BRNIŠTĚ

Brniště Luhova Velkého Grunova

2015
2 DUBEN/KVĚTEN

Nenechte si ujít
Jarní otevírání stezky hastrmanů
v sobotu 11. dubna, start na návsi od 13,30
Brnišťský půlmaraton
v sobotu 25. dubna, start na Lesním zátiší od 9,00
Pálení čarodějnic
ve čtvrtek 30. dubna, sraz na návsi v 18,30
Rybářské závody pro dospělé
v pátek 1. května na rybníku Vratislav
Rybářské závody pro děti
v sobotu 9. května na rybníku Vratislav
Den matek
v sobotu 9. května v KD Brniště od 18,00
Ochotnické divadelní představení
v sobotu 16. května v KD Brniště od 14,00 a 19,00
Noc kostelů
v pátek 29. května v Oáze
Střelecká soutěž o putovní pohár
v sobotu 30. května na střelnici v Brništi od 10,00
Dětský den na stezce hastrmanů
v sobotu 30. května od 14,00

V tomto čísle najdete
Rozhovor s ředitelem
Brnišťského půlmaratonu
Výroční zpráva obce
Zpráva ze sdružení dobrovolných hasičů
Pozvánky na jarní kulturní a sportovní akce

Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme tady opět jaro. Příjemné je, že dny se stále
prodlužují a budeme si užívat více tepla a sluníčka. Asi nejvýznamnější událostí za poslední období bylo konání třetího ročníku
brnišťského masopustu. Mile mě překvapila velká účast v průvodu
a hojný počet nápaditých masek. Opět nezklamalo rozverné
Řehečské kvarteto a také děti měly tradičně připravený moc pěkný
program. Chybu neměly ani připravené všechny dobroty a bodovaly
hlavně čerstvé koblihy a koláče. Všem, kteří se podíleli na přípravě,
organizaci a zdárném průběhu, bych chtěl touto cestou poděkovat.

Novinkou pro Vás čtenáře je od tohoto čísla Zpravodajství zařazení
přílohy z Libereckého kraje. Přináší aktuality a informace ze
společenského, kulturního a sportovního života našeho kraje.
Letošní jaro bude u nás v obci opět bohaté na kulturní a sportovní
události, a tak se těším, že se budeme potkávat. Stejně jako loni se
chystám zúčastnit běhu pro veřejnost v rámci druhého ročníku
Brnišťského půlmaratónu. Protože na dveře ťukají Velikonoce, přeji
Vám bohatou pomlázku, aby byly pro všechny tyto svátky
požehnané, plné pohody a zalité hřejivým sluncem.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Informace ze sběrného dvora
Obecní úřad informuje
Na obecním úřadě nově provádíme legalizaci
a vidimaci (ověření podpisů a listin).

Ze zasedání zastupitelstva obce 28.1.2015
Zastupitelé diskutovali o návrhu jednacího řádu a odložili jeho
schválení na další jednání. Projednali souhrnnou zprávu ke stavbě
„Chodník Velký Grunov a chodník Brniště – 1. etapa”. Dále schválili
rozpočtové opatření č. 1/2015, prodej domu čp. 42 v Luhově
s pozemky. V souvislosti s přípravou akce „Smíšená stezka pro pěší
a cyklisty – Brniště“ schválili cenovou nabídku na výkon činnosti
zadavatele veřejné zakázky a pověřili starostu k podpisu příkazní
smlouvy a cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
k provedení stavby. Dále bylo projednáno a schváleno poskytnutí
nančního příspěvku na preventivní sociální služby pro Středisko
pro ranou péči Liberec, pronájem kavárny na Lesním zátiší v době
konání tradiční pouti. Zastupitelé také přijali pozvání od PNF do
Ekocentra v Brništi, kde budou seznámeni s novými projekty
a spoluprací. Starosta informoval o odpovědi Libereckého kraje na
převzetí obchvatu Luhova, o získání dotace na varovné systémy
proti povodním prostřednictvím Mikroregionu Podralsko a dále
o nutnosti změnit obecně závaznou vyhlášku o odpadech z důvodu
nutnosti třídit povinně bioodpady a kovy.

Ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2015
Na toto zasedání byl pozván Ing. Smilnický – zhotovitel územní
studie US.1 Brniště, který zastupitele seznámil s celkovým řešením
celé plochy v Hlemýždí. Bez této studie by nebylo možno území
využít. ZO tuto studii vzalo na vědomí s tím, že bude sloužit pro
následnou žádost o rozdělení pozemků na 6 parcel pro výstavbu
rodinných domů. Dále zastupitelé schválili rozpočtové opatření č.
2/2015, Jednací řád ZO, Smlouvu o spolupráci při mediální
prezentaci s Libereckým krajem, Pokyny pro hospodářskou těžbu
prováděnou lovem na udici pověřenou osobou na vodní nádrži
Vratislav pro rok 2015, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, která nově řeší
nakládání s bioodpadem a kovy. Zastupitelé zvolili novým členem
redakční rady Zpravodajství místostarostu Ing. Jediného.
Dalšími body byly majetkové záležitosti, kde ZO souhlasilo s
nákupem lesního pozemku ve Velkém Grunově, vyjádřilo souhlasné
stanovisko s převodem nemovitého majetku – nábřežní zdi od
Povodí Ohře z důvodu vybudování trasy chodníku, vedoucího od
návsi k MŠ a KD v Brništi a schválilo podání žádosti na ÚZSVM o
bezúplatný převod pozemku ve Velkém Grunově, který je součástí
místní komunikace.
Ing. Myška přednesl zprávu nančního výboru, kterou zastupitelé
vzali na vědomí.
Ing. Igor Jediný

POZVÁNKA
na jednání zastupitelstva
ve středu 29. dubna od 17 hodin

Změna v zákoně o odpadech
Od 1. 4. do 31. 10. nově umožňuje obec občanům odkládat bioodpad
z domácností a ze zahrad, a to do velkokapacitních kontejnerů
umístěných ve sběrném dvoře (SD). Do těchto nádob může občan
zdarma odkládat bioodpad rostlinného původu – tedy listí, travní
hmotu, nadrcené větve, odpad ze zeleně na zahradách, jadřince a
pecky z ovoce. Do těchto nádob nebude přijímán odpad živočišného
původu, tedy maso, kosti a tekuté a mastné potraviny.
Likvidace bioodpadu je hrazena z rozpočtu obce, tato částka bude
tvořit nezanedbatelnou část z celkové výše na úhradu likvidace
odpadu. Proto již teď obec uvažuje o získání dotací na nákup
kompostéru, jehož využívání by znatelně omezilo vznik a tvorbu
bioodpadu. Do té doby prosím občany o využívání vlastních
kompostérů a o umírněné využívání nádob na bioodpad ve SD.
Provozní doba SD v letním období od 1. 4. do 30. 9.
úterý
12 – 17 hodin
čtvrtek
9 – 14 hodin
sobota 14 – 18 hodin
Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří poskytli materiální pomoc Diakonii
Broumov a přispěli tím ke zlepšení životních podmínek potřebným.
Ing. Igor Jediný

Z akce "Ukliďme příkopy"
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

V sobotu 25. dubna se uskuteční druhý ročník Brnišťského
půlmaratónu. Zajímavou sportovní akci pořádá Sportovní klub ZŠ
Jablonné v Podještědí spolu s Podralským nadačním fondem a obcí
Brniště. Pro rozhovor jsem si vybrala hlavního pořadatele závodu,
Mgr. Petra Kopřivu.
Pane Kopřivo, mohl byste čtenářům prozradit něco o sobě?
Jsem učitelem tělesné výchovy a zeměpisu na Základní škole
Jablonné v Podještědí, zároveň jsem trenérem atletiky a předsedou
Sportovního klubu ZŠ Jablonné v Podještědí.
Předpokládám, že se sportu věnujete od svého dětství, že?
Sportuji od mládí, nejprve jsem se věnoval basketbalu. Ve 14 letech
jsem přešel k atletice, specializoval jsem se na střední tratě, rád a
celkem úspěšně jsem závodil i v bězích mimo dráhu. Od 19 let
působím jako trenér atletiky. Nejprve v atletických sportovních
třídách, které existovaly při ZŠ Jižní Česká Lípa, od 23 let ve
Sportovním klubu ZŠ Jablonné v Podještědí. Doposud běhám,
zaměřuji se na delší tratě, v současné době se připravuji na Pražský
maratón.
Pojďme k druhému ročníku Brnišťského půlmaratónu…
Tento závod je určen pro všechny věkové kategorie. Nejmladší
závodníci absolvují 50 m, s věkem se tratě prodlužují, pro dospělé
jich je nachystáno hned několik. Jednak je to půlmaratón (závod na
21,1 km), čtvrtmaratón (10,5 km) a nesoutěžní veřejný běh na 3 km.
Dále je pro dospělé nachystána štafeta na 4 x 5275 m, předávka
štafety bude u fotbalového hřiště ve Velkém Grunově.
Co přivedlo půlmaratón právě do Brniště?
Hledali jsme náhradu za zrušený Běh městem Jablonné v Podještědí.
Z několika možností nás nejvíce zaujalo Brniště. Nejvíce nás se
zdejší obcí spojila osoba Ing. Otty Formana, který je ředitelem ZOD
Brniště. Zároveň je aktivním běžcem a dnes patří k hlavním
organizátorům Brnišťského půlmaratónu. Brniště má kromě sportu
nakloněných sponzorů ještě další výhody. Jednak je to krásný areál
Lesního zátiší, dále poměrně rovinaté tratě a v neposlední řadě pěkné
prostředí, které řadu běžců láká k účasti.

Co byste nám ještě k závodu prozradil?
Start nejmladší kategorie proběhne v 9.30 hod., hlavní závod
odstartuje v 11 hodin. Nejlepší běžci v jednotlivých kategoriích
budou odměněni věcnými cenami, všechna startovní čísla budou
slosována v tombole o další hodnotné ceny. Pro děti je připraven
doprovodný program v podobě výtvarných dílen a diskotéky. Pro
dospělé je po doběhu připraveno opékání buřtů s hudební produkcí.
Občerstvení je zajištěno. Závod je součástí Českolipské běžecké
ligy. Více informací o něm naleznete na www.podralsko.cz
Uspořádat takový závod je jistě náročné, viďte?
Pořádání závodu s sebou nese spoustu práce. Jedná se zpočátku o
papírovou a elektronickou činnost, musí se vyřídit různá povolení,
zařadit běh do mnoha ročenek a běžeckých kalendářů, připravit
podklady pro tisk plakátů a informačních letáků. Dále pak probíhají
jednání se sponzory, zařizují se toalety, umývárny. Tuto a podobnou
práci zajišťuje v současné době pětičlenný realizační tým. Pro
samotný závod je zapotřebí zajistit účast řady dobrovolníků, kteří
zabezpečí trať a občerstvovací stanice. V samotném areálu pak
budou působit především zkušení rozhodčí a časoměřiči ze
Sportovního klubu, kteří zajistí prezentaci závodníků, měření časů,
vyhodnocení závodů. Odhaduji, že se na akci bude nakonec podílet
kolem šedesáti pořadatelů.
A co Vaše budoucí vize?
Naším cílem je, aby se z Brnišťského půlmaratónu stal svátek sportu
a kultury, kterého se bude účastnit přes 500 běžců. Chceme svým
způsobem vytvořit protiváhu dnes velmi populárním městským
běhům. Chceme běžcům nabídnout možnost zúčastnit se dobře
zorganizovaného závodu ve vesnickém prostředí, v pěkné přírodě a
na čistém vzduchu, kam podle našeho názoru běh patří mnohem víc,
nežli do velkoměst. Brnišťský půlmaratón tak není jenom jedním z
řady běhu Českolipské ligy, je zároveň i zážitkem.
Přeji Vám, pane Kopřivo, ať druhý ročník Brnišťského půlmaratónu
provází krásné počasí, hojná účast závodníků ve všech kategoriích a
hlavně příjemná sportovní atmosféra.
Děkuji Vám za rozhovor. Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Divadelní soubor v Brništi
Vás srdečně zve na divadelní představení
od Johna Patricka

Podivná paní Savageová
16. května 2015 od 14.00 a 19.00 hodin
Vstupné: 50 Kč, děti 20 Kč

Osoby a obsazení
Hosté sanatoria: Florence
Hannibal
Fay
Jeff
Paní Paddyová
Rodina Savageů: Titus
Samuel
Lily
Ethel
Zaměstnanci:
Slečna Wily
Doktor Emmett
Nápověda a režie: Libuše Horáčková
Technika:
Vladimír Vaniš

Tereza Horáčková
Tomáš Čermák
Zina Helisová
David Kopecký
Lenka Korpášová
Tomáš Toráň
Robin Horáček
Štěpánka Kopecká
Růžena Toráňová
Božena Fudali
Stanislav Joha
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Výroční zpráva obce Brniště za rok 2014
Činnost samosprávy
Zastupitelstvo obce zasedalo na 12 zasedáních a přijalo 133 usnesení.
Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen dne 19. prosince 2013 jako
schodkový ve výši příjmů 14.873 tis. Kč a výdajů 19.353 tis. Kč.
Schodek ve výši 4.486 tis. Kč byl pokryt přebytky hospodaření let
minulých. Během roku bylo schváleno 7 rozpočtových opatření
v návaznosti na zapojení dotací a s ohledem na vývoj příjmové
a výdajové stránky.
Rozpočet po úpravách
Příjmy 20.411 tis. Kč
skutečnost 24.172 tis. Kč
Výdaje 27.979 tis. Kč
skutečnost 22.203 tis. Kč

118 %
79 %

Dotace a příspěvky
361 tis. Kč od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti –
veřejně prospěšné práce
52 tis. Kč od MŽP na zpracování lesního hospodářského plánu
110 tis. Kč z Lesnického fondu LK na hospodaření v lesích
27 tis. Kč z grantového fondu LK na vybavení jednotky SDH
48 tis. Kč z grantového fondu LK na projektovou dokumentaci
na akci „chodníky“
4.813 tis. Kč ze SFDI na vybudování chodníků ve Velkém Grunově
a Brništi – 1. etapa
30 tis. Kč od obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R. na činnost JSDH
Pohledávky
Místní poplatky
Faktury neuhrazené ve lhůtě splatnosti
Nájemné

300 tis. Kč
45 tis. Kč
95 tis. Kč

Závazky obce ve výši 1.152 tis. Kč byly všechny ve lhůtě splatnosti.
Placená inzerce

Oblast majetku
V průběhu roku získala obec další část historického a dále
bezúplatně převedeného majetku od Pozemkového úřadu a Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových v účetní hodnotě téměř
207 tis. Kč. Jednalo se převážně o ornou půdu, trvalé travní porosty a
komunikace a dále lesní půdu.
Obec nemá žádné úvěry a neručí žádným svým majetkem.
Větší realizované akce z rozpočtu obce
Modernizace kanceláře na OÚ Brniště – 100 tis. Kč
Výstavba chodníků Velký Grunov a Brniště 1. etapa – celkem 7.559
tis. Kč, z toho stavební část 7.354 tis. Kč
Rekonstrukce a vybavení zasedací a obřadní místnosti OÚ Brniště –
600 tis. Kč
Oprava místní komunikace a gabionová zídka ve Velkém Grunově –
1.187 tis. Kč
Životní prostředí
Provoz sběrného dvora – SD plní svůj účel a je občany stále více
využíván. Odevzdáno bylo do dvora 72,56 t směsného odpadu, 3,66 t
plastů a 15,11 t nebezpečného odpadu.
Celkově bylo odvezeno 561,88 tun odpadu!
Základní a mateřská škola
V pěti třídách základní školy učí 6 paní učitelek a navštěvuje ji 60
žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení. O 35 dětí se starají 2 paní
učitelky.
Občané
V loňském roce se v obci narodilo 23 dětí, zemřelo 11 občanů.
K 31. 12. 2014 mělo Brniště 1368 obyvatel.

ZE ŽIVOTA V OBCI
Městská knihovna Jablonné v Podještědí
a Podralský nadační fond ZOD

Vyhlašují výtvarnou soutěž
„Zvířata na Tlustci“
Věkové kategorie:
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Uzávěrka soutěže: 15. 4. 2015
Formát a styl prací: A4, A3 libovolnou výtvarnou technikou
Na práce nezapomeňte uvést věkovou kategorii, jméno, adresu (příp.
třídu a adresu zasilatele), e-mail, telefon.
Došlé příspěvky se nebudou vracet zpět a vyhodnotí je odborná
porota.
Vyhlášení vítězů se uskuteční 18. 4. 2015 ve Velkém Valtinově na
Dni Země, příspěvky budou také vystaveny na Brnišťském
půlmaratonu a poté v Ekocentru Brniště.
Autoři zasláním příspěvku souhlasí s jeho zveřejněním a uvedením
svého jména, popř. fotografie z předávání cen na webových stránkách
Městské knihovny Jablonné v P. a PNF.
Výtvarné práce předávejte nebo posílejte na adresy:
Městská knihovna, Dana Zpěváková, náměstí Míru 23, 471 25
Jablonné v Podještědí
nebo
Ekocentrum Brniště, Kateřina Filingerová, Brniště 4, 471 29 Brniště
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Eko dění aneb co se událo
a co nás čeká v Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za minulým měsícem:
Měsíc únor byl ve znamení hub. Přednášky s Ing. Ivanem
Jablonským, CSc. si získaly brzy své posluchače. Proto jsme nyní v
měsíci březnu připravili ještě praktický workshop o očkování
dřevokazných hub. Proběhl také seminář pro pedagogy s Mgr. Janou
Modrou, který měl velký úspěch. Setkali jsme se i na masopustních
dílnách a společně uklízeli příkopy a Stezku hastrmanů, aby jaro
pěkně pučelo a vonělo.
Připravujeme:
1. 4. 2015 od 15.00 Ekokroužek – Velikonoční zvyky a tradice
4. 4. 2015 od 9.00 Velikonoční dílny – akce pro rodiče s dětmi a
širokou veřejnost
8. 4. 2015 od 16.00 Relaxační a tvořivý večer – Mozaiková zrcadla
s Romanou Kubíčkovou
11. 4. 2015 od 13.30 Otevírání stezky Hastrmanů – tradiční akce pro
rodiče s dětmi
15. 4. 2015 od 15.00 Ekokroužek – Den Země
18. 4. 2015 od 14.00 Den Země ve Velkém Valtinově
22. 4. 2015 od 16.00 Relaxační a tvořivý večer – Fimo tvoření
25. 4. 2015 od 9.00 Brnišťský půlmaraton – druhý ročník sportovní
akce
29. 4. 2015 od 15.00 Ekokroužek – Jaro, tradice a zvyky
6. 5. 2015 od 16.00 Relaxační a tvořivý večer – Výroba látkových
hraček, andílků, loutek a jiných bytostí s Ivou Erbenovou
13. 5. 2015 od 15.00 Ekokroužek – Jaro a jarní bylinky
20. 5. 2015 od 16.00 Relaxační a tvořivý večer – Bylinková
kuchyně, jarní saláty
27. 5. 2015 od 15.00 Ekokroužek – Tlustec – vzácná příroda kolem
naší vesnice
Doufáme, že se s Vámi na některé z našich akcí setkáme.
Těšíme se na Vaši účast
Tým PNF ZOD
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Kominíčkovo ohlédnutí za masopustem
Třetí ročník brnišťského masopustu
všichni účastníci chválí,
přišlo mnoho lidí, masek
z Brniště i z dáli.
Nejen lidí i několik zvířat tu je,
kůň si pyšně vykračuje,
na pštrosa a kominíčka ale nestačí,
kteří vesele tu skotačí.
Na úřadu prapor vlaje,
hudba do průvodu hraje,
na návsi starosta zabubnuje
a masopustní průvod povoluje.
U školky nám maskované dětičky
zazpívaly s harmonikou písničky,
s klauny bavily se na sále,
tancovačka pro dospělé pokračovala nadále.
Jaké je to pobavení
bez dobrého občerstvení?
Všem chutnali převelice
koláčky i jitrnice.
Plnou skleničku si každý nalije,
dobrou medovinou pochoutky zapije.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Zpráva o činnosti SDH Brniště
za rok 2014
K 1. 1. 2015 má naše organizace 21 členů, z toho 18 mužů a 3 ženy.
Na úseku organizační činnosti bylo uskutečněno celkem 48 pravidelných schůzí s průměrnou účastí 5 členů. Schůze byly zaměřeny
zejména na činnost organizace, tj. zajištění a účast na školení
a výcviku. Dále se konají každý měsíc 2 brigády za účelem údržby
techniky a okolí zbrojnice apod.
Na úseku ochrany obyvatel a jejich majetku jsme vyjížděli k zásahu
celkem jedenáctkrát. Dále naše jednotka vyjíždí k technické pomoci
na žádost starosty obce.

Požár Postřelná

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

19. 2. 2014
23. 2. 2014
11. 3. 2014
22. 6. 2014
25. 6. 2014
15. 7. 2014
31. 7. 2014
5. 8. 2014
15. 11. 2014
16. 11. 2014
16. 12. 2014

Postřelná – požár obytného domu
Noviny pod Ralskem – požár komína
Noviny pod Ralskem – požár travního porostu
Velký Valtinov – požár lesa
Dubnice – požár stohu
Stráž pod Ralskem – požár elektrorozvodny
Noviny pod Ralskem – požár pole
Zákupy – požár hospodářské budovy na zámku
Velký Valtinov – požár stodoly
Velký Valtinov – požár sena
Stráž pod Ralskem – požár obytného domu

Zúčastnili jsme se také několika praktických školení:
1) Pravidelné školení velitelů a strojníků jednotky
2) Kurz obsluhy motorových pil
3) Praktické cvičení nositelů dýchací techniky na polygonu
v Hamru na Jezeře
4) Kurz velitelů požárních družstev

Požár lesa ve Velkém Valtínově

I v loňském roce musela na pravidelnou údržbu naše výjezdová
cisternová stříkačka. Díky dotacím se podařilo tento vůz přezout na
nové pneumatiky, které bezpochyby zajistí vyšší bezpečnost naší
jednotky při výjezdech k mimořádným událostem. Základní údržbu
vozového parku a akceschopnost zbylé techniky zvládli členové
jednotky svépomocí. V loňském roce se také do naší jednotky
přidalo pár nových členů, avšak dva členové ji z rodinných důvodů
opustili. Počet členů jednotky je však nadále dostatečný pro zařazení
jednotky do JPO III. Jednotka se také podílela aktivně na
zabezpečení kulturních akcí pořádaných obcí (plesy, otvírání Stezky
hastrmanů, Brnišťská pouť, Pálení čarodějnic, dožínky, Festival
JURT…). Pomohla také při bezpečném zajištění průjezdu dvou
cyklistických závodů a běžeckého půlmaratonu, které vedly naší
obcí. Tyto akce proběhly bez komplikací. Na žádost ZOD Brniště
jednotka v parných dnech ochlazovala střechu na grunovském
kravíně. V neposlední řadě pořádala také vlastní ples.
Naše jednotka se také zúčastnila výroční 20. fontány na koupališti
v Jablonném v Podještědí.
Za SDH Brniště
Petr Ječný
Velitel SDH a JSDHO Brniště

Požár Postřelná

Požár hosp. budovy na zámku v Zákupech

Požár rod. domu Markvartice
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TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ve čtvrtek 30. dubna
sraz v 18:30 na návsi v Brništi
masky čarodějnic a čarodějů vítány
opékání buřtů, vyhodnocení masek

a jako novinka ve spolupráci s EKO CENTREM
ČARODĚJNICKÁ STEZKA ODVAHY
v areálu Lesního zátiší.
Zve SŽ „EVA“

ZE ŽIVOTA V OBCI
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NOC KOSTELŮ VE SBOROVÉM DOMĚ BJB

Ve sborovém domě
BJB Oáza v Brništi:
17
19
20
17

-

19
20
22
24

hod.
hod.
hod.
hod.

program nejen pro mladé
písně a žalmy
promítání lmu
výstava k 70. výročí existence
baptistické církve v Brništi
výstava Biblí

Oznámení rybářům Brniště,
Luhova a Velkého Grunova

VZPOMÍNKA
„Kdo v srdci svých blízkých žije, nikdy nezemřel.“
Dne 6. dubna 2015 si připomeneme 5. výročí úmrtí pana
Jaroslava Laláka.
Manželka a děti s rodinami
Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jiřím Netíkem,
děkuji též za květinové dary.
Manželka s dětmi

Rybářská sezóna začíná dne 1. května 2015 závody dospělých.
Chytání na povolenku začíná po závodech.
Dětské závody se konají dne 9. května 2015.
Propozice závodů budou upřesněny ve vývěsce v obcích.
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INFORMACE Z KRAJE

Pro občany celého
Libereckého kraje
bude od 1. dubna 2015
k dispozici
noční pohotovostní služba
zubního lékaře

Na adrese:

Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice
v ordinaci MUDr. Ahmad Abu Baker
Ordinační hodiny: sobota, neděle a svátky,
od 18:00 hodin do 6:00 hodin následujícího dne
Telefon do ordinace: +420 606 367 953
www.aadent.cz
Do ordinace mohou přijít pacienti snáhle vzniklými bolestivými
stavy zubů nebo při zhoršení průběhu léčby zubů, pokud
nemohou být ošetřeni svým registrujícím zubním lékařem.
Za využití zubní pohotovostní služby je pacient povinen zaplatit
regulační poplatek ve výši 90 Kč.
(Doklad o zaplacení regulačního poplatku bude vystaven
lékařem na žádost pacienta).

Každý pacient obdrží o diagnostickém nebo léčebném výkonu
záznam pro další využití, např. k přijetí do ústavní péče
nebo ke kontrole u svého registrujícího zubního lékaře.
Placená inzerce

Placená inzerce

VELIKONOČNÍ VERŠOVÁNÍ
Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný...
Vejce! Krásný boží dar!
Pozoruhodný oválný tvar,
na povrchu lesklý, hladký,
vnitřek sice není sladký,
ale je to zázrak přírody!
Nebýt toho, nikdo z nás tu není,
ani brouček, ani ptáček,
ani kachna u vody.
Díky tomu svět se množí,
a tak z těchto vajíček
můžeme si vychovávat
hejna pěkných slepiček.
Když nám v břiše bude kručet,
nemusíme se hladu bát,
stačí rozklepnout pár vajíček
a na nich si pochutnat.
A není toho ještě dost,
vždyť Karel IV. stavěl z vajec most.
Z historie poučit se necháme
a do malty je přidáme.
A že jako růže nevoní? Omyl!
Když je v teple uchováme delší čas,
rozklepneme skořápku
a silné pronikavé vůni divíme se zas.
Vlastnost tato dobře se nám hodí,
když nás darebáci někdy za nos vodí.
Vejci do nich! To je správná munice!
Tu pak někdy potřebujem nejvíce.
Tím se ale klamat nenecháme,
vždyť těmi vajíčky vesele zas jaro přivítáme.
Ozdobíme, nakreslíme,

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, aby sloužilo jako informační
bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou činnost spolkové
organizace, kulturní, zájmová, sportovní či církevní sdružení.
Významný prostor je také věnován informovanosti občanů ze strany
obecního úřadu, jednání zastupitelstva, školských zařízení,
případně informovanosti z dalších úřadů, které se dotýkají života
zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru
a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách můžete v bohaté
fotogalerii zhlédnout další fotograe ze školních aktivit, vítání
občánků a předvánočních akcí i aktuální informace obecního úřadu.
Uzávěrka příštího čísla je 15. května 2015. Své příspěvky předávejte
členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro rmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro
ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, ½ str. 500 Kč, ¼ str. 300 Kč
a 1/8 str. 150Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.

velkou radost všichni máme,

Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
I. Tomková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník, Mgr. L. Horáčková,
H. Pekárková, Ing. I. Jediný

když o Velikonocích nosí naše děti

Toto číslo vyšlo 3. dubna 2015 nákladem 500 ks

tady kvítko, včelky, zajíček,

koše plné vajíček.

Evidenční číslo: MK ČR E 15751

