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BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané.
Letošní zima se rozhodla, že se jen tak nevzdá a ještě v březnu ukázala svoji sílu. Pranostika, ve které se říká „březen za
kamna vlezem“ byla zcela pravdivá. Doufám, že „duben ještě tam budem“ se nepotvrdí a dočkáme se konečně teplého
jarního sluníčka. Naopak počasí nám poměrně přálo při konání prvního masopustu. Byl jsem potěšen z velké účasti, zájmu
a počtu nápaditých masek. Poděkování patří všem, kteří se aktivní měrou podíleli na jeho přípravách a úspěšném průběhu.
Příští rok ho určitě rádi zopakujeme a ještě o něco vylepšíme.
V polovině února proběhlo potřebné ošetření starobylých lip kolem kostela sv. Mikuláše. Z důvodu špatného přístupu techniky
byly stromy ošetřeny horolezecky. Došlo k jejich šetrnému zkrácení zhruba o 40%. V dohledné době budou tyto lípy vyhlášeny
za památné. Obec úspěšně získala dotaci ve výši 770 tis. Kč z Programu rozvoje venkova na výstavbu víceúčelového hřiště
za školou v Brništi. Jakmile to počasí dovolí, bude stavba v dubnu zahájena. Termín předání hotového díla se předpokládá na
počátku měsíce června. Na jaře proběhne výběrové řízení na dodavatele výměny střešní krytiny na budově základní školy ve
Velkém Grunově. Realizace je naplánovaná na období prázdnin letošního roku.
Z důvodu bezpečnosti občanů, zvláště dětí, v rámci hustého silničního provozu a havarijního stavu krajských komunikací, se
zastupitelstvo rozhodlo pro vytvoření studie proveditelnosti výstavby určitých úseků chodníků. Obec je rozsáhlá a některé
úseky podél úzké silnice mají spoustu různých překážek, které plánovanou akci znemožňují nebo komplikují a následně
prodražují. V letošním roce by měly proběhnout přípravné práce vybraných částí, zhotovení projektové dokumentace,
vyřešení vlastnických poměrů k pozemkům, případné získání stavebního povolení. Výstavba chodníků s šancí využití dotace
by mohla začít zhruba v polovině příštího roku, a pak dle finančních možností obce by další etapy pokračovaly v letech
následujících.
Není již tajnou zprávou, že vedení Libereckého kraje plánuje v letošním roce konání krajských dožínek sedmého září v Brništi,
v areálu Lesního zátiší. Je to další krok v pokračování dožínkových tradic, zahájených v loňském roce. Pro obec je to velká
pocta a příležitost ke zviditelnění, neboť se tato akce koná tradičně většinou ve větších městech.
Ke konci měsíce března jsme s několika zastupiteli v rámci společného projektu „Šance na zdravý rozvoj Podralska a Hornolužicka“ navštívili Centrum ochrany přírody v sousedním německém městě Neukirchu. Centrum letos oslaví již dvacet let své
existence a má s řadou ekologických projektů bohaté zkušenosti. Po přivítání následovala zajímavá exkurze do nedaleké
spalovny komunálních odpadů v Lautě. Je to moderní zařízení s kapacitou 225 tisíc tun za rok. Její provoz je bedlivě sledován,
protože musí splňovat nejpřísnější podmínky pro ochranu životního prostředí. Další společná akce se uskuteční v polovině
května u nás a bude jí setkání zastupitelů Brniště a Neukirchu při výměně zkušeností v oblasti likvidace a třídění odpadů.
Letošní brzké velikonoční
svátky
jsou již za námi, a tak mi
V tomto čísle najdete:
dovolte, abych Vám popřál
Rozhovor se Stanislavou Kavenskou
krásné jarní dny plné pohody
Jaký byl masopust v Brništi?
a hřejivého sluníčka. Budu se
Výroční zpráva obce za rok 2012
těšit na další setkávání s Vámi
Tramský rok na osadě Stone City
na akcích, pořádaných obcí
Rozpis fotbalových utkání jarní části
v letošním roce.
Zimní sezóna Kláry Bartošové
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Předposlední únorový den 27. 2. se sešlo ZO na svém 27. zasedání.
V první části jednání jsme byli seznámeni panem Ing.
Kubíčkem a p. Panáčkovou se záměrem Podralského
nadačního fondu ZOD, vybudovat v Brništi ekocentrum
a o možnostech spolupráce ze strany obce. Schválili jsme
zařazení přebytku v hospodaření ZŠ a MŠ Brniště v částce
19.135 Kč do rezervního fondu školy.
Projednali jsme a schválili přípravu investičních akcí na
roky 2013-2014. Některé již probíhají – otevření Informačního centra, víceúčelové hřiště za budovou ZŠ
v Brništi. Další budeme postupně připravovat – výměna
lehké střešní krytiny na budově ZŠ ve V. Grunově,
budování chodníků ve V. Grunově a v Brništi, zasedací

víceúčelová místnost v přízemí OÚ, modernizace dvou
kanceláří OÚ Brniště, podpora výstavby RD v Hlemýždí
(na ppč.94/11), park a oddechová zóna pro děti a seniory
ve V. Grunově vedle ZŠ.
V dalších bodech jednání jsme hovořili o nově započaté
a rozvíjející se spolupráci naší obce s německým městem
Neukirch. Pan starosta nás informoval o hospodaření
v obecních lesích, o ořezání vzrostlých lip u brnišťského
kostela, přibližně za 3 roky dojde ještě k dalšímu ořezání
zhruba o další 4 m. Dne 7. září 2013 proběhnou v naší obci
krajské dožínky.

Přesně o měsíc později, 27. 3. se ZO sešlo k dalšímu jednání.
Schválili jsme závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za
rok 2012. Projednali jsme žádost o obnovení pronájmu
Brnišťského rybníku MS Diana v Brništi, tento záměr bude
vyvěšen na úřední desce. Již jsme se zabývali konkrétními
studiemi na vybudování chodníků. Schválili jsme je ve
3 etapách. V 1. etapě se vybuduje chodník ve V. Grunově
od ZŠ k autobusovým zastávkám na křižovatce na
Kamenici a na křižovatku na Noviny p. R.. Ve 2. etapě se
vybuduje bezpečné přecházení hlavní křižovatky v centru
obce a chodník od ZŠ v Brništi k budoucímu ekocentru
PNF ZOD (u prodejny Prominent). Ve 3. etapě se vybuduje
chodník z centra obce k mateřské školce (u MŠ vybudovat
bezpečné parkoviště pro auta) a dál ke KD v Brništi. Pokud
se vše podaří zdárně připravit a nenastanou velké
komplikace, chtěli bychom první dvě etapy chodníků
zvládnout vybudovat v příštích dvou letech.
Dalším důležitým bodem byly mosty a mostky na
Brnišťském potoce. Chceme přesně zdokumentovat
mosty, které patří obci, jejich stav, a tím i dané pořadí oprav
tak, abychom každý rok mohli vždy jeden opravit.
Krátce jsme pohovořili o tom, jak se vyvíjí situace s pří-

padnou těžbou na Tlustci. Protože stále přetrvává mnoho
nevyřešených problémů, spojených s touto těžbou a jedna
z hlavních podmínek k souhlasu naší obce s těžbou je
vybudování obchvatu tak, aby nákladní automobily, spojené s touto těžbou, vůbec nevjížděli do obce – se pravděpodobně ze strany kraje vůbec neuskuteční. Znovu vážně
zvažujeme náš souhlas či nesouhlas s těžbou kamene
na Tlustci a na dalším zastupitelstvu vydáme společné
stanovisko. V této věci nám jde především o bezpečnost
lidí žijících na území naší obce a ochranu jejich zdraví i majetku.
V dalších bodech jednání obou zastupitelstev jsme se
zabývali pozemky, jejich převody, žádostmi o koupi a využití pro jezdeckou stezku.
Zapsal Miloš Matys

Pozvánka
Setkání zastupitelstva obce proběhnou
ve středu 24. dubna a 29. května
od 17 hod v KD v Brništi.

OÚ INFORMUJE
Informace ze sběrného dvora
Od 1. dubna začíná platit letní otevírací doba: Úterý
12 – 17 hod
Čtvrtek
9 – 14 hod
Sobota
14 – 18 hod
Bezplatně je možné odevzdávat komunální odpad, tříděný na plasty, papír, sklo, zářivky a úsporné zářivky, lednice a další
elektrozařízení a nadměrný odpad.
Občan platí za nebezpečné odpady: stavební suť z demolic, asfaltové lepenky /IPA/, eternit, a to částkou 300 Kč za plný
vozík za automobil /případně alikvotní část/. Dále za osobní pneumatiku 42 Kč za kus a 147 Kč za nákladní pneumatiku. SD
nepřebírá prošlé léky ani bioodpad, jako jsou větve, tráva a další. Tyto odpady řeší občan kompostováním respektive
odevzdáním léků do lékárny.
Pro zkvalitnění životního prostředí v domácnostech vyhlašujeme akce:
- duben měsíc vyjetého oleje /odevzdání bezplatně/
- květen měsíc mikrovlnky
- červen měsíc mobilního telefonu
V prostorách sběrného dvora probíhá do 15. května sbírka použitého ošacení pro diakonii Broumov.
Igor Jediný
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Zeptali jsme se za Vás, aneb bude ochotnické divadlo v naší obci obnoveno?
Do rukou se mi nedávno dostala brožura 50 let divadla v Brništi, napsaná paní Libuší Horáčkovou. V této malé publikaci je
plno poutavého textu a také fotografií, svědčících o tom, že divadlo hráli ochotníci v Brništi dlouho a s chutí. Já jsem se
vypravila popovídat si o divadelnictví tentokrát do Luhova. Přesněji řečeno, snad až na úplný konec obce, za paní
Stanislavou Kavenskou. Měla a má divadlo moc ráda a i ona by si přála, aby se v Brništi zase zkoušelo a hrálo.
Paní Kavenská, kde jste získala svoji lásku k divadlu?
Už jako malá holka jsem se ráda strojila do šatů po
babičce, ještě teď ty pohádkové atlasové šaty vidím…
Scházívaly jsme se s ostatními dětmi v altánku vedle
„hradu“ (dnes sídlo ZOD Brniště) a hrály si na princezny.
Někde ve vzpomínkách je pak pohádka „Zvířátka
a Petrovští“, kde jsem hrála pejska. Za nejhezčí divadlo
považuji Babičku Boženy Němcové.
Vaše jméno jsem, jak jsem předpokládala, nalezla
mezi herci, které na jeviště uvedla režisérka, paní
Libuše Horáčková (starší), že?
Jmen kolem brnišťského divadla je samozřejmě hodně.
Jak to tak bývá, láska k divadlu se dědí z otce na syna či
z matky na dceru. A tak paní Horáčková vedla k divadlu
jako režisérka jak své děti, tak řadu dalších z obce.
Vzpomínám na Toráňovi, Kadrnkovi, Tahadlovi, Štefanovi…. (v knížce o divadle se nalezne více než 100 jmen
pozn. redakce). I režisérů bylo více. Tím prvním byl pan
Jaromír Lapáček, pak pan František Kadrnka. Osobností
byl pan František Borovička. Paní Horáčkovou jsme již
zmiňovali. Ta říkávala, jak je hezké potkávat se se svými
herci, tenkrát dětmi, rodiči, či už prarodiči. A pokračovat
v práci s jejich dětmi i vnoučaty. Jí pak vystřídal pan Ladislav Svoboda, Judita Brožová, Jitka Štefanová, Libuše
Horáčková ml. nebo Šárka Mercová.
Ale zpátky k Vám, paní Kavenská. Co Vy a kabarety?
(Kabaret u Dobré pohody, Písně minulého století)
Na nich se mi líbilo, že se do nich podařilo zapojit děti ve
14-15ti letech. Děti pomáhaly s choreografií, byly aktivní.
Kolem příprav pomáhala řada dalších lidí. Šily se kostýmy,
tvořily se kulisy a hlavně hrála živá hudba…
A neměli bychom zapomenout, že na scénářích těchto
kabaretů jste se podílela právě Vy, viďte?
Jak se říká „divadelní scénáře píše život sám“…Někdy

pomohla i náhoda. Třeba když jsme v Liberci viděli
„Nejstarší řemeslo“. Setkali jsme se s velkou ochotou při
poskytnutí scénáře pro naše divadlo v Brništi a musím říci,
že se ho místní ujali velice dobře. Představení sklízelo
velký úspěch. Prý bylo lepší než od profesionálů.
Divadlo je jistě velký koníček, jsou ještě nějaké další?
V televizi sleduji klasiku, mám ráda staré české filmy. Jinak
se v televizi těžko něco vybírá. Snad jen ještě podvečerní
Česká tajenka. Čtu ráda detektivní zápletky, luštím křížovky. A věřím, že se divadlo v Brništi zase začne hrát!
V to věřím také. Vím, že to nedá ani paní učitelce Líbě
Horáčkové. Podařilo se nám v Ledcích půjčit několik
pěkných scénářů. Paní Líba je nyní pročítá. A tak
všichni, kteří máte divadlo rádi, držte palce, ať se
s ním zase v Brništi začne.
Vám paní Kavenská moc děkuji rozhovor, přeji hodně
zdraví a u divadla nashledanou.
Mgr. Daniela Pastorková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
6. dubna tomu budou 3 roky, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Lalák z Brniště – Hlemýždí.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Vzpomíná celá rodina. Děkujeme.

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Den otevřených dveří v knihovně
V úterý 16. dubna proběhne v nově otevřené knihovně v Brništi den otevřených dveří.
Knihovnu můžete navštívit od 10 do 19 hodin a shlédnout výstavku dětských kreseb a obrázků ze soutěže o nejhezčí
obrázek z knihy, kterou děti přečetly. Vyhodnocení soutěže proběhlo 28. března a dětem ceny předáme v základní škole
během měsíce dubna.
Růžena Toráňová

Jarní vítání občánků
se bude konat v neděli 21. dubna 2013 ve 14:00 na sále KD Brniště
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Info z Podralského nadačního fondu: Co se děje u nás v trávě
Podralský nadační fond ZOD pracuje na projektu
přeshraniční spolupráce "Šance pro zdravou budoucnost
regionů Podralsko a Hornolužicko.“ Dovolím si Vám nyní
ve stručnosti představit hlavní aktivity projektu „Šance“:
1) Výstavba ekocentra v Brništi. Zprovoznění ubytovací
kapacity v Naturschutzzentrum v německém Neukirchu.
2) Vzdělávání a enviromentální výchova v Brništi
i v Neukirchu. Vzdělávání pedagogů a vychovatelů,
provoz Eko-kroužku, akce pro širokou veřejnost.
3) Vznik nových vzdělávacích materiálů - Recepty
z regionálních produktů, pracovní listy pro školy ke
Stezce hastrmanů v Brništi. Doplnění česko-srbsko
-německých pohádkových omalovánek o bylinkách
v Neukirchu.
4) Podpora opatření pro odpadové hospodářství a krajinotvorbu. Přednášky, semináře a pracovní setkání
zástupců obcí a měst a široké veřejnosti v oblasti
Podralsko a Oberlausitz.
Výstavba ekocentra v Brništi je ve fázi přípravy výběrového
řízení na dodavatele stavby.
Na konci března odstartoval eko-kroužek, který Vám
a Vašim dětem ve spolupráci se Základní školou Brniště
bude celý duben představovat spektrum svých činností.
Komu by se tyto aktivity a akce líbily, může se přihlásit
a navštěvovat kroužek pravidelně. Více informací najdete
v sekci Eko-kroužek na www.podralsko.cz. První aktivita
eko-kroužku proběhla 21. března a žáci třetí a páté třídy ve

Velkém Grunově přivítali jaro výrobou ozdob z ovčí vlny
a naučili se techniku filcování. Na krásné výrobky se
podívejte na fotografiích. Ve středu 3. dubna půjdeme
s dětmi ze ZŠ objevovat přírodní tajemství kopce Tlustce
a umisťovat ptačí budky pro sýkorky parukářky. 18. dubna
pojede ZŠ na výlet do Centra ochrany přírody v Neukirchu
a 30. dubna půjdeme před Čarodějnicemi sbírat odpadky
podél silnice na Velenice.
Kromě aktivit pro děti připravujeme první přednášku
v oblasti odpadového hospodářství obcí v příhraniční
oblasti. Dne 13. 5. 2013 si můžete přijít poslechnout
srovnání systémů nakládání s odpadem, různých zákonných norem odpadového hospodářství na jedné i druhé
straně hranice, konkrétně srovnání mezi obcemi Brniště
a Neukirch. Tato první přednáška a diskuze je primárně
určena pro zastupitele blízkých obcí a měst, ale rádi
uvítáme i Vás.
PNF si Vás dále dovoluje pozvat na otvírání Stezky hastrmanů 6. 4. 2013 a otvírání Jezdeckých stezek 15. 5. 2013,
více informací v samostatné pozvánce.
Podrobnější informace a termíny všech aktivit projektu
Šance, stejně jako možnost objednání naleznete na
www.podralsko.cz v odkazu Cíl3 – Šance.
Jsme otevřeni nápadům a podnětům i přímo od Vás, velmi
doufáme a věříme ve Vaši podporu a spolupráci.
Za PNF a projekt Šance
Mgr. Jana Panáčková Feixová

Jarní otevírání
Stezky hastrmanů
Podralský nadační fond ZOD ve spolupráci
s obcí Brniště a místními organizacemi
Vás zve na
Jarní otevírání Stezky hastrmanů,
které bude odstartováno
6. dubna ve 13 hodin
od Obecního úřadu v Brništi.
Po cestě Stezky hastrmanů k Brnišťskému
rybníku budou pro děti připraveny soutěže.
U Brnišťského rybníku plánujeme bohatý
program, jako je hastrmanská diskotéka,
opékání špekáčků, dílnička z Neükirchu
pro výrobu kreativních masek a odměna
za splnění úkolů při procházce
Stezkou hastrmanů.
Srdečně Vás všechny zveme!
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Dění ve škole
Pololetí je už dávno pryč a rádi bychom se připravili na jaro,
ale počasí si stále nechce dát říct. Paní Zimě se od nás
zkrátka nechce. Ale i v zimě se dá pořádat hodně akcí
a škola ani mateřská škola v žádném případě nezahálely.

Naše základní škola spolupracuje s Podralským nadačním
fondem ZOD v projektu Šance pro zdravou budoucnost
regionů Podralsko a Hornolužicko. V rámci tohoto projektu
proběhla 22. března v ZŠ ve Velkém Grunově dílna
s vlnou, kde si děti vyrobily netradiční velikonoční ozdoby.
Partnerem projektu je obec Neukirch v Německu, kam
18. dubna zavítají i naši žáci a navštíví zdejší Ekocentrum.

V únoru se děti a paní učitelky ze ZŠ zúčastnily brnišťského
masopustu. Připravily si pásmo básní, písní a tanců, které
nám předvedly v nápaditých maskách na zahradě MŠ. Aby
opravdu nikomu nebyla zima, uvařily paní kuchařky horký
čaj a napekly výborné koblihy a koláče. Byl to super
masopust!

V dubnu děti z MŠ půjdou přivítat svým pásmem básniček
nové občánky obce. V měsíci květnu proběhne zápis do
MŠ, v termínu od 20. do 24. 5. 2013.

Proběhl také zápis do první třídy ZŠ, ke kterému přišlo
11 dětí, a všechny byly do školy přijaty. Ve škole se dětem
moc líbilo a nadšeně nám v MŠ vyprávěly, jaké úkoly u zápisu plnily, jak se jim líbila paní učitelka a jak moc už se do
školy těší.

Mateřská škola chce také touto cestou moc poděkovat
sdružení EVA za jejich pravidelné sponzorské balíčky.
A o dalších akcích zase příště.
Věra Šulcová
učitelka MŠ Brniště

Zápis do 1. třídy

Děti při výrobě velikonočních ozdob s lektorkami z Neukirchu
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Jaký byl masopust v Brništi?
Masopust v Brništi – 16. 2. 2013 byl titulní název veselé
barevné pozvánky zveřejněné na vývěsních místech ve
všech částech obce.
Je to už mnoho let, kdy se zde v Brništi pořádal velkolepý
masopustní průvod s divadelní scénou na návsi.
Tradice masopustního veselí sahá do dávné minulosti. Od
Tří králů 6. ledna do Popeleční středy se lidé snažili bavit
a dopřát si bohatých hostin před dlouhým čtyřicetidenním
půstem. Veselou náladu zvyšovala i radost z blížícího se
jara a teplého sluníčka.
Co kdybychom si oslavu konce masopustu po letech
zopakovali? Touto myšlenkou se začali zabývat členové
kulturní komise Obecního úřadu, postupně se přidávali
i další, kteří ctí zvyklosti našich předků a ejhle! Masopustní
oslava byla na světě!
V sobotu odpoledne se začali scházet na seřadišti nejen

lidé toužící po nevšední podívané, ale kupodivu bylo hodně
i těch, co se chtěli odpoutat od každodenních starostí
a proměnit se v maskované bytosti, volně se pohybující při
veselých taškařicích.
Řehečské kvarteto – kapela až z Jičínska – to byla správná
volba pro rozproudění dobré nálady hudbou, zpěvem i vtipnými průpovídkami v průvodu, který se ubíral od hasičské
zbrojnice v Jáchymově přes náves ke kulturnímu domu.
A co teprve úžasný jezdec na koni, který celou cestu průvod usměrňoval a všemožně se snažil, aby bylo veselo!
Slavnostním bubnováním na návsi před Obecním úřadem
přivítal všechny přítomné starosta obce. Potleskem a zpěvem byl odměněn za své povolení k uspořádání průvodu
obcí. O program se postaraly i naše paní učitelky, jejichž
zásluhou předvedly v maskách nastrojené dětičky pásmo
říkánek a písniček u mateřské školky. Po průvodu byly
odměněny veselým programem s pozvanými klauny
Mirečkem a Leontýnkou na sále KD.
Co nesmělo v průvodu obcí chybět? No
přece bohatá hostina – jídlo a pití. Křehké nakynuté koblížky a koláčky od paní
Musilové, Hejskové a Valentové z mateřské školky – ty neměly chybu! Ale i na
chutných jitrnicích, jelítkách a tlačence
od místního řezníka pana Zemana si
mnozí pochutnali.
Závěrečná taneční veselice u kulturního
domu – to byla ta nejlepší správná tečka
za letošním masopustním průvodem
v Brništi. Věříme, že podobně se s masopustem budeme loučit i v příštím roce.

Více fotografií z masopustu na www.brniste.cz

Iva Tomková

Zprávičky ze SŽ Eva
Děkuji tímto všem členkám a sponzorům za pomoc při pořádání našeho 10. jubilejního plesu, který se konal 9. února 2013
na sále kulturního domu v Brništi. Velké díky patří hlavně těm členkám, které se aktivně zapojují do dění na plese a všem
hostům, kteří se s námi dobře bavili, a též si snad dobře zatančili.

30. dubna
již tradiční SLET ČARODĚJNIC
Sraz v krásných čarodějnických róbách v 18:00 v Brništi na návsi u obchodu.
Odchod v průvodu na Lesní zátiší, kde proběhne vyhodnocení nejkrásnější čarodějnické MISS
a její poslání do světa na MISS WORLD, oslava s opékáním špekáčků.

1. června – oslavy Dne dětí
Začátek ve 14:00 na Lesním zátiší.
Připravena bude spousta soutěží, a snad se povede i nějaké malé překvapení.
Na závěr dostanou všechny děti opět malou odměnu.
Za SŽ „EVA“ Zdena STOKLASOVÁ
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Noc kostelů
Program ve farním kostele sv. Mikuláše
.

18:00 – otevření kostela pro veřejnost
.

18:15 – komentovaná prohlídka kostela o inventáři
.

19:00 – koncert Komorního kytarového orchestru
paní Zdislavy z Lemberka a hostů
.

20:00 – komentovaná prohlídka kostela z historie,
po skončení ochutnávka mešního vína
.

21:00 – ukončení akce

WWW.NOCKOSTELU.CZ
Noc kostelů je poměrně nová aktivita, která má umožnit
široké veřejnosti poznávání různých církevních staveb
a nezávazné setkání s křesťanstvím. Během večera a noci
jsou zpřístupněny kostely křesťanských církví, kde se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy
nebo divadelní představení. Návštěvníci mají možnost
nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad,
zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit
do starobylých krypt, prožít liturgii nebo jen vnímat to, co
bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.
Akce vznikla v roce 2001 v Německu a první ročník této
akce se v České republice konal v roce 2009. V roce 2012
se Noc kostelů uskutečnila 1. června a na území České
republiky se zapojilo více než 1200 kostelů a modliteben.
Letošní ročník se uskuteční v pátek 24. května 2013. Na
Českolipsku by se podle současných informací mělo
zapojit 9 míst. Také u nás v Brništi můžete v rámci Noci
kostelů zavítat dokonce do dvou kostelů, kde pro vás bude
připraven zajímavý program a občerstvení jak na těle, tak
na duchu.

Program ve sborovém domě Oáza
.

17:00 – 19:00 setkání mladých s promítáním
křesťanského pořadu EXIT 316 a následnou diskusí,
po skončení hraní stolních her
.

20:00 – 21:00 bohoslužba modliteb a zpěvu chval
.

17:00 – 24:00 výstava: Bible v mnoha podobách
a její výklad (výstava Biblí v různých vydáních
v českém jazyce, výkladových slovníků
a encyklopedií)
Návštěvníci, kteří na obě místa zavítají, mohou získat
razítka do svého poutnického pasu. V rámci naší
obce nad akcí převzal záštitu starosta Ivan Pastorek,
republikově pak Noc kostelů zaštítila řada významných činitelů, např. hejtman Libereckého kraje Martin
Půta nebo předseda vlády Petr Nečas, či předseda
Senátu Parlamentu ČR, Milan Štěch.
Kamila Matysová
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VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE BRNIŠTĚ ZA ROK 2012
Činnost samosprávy
ZO zasedalo na 12 zasedáních a přijalo 138 usnesení.
Rozpočet obce
na rok 2012 byl schválen dne 28. prosince 2011 jako
vyrovnaný ve výši 12.762 tis. Kč. Během roku bylo
schváleno 10 rozpočtových opatření v návaznosti na
zapojení dotací a s ohledem na vývoj příjmové a výdajové stránky.
Rozpočet po úpravách
Příjmy
19.718 tis. Kč skutečnost 20.970 tis.Kč 106,35 %
Výdaje
20.433 tis. Kč skutečnost 19.189 tis.Kč
93,91 %
Největší propad mezi příjmy a výdaji je v kapitole
sběr a svoz komunálních odpadů, příjmy od občanů
439 tis. Kč a 200 tis. Kč od EKOKOMU za zpětné
využití tříděného odpadu – plasty, sklo a papír,
zatímco výdaje na svoz odpadů 1.880 tis. Kč. Ztráta
činí 1.241 tis. Kč.
Akce realizované z rozpočtu obce
750 tis. Kč na výměnu oken a dveří na budově OÚ
467 tis. Kč na výstavbu nového mostku kvůli havarijnímu stavu na Brnišťském potoce
187 tis. Kč na výstavbu dvou malých autobusových
čekáren na Luhovské křižovatce
200 tis. Kč na opravy místních komunikací
70 tis. Kč na výměnu svítidel ve třídách ZŠ v Brništi
180 tis. Kč na stavební a elektro práce na novém
informačním centru včetně vybavení nábytkem
a přestěhování knihovny
Přijaté dotace a příspěvky
130 tis. Kč od úřadu práce – zaměstnávání na veřejně
prospěšné práce
4.215 tis. Kč na opravy mostů po povodních
od MMR ČR
161 tis. Kč od KÚLK na hospodaření v obecních
lesích
94 tis. Kč od KÚLK na vybavení jednotky JSDH
75 tis. Kč od Státního zemědělského intervenčního
fondu – nákup techniky na údržbu zeleně
210 tis. Kč od MŠMT pro základní školu
1 tis. Kč na prezidentské volby 2012
70 tis. Kč na krajské volby
30 tis. Kč od obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R.
na činnost JSDH
Pohledávky
Místní poplatky
Faktury nehrazené
Nájemné
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155 tis. Kč
49 tis. Kč
34 tis. Kč

Oblast majetku
V průběhu roku získala obec další část historického
a dále bezúplatně převedeného majetku od Pozemkového fondu a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v účetní hodnotě téměř 6 mil. Kč.
Jednalo se převáženě o ornou půdu, trvalé travní
porosty a komunikace.
Obec prodala z majetku 2 byty v čp. 38 v Luhově
(příjem 315 tis. Kč) a několik pozemků (557 tis. Kč).
Hospodaření v obecních lesích skončilo přebytkem
ve výši 362 tis. Kč.
Obec nemá žádné úvěry a neručí žádným svým
majetkem.
Opravy škod po povodních
Opravy mostů přes Panenský potok proběhly ve
2 etapách, jedna do konce dubna, druhá do konce
července 2012. Výsledkem je 5 nových a 1 opravený
most v celkové částce 9.914 tis. Kč s 90 % dotací
MMR ČR.
Územní plán
V červnu se uskutečnilo projednání s veřejností. Poté
následovalo vypořádání připomínek a od 26. 11. 2012
má obec platný, schválený ÚP.
Životní prostředí
Provoz sběrného dvora – SD plní svůj účel a je
občany stále více využíván. Odevzdáno bylo do dvora 60 t směsného odpadu, 3,5 t plastů a 13,8 t nebezpečného odpadu.
Základní a mateřská škola
V pěti třídách základní školy učí 6 učitelek a navštěvuje ji 62 žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení.
O 31 dětí se starají 2 paní učitelky.
Občané
V loňském roce se v obci narodilo 8 dětí, zemřelo
14 občanů. K 1. 1. 2012 mělo Brniště 1361 obyvatel,
na konci roku 1367.
Do života bylo uvítáno 10 občánků.
Vysvětlivky:
MMR ČR – Ministerstvo pro místní rozvoj
KÚLK – Krajský úřad Libereckého kraje
JSDH – Jednotka sdružení dobrovolných hasičů
MŠMT– Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBCE BRNIŠTĚ ZA ROK 2012

Budova OÚ s novými okny

Děti ze ZŠ při zpívání u stromečku

Dožínkový průvod

První školní den

Zastávka na Luhovské křižovatce

Prostory sběrného dvora
ve Velkém Grunově

Adventní koncert Zpěvandulí v kostele sv. Mikuláše

Výstava Aleny Dědicové - Steklé

Současný interiér info-centra
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V Grónsku napospas ...
„Musíme vyplout, nebudeme déle čekat!“
Ticho. Konečně se ozve nejstarší z nich:
„Nikdo tam ještě nedoplul, kde chceš hledat zelenou zem?
Možná ani neexistuje!“
Erik vybuchne:
„Existuje, my ji najdeme!“
Jaké jsou asi myšlenky a rozhovory před odjezdem do
neznámé země? Leží někde na západě, ale kde přesně
a jaké nebezpečí v sobě skrývá, námořníci netuší.

Zelená země - Gronland, takto pojmenoval Viking Erik
Rudovousý zemi, kterou se svými námořníky objevil roku
985. Tito noví přistěhovalci se však nikdy nenaučili žít
z darů polární krajiny, a tak osidlování této země pokračovalo od 14. století bez nich. Ne Evropané, ale Inuité (Eskymáci) zde nalezli domov. Byli lépe přizpůsobeni životu
v drsných podmínkách, uměli přežít ve velkých mrazech,
dokázali využít skromné dary moře a přírody polárních
krajů.
Avšak nejen Inuité osídlili Grónsko, ale i Češi. Možná se
divíte, kde ti se zde vzali? Je tomu už dávno, roku 1733
přistáli Moravští bratři u pobřeží Zelené země. Jak oni
dokázali přežít v těchto nehostinných podmínkách, jak se
dokázali přizpůsobit a sžít s Inuity? Proč se vůbec tito Češi
vydali na druhou stranu světa a co jim přivezli?
Chtěl bych tímto pozvat všechny děti z Brniště a okolí na
letní tábor do „Grónska“. Každého, kdo touží znát odpovědi
na výše zmíněné otázky, ale i poznat, jaké to je v Zelené
zemi, kdo to jsou Inuité, jak vypadá sob, kajak, co to je
anorak či nanuk. To vše se dozvíte na táboře YMCA na
chatě Seleška v Lužických horách.
Bližší informace k táboru získáte na adrese
luko.kuc@volny.cz či telefonu 737 630 820.
za YMCA tým
Lukáš Kuc

Oznámení
Z důvodu nízkého počtu dětí, malého zájmu a návštěvnosti ze strany rodičů, se prozatím do odvolání uzavírá dětská
poradna v budově OÚ v Brništi. Rodiče mají možnost využít této služby na dětském středisku v Mimoni.
Děkujeme za pochopení.
Dětské zdravotní středisko Mimoň
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Trampský rok na osadě Stone City
Rok 2012 byl především rokem plným úprav naší roztomilé
chajdy. Tak jako vždy jsme provedli několik brigád a samozřejmě jsme též neopomenuli na naši nejkrásnější
činnost - vandry po vlastech Českých. Začněme hezky od
začátku.
Byl leden, a tak jako vždy touto dobou vyrážíme směr
Plzeňsko za naším osadníkem Medvědem, a přitom i oslavíme jeho Kristova léta. Opět je naplánována několikahodinová šlapajda po okolí s návštěvou místa, kde bude
v květnu zapálen slavnostní oheň k 50. výročí založení
T. O. Modrá Kotva. Místo zapadané sněhem a sužované
patnácti stupňovým mrazem vůbec nepřipomínalo, co se
zde v květnu odehraje.
Když jaro otevřelo svou náruč, pustili jsme se do vylepšování a oprav chajdy. V březnu jsme s pomocí Texe
a Kalkulačky z T. O. Kapradiny připravovali dřevo na další
dny, strávené na osadě. V dubnu nám vytrvalý déšť zhatil
naše plány, a místo putování na Brdy do vyhlášeného
trampského regionu, jsme se vydali na vandr na Medvědí
Camp do nedalekých Velenic. Na počátku května proběhla
opět brigádička, a při ní jsme osadili bývalou verandu okny
a udělala se příprava na celkovou vnitřní úpravu verandy,
ze které bude drbárna.
Na dny 18. až 20. května jsme se těšili. V pátek jsme
nabrali směr Hracholuská přehrada na potlach Modré
Kotvy. Nejprve jsme se šli podívat na srub šerifa osady
Břéti, kde hrála legenda trampské hudby Pavlína Jíšová
a velice zdatně jí sekundoval, sám též vynikající hudebník,
Břéťa. Přítomno v tu chvíli bylo na sto trampů a nálada byla
přímo excelentní. Ráno jsme šli podél Černé řeky (Mže) až
na hráz přehrady a okoukli starý mlýn, který je už několik
desetiletí ve vlastnictví Modré kotvy. Vnitřek byl vyzdoben
stovkami placek a camrátek, takže nám trvalo docela dlouho, než jsme si vše prohlédli. To už se blížil večer a s ním
i zapálení ohně. U něj se tísnilo na čtyři sta trampů z Čech,
Slovenska, Švýcarska, Německa, Francie, USA, Kanady,
Austrálie a Nového Zélandu. Ze zahraničí přijeli kamarádi
(emigranti) popřát další roky fungování osady. Při zapálení
ohně se, tak jako vždy, pěla trampská hymna Vlajka, při ní
tuhla v žilách krev a mráz běhal po zádech. Po oficialitách
se začalo hrát na pódiu, kde ukázali své umění kamarádi
z jiných osad, a hrálo se a hrálo, až do rána bílého.

Sešlost, která se u nás vyskytla, byla parádní a největší
překvapení byl příjezd šerifa Modré kotvy Břéti. Jeho starý
styl hraní trampských písní byl neopakovatelný a zase se
hrálo až do rána. Na oslavě se sešli kamarádi z T.O Black
Hills, T. O. Free North, T. O. Modrá Kotva, T. O Údolí
Krásných Žab, kamarádi z Tábora Lobendava a kamarádi
ze Sebranky.
Téhož měsíce jsme se zúčastnili i potlachu 20. výročí založení T. O. S. White Star, a jak je o nich známo, předvedli na
svém potlachu divadelní představení. Tentokráte to byla
hra „Tři lahváče pro Popelku“ a škoda těm, kdo propásli. Za
velkolepé představení si vysloužili dlouhý aplaus.
Na září jsme měli připraven osadní vandr podél „Tanvaldské“ Kamenice. Kamenice je řeka s hlubokým kaňonem,
kde si razí cestu krajem Jizerských hor. Její divokost,
a vůbec kraj kolem, je severní hranicí Českého Ráje a už
od počátku je oblíbena mezi trampy. Není divu, že se po
obou stranách řeky sem tam objevovaly sruby a chajdy.
Cestou jsme navštívili hrad Návarov, a posléze deštěm
smáčeni zámek Návarov, který byl bohužel uzavřen. Po té
vedly naše kroky do Bozkova, kde nás zahřála v místní
hospůdce skvělá česnečka. Noc jsme strávili nad
jeskyněmi, které jsme odpoledne navštívili. Matka příroda
umí vyčarovat takové věci, až zrak přechází. Poslední
kroky vedly do Podspálova, kde jsme smutně vyhlíželi vlak
návratu.
V říjnu proběhla další brigáda. Dávala se nová okna,
připravovalo dřevo na Vánočku a Zimní táboření a dodělávaly se různé věcičky.
Poslední naší akcí je už druhá Předvánoční Vánočka. Opět
se nás sešla celá chajda, a tak po rozdání dárků, popřání
mnoho dobrého do Nového roku, snědení velkého hrnce
salátu a mraky řízků a klobás, jsme uzavřeli další rok na
naší osadě.
Plánů do roku 2013 je opravdu hodně. Zimní táboření
v únoru proběhlo s velkým ohlasem a velmi dobře, ale
o něm napíši až za rok. Akce, jako 20 výročí T. O. Krásná
Divoška a mnohé další, které se během roku vynoří jako
houby po dešti, budou jistě následovat a my ani nebudeme
vědět, kam dříve vyrazit.
Za T. O. Stone City Tomek Miroslav.

Červen klepal na dveře a s ním i návštěva T. O. Naruby
s T. O. Oregon. Slezina se konala v Horním Jiřetíně a dle
našeho šerifa byla dosti dobrá a jsme pozváni i na příští
rok. V červnu proběhla i brigáda, kdy jsme provedli velkou
úpravu bývalé verandy. Palubkami se obložil vnitřek a vykonalo mnoho neplánované práce. Takže jsme si opět
mákli. V tomto měsíci jsme také organizovali výšlap na
Ralsko. No popravdě jsem čekal o něco více domorodců,
pro které jsme vyrobili camrátka. Některé asi odradilo
docela velké teplo, které vládlo celý den. Celkem se sešlo
jedenáct lidí, z toho pět dětí. Nejmladším byly čtyři roky,
a proto nám výstup trval dvě a půl hodiny. Nám to nevadilo.
Nahoře jsme byli odměněni super výhledem do širokého
okolí. Doufáme, že příště bude lidiček více.
V srpnu se konala u nás na osadě oslava narozenin
našeho šerifa Dobráka a jeho dvojčete Lenochoda.
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SPORT
Aktuálně z naší střelnice
V únoru byla na naší střelnici zahájena střelecká sezóna
2013 tradičním Prvním výstřelem za velmi slušné účasti
kmenových střelců a pozvaných hostů. Tato akce se stala
odrazovým můstkem pro devět plánovaných klubových
přeborů, ve kterých účastníci v rámci členské základny
střeleckého klubu v soutěžním prostředí prokazují svoji
dovednost při střelbě z dostupných typů zbraní. V tomto
roce máme mimo vlastní střeleckou činnost naplánovány
dvě brigády, a to na jaře a na podzim, které budou zaměřeny především na údržbu a další zkvalitnění zázemí střelnice. Ani letos nezapomínáme na tradiční soutěž pro naši
mládež pod názvem „O putovní pohár starosty obce“,
která je plánována na sobotu 1. června, ani na další aktivity
v rámci obce.
Vývěsní skříňky na autobusové zastávce v Brništi, které
byly zřízeny především k prezentaci a zviditelnění zájmových organizací, se stávají permanentně terčem skupiny
místních vandalů a skříňka střeleckého klubu byla tentokrát zcela zničena. O současných aktivitách našich reprezentantů ve sportovní střelbě, jmenovitě Klárky Bartošové
a Petra Plecháče vás proto informujeme na stránkách
obecního Zpravodajství.

Klárka Bartošová se výsledky na vrcholových střeleckých
soutěžích s přehledem nominovala na mistrovství Evropy
v Dánsku, kde se jí však, ostatně jako většině české
reprezentace, příliš nedařilo a zůstala hluboko pod svými
současnými možnostmi. Své kvality však potvrdila na
mistrovství ČR ve vzduchových zbraních v březnu. V silné
konkurenci soupeřek si vystřílela druhé místo, když se jí
podařilo překonat i olympioničku Adélu Sýkorovou. Současně převzala i titul mistryně ČR ve družstvech.
Po částečné menší stagnaci se pomalu vrací do bývalé
formy i Petr Plecháč. Velmi slušným nástřelem získal v juniorské reprezentaci na mistrovství ČR třetí místo a titul
mistra republiky ve družstvech.
Oba naši střelci úspěšně zakončili vzduchovkovou sezónu
a začíná jim řehole v malorážné pušce. Určitě o nich ještě
uslyšíme. Klárku Bartošovou letos navíc čeká start na
akademickém mistrovství světa, což jsou takové menší
olympijské hry v Kazani - Ruská Tatarská republika.
Věříme, že nám Klárka v celosvětovém akademickém
zápolení ostudu neudělá. Přejeme oběma našim reprezentantům úspěšný střelecký rok, splněné cíle a nezbytný
střelecký optimizmus.
Bohumil Kasl

Co čeká brnišťské fotbalisty na jaře?
Na úvod naší první zprávy v letošním roce bych chtěl
stručně zhodnotit náš sportovní ples. Konal se 19. ledna
a účast byla poměrně menší, než jsme čekali. Možným
důvodem mohlo být asi to, že nám na něm hrála každý rok
stejná hudba, což bylo letos už po patnácté. Pro příští rok
chystáme změnu, ale o tom až později.
Co se týče přípravy na jarní boje v okresním přeboru, naši
hráči si odsouhlasili na schůzi, že letos nebudou hrát na
zimním turnaji na umělé trávě v Mimoni, ale budou se
připravovat individuálně ve vlastních podmínkách. Jarní
soutěž měla začít v neděli 24. 3. 2013, ale z důvodu
špatného počasí svaz celé kolo odložil na 1. 5. Hrát by se
mělo začít až 31. 3. na hřišti Loko Č. Lípa.
.

Rozpis zápasů v jarní části:
15. kolo : Loko Č.Lípa - Brniště
16. kolo : Brniště
- Stružnice
17. kolo : Zahrádky - Brniště
18. kolo : Brniště
- Kravaře
19. kolo : Brniště
- Sloup
14. kolo : Brniště
- Dubá
20. kolo : D.Libchava - Brniště
21. kolo : Brniště
- Zákupy
22. kolo : Skalice B - Brniště
23. kolo : Brniště
- Kam. Šenov
24. kolo : Polevsko - Brniště
25. kolo : Brniště
- N. Oldřichov
26. kolo : Kamenice - Brniště

31.3.2013
7.4.2013
14.4.2013
21.4.2013
28.4.2013
1.5.2013
4.5.2013
12.5.2013
19.5.2013
26.5.2013
2.6.2013
9.6.2013
16.6.2013

15:00
15:00
16:30
15:00
15:00
15:00
10:30
15:00
10:30
15:00
17:00
15:00
15:00

Mladší žáci se účastnili dvou vánočních turnajů, které se
uskutečnily v Liberci Harcově v tamní tělocvičně. První
turnaj zakončili na pátém místě ze šesti a druhý jako šestí
z osmi týmů. Jarní část okresního přeboru začne mladším
žákům dohrávkou podzimního zápasu ve Skalici.
Dohrávka :
12. kolo :
13. kolo :
14. kolo :
21. kolo :
15. kolo :
22. kolo :
16. kolo :
17. kolo :
18. kolo :
19. kolo :
20. kolo :

Skalice
- Brniště
Stružnice - Brniště
Brniště
- Hor. Libchava
Dubice
- Brniště
St. Splavy - Brniště
Brniště
- Doksy A
Brniště
- Doksy B
Brniště má volno.
Stráž p.R. - Brniště
Brniště
- Dubnice
Mimoň
- Brniště
Brniště
- Skalice

6.4.2013
14.4.2013
20.4.2013
28.4.2013
1.5.2013
4.5.2013
8.5.2013

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

19.5.2013
25.5.2013
1.6.2013
8.6.2013

14:00
10:00
10:00
10:00

Chtěli bychom pozvat všechny fandy na jarní utkání.

Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu.
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SPORT
Zimní sezóna za mnou
Nejprve bych chtěla poděkovat obci Brniště za podporu
a všem občanům naší obce, kteří mi fandí a drží palce.
Vážím si veškeré přízně. Díky tomu a díky své píli vám teď
mohu sdělit úspěchy ze zimní sezóny 2012/2013.
Už na podzim jsem měla jasný cíl - uspět v nominacích a jet
na Mistrovství Evropy! V průběhu podzimu jsem se potýkala s problémy. Já a Kateřina Emmons jsme jediné, které
střílí se starým modelem vzduchovky na tak vysoké úrovni.
Svět byl a je někde jinde. Jelikož materiál nevydrží věčně,
tak i má vzduchovka několikrát servisována, vypověděla
službu. Po nejlepším finále střeleném v Plzni a po vítězství
na mezinárodních závodech jsem se s ní musela rozloučit

a přesedlat na novou, což se v průběhu sezóny nedělá.
Střelec si na zbraň musí vždy zvyknout. Mně se vše dařilo
skloubit a prošla jsem nelehkou nominací na mezinárodní
závody do Mnichova s tím, že se rozhodne až tam. Rozstřelovala jsem se s Martinou Francovou z Dukly. Tento
rozstřel byl šťastnější pro mě. V Německu jsem si střelila
osobní rekord 399 bodů ze 400 možných. Poprvé jsem zde
postoupila do finále společně se světovými esy a olympijskými vítězkami. Skončila jsem osmá.
Připravovala jsem se tedy na ME, konaném v Dánsku,
společně s Adélou Sýkorovou a Pavlou Kalnou. Tým byl
velice silný. Ale jak možná víte, střelba prošla nemalými
změnami, co se týče pravidel. Tady se nestřílelo na celé
body, ale na desetiny. Musím uznat, že to je úplně jiné
střílení a náš tým s tím nebyl tak sžitý, jako cizinci. Ve světě
se podle těchto pravidel střílelo téměř od začátku sezóny.
To nás však neomlouvá. Je to sport a českému týmu se
v Dánsku nedařilo. Jen juniorky získaly týmové stříbro. Já
jsem skončila na 44. místě.
17. března jsem si přece jen sáhla na medaili. Konalo se
Mistrovství ČR a já se umístila na druhém místě, pouhých
osm desetin za Pavlou Kalnou. Zkazila jsem jednu ránu
a ztratila bodový náskok. Na třetím místě se umístila Adéla
Sýkorová. Všechny tři jsme v týmové soutěži vybojovaly
titul mistrů republiky.
Teď přichází na řadu skloubení školy a přípravy na léto. Již
jsem v plném proudu v přípravě na malorážku a nyní se
nacházím na soustředění v Berlíně, odkud všechny
čtenáře zdravím!
Klára Bartošová

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme tímto truhlářství Karel Vrána Velký Grunov, obci Brniště a Komisi životního prostředí obce Brniště za zhotovení
ptačích budek pro sýkorky parukářky. Budky budou rozvěšeny dne 3. 4. 2013 žáky ZŠ Brniště na severovýchodním úpatí
kopce Tlustce.
O průběhu celé akce Vás budeme informovat v příštím vydání brnišťského Zpravodajství. Tato aktivita probíhá ve spolupráci
s Podralským nadačním fondem a jedná se o představení aktivit vznikajícího Eko-kroužku v rámci projektu Šance na zdravý
rozvoj regionů Podralsko a Hornolužicko.
Igor Jediný
předseda komise životního prostředí

Na konci měsíce ledna
došlo vlivem silného větru
k pádu vzrostlé břízy do
elektrického vedení u našeho domu. Následně došlo
i k vyvrácení betonového
elektrického sloupu. Touto
cestou chci poděkovat panu
Nekolovi a Františku Kadrnkovi za rychlý zásah a pomoc.
Rodina Astalošova
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OÚ INFORMUJE
Info-centrum
Brniště má novou sběratelskou turistickou kartu, kterou je možné
zakoupit v informačním centru. V info-centru je také možné získat
upomínkové předměty s motivem Brniště, pohlednice, odznáčky nebo
brožury vydané u příležitosti 660. výročí obce Brniště a aktuální číslo
našeho Zpravodajství. Zároveň tu má svůj obchůdek paní Čápová, kde
můžete zakoupit dekorační předměty, květinové vazby i květiny
hrnkové nebo si objednat netradiční dárkové vazby.
Otevírací doba je pondělí až pátek 8:00 – 16:00 a v sobotu 7:00 – 11:00.
Přijďte se podívat.

POZVÁNÍ

vystoupení dětí ze základní školy
vyhodnocení soutěže:
„O nejkrásnější velikonoční kraslici“
občerstvení pro každého návštěvníka
hraje skupina AKCENT p. Kouby
Autobus vyjíždí
v 17.30 z Luhova
a v 17.45 z Velkého Grunova.
Staví na všech zastávkách.

neděle 14. dubna 2013 od 16 hodin
sborový dům BJB Brniště Oáza (č. p. 13)
vstupné dobrovolné

Zveme Vás do ZNOVU OTEVŘENÉ RESTAURACE BONANZA,
která je pro Vás otevřena denně od 11.00 hodin.
Přes týden zavíráme ve 22 hodin a o víkendu ve 24 hodin.
V brzké dobé bude v provozu také zrekonstruovaná KUCHYNĚ S PIZZA PECÍ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
KOLEKTIV RESTAURACE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16. - 18. týdnů cena 159 – 170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 6. dubna 2013 Brniště – parkoviště u pošty – v 10:10 hod
Případné bližší informace tel :728605840 728165166 415740719
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks
2/2013 • strana 15

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Aerobik – cvičení pro každého
Kdo: Každý, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: Vždy v úterý a čtvrtek od 17:00 hod.
S kým: Prima parta místních i přespolních
Jak dlouho: Hodinku
Co se tam děje: Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu,
20 min posilování problémových partií, 10 min protahování a drby po cestě domů
Novinka: Nové cvičební pomůcky – podložky, overbally, posilovací gumy
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičuje: Marcela Herbstová

Nenechte si ujít
Jarní otevírání Stezky hastrmanů v sobotu 6. dubna ve 13 hod, start u obecního úřadu
Koncert Ondřeje Škocha v neděli 14. dubna od 16 hod v Oáze BJB Brniště
Vítání občánků v neděli 21. dubna od 14 hod v KD Brniště
Slet čarodějnic v úterý 30. dubna od 18 hod, sraz v Brništi na návsi
Rybářské závody pro dospělé a zahájení rybářské sezóny v sobotu 4. května od 7 hod na rybníku Vratislav
Kuličkiáda v neděli 5. května od 15 hod u rybníku Vratislav
Oslava dne matek v sobotu 11. května od 18 hod v KD Brniště
Slavnostní otevírání jezdeckých stezek ve středu 15. května v 15 hod na hřišti ve Velkém Grunově
Rybářské závody pro děti do 15 let, 18. května od 8 hod na rybníku Vratislav
Zápis do MŠ v týdnu od 20. do 24. května
Noc kostelů v pátek 24. května v kostele sv. Mikuláše a v Oáze BJB Brniště
Oslavy dne dětí v sobotu 1. června na Lesním zátiší v Brništi
O putovní pohár starosty obce, střelecká soutěž pro děti v sobotu 1. června na střelnici

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální informace, zápisy z jednání zastupitelstva, úřední desku, aktuální pozvání a bohatou fotogalerii z akcí najedete na
internetových stránkách naší obce www.brniste.cz , které mají od nového roku novou grafiku.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní subjekty platí následující ceník:
celá strana A4 1000 Kč, polovina strany 500 Kč, čtvrtina strany 300 Kč a osmina strany 150 Kč.
Příspěvky a inzerci zasílejte na adresu zpravodajstvi@brniste.cz, předávejte členům redakční rady nebo na podatelně OÚ,
nejlépe v digitální podobě, fotografie ve formátu JPG.

Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v info-centru.
Příští Zpravodajství vyjde na počátku června, uzávěrka 20. května 2013
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 5. dubna 2013 nákladem 500 ks.

