N E N T
Brnišťský půlmaraton
2022 se uskutečnil v sobotu
23. dubna 2022 za příjemného
polojasného běžeckého počasí
10-14 °C. Závodů se zúčastnilo
celkem 442 sportovců ve všech
věkových kategoriích, z toho
175 v dětských kategoriích, 28
v rámci veřejného běhu na
3,3 km a 239 na čipově
měřených hlavních tratích,
z toho 40 běžců v 10 štafetách
4 x 5275 m, 100 běžců
na čtvrtmaratonu, 17 chodců
nordic walking a 82 borců
na hlavní trati půlmaratonu.
Restart po nucené dvouleté přestávce se vydařil. Počasí
přálo výkonům běžců na všech tratích. Nejrychlejším
mužem na půlmaratonu byl Petr Cmunt z ELEVEN
Head CST cyklolive v čase 1:18:05, nejrychlejší ženou
byla Markéta Vávrová z TJ ČZU Rolníci v čase 1:34:50.
Nejrychlejší čtvrtmaraton zaběhl opět Jan Karko z AC
Česká Lípa v čase 38:34 a mezi ženami Jana Bartáková
z České Lípy v čase 48:21

oplatkami a iontovým nápojem. Na fotbalovém hřišti
ve Velkém Grunově byla opět umístěna druhá čipová
brána, která umožnila změřit úseky všem členům štafet
a mezičasy ostatním běžcům po 5275 m. Závodníci
na delších tratích, včetně členů štafet, veřejného běhu
a nově i všech dětských kategorií, obdrželi v cíli dřevěné
pamětní medaile ve tvaru zeleného čtyřlístku
Na stránkách www.sportovniservis.cz si závodníci
mohou dohledat výsledky čipově
měřených tratí, včetně mezičasů,
a stáhnout si svůj vlastní diplom.
D o p ro v o d n ý p ro g r a m v a re á l u
završilo losování tomboly
a vystoupení hudební skupiny
DIESELL
V rámci vyhlašování nejlepších
závodníků bylo rozděleno 46 sad
unikátních skleněných medailí
od sklárny AJETO z Lindavy
a ro z d á n o v e l k é m n o ž s t v í c e n
od sponzorů
Pořadatelé děkují všem sponzorům,
dobrovolníkům, závodníkům
i divákům za úspěšný 7. ročník BP
a již nyní se těší a zároveň zvou na
8. ročník Brnišťského půlmaratonu,
který se uskuteční 29.4.2023
Více informací naleznete
na www.brnistskypulmaraton.cz

Veřejný běh byl letos posunutý za hlavní závod a běžel
se společně s Juniory a Dorostenci po žlutém 3,3km
dlouhém okruhu. Hlavní trať je vedena z Lesního zátiší
přes náves v Brništi, po Stezce hastrmanů, okolo rybníků,
lesem, po obecních a polních cestách, krásnou přírodou
i vesnickou zástavbou v převážně rovinatém terénu
po smíšeném povrchu. Letos měli závodníci k dispozici 2
občerstvovací stanice s vodou a v cíli s ovocem,

Ing. Otto Forman, ředitel ZOD a.s
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PŮLMARATON / INZERCE

íte, že naše obec využívá Munipolis / Mobilní
Rozhlas a je tak schopna chytré a efektivní
komunikace s občany? Zapojte se do
komunikace o dění v obci i vy. Zaregistrovat se můžete
zcela zdarma

například ve vaší části obce bude plánována odstávka,
dostanete o ní informaci přímo na telefon v podobě SMS.
Občany, kterých se odstávka netýká, naopak žádné
zprávy obtěžovat nebudou
Kromě zpráv o zajímavých kulturních akcích či
praktických upozornění na odstávku nebo havárii je
Munipolis / Mobilní Rozhlas skvěle využitelný i v
případě krizových situací. Obec může občany varovat
před nebezpečím a zároveň od nich získávat zpětné
reakce. Skrze automatizované telefonní hovory pak lze
i třeba koordinovat dobrovolné hasiče
Podstatou Munipolisu / Mobilního Rozhlasu je, aby
se potřebné informace vždy dostaly k příjemci. Je totiž
velký rozdíl mezi pouhým zveřejněním informace a jejím
reálným doručením a přečtením ze strany občana.
Zapojte se tedy a ujistěte se, že vám již z dění v obci nic
neunikne

K čemu slouží Munipolis / Mobilní Rozhla
Munipolis / Mobilní Rozhlas není pouze moderní
obdobou klasického obecního rozhlasu. Nabízí občanům
mnohem víc. Kombinuje možnost rozesílat SMS zprávy,
hlasové zprávy a e-maily, čímž umožňuje přímou
komunikaci mezi obecním úřadem a občany. Důležitá
zpráva vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli. Obrovskou
výhodou navíc je, že neslouží pouze k jednostrannému
informování o dění v obci, ale umožňuje vám také
na jednotlivá sdělení reagovat
Starosta tedy vidí, komu bylo sdělení doručeno, ale
také reakce příjemců. Díky tomu může obec Mobilní
Rozhlas v budoucnu využít i třeba k vytváření
jednoduchých průzkumů. Bude tedy možné v reálném
čase konzultovat některá rozhodnutí s občany, což
samosprávě umožní lépe plánovat další kroky
Zní to poměrně chytře, viďte? Proto také patří
Munipolis / Mobilní Rozhlas do skupiny chytrých, tedy
SMART nástrojů

Tímto krokem „Posouváme Brniště dál.”

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Co může nabídnout chytře komunikující obec
• neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste
třeba v práci nebo na dovolen
• sami si volíte, jaké informace chcete dostáva
• máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše
sdělit vedení svůj názo
• máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je
nepořádek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci
v mobilním telefonu. Aplikace je bezplatnou součástí
platformy Munipolis / Mobilní Rozhla
• můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při
hledání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířa
• můžete získat více peněz na důležité věci –
Munipolis / Mobilní Rozhlas je levné a efektivní řešení
obecní komunikac

Proč se zapoji
Do chytré komunikace se svou obcí se snadno můžete
zapojit i vy. Stačí se do systému zaregistrovat a nastavit
si preference toho, jaké informace chcete od své obce
získávat. Budete tak dostávat skutečně jen ty zprávy,
které vás budou zajímat. Registrovat se můžete online
na webu obec.mobilnirozhlas.cz, přes aplikaci v telefonu,
nebo vyplněním tištěného formuláře na svém Obecním
úřadu Brniště
Díky zapojení do systému budete moci od obce
dostávat důležitá upozornění, přičemž starostové mají
možnost cílit zprávy i třeba dle bydliště občana. Pokud
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MOBILNÍ ROZHLAS - ZAPOJTE SE
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Periodický tisk územního samosprávného celku, dvouměsíčník, MK ČR E 15751, vydává Obec Brniště, Brniště 102, 47129, IČ 00260401.
Toto číslo vyšlo dne 3. 6. 2022, nákladem 600 ks. Uzávěrka příštího čísla je 11 . 7. 2022.
Redakční rada: Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Bc. Kateřina Kabešová, DiS., Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová.
Své příspěvky předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit 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. Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní platí ceník: celá str.
A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč. Příspěvky procházejí redakční úpravou. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky po stylistické
stránce. Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových
stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec Brniště.”
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