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V tomto čísle najdete
Výroční zpráva obce za r. 2017
Rozhovor o kompostování
Ohlédnutí za školním rokem v mateřské školce
Velké poděkování ochotníkům
Z dění v psím oddílu

Vážení spoluobčané,
letos nás jaro nějak minulo a ze zimy jsme přešli rovnou
do léta. Jak vše rychle vykvetlo, tak rázem i brzo odkvetlo.
Meteorologové tvrdí, že se máme připravit na časté extrémní počasí.
Za poslední dva měsíce se toho událo poměrně hodně.
V rámci dne učitelů jsem předal kytičky našim paním
učitelkám a pracovnicím ve školství. V polovině dubna
proběhlo pro rodiny s dětmi již tradiční otevření Stezky
hastrmanů. Následně v neděli jsme přivítali do života šest
nových občánků. V dalším týdnu za účasti asi dvaceti
občanů proběhla zajímavá a užitečná beseda, jak správně
kompostovat. Mezi hlavní akce patřil pátý ročník Brnišťského půlmaratonu. Letos se zúčastnilo ve všech kategoriích rekordních 567 závodníků. I já jsem se letos po dlouhé
době zúčastnil běhu pro veřejnost a měl jsem radost, že
jsem doběhl v první polovině účastníků.
Na konci dubna se pořádalo ve všech třech částech obce
pálení čarodějnic. Na všech místech panovala dobrá nálada
a jak děti, tak dospělí si to užívali. Na rybníku Vratislav
proběhly ve sváteční májové dny rybářské závody nejprve
dospělých a o týden později dětí. Oba dny bylo nádherné
počasí, účast závodníků byla velká a ceny se ke spokojenosti všech dostaly na každého. 12. května se konala znalostní
myslivecká soutěž pro děti a mládež „O zlatou srnčí trofej“.
Je záslužné, že děti se zajímají o myslivost, přírodu a prokázaly dobré znalosti a dovednosti. Večer obec pořádala
oslavu Dne matek, tentokrát v kulturním domě ve Velkém
Grunově. Oslava se povedla, a ti co vydrželi, si ji užili
a bavili se až do půlnoci.

U investiční akce „Chodník Velký Grunov – II. etapa“
čekáme v půli června na stanovisko SFDI, zda bude
přidělena dotace. Pokud ji obdržíme, budeme stavět letos,
jinak akci o rok posuneme. Stavba je to rozsáhlá, vysoutěžena byla za cenu 11.812 tis. Kč a vítězem výběrového
řízení je firma ZEPS s.r.o. Byly zahájeny práce na stavbě
„Sociální a provozní zázemí Lesní Zátiší – Brniště“. Tuto
stavbu ve výběrovém řízení získala firma HANTYCH s.r.o.
za cenu 2.407 tis. Kč. 600 tis. Kč bude použito z dotace pro
vítěze soutěže Vesnice roku 2017 za získání Oranžové
stuhy. V rámci nutnosti zakoupení nového komunálního
automobilu pro pracovní skupinu obce jsme oslovili 5 firem
a z předložených nabídek jsme vybrali firmu SIMED, která
nabídla vozidlo DURSO sklápěč 4x4 za cenu 1.588 tis. Kč.
Dodáno bude v průběhu září a postupně se budou k němu
dokupovat potřebné pracovní nástavby. Zabýváme se i obnovou hasičské techniky. Chystáme se přihlásit o dotaci,
vyhlášenou Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, na nákup dopravního automobilu pro naši
jednotku dobrovolných hasičů v roce 2019. Jednalo by se
o devítimístný tranzit, který by nahradil dosluhující Avii.
Výstavba hřiště a park u základní školy ve Velkém Grunově
již byly dokončeny, a tak bych Vás rád pozval na slavnostní
otevření a zahájení provozu 2. června od 13.00 hodin
u příležitosti oslavy Dne dětí. Rovněž přijměte pozvání na
tradiční červencovou Brnišťskou pouť. Její podrobný program naleznete na zadní straně tohoto čísla.
Přeji Vám krásný letní čas a pohodové prožití nadcházejících prázdnin a dovolených.
Vás starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
Oslava Dne dětí a otevření nového hřiště ve Velkém Grunově v sobotu 2. června od 13 hod.
Výlet na Grabštejn v sobotu 23. června, pořádá SŽ Eva ● English camp v Oáze pořádá BJB Brniště 9. – 13. července
Brnišťská pouť 13. – 15. července ● Den spolků v sobotu 4. srpna na Lesním zátiší v Brništi
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Výroční zpráva obce Brniště za rok 2017
Činnost samosprávy
ZO zasedalo na 12 zasedáních a přijalo 153 usnesení.
Rozpočet obce na rok 2017 byl schválen dne 21. prosince
2016 usn. č. 140/2016 jako schodkový ve výši příjmů
18.440 tis. Kč a výdajů ve výši 29.440 tis. Kč. Schodek ve
výši 11.000 tis. Kč byl kryt přebytky hospodaření minulých
let. Během roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření
v návaznosti na zapojení dotací a s ohledem na vývoj
příjmové a výdajové stránky.
Rozpočet po úpravách
Příjmy
skutečnost

24.534.562 Kč
25.284.684 Kč
103,6 %

Výdaje
skutečnost

35.534.562 Kč
27.567.796 Kč
77,6 %

Financování
skutečnost

11.000.000 Kč
2.283.112 Kč

Dotace a příspěvky
268 tis. Kč od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
3.874 tis. Kč ze SFDI na vybudování smíšené stezky pro
pěší a cyklisty Brniště - Velký Grunov
15 tis. Kč od obce Pertoltice pod Ralskem na činnost JSDH
66 tis. Kč na volby do PS PČR
97 tis. Kč z dotačního fondu LK na rozšíření veřejného osvětlení podél smíšené stezky k EC
91 tis. Kč - dotace z Lesnického fondu
600 tis. Kč - za účast v celostátní soutěži Vesnice roku
2017. Získání oranžové stuhy za spolupráci s místním
zemědělským subjektem - dotace na rozvoj obce v roce
2018
Pohledávky a závazky
Krátkodobé pohledávky činily 868 tis. Kč, závazky vč.
dlouhodobých 1.362 tis. (vše ve lhůtě splatnosti).
Oblast majetku
Obec nemá žádné úvěry a neručí žádným svým majetkem.
Nejvyšší meziroční nárůst byl na účtu stavby, kde se nově
zařazovaly stavby „Chodník Brniště II. etapa“ a „Smíšená
stezka pro pěší a cyklisty Brniště – Velký Grunov“.
Větší realizované akce z rozpočtu obce
Chodník Brniště III. etapa - celkové náklady 2.934.552,- Kč
Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Brniště - Velký Grunov
vč. dotace 5.665.918,- Kč
Revitalizace sídelní zeleně a úprava centra obce V. Grunov (hřiště + park) 2.673.915,- Kč – I. etapa

Oprava a nákup věžních hodin – kostel sv. Mikuláše Brniště
- 113.000,- Kč
Oprava kaple p. Marie Velký Grunov – výměna podlahy,
malování - 144.000,- Kč
Rozšíření veřejného osvětlení podél smíšené stezky k EC
- 232.145,- Kč
Životní prostředí
Probíhala údržba veřejné zeleně, běžné ošetření stromů na
pozemcích ve vlastnictví obce, nově byl vysázen sad
u školy ve Velkém Grunově, cca 40 ks ovocných okrasných
stromů, a u hřiště 12 ks ovocných stromů. Vydáno bylo
21 rozhodnutí na kácení stromů rostoucích mimo les.
Sběrný dvůr plní svůj účel a je občany využíván stále více.
Za rok 2017 bylo z obce předáno oprávněným firmám 15 t
nebezpečného odpadu, 24 t skla, 31 t plastů, 25 t papíru,
27 t biologicky rozložitelného odpadu, 330 t dalšího směsného odpadu a 71 tun objemného odpadu. Občanům bylo
rozdáno 154 ks kompostérů na biologicky rozložitelný
odpad, které obec získala z dotace MŽP v rámci
Mikroregionu Podralsko (pro obec činila výše dotace 781
tis. Kč).

Základní a mateřská škola
V pěti třídách základní školy učí 6 paní učitelek a navštěvuje ji 45 žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení. O 35 dětí
se starají 2 učitelky na plný úvazek a jedna na úvazek
poloviční.
Několik čísel z evidence úřadu
V loňském roce se v obci narodilo 14 dětí, zemřelo 10 občanů, 46 občanů se z obce odhlásilo a 48 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu. K 31. 12. 2017 mělo Brniště
1353 obyvatel - trvale hlášených občanů, z toho 13 cizinců.
Počet vyřízených písemností s číslem jednacím byl 673,
počet legalizací a vidimací 340, počet výstupů z Czech
Pointu 53.
Zpracovala za Obecní úřad Brniště Věra Chládková
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Z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 25. 4. 2018
Na 39. zasedání zastupitelé schválili dodavatele stavby
„Sociální a provozní zázemí Lesní zátiší – Brniště„
a dodavatele stavby „Chodník Velký Grunov – II. etapa„
a to na základě výsledku výběrového řízení.
Po téměř pěti letech zastupitelstvo mohlo schválit změnu
č. 1 Územního plánu Brniště. Detaily jsou k nahlédnutí na
webu obce.
Po důkladném zvážení nabídek zastupitelstvo schválilo
pořízení komunálního vozidla pro obec s předpokládaným
termínem dodání září – říjen 2018. V dalším bodě programu
se zastupitelé věnovali problematice odnětí pozemku z plnění funkce lesa v k. ú. Brniště.
Na závěr jednání starosta poděkoval všem přítomným
občanům za účast a navrhl termín dalšího jednání ZO na
30. 5. 2018.

TRADIČNÍ VÝLET
ZA NAŠIMI PAMÁTKAMI

23. 6. 2018
HRAD GRABŠTEJN

Ing. Igor Jediný místostarosta

Poděkování
Stalo se už tradicí, že občané odkládají do sběrného dvoru
použité oděvy za účelem dalšího užití pro potřebné. Za
všechny potřebné a jménem charitativních organizací děkuji všem našim občanům za poskytnutí této pomoci.
V loňském roce charita odvezla 287 pytlů šatstva a 37 pytlů
dětských hraček. Letos je to do 30. dubna 110 pytlů oděvů
a 14 pytlů hraček. Dále chci na základě třídění odpadu
a odkládání odpadu do sběrného dvora poděkovat vzorným
třídičům naší obce, za Luhov jsou to bydlící v ev. č. 2,
v Brništi bydlící v č. p. 49 a ve Velkém Grunově v č. p. 91.

Sběrný dvůr
Letní otevírací doba sběrného dvora:
úterý 12 – 17 hod.
čtvrtek 9 – 14 hod.
sobota 14 – 18 hod.

Upozornění
V posledních měsících se množí případy, kdy jsou odkládány nebezpečné odpady (obaly barev) a pneumatiky
k separátním hnízdům odpadu. Tato separátní hnízda (plast,
papír, sklo) slouží výhradně pro odkládání tříděného
odpadu vyznačeného na kontejnerech. Upozorňuji proto na
povinnost odkládat odpady na předem stanovené místo,
zejména na možnost odložit odpad do sběrného dvoru.
Ing. Igor Jediný

Zubní pohotovost v Libereckém kraji
Krajská nemocnice Liberec a.s.
Husova 357 (pavilon D), Liberec, tel. 485 312 187
Ordinační doba:
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 13.00 hod.
Liberecká dentální s.r.o.,
Soukenné nám. 121/1, budova DUNAJ - 4. patro, Liberec
tel. 777 738 625
Ordinační doba:
sobota, neděle, svátky 18.00 - 22.00 hod.
V okrese Česká Lípa zubní lékaři pohotovost ve svých
ordinacích neslouží.

Odjezd vlakem z Brniště v 7:27 hod. s přestupem
v Liberci.
Příjezd do Hrádku n. N. v 8:54 hod.
Následuje 3,2 km procházka na hrad.
Prohlídkový okruh:
HRADEM KŘÍŽEM KRÁŽEM + výhled z hradní věže
Délka prohlídky cca 100 minut.
vstupné - 170 Kč a 120 Kč.
Návrat z Hrádku - 15:32 hodin, hodinová pauza
v Liberci a příjezd do Brniště v 17:50 hodin.
Jízdné do Liberce 63 Kč, z Liberce do Hrádku dle
tarifu TRILEX - německý dopravce.
Srdečně Vás zveme na pěkné pokoukání, spoustu
smíchu a trochu toho odpočinku od všedních starostí.
SŽ „EVA“

Poplatek za odpady
Pokud platíte poplatek za svoz KO ve dvou splátkách je
druhá splátka splatná do 30. 6. 2018. Platbu poplatku lze
provést v hotovosti nebo prostřednictvím platebního
terminálu v pokladně obecního úřadu.
Úhradu lze provést také bezhotovostně na č.ú. obce
6222421/0100. V tomto případě je nutné uvést jako
variabilní symbol rodné číslo poplatníka. Pokud se jedná
o platbu za více osob, stačí zaslat e-mail se seznamem poplatníků na chladkova@brniste.cz. Poplatníkem je fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále pak vlastník nemovitosti (dům či byt), kde není hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba, zaplatí poplatek za jednu osobu.
Povinností občana v případě stěhování z obce je se odhlásit
jako poplatník místních poplatků a zároveň vrátit popelnici,
která je majetkem svozové firmy. V případě, že tak poplatník neučiní, bude vymáhána pohledávka ve výši 1 200 Kč.

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

4

Zeptali jsme se za Vás aneb, jak správně kompostovat…
Naše obec se zapojila do společného projektu „Jak
předcházet vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko“.
Společně se podařilo získat dotaci na pořízení kompostérů
ze Státního fondu životního prostředí. Brniště si z ní
„ukrojilo“ částku cca 780 tis. Kč a k tomu uhradilo cca 140
tis. vlastního podílu. Na základě zájmu občanů bylo
pořízeno celkem 154 kompostérů ve velikostech 900, 1 050
a 2 000 l. Občané je obdrželi zdarma do užívání. Celý projekt má 5letou udržitelnost a je třeba kompostéry označit
evidenční samolepkou a v souladu se sepsanou smlouvou
užívat. Po uplynutí této lhůty přejdou do vlastnictví
uživatelů.
V měsíci dubnu se pro občany, mající kompostér, ale i pro
všechny ostatní zájemce uskutečnilo školení na téma
správné kompostování. Účast lidí byla poměrně dobrá. Pro
ty, co se zúčastnili, nechť je „opakování matkou moudrosti“, pro většinu ostatních jsem se se svými otázkami
obrátila na přednášející paní Lauru Mitroliosovou, projektovou manažerku Institutu Cirkulární Ekonomiky, z.ú.
Vážená paní Mitroliosová, co více říci do úvodu?
Kompostování je velmi jednoduchý proces, díky němuž
jsme schopni předcházet vzniku odpadu již v místě jeho
vzniku a zároveň si pro svoji potřebu můžeme vytvořit
velmi kvalitní produkt - kompost. Do rukou se řadě z Vás
dostal kompostér, ať se domácí kompostování stane každodenní součástí Vašeho života, a Vy se tak zapojíte do
procesu, díky němuž předcházíme vzniku odpadu. Ten by
byl jinak uložen na skládky (kde při jeho rozkladu dochází
k produkci skleníkových plynů) nebo spálen ve spalovnách,
přičemž obě varianty jsou pro město/obec velmi nákladnou
záležitostí a pro životní prostředí velkou zátěží.
Kam kompostér umístit?
Důležité je mít na paměti, že kompostér musí mít zabezpečený styk se zemí. Jednak, aby do něj mohly lézt žížaly,
a pomáhat tak s rozkladnými procesy bioodpadů, tak i z toho důvodu, aby se nadměrná vláha z kompostu mohla
vsakovat do země. Taktéž bychom měli věnovat přípravu
nalezení vhodného místa k umístění kompostéru tak, aby
donášková vzdálenost byla krátká a aby byl kolem kompostéru dostatečný prostor pro manipulaci s hotovým kompostem (kompost můžeme odebírat ze všech stran, a proto jej
nikdy neumisťujeme do rohu či přímo k plotu).
Co do kompostéru patří?
▪ bioodpad z domácností (zbytky ovoce a zeleniny, káva,
čaj, skořápky, zbytky pečiva, papírové kapesníky a ubrousky, které nejsou organicky znečištěné),
▪ bioodpad ze zahrady (listí, tráva, posekané větve nebo
štěpka z větví, piliny, kůra, popel ze dřeva),
▪ bioodpad z chovu hospodářských zvířat (podestýlka
hospodářských zvířat a POZOR! pouze trus býložravých
hospodářských zvířat!),
▪ jednoduše veškeré bioodpady rostlinného původu!
Co tam naopak nepatří vůbec?
▪ maso a kosti
▪ mléčné výrobky
▪ velké množství vařené stravy
▪ chemicky ošetřené materiály (nabarvené dřevo nebo
štěpka z něj)
▪ jinak recyklovatelné materiály - sklo, plasty, kovy apod.
Jaká jsou základní pravidla kompostování?
▪ obsah se nevrství, ale promíchává (vlhký se suchým, hutný s porézním, zelený (dusíkatý) s hnědým (uhlíkatým)
- například čerstvě posekaná tráva s pilinami či štěpkou,
▪ musíme sledovat správnou vlhkost a vyvarovat se dvěma
základním chybám kompostování - nadměrné vlhkosti
kompostu či jeho vysušení
▪ čím menší částice do kompostéru dáme, tím rychleji bude
kompostovací proces probíhat

▪ kompostování je aerobní proces - probíhá za přístupu
vzduchu, musíme tedy dbát na jeho provzdušňování
v případě, že je kompost moc vlhký atd.
Vyšší teplota materiálu v počátečních týdnech po založení
kompostu je důkazem dobrého průběhu kompostování.
Skutečnost, že se materiál zahřívá, lze poznat vsunutím
ruky do kompostu. Pokud se materiál nezahřívá, pak je
pravděpodobně hodně suchý, nemá vyhovující složení nebo
ho není dostatečné množství.
Když toto vše budeme dodržovat, jak naložit s hotovým
produktem, kompostem?
Hotový kompost je cenná surovina, která napomáhá navrácení bioodpadu zpět do půdy. Kompost nám pomáhá udržet
kvalitu půdy a v některých případech ji může výrazně
zvýšit. Obsah humusu v kompostu přispívá také k jímavosti
vody v půdě.
Hotový kompost je tedy nedocenitelný při zúrodňování
půdy, ale využijeme jej i při rekultivacích, skvěle se hodí ke
všem plodinám a ocení jej zejména ovocné stromy, okrasné
keře, a dokonce i trávníky. Taktéž jej můžeme využít i při
domácím pěstování okrasných květin či zeleniny na
balkonech, terasách či zahradách a polích.
Ten, kdo se účastnil samotné přednášky, vyslechl
i zajímavé vychytávky, či mu bylo odpovězeno na jeho
otázky. A tak, na co se lidé dále ptají?
Co dělat, když kompost zapáchá?
Problémem může být špatné složení nebo nedostatek
vzduchu. Dbejte na to, aby bioodpad byl promícháván již
v době, kdy jej do kompostéru vhazujete. Pokud dodržujete
všechna pravidla a kompost stejně zapáchá, přidejte hnědý
materiál – větve, listy, piliny, štěpku. Tím dodáte kompostu
uhlík.
Co dělat, když je kompostovací proces příliš pomalý?
Většinou se jedná o velký objem kompostéru a malé
množství bioodpadu, které je do něj vkládáno. Čím více
bioodpadu do kompostéru vložíte, tím rychleji bude
probíhat kompostovací proces. Samozřejmě při dodržení
4 základních pravidel, o kterých jsme psali výše.
Je možné kompostovat v zimě?
Ano, pokud máte zahradní kompostér uzavřen a stále do něj
vkládáte bioodpad, například z domácností, probíhá v něm
stále proces tlení. Materiál v kompostéru nemusí vůbec
zamrznout a kompostovací proces, i když je zimou zpomalen, může probíhat celý rok.
Vážená paní Mitroliosová, dovolte mi v závěru
poděkovat za Vaše cenné informace. Občanům, kteří
kompostují, pak popřát vysokou produkci kvalitního
kompostu. A všem ať se daří snižovat objemy
produkovaných odpadů! I v malém můžeme jeho
snižováním přispívat.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková
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Ohlédnutí za školním rokem v MŠ
Blíží se červen a s ním konec dalšího školního roku v naší
školce.
V září do naší MŠ vždy nastupují nové děti, které se
potřebují adaptovat na jiné, nové prostředí a nové kamarády. Snažíme se dětem toto období vždy co nejvíce ulehčit.
Přechody jsou pro ně vždy těžké, a tak často využíváme
hlavně naši zahradu, nyní obohacenou o houpačky, nový
domek, tunel a balanční lávku.
V říjnu jsme s předškoláky zavítali do Ekocentra Brniště.
Ve školce jsme uspořádali výstavu ovoce a zeleniny, vyrobili mrkvový salát, přichystali hostinu z ovoce a vyrobili
jsme dýňové strašidlo. Navštívila nás paní Čemusová
s hudebním představením, na které se vždy velmi těšíme.
Pro nové občánky Brniště jsme připravili pásmo básniček.
Děkujeme všem rodičům dětí, které chodí nové občánky
vítat, za to, že s dětmi v neděli přijdou na obecní úřad.
Listopad s sebou vždy přináší krásně barevnou přírodu,
která nás inspiruje k tvořivosti s listy, a také samozřejmě
vítr, který jsme využili k pouštění draků. Vydávali jsme se
na ekologické vycházky a pozorovali plody podzimu - jeřabiny, šípky apod. Mateřskou školu navštívil pes Lucas
a předvedl nám dogdancing. Nadšení dětí téměř neznalo
mezí. Samy si vyzkoušely některé povely. Ve škole jsme se
zúčastnili promítání sférického 3Dkina.

V tomto roce jsme se stali součástí zkoušení nového
programu Ekocentra Brniště, a tak jsme od února do května
navštěvovali místní ekocentrum. V únoru jsme také chodili
krmit vodní ptactvo na místní rybník Vratislav. Po vzoru
sportovců jsme ve školce uspořádali Olympiádu, soutěžili
a předali si vlastnoručně vyrobené medaile.
Březen je měsícem knihy a my nemohli zůstat stranou,
když paní Toráňová je pro nás vždy báječnou hostitelkou
v knihovně. Vypůjčili jsme si do MŠ knihy, knihovnu si
důkladně prohlédli a přečetli si zde společně pohádku.
Budoucí prvňáčci navštívili první třídu a podívali se, jak to
ve škole chodí, podělili se o nové písničky a svoje znalosti.
Na návštěvu do školky přijelo divadlo, napekli jsme společně mazance, které jsme připravili jako pohoštění při
tvořivé dílně rodičů s dětmi - malování kraslic. I tato dílna
se velmi povedla, naučili jsme se některé nové techniky
zdobení kraslic a díky paní Mertelíkové si všichni vyzkoušeli zdobení voskem.
V dubnu jsme měli naplánovaný výlet do Ploskovic, bohužel nepřijel autobus. Pro nás všechny, ale hlavně pro děti,
veliké zklamání. Pořádající agentura zrušila akci na poslední chvíli. Víme již, kde si nikdy výlet neobjednáme. Jako
náhradní program jsme zvolili variantu poznávání jiných
dopravních prostředků. Prošli jsme hastrmanskou stezkou
na vlakové nádraží a vlakem se svezli do Mimoně. Pro
některé děti to byla úplně první cesta vlakem. Prošli jsme
Mimoň, dali si zmrzlinu a zpět do Brniště jsme cestovali
linkovým autobusem. Také jsme uspořádali modrý den jako
oslavu Dne Země. Ukázali jsme si, proč se Zemi říká modrá
planeta. Její snímky z vesmíru se dětem moc líbily. Protože
nás hodně přišlo v modrém, zahráli jsme si na moře, řeky
a potoky. V dubnu proběhlo také vítání občánků. Bohužel se
nám stalo, že některé děti, které si nacvičily básničky pro
nové kamarády, na úřad nedorazily. Duben jsme zakončili
návštěvou ZŠ, kde na hřišti probíhal program s ptáky, kteří
žijí ve volné přírodě nebo jsou různě vycvičení.

Dogdancing

Nastal předvánoční čas, a tak jsme s dětmi uspořádali
pečení perníčků pro rodiče a výrobu betléma. Děkujeme
všem rodičům, kteří si našli čas a měli chuť se této akce
zúčastnit. Nejhezčí čas je ten, který strávíme se svými
dětmi. Snad se o příštích Vánocích sejdeme ve větším
počtu. Pro nás v tomto období začaly přípravy na vánoční
besídku, kterou tradičně pořádáme pro všechny občany naší
obce na sále KD v Brništi. V tomto měsíci nás navštěvuje
čert a Mikuláš s nadílkou, jejímž sponzorem je každým
rokem firma Apollo Metal a patří jí náš velký dík. Společně
jsme napekli vánoční cukroví a ozdobili stromeček. To jsou
aktivity, na které se děti vždy velmi těší, znamenají pro ně,
že do mateřské školy brzy zavítá divadelní představení
s vánoční pohádkou a pod stromečkem najdou dárky v podobě stavebnic, hraček a různých didaktických pomůcek,
které přispívají k naplňování prvořadého cíle všech mateřských škol, tedy vzdělávání.
V lednu jsme zanesli krmení muflonům, uspořádali jsme
barevný den - hnědý, kdy jsme si pomocí této barvy
názorně ukázali, jak v naší přírodě fungují mimikry. Děti
mají barevné dny moc rády a chtějí mít vždy na sobě co
nejvíce věcí od dané barvy. Vyráběli jsme také krmítka pro
ptáčky ze šišek a roznášeli je a přivazovali na různé stromy
a keře. Bobování se nám vzhledem k nedostatku sněhu
nepovedlo, tak jsme si alespoň postavili sněhuláka.
Nevydržel ale dlouho, někdo nám ho zbořil.

Modrý den

Květen má název od kvetoucí přírody, a tak jsme využili
hojného kvetení pampelišek k výrobě medu. Procházíme
celé okolí obce a hledáme a poznáváme kvetoucí stromy.
Vyrobili jsme dárečky pro maminky ke Dni matek - zasadili
jsme tlustici a vyrobili srdíčka jako zápichy do květináče.
Prošli jsme si hastrmanskou stezku a došli na vlakové nádraží, kde jsme si připomněli náš neplánovaný, o to hezčí
výlet. V tomto krásném měsíci nás ještě čeká kouzelník.
V MŠ proběhne screeningové vyšetření očí pro děti v rámci
akce “Koukají na nás správně“. Na konci měsíce nás také
čeká návštěva integrovaného záchranného systému, konkrétně navštívíme brnišťské dobrovolné hasiče.
V červnu oslavíme Den dětí sportovními soutěžemi na
školní zahradě, zahrajeme si stopovanou - cestu, při níž budeme plnit úkoly a na jejímž konci budeme hledat poklad.
Vyzkoušíme, jak se čistí voda - vyrobíme si čističku na
vodu a pojedeme na školní výlet do ZOO Liberec.
(pokračování na následující straně...)
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Výtvarná soutěž
„Zvířata v našich lesích“
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Exkurze do AJETA
V pondělí 14. května jsme byli s brnišťskou školou na
exkurzi v Ajetu Lasvit v Lindavě. Nejdřív jsme šli do
sklářské krčmy, kde jsme si odložili věci a ten, kdo chtěl, si
něco koupil. Čtvrťáci a páťáci potom odešli do sklárny, kde
byly pece vyhřáté na 1420 oC a do brusírny, kde jsme
viděli, jak se brousí sklo. Paní průvodkyně nám o Ajetu
řekla různé zajímavosti, třeba že se tam vyrábí ceny pro
Tour de France a cena Thálie. Potom jsme se vystřídali s 1.,
2. a 3. třídou, které si mezitím vyfoukly vázu. Výroba
probíhá tak, že roztavené sklo se vytáhne z pece, udělá se
trochu tvar a strčí do formy, jakou si kdo vybere. Nakonec
se váza vyfoukne. Po skončení exkurze jsme jeli domů.
Vázy jsme dostali druhý den ve škole. Bylo to moc hezké
dopoledne.
Zuzka Bártová a Adélka Toráňová

Město Česká Lípa zastoupené odborem životního prostředí
a Městské lesy Česká Lípa vyhlásily 9. ročník výtvarné
soutěže pro žáky MŠ a ZŠ na téma „Mláďata našich lesů“.
Do soutěže se zapojili žáci 3. a 5. třídy naší školy.
V kategorii základní školy 1. stupeň zvítězila Hana Matysová, žákyně 3. třídy, třetí místo obsadila Nicol Myšičková
z 5. třídy. Odměnou pro všechny žáky obou tříd byla
návštěva obory ve Skalici u České Lípy.

14. května jsme jeli celá škola na exkurzi do Ajeta, které se
bude brzy přejmenovávat na Ajeto Lasvit. Každý žák si tam
mohl vybrat tvar a vyfouknout vázičku. Vyfukovaly i paní
učitelky a všem se vázička moc povedla. Paní učitelky nás
rozdělily na dvě skupiny. Jedna skupina si šla vyfukovat a
druhá šla na exkurzi do sklárny, kde byly velké pece, ve
kterých skláři vyfukovali lustry a další skleněné výrobky.
Pak jsme šli do brusírny, leštírny a balírny, odkud se
zabalené výrobky posílají na export. Moc se nám tam líbilo
a pořádně jsme si to užili.
Jaruška Kovářová

E. Plecháčová

Ohlédnutí za školním rokem v MŠ

Naše květnové zážitky

(...pokračování z předchozí strany)

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a nastává období
výletů. I naši žáci se vypravili do svého okolí za novými
zážitky. Navštívili Sklárnu Ajeto v Lindavě, kde se seznámili s výrobou skla a skleněných dekorací. Exkurze do
sklárny byla zajímavá, ale pro děti byla mnohem přitažlivější výroba vlastní vázičky pod dohledem zručných sklářů.
Výrobky byly velmi povedené a jistě udělaly radost nejedné
mamince.

Při výukových programech využíváme prostředí obce,
kterou obklopuje krásná příroda. Snažíme se, aby děti
získaly znalosti a vztah k obci, kde žijí. A k tomu je nejlepší
její důkladné poznání. K výbornému vnitřnímu vybavení
školky patří interaktivní tabule, kterou pravidelně využíváme k rozvoji rozumových schopností, grafomotoriky,
matematické a čtenářské pregramotnosti. Děti také umí
spoustu písniček a básniček, získaly nové kamarády a naučily se spolupracovat. Pravidelně cvičíme jógu pro děti
- známe polohy zvířátek. Namalovali jsme spoustu obrázků
a některé z nich zašleme do soutěže pořádané časopisem
Informatorium. V průběhu školního roku probíhá logopedický screening a logopedická prevence, pokud zachytíme
logopedické vady, doporučujeme rodičům návštěvu logopeda. V našem kolektivu je certifikovaný logopedický
asistent.
Všem rodičům touto cestou sdělujeme, že od května
přestaneme přidávat fotografie na stránky MŠ na Rajčeti
a všechny informace a fotografie najdou na stránkách ZŠ
a MŠ Brniště: www.zsamsbrniste.estranky.cz/.
Školní rok utíká jak voda a než se nadějeme, přijde září,
odejdou nám prvňáčci do školy a přijdou noví kamarádi.
UŽ SE NA VÁS VŠICHNI MOC TĚŠÍME!
Věra Šulcová

Další výprava našich dětí směřovala do Prahy. Dopravní
zácpa, hustý déšť ani davy turistů nám prohlídku Pražského
hradu nepokazily. Program v planetáriu náš náročný den
zakončil a my jsme se spokojení a unavení vrátili domů.
D. Gottfriedová

7

EKODĚNÍ

Ekodění na Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za uplynulými měsíci
V dubnu jsme se společně setkali na mnoha akcích, na
jejichž pořádání jsme se spolupodíleli, ať už šlo o akci
Ukliďme příkopy, Otevírání Stezky hastrmanů, Nutrilove
brnišťský Půlmaraton nebo slet čarodějnic v Lesním zátiší
Brniště. Až do konce června probíhá pravidelně Ekokrou-

žek, kroužek Vaření, Relaxační a tvořivé večery a enviromentální programy s dětmi z mateřských a základních škol
z okolí.
Doufáme, že jste si to užili stejně jako my a potkáme se i na
akcích následujících – o prázdninách i po prázdninách.

Co nás společně čeká? - Den spolků
První ročník této akce proběhne 4. 8. 2018 v Lesním zátiší
v Brništi. Společně s místními spolky, např. fotbalisty FK
Brniště, skauty YMCA Brniště, skauty Grunováček, šermíři
Golem, Sportovně střeleckým klubem, kynology, Luhováky, trampy, ochotníky, dobrovolnými hasiči a mnohými
dalšími, jsme připravili rozmanitý program.
Fanouškovskou základnu místního fotbalového klubu prověříme v mezinárodním fotbalovém utkání s našimi německými přáteli z Neukirchu. Rozebereme si střelnou zbraň,

vyzkoušíme střelbu na cíl a lukostřelbu, podíváme se na
divadelní představení, prohlédneme si hasičskou techniku,
zhlédneme zajímavou výstavu trofejí mysliveckého spolku
a další aktivity provozované výše zmíněnými spolky.
Po celý den budou probíhat přednášky s prezentacemi
jednotlivých klubů, hrát nejenom místní kapely, v areálu
budou také trhy s regionálními výrobky a po celý den bude
zajištěno pestré občerstvení.
Těšíme se na společně strávený den!
Tým Ekocentra Brniště

Rekordní účast na Půlmaratonu

5. ročník běžeckých závodů - Nutrilove Brnišťský
půlmaraton 2018 se uskutečnil v sobotu 28. dubna 2018
za teplého slunečného počasí. Závodů se zúčastnilo celkem
567 sportovců ve všech věkových kategoriích, z toho 194
v dětských kategoriích, 36 v rámci veřejného běhu na 3,3
km a 337 na čipově měřených tratích, z toho 68 běžců v 17
štafetách 4 x 5275 m, 128 běžců na čtvrtmaratonu, 19
chodců nordic walking a 122 borců na hlavní trati půlmaratonu. Jedná se o nejvyšší účast v historii závodů. Rekordy
tratí z loňského roku překonány nebyly. Nejrychlejší muž
na půlmaratonu byl Petr Cmunt s časem 1:19:53, nejrychlejší žena Zuzana Rusínová s časem 1:30:38, nejrychlejší čtvrtmaraton zaběhl Jan Karko v čase 0:39:23
a Lenka Matulová v čase 0:45:05, nejrychlejší štafeta TRI
CLIB HAVEN Česká Lípa ve složení Jíra, Knejzlík,
Knejzlík, Hadravová, zaběhla čas 1:23:46. Veřejný závod
se letos předsunul před hlavní a běžel se po novém 3,3km
okruhu. Hlavní trať, která je certifikována od ČAS, 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 4 občerstvovací stanice s vodou
a v cíli s ovocem, oplatky a iontovým nápojem. Na

fotbalovém hřišti ve Velkém Grunově byla nově 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 obdrželi
v cíli letos poprvé dřevěné pamětní medaile.
Pořadatelé se omluvili za nedostatek pamětních medailí
v cíli a přibližně 35 osobám, na které se medaile nedostala,
je nechají dovyrobit a pošlou poštou.
Na stránkách www.sportovniservis.cz si závodníci mohou
dohledat výsledky čipově měřených tratí včetně mezičasů
a stáhnout si svůj vlastní diplom. Bohatý doprovodný program v areálu završilo vystoupení dvou hudebních skupin
ARIES a BARRAGE a mezi skupinami vystoupení
mažoretek ADELLAI z České Lípy, vyhlášení a losování
tomboly.
V rámci vyhlašování nejlepších závodníků bylo rozděleno
44 sad unikátních skleněných medailí od sklárny
LASVIT AJETO a rozdáno velké množství cen od
sponzorů.
Pořadatelé děkují všem sponzorům, dobrovolníkům,
závodníkům i divákům za úspěšný 5. ročník a již nyní se
těší a zvou na 6. ročník Brnišťského půlmaratonu, který se
uskuteční 27. 4. 2019.
Více informací naleznete na www.brnistskypulmaraton.cz.
Otto Forman

YMCA SEVER

88

Víkendová Chata Lužické sedmičky je skvělá příležitost
objevovat krásy Lužických hor pro každého, velkého
šlapera i toho s krátkýma nohama. Letos jsme měli
základnu v Horním Sedle, krásně tam bylo.

Kuličky zdaleka nejsou jen dětskou hrou, i letos se u rybníka Vratislav utkali hráči v kategoriích Junior a Senior,
napínavé to bylo a poprvé po šesti ročnících od svého
založení má turnaj nového seniorského vítěze, Vendu
Kouřimského sesadil Luboš Kastner.

YMCA skauti společně s obcí Brniště a s Grunováčkem
připravili akci Májka u grunovského rybníka. Vypadá sice,
že stála šejdrem, opak je ale pravdou, hrdě vztyčenou

a vlající jsme ji uhlídali celou noc a první máj jsme pak
oslavili výpravou na hrad Bezděz, i něco z Máchy jsme si
poslechli.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Velké poděkování našim ochotníkům
Kdo si našel ve sváteční sobotu 5. května čas (a nebylo nás
málo!), ten určitě odcházel nadšen z divadelního představení našeho místního ochotnického souboru „Hrobka
s vyhlídkou“. Nad hereckými výkony představitelů
jednotlivých rolí nezbývá než „smeknout“ a za jejich výkon
poděkovat. Ve svém koníčku se doopravdy našli
a daří se jim. Na úvodní slova paní magistry Líby Horáčkové, která má na díle velikou zásluhu, byť bychom ji na
jevišti marně hledali (sedí ukrytá v budce pro nápovědu),
mohu s určitostí za všechny říci - ano, těšíme se na pokračování s rozuzlením zápletky!
Daniela a Ivan Pastorkovi

DĚTSKÝ
ENGLISH
CAMP 2018
Chceš zažít hezké chvíle?
Chceš poznat, že mluvit s rodilými
mluvčími není těžké?
Chceš poznat, že i angličtina může být
zábavná?
Přijď, těšíme se.
KDE?
Sborový dům BJB Oáza, Brniště 13
KDY?
9. - 13. 7. 2018 od 9 - 17 hodin
Přihláška na:
jiri.simek@bjb-brniste.cz
(počet omezen - zařazení podle data
zaplacení zálohy)
Cena: 1000 Kč
POŘÁDÁ: BJB Brniště ve spolupráci
s UMC Settle Memorial v Owensboro,
Kentucky, USA.
tel.: 607 187 152

SPORT

Vyhodnocení rybářských závodů
Na rybníku Vratislav se dne 1. května uskutečnily rybářské
závody pro dospělé. Sešlo se celkově 45 rybářů.
I. místo
Michal Pulda
96 bodů
II. místo
Miroslav Pulda
88 bodů
III. místo
Pavlína Truhlářová
52 bodů
Z domácích rybářů se na 4. místě umístil Michal Kopecký
se 41 body.
K dětským závodům se 8. května sešlo 37 dětí
s doprovodem.
I. místo
Marcel Novák
87 bodů
II. místo
Jiří Chromčák
75 bodů
III. místo
Kateřina Sityová
64 bodů
Z domácích dětí se na 4. místě umístil Šimon Eliáš se 62
body.
Závody se vydařily, počet rybářů překonal účast za poslední
roky. Ceny předal pan starosta Ivan Pastorek. Díky sponzorům mohli být odměněni všichni účastníci závodů. Děkuji
pořadatelům za odvedenou práci a rodině Trégrových za
občerstvení.
Děkujeme sponzorům: obec Brniště
Prominent
ZOD Brniště
Ing. Jiří Myška
Rybářské potřeby Tropic Liberec
Správce rybníka Bohumil Eliáš

10

Z dění v psím oddílu

Už druhý rok se příznivci sportovní kynologie scházejí
každou sobotu a pod vedením zkušeného vrchního
instruktora Martina Gottfrieda pokračují ve vzdělávání
svých psích kamarádů. Až na výjimky psi bez problémů
zvládají základní poslušnost, obranu a revírování, dokonce
při ostrém zásahu ozbrojených složek ČR byly využity
schopnosti jednoho ze psů, který napomohl vystopovat
a vyhledat ztracenou osobu.
Zvu všechny na Kynologický den, který bude v září, a rádi
přivítáme nové zájemce do našich řad.
Za psí oddíl Igor Jediný

Jarní fotbalová utkání
V prvním jarním kole naši hráči přivítali tým z daleké
Tuhaně, nad kterým snadno vyhráli 8:0. V dalším kole jsme
cestovali do Kunratic u Cvikova v neúplné sestavě. Několik
hráčů chybělo z důvodu pracovního vytížení, a proto jsme
prohráli 1:3. Následný duel doma proti Horní Polici naši
vyhráli 2:0.
Poté se jelo do sousední Lindavy, která po zimě posílila
a vysoko nás porazila 4:0. V dalším zápase doma s V. Valtinovem opět chyběli někteří hráči a prohráli jsme 1:2. Další
utkání naši hráli ve Skalici s tamní rezervou, která vyhrála
2:1. I když závěr utkání byl v naší režii, vyrovnání jsme se
nedočkali. Potom přišlo odložené utkání z podzimu se
cvikovskou rezervou. Nejprve to pro naše vypadalo na
výhru 4:2, ovšem z důvodu startu hráče, který nesměl hrát,
přišla kontumace pro domácí.
Poté naši přivítali soupeře až ze Starého Šachova. Tohle
utkání skončilo remízou 3:3, na pokutové kopy vyhráli
hosté 3:2. Následoval volný termín z důvodu odstoupení

Horní Libchavy ze soutěže. To jsme využili pro brigádu na
hřišti, vyměnili sítě za brankami, které byly už potrhané a
instalovali jsme část zábradlí. Příští víkend cestujeme do
České Lípy na hřiště rezervy Loko.
Našemu dorostu se moc nedaří, zatím všechna utkání na
jaře prohráli.
Zato naši starší žáci hrají poměrně dobře. V jarní části hráli
první utkání v Bukovanech, kde vyhráli 3:2. Následoval
zápas doma s týmem Zákup, který skončil 1:1, a na
pokutové kopy naši vyhráli 3:1. K dalšímu utkání ve
Cvikově se nesešel kompletní kádr, což vedlo k vysoké
prohře. Utkání s Doksy na domácí půdě naši vyhráli 3:1.
Následně se cestovalo do Žandova, kde utkání skončilo
prohrou 0:2. Zatím poslední utkání se odehrálo ve Stráži p.
R., kde naši rovněž vysoko prohráli. Naším nejlepším
střelcem je Fanda Pícha, který dal zatím 18 branek.
Doufáme, že ještě další branky přidá.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Čarodějnice v Brništi

Čarodějnice v Luhově

Den matek

Vystoupení ke dni matek

V neděli 15. dubna 2018 jsme na obecním úřadě přivítali naše nové spoluobčánky: zleva Barboru Jenšovskou, Jaroslava Tomka,
Jiřího Machaníčka, Ondřeje Mertelíka, Veroniku Henzlovou a Adama Daňka. Rodičům i dětem přejeme, aby se jim v naší obci dobře žilo.

POZVÁNÍ

Redakční rada informuje
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.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru
a na www.brniste.cz. Na webových stránkách je ke zhlédnutí
bohatá fotogalerie ze školních aktivit, vítání občánků
a masopustu. Najdete zde informace obecního úřadu či pozvánky.
Uzávěrka příštího čísla je 15. července 2018. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.

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.
Redakční rada:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, Ing. I. Pastorek,
Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková, Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 1. června 2018 nákladem 500 ks.
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