BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané.
V úvodu bych Vás všechny chtěl na prahu léta pozdravit. Doufám, že to letošní bude klidné, teplé a slunečné, a že nás nečekají
již žádné bouřky s přívalovými dešti.
Na začátku dubna jsme se připojili k Podralskému nadačnímu fondu, okolním městům a obcím k akci „Ukliďme příkopy“.
Cílem bylo po zimě uklidit odpadky podél krajských cest. V Brništi se posbíralo 50 pytlů směsného odpadu, 6 pneumatik
a dokonce i jedna televize. Pro naši obec to není až taková novinka, neboť tyto příkopy uklízíme již řadu let. Další akcí bylo
jarní otevírání Stezky hastrmanů. Účast byla velká, k čemuž přispělo i letošní lepší počasí. Na konci dubna pak proběhlo
přivítání malých občánků, premiérově v nové zasedací a obřadní místnosti v přízemí obecního úřadu. Z důvodu menších
prostor se bude četnost tohoto obřadu řídit počtem narozených dětí. Bude-li počet novorozenců podobný jako v minulých
letech, budeme děti vítat třikrát do roka.
Na veřejnou zakázku „Chodník Velký Grunov a chodník Brniště – I. etapa“ se přihlásilo sedm uchazečů. Zvítězila firma
Strabag a.s. s cenou 6.462 tis. Kč. Dobrou zprávou je, že na obě akce máme schválenou dotaci od Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 5.195 tis. Kč a obec dá ze svého rozpočtu 1.267 tis. Kč. Realizovat budeme tyto stavby v měsících červen
až říjen letošního roku. Rovněž o prázdninách se bude opravovat spodní cesta a břeh Panenského potoka, směrem
ke kapli u školy ve Velkém Grunově, které byly poškozeny důsledkem povodní v roce 2013. Na opravu přispělo Ministerstvo
pokračování na 2. str.
dopravy ČR.

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s Ing. Zimlem z Povodí Ohře
Pozvání PNF
Jaké byly rybářské závody?

Nenechte si ujít
Relaxační a tvořivé večery 11. a 25. června od 16 hod
Vítání občánků v neděli 6. července od 14 hod v nové zasedací místnosti OÚ
Brnišťská pouť 12. - 13. července
Festival Jurt v sobotu 2. srpna v Lesním zátiší
Výlet na Děčínský zámek a ZOO v sobotu 13. září pořádá SŽ Eva
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se sešlo na svém 40. a 41. zasedání ve dnech 29. dubna a 28. května.
Při těchto setkáních jsme diskutovali a schválili závěrečný
účet obce a zprávu o kontrole hospodaření obce Brniště
za rok 2013. Stejně tak hospodářský výsledek školy
a všechny účetní uzávěrky. Na základě výběru hodnotící
komise jsme schválili firmu STRABAG na výstavbu
chodníků, která bude zahájena v červnu letošního roku.
Schválili jsme podání žádosti o poskytnutí dotace na opravu zbylých 3 mostů na Panenském potoce. Zabývali jsme
se žádostí občanů na opravu silnice před bytovými domy
v Luhově.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo přispět brnišťskému
Klokánku na jeho činnost. Po setkání s vedoucí Klokánku,
která nám blíže představí tento projekt a přednese
konkrétní potřeby, rozhodneme o formě a výši pomoci.
Odsouhlasili jsme cenu vstupenek na pouť ve stejné výši

jako loni (viz pozvánka na poslední straně Zpravodajství).
Schválili jsme stávající počet 9 zastupitelů obce pro podzimní komunální volby. Pro vylepšení provozu naší mateřské školy jsme odsouhlasili nákup nového sporáku do
školské kuchyně a nákup postýlek. Na obou setkáních
jsme se zabývali žádostmi o pronájem či prodej různých
pozemků. Zápisy z jednání zastupitelstva jsou jako
obvykle vyvěšeny na webových stránkách naší obce nebo
na informačních tabulích.
Zapsal Miloš Matys

Pozvánka
Setkání zastupitelstva obce proběhne
ve středu 25. června od 17 hodin
v Lesním zátiší v Brništi.

OÚ INFORMUJE

Letní otevírací doba sběrného dvora ve Velkém Grunově
Úterý 12 – 17 hodin
Čtvrtek 9 – 14 hodin
Sobota 14 – 18 hodin
Knihovny v Brništi a ve Velkém Grunově
budou v době letních prázdnin uzavřené.
Aerobik ve Velkém Grunově má prázdninovou pauzu,
cvičení začne opět v září.
pokračování ze str.1

Na konci dubna se k nám poprvé z Jablonného v Podještědí přestěhoval běžecký půlmaraton. Účast závodníků byla velká,
hlavně dětí, a věřím, že v příštím roce bude ještě větší. I já jsem se zúčastnil běhu pro veřejnost v délce 2,1 km a měl jsem
radost, že jsem ho zvládl pod 12 minut. Další akcí byla květnová oslava Dne matek v kulturním domě ve Velkém Grunově.
Snažili jsme se připravit pro naše oslavenkyně pestrý program, a tak doufám, že byly nakonec všechny spokojené. Za
podpory obce rovněž proběhla střelecká soutěž „O pohár starosty“ ve střelbě ze vzduchovky, kterou pořádá místní střelecký
oddíl. Zúčastnilo se přes dvacet dětí a jejich střelecké výkony byly na velmi dobré úrovni.
Na konci měsíce jsem byl pozván s ostatními starosty k panu biskupovi Mons. Baxantovi do Litoměřic. Setkání proběhlo
v příjemné přátelské atmosféře a při loučení jsme s panem generálním vikářem probrali záležitost financování postupných
oprav našeho kostela. Také se blíží konání naší tradiční brnišťské pouti. Na sobotu 12. července jsme pro Vás připravili bohatý
program s možností získat vstupenku v rámci předprodeje o dvacet korun levnější, než bude v den pouti, tedy ve výši 100 Kč.
Na nedělní program, určený speciálně pro děti, bude vstup zdarma. A tak Vás všechny srdečně na tuto pouť zvu.
Blíží se také čas prázdnin a dovolených. Přeji Vám jejich krásné prožití s nádherným počasím a načerpáním nových sil
a energie.
Váš starosta
Ing. Ivan Pastorek

Reportáž o brnišťském půlmaratonu mimoňské televize MITEL, můžete shlédnout na:
http://www.mitel-tv.cz/article/brnistsky-pulmarathon
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
O několik informací jsem tentokrát požádala pana Ing. Pavla Zimla, který pracuje na pozici úsekového technika pro
oblast Liberecko, na Povodí Ohře, s. p. Chomutov, provoz Česká Lípa. Jinými slovy má po technické stránce na
starosti vodní toky v naší obci.
losti stal územím chráněným Naturou 2000, což jistě
Pane inženýre, prozraďte čtenářům, jak dlouho již na
výrazně omezuje zásahy do koryta potoka, že?
Povodí pracujete a jakých území se Vaše práce
dotýká?
Ochrana přírody nabývá stále většího významu v oblasti
vodního hospodářství. To je fakt, který je třeba brát v potaz.
Tuto práci vykonávám již od roku 2004. Úsek, kde se sluPředtím, než dojde k realizaci prakticky jakéhokoliv záměru,
žebně pohybuji, spadá pod okresy Česká Lípa - lokality
jako je třeba údržba břehových porostů, rekonstrukce
Č. Lípa, Mimoň, Pertoltice p. R., Brniště, Stráž p. Ralskem,
břehového opevnění nebo čištění profilu vodního toku, musí
Hamr n. Jezeře a Liberec - lokality Jablonné v Podještědí,
správce toku celou akci velmi podrobně připravit a prokonRynoltice, Osečná, Křižany a Janův Důl.
zultovat s ochranou přírody. Vzhledem k tomu, že každá
Když se řekne Povodí Ohře, co si můžeme představit?
organizace může mít trochu jiný úhel pohledu na věc, tak je
Státní podnik Povodí Ohře spravuje přibližně 6857 km vodněkdy náročnější nalézt optimální řešení ke spokojenosti
ních toků, upravených i neupravených, a patří mezi pět nejobou
zainteresovaných stran. Ve většině případů se nám to
významnějších vodohospodářských organizací v rámci ČR.
však
daří.
Hlavním úkolem je vykonávat správu na vodních tocích. Ta
Jak by se obyvatelé žijící v blízkosti vodního toku měli
zahrnuje především péči o koryta a o břehové porosty jedchovat?
notlivých vodních toků, provozování a údržbu vodních děl,
Bydlí-li občané v blízkosti vodních toků, tak musí mít na
např. přehrady, jezy, příprava a realizace úprav vodních
paměti, že dřív či později přijde větší voda, která může
toků, spolupráce se státní správou a orgány ochrany
odnést vše, co jí stojí v cestě. Často se pak při povodních
přírody, a v neposlední řadě řeší havárie, vzniklé na vodních
stává,
že v korytě vodních toků plavou prkna, dřevo na topetocích, jako jsou úniky provozních kapalin nebo otravy ryb.
ní,
barely,
PET lahve, posekaná tráva nebo odpad složený
Pojďme se ale podívat konkrétně na vodní toky v naší
na
břehu
potoka.
Tyto předměty jsou unášeny, zachytávají
obci Brniště a jeho blízkém okolí.
se
o
ploty,
stromy,
nebo co je velice nebezpečné, ucpávají
Pomineme-li několik drobných či bezejmenných toků, tak se
mostní
konstrukce
a
mohou ohrozit jejich stabilitu.
jedná hlavně o Panenský a Brnišťský potok. Zejména prvně
Každoročně
je
povinností
obce svolat povodňovou prohlídzmiňovaný je významný vodní tok, který pramení nad
ku.
Tato
akce
má
za
cíl
poukázat
na jednotlivé skutečnosti,
Jitravou a vlévá se v Mimoni u zámeckého mostu do Ploučnešvary
a
hledat
cestu
nápravy,
a
tak eliminovat potenciální
nice. V posledních letech dochází vlivem mimořádně silných
povodňové
škody.
V
obci
Brniště
a Velký Grunov se takto
letních srážek k rychlému zvýšení průtoku, vybřežení a k nápravidelně
scházíme
minimálně
jednou
ročně za účasti záslednému rozlivu na okolní pozemky či stavby. V paměti
stupců obce, vodoprávního úřadu a správce toku. Nejčasobčanů jsou povodňové průtoky ze srpna a září roku 2010
tější nedostatky jsou zejména v nekapacitních mostech, což
a června roku 2013, které napáchaly značné materiální
je
třeba mostek u mateřské školy v Brništi, odumírání břehoškody. V pořadí druhý vodní tok je Brnišťský potok, který
vých
porostů, poškození nábřežního zdiva a především
přešel do správy Povodí Ohře, s. p. v r. 2011.
skladování komunálního odpadu na břehu toku. Chtěl bych
Co čtenáře určitě zajímá, je činnost Povodí Ohře v katouto cestou apelovat na všechny občany, kteří tak činí, aby
tastru obcí Brniště a Velký Grunov.
od tohoto počínání upustili. Přece ve svém domě také
V předešlých letech provedlo Povodí Ohře s. p., provoz
neshromažďují odpad v obývacím pokoji nebo v ložnici.
Česká Lípa několik oprav na břehovém opevnění v místech
Rád bych poděkoval za vstřícnost, které se naší organizaci
u Glass Metalu a pod obecním úřadem, odstranilo náplavy
dostává při plnění vodohospodářských úkolů. Domnívám
na vybraných lokalitách, provedlo ošetření břehových pose, že spolupráce jak s vedením obce, tak s technickou čerostů ve Velkém Grunově a opravilo těleso hráze na malém
tou pana Kadrnky je více než dobrá. Doufám, že tomu tak
vodním díle VD Brniště. V letošním roce budeme v této
bude i nadále.
činnosti opět pokračovat, tedy opravou zdiva na Brnišťském
Také já Vám děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
potoce.
ve Vaší nejednoduché práci.
Při Vaší činnosti musíte postupovat v souladu se staPro Zpravodajství se ptala
novisky ochrany přírody. Panenský potok se v minuMgr. Daniela Pastorková
V souvislosti s výše uvedeným rozhovorem informujeme o dopisu, který byl zaslán Agentuře ochrany přírody a krajiny České
republiky, Správě chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a Krajského střediska Liberec

Věc: Natura 2000 Horní Ploučnice
Z důvodu pravidelných záplav a povodní v obci Brniště na Panenském potoce ( 8/2010, 1/2011, 2/2012, 6/2013) žádáme o zařazení protipovodňového opatření v rámci připravovaného Souboru doporučených opatření pro Evropsky významnou lokalitu
v rámci soustavy Natura 2000 Horní Ploučnice. Jedná se o prohloubení koryta Panenského potoka v průtoku celou obcí,
zejména však ve spodní části V. Grunova. Jde o úsek cca 800 m dlouhý, který je hustě osídlen a pravidelně se zde voda
z břehů vylévá. Dle místních občanů byl zmiňovaný potok před několika desítkami let mnohem hlubší a bylo možné se v něm
i koupat. V současné době je koryto díky náplavám mělké a stačí, aby v krátkém čase spadlo přibližně 50 mm srážek, a jsme
nuceni vyhlašovat povodňovou pohotovost.
Respektujeme nutnost ochrany přírody a vodního toku, ale na druhou stranu není možné ji nadřazovat nad ochranou zdraví,
životů, majetků a v minulosti postavených domů občanů, kteří na tomto území žijí.
Děkujeme za splnění požadavku.
S pozdravem
Ing. Ivan Pastorek
starosta obce
3/2014 • strana 3

OKÉNKO MŠ A ZŠ
Výlet naší školky

Poslední květnový pátek jsme se vydaly na výlet na Staré
Hrady. Čekaly nás dvě prohlídky, nejprve „pohádkové sklepení“, ve kterém jsme viděly draky, obry, čerty a vodníky
a pak „pohádková půda“, kde bydlely čarodějnice a skřítci.
Za sponzorské dary, které pomohly uskutečnit tento výlet,
děkujeme Obecnímu úřadu Brniště a firmě Partner in Pet
Food.
Věra Šulcová, DiS.

ZE ŽIVOTA V OBCI
OSLAVA DNE MATEK
Dovolte mi touto cestou poděkovat školním dětem za vydařené vystoupení ke Dni matek. Také za kytičky a občerstvení,
kterého se nám dostalo od Obecního úřadu v Brništi. Náš dík patří v neposlední řadě též kapele Druhá míza, která nás po
počátečních rozpacích rozpohybovala. Tancovalo se až do půlnoci a málokomu se pak chtělo jít domů.
Za spokojené oslavenkyně děkuje
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Anna Šamajová

ZE ŽIVOTA V OBCI
Podralský nadační fond ZOD Brniště připravuje na měsíc červen:
V rámci ekokroužku, kde se pravidelně scházíme s dětmi, máme připravené na:
4. června téma „Já a moje vesnice - osobní zodpovědnost“
18. června se děti mohou těšit na „Koloběh přírody - léto“
Ekokroužek probíhá od 16.30 do 18.00. Sraz před Ekocentrem, není - li předem hlášeno jinak.
I pro dospělé máme připravené relaxační a tvořivé večery, na kterých nás čeká:
11. června „Aromarekondiční masáže a automasáže“ s Hankou Štroblovou
25. června „Moje zahrádka“ s Ivanou Erbenovou.
Večery začínají od 16.00 hod.

Akce letošního léta:
V srpnu se můžete těšit na druhý ročník Festivalu jurt, který se bude konat v sobotu 2. srpna 2014 v brnišťském Lesním
zátiší. V minulém roce zaujalo téma „Zdravá výživa“ a letos nás čeká „Zahrada.“
Od 2. do 6. září se bude v Brništi konat „Dřevosochání“, na které v sobotu 6. září přímo navazují 3. brnišťské dožínky
Na všechna setkání s Vámi i Vašimi dětmi se těší tým PNF
Podrobnosti na www.podralsko.cz v sekci ekocentrum.

Dubnová keramická dílna

Děti z ekokroužku uklízejí příkopy

Vítězové nejmladší kategorie - běhu na 50 m

Stupně vítězů v půlmaratonu
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Vážení rodiče
Upozorňujeme Vás na změnu místa pro vítání do života našich malých občánků. Přestěhovali jsme se do
nově opravených reprezentativních prostor v budově obecního úřadu v Brništi. Tato společenská místnost
nabízí příjemné prostředí, ale není tak velká a pro důstojný průběh obřadu se zde vejde
nejvíce šest miminek s rodiči a příbuznými.
Proto prosíme, abyste ve Vašem zájmu vždy co nejdříve přihlásili na obecním úřadě
nově narozené miminko k uvítání.
Další letošní vítání občánků se bude konat v neděli 6. července 2014 ve 14 hodin.
Srdečně Vás zvou
Ing. Ivan Pastorek za obec Brniště a Zdeňka Stoklasová za SŽ „EVA“

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 12. 6. oslaví
60 let společného života
manželé
Josef a Vlasta Teskovi.

Do dalších let
jim přejeme
pevné zdraví
a mnoho radosti.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
YMCA - 170 důvodů k oslavě
YMCA ve světě 6. června slaví své kulaté narozeniny. Je to
velká událost! YMCA v Brništi působí už řadu let, a tak bychom tuto událost chtěli oslavit spolu s vámi i u nás v Brništi
akcí YMCA Kuličkiádou v neděli 8. 6. 2014 u rybníka
Vratislav od 15 hodin. Při oslavách se můžeme podívat
do historie YMCA Brniště, poklábosit v místní čajovně nebo
se zúčastnit Turnaje v kuličkách v kategorii dospělých
či juniorů. Hudba, občerstvení a hodnotné ceny jsou zajištěny.
Pokud patříte k těm, kteří zažili YMCA jen na papíře tohoto
buletinu nebo jste ji zahlédli na plakátech a těžko hledáte,
alespoň jeden důvod k oslavě, začtěte se do všetečných
otázek mladé ymkařky a fundovaných odpovědí letitého
činného člena Ing. Lukáše Kuce, a poté vám mohu
garantovat, že i vy najdete důvod k oslavě!
K čemu slouží YMCA?
YMCA je společenství lidí, které nás vede k aktivitě, ke
vzájemnému sdílení. V této organizaci se může každý
nalézt. V programech přináší harmonický osobní růst v duševní, duchovní, ale i v tělesné stránce člověka.
Kde vznikla YMCA a kde všude je rozšířena?
Vznikla v Anglii v roce 1844 jako organizace, která má
pomocí svých programů nabídnout především mladým
lidem prostor pro osobní rozvoj a plnohodnotný život.
YMCA v současnosti působí ve 124 zemích světa.
Kdo může být zapojen do organizace YMCA?
Kdokoliv! Nabízí jednotu v rozmanitosti. Je otevřena všem
lidem bez rozdílu věku, rasy, pohlaví, náboženského
vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních
schopností.
Kolik členů má YMCA?
Má přes 58 milionů členů. V České republice má 3 405 členů.
Chodil by J. A. Komenský do YMCA?
Těžká to otázka. Osobně si myslím, že „Učitel národů“
- zakladatel moderní pedagogiky, by určitě patřil mezi
podporovatele či členy YMCA. Sám u dětí kladl důraz na
to, aby každé dítě poznalo samo sebe a následně i svět
(bylo všestranně znalé), ovládalo sebe mravně a zároveň
sebe povznášelo k Bohu. Jeho důraz na celoživotní rozvoj
při vzdělávání a cestování poukazují na velmi blízké cíle
s ymkaři.
Co znamená název YMCA? A proč nemá český název?
Young Men´s Christian Association, v českém překladu to
znamená - Křesťanské sdružení mladých lidí. Podle mého
názoru jsme v Čechách zůstali věrni anglickému názvu
z důvodu úcty a věhlasu k původnímu jménu nejstarší,
největší a nejrozšířenější mládežnické organizace na
světě.
Znají ymku v Africe?
Jelikož je na světě přibližně 195 států, je s největší pravděpodobností známa i v afrických zemích.
Může být YMCA v komunistických zemích, například
v Číně?
Divili byste se, ale může! YMCA v Číně vznikla v roce 1900
– tedy o 19 let dříve než u nás. Většinou máme asi
vybudovaný postoj – „jó, ta rudá Čína“, ale představte si, že

tam YMCA fungovala až do roku 1966, kdežto u nás
přerušila činnost s nástupem fašismu a komunistický režim zakázal činnost YMCA už v roce 1951. Nám se podařilo obnovit činnost až v roce 1990, ale čínská vláda
povolila obnovení YMCA již v roce 1984! Dnes má YMCA
v Číně asi 13.000 členů a prožívá období velkého rozmachu. Mladí lidé, především na vysokých školách mají
o ymku a o křesťanství velký zájem.
S jakými aktivitami mimo sportu se můžeme v YMCA
setkat?
Je to vskutku pestrá paleta aktivit pro kvalitní trávení volného času dětí, mladých lidí a všech dalších mladých duchem. Od mateřských center, Infocenter pro mládež, Ten
Singu (což je program pro mladé, kde je prostor pro sebevyjádření pomocí kreativních uměleckých forem - zpěvem,
hudebními nástroji, tancem, divadlem), až přes nízkoprahové služby, tábory, kluby (kterých je velká škála - výtvarné, doučovací, jazykové, deskové, atd.) a v neposlední
řadě skautské oddíly a školení hlavních vedoucích táborů.
V jaké nejmenší vesnici je YMCA?
To je velmi záludná otázka. YMCA se skládá z kolektivních
členů, kteří mají právní subjektivitu a sídlí převážně ve
městech. Naše brnišťská skupina také nemá sídlo přímo
v Brništi, ale patří pod YMCA Děčín. Přináší to sice zmatek
v hlavách lidí, ale pro nás to je velká pomoc tím, že nemusíme mít vícero účetních a jiných odborníků, které po nás
vyžaduje stát. Abych přece jenom odpověděl na otázku,
pokusím se tvrdit, že je to víska Drnovec, kde máme
skautský oddíl Medvědů, a pokud se neozve žádná potrefená husa, berte to jako dobrý tip.
V kolika městech se vyskytuje YMCA?
Opět záludná otázka. YMCA v ČR má 26 kolektivních
členů, a tak nelze říci v kolika městech působí. Spíše lze
říci, že působí v 11 krajích. Naše YMCA Děčín má například
skupiny ve třech krajích - v Děčíně za Ústecký kraj, v Bělé
pod Bezdězem za Středočeský kraj, ale i právě u nás
v Brništi nebo ve Cvikově za Liberecký kraj.
Jaké aktivity má tedy YMCA v Brništi?
V současnosti pořádáme kluby s výukou anglického
jazyka nebo klub deskových her Fajjún, který je otevřen jak
dospělým hráčům, tak i dětem. Další naší aktivitou jsou
akce pro veřejnost - Dětský turnaj deskových her, Kuličkiáda, Drakiáda, atd. Vrcholem školního roku je pak tradiční
letní tábor YMCA a v roce 2013 se konal i úspěšný „přívesnický“ anglický tábor. Naše aktivity završuje pochod po
Lužických horách L7, který má již svou tradici a celorepublikový věhlas (www.luzickasedmicka.cz).
Může člověk narazit i na YMCA v okolí?
Ano, jak jsem již výše zmínil, YMCA Děčín má vícero
skupin například skautský oddíl ve Cvikově, ale i v Jablonci
nad Nisou a v Bělé pod Bezdězem je také klub deskových
her. YMCA Liberec se zase věnuje zájmovým kroužkům
(elektronika, raketový modelář, ad.). V sousedství je to pak
ještě YMCA Mělník, která se věnuje hlavně Ten Singu.
Pokud se chcete dozvědět více důvodů k oslavě,
zabrouzdejte na stránky www.ymca.cz a v červnu u rybníku Vratislav naviděnou!
Lukáš Kuc
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SPORT
Zprávy z brnišťského fotbalu
Zprávy z našeho fotbalového klubu jsem v minulém čísle
Zpravodajství končil pozvánkou na utkání v Žandově, které
se ale nakonec moc nepovedlo. Do hry jsme se zapojovali
aktivně, ale branku jsme nedali. Domácí podržel jejich
brankář, a ještě se jim podařilo vstřelit vítězný gól.

kterou dal Pavel Stand, se nám střelecky vůbec nedařilo
a utkání končilo remízou 1:1. Následovaly penalty, které
naši vyhráli v poměru 4:3. K dalšímu utkání přijela Sosnová, ale přes výhodu domácího prostředí se nám nedařilo
a utržili jsme prohru 0:1.

V dalším kole přivítali naši na domácím hřišti tým z Polevska. O naše branky se zasloužil Vláďa Srba a Michal
Kopecký, a tím jsme zvítězili 2:0. Pak jsme cestovali do
daleké Tuhaně a přivezli si vítězství 5:3. Dvě branky vstřelil
David Luft, po jedné Pavel Stand, Michal Kopecký a Pavel
Luft ml. V tomto zápase se zranil kapitán týmu Petr Luft,
který až do současné doby nemohl kvůli zranění nastoupit
k žádnému zápasu. K dalšímu utkání nás navštívil první
tým tabulky z Dubnice. Tohle utkání se moc nepovedlo,
když po naší chybě dali hosté branku a výsledek udrželi do
konce zápasu.

Další zápas se hrál opět v týdnu proti rezervě Mimoně na
jejich hřišti. Utkání se vyvíjelo poměrně dobře, Pavel Luft
dal první branku, ale pak se zranil Jarda Zelenka, domácí
Mimoň vyrovnala a nakonec na penalty vyhrála. Zatím
poslední zápas hráli naši doma proti Kunraticím, ovšem
znovu nevyužili spoustu šancí, zápas skončil 0:0 a na penalty naši vyhráli. Zbývá sehrát už jen tři kola, ale vytyčený
cíl - postup do okresního přeboru, naši hráči nesplnili. A tak
se bude na podzim znovu hrát pouze 3. třída.

Další vítězný zápas proběhl opět na domácí půdě. Přivítali
jsme rezervu týmu Loko z České Lípy. Vyhráli jsme v poměru 3:2, branky dali Michal Kopecký, David Luft a Pavel
Stand. Potom nás uprostřed prvního květnového týdnu
čekalo utkání proti rezervě Bukovan na jejich hřišti.
Protože se sešlo pouze 11 našich hráčů, domácí vyhráli
1:0. Následovalo utkání doma proti Svoru a výhra 2:1.
Branky dali Pavel Luft ml. a Vláďa Srba. Týden nato už naši
hráči cestovali do Horní Libchavy, kde jsme očekávali
jednoznačné vítězství. Až na krásnou branku z dálky,

U starších žáků přetrvává stav liknavosti. Některým se
moc nechce hrát a dokonce odmítají chodit na zápasy,
oslabený tým pak jen těžko může vítězit. Podle toho
dopadají i výsledky. Vyhráli pouze dva zápasy a ostatní vše
prohráli. I přes nezájem, je potřeba soutěž dohrát a na
podzim se uvidí, co bude dál.
To ti naši mladší hrají poměrně dobře a v tabulce si drží
4. místo. Proti silnějším týmům se jim také někdy nedaří,
ale je potěšitelné, že se stále hlásí další zájemci, kteří by
chtěli hrát fotbal a stát se posilou týmu mladších žáků.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.

Střelecká soutěž - O pohár starosty
24. května se konala tradiční střelecká soutěž O pohár starosty obce Brniště. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích, první
do 12 let a druhá od 12 do 17 let. V mladší kategorii se sešlo dvanáct závodníků a ve starší devět. Střílelo se ze vzduchové
pušky na vzdálenost 10 metrů s těmito výsledky.
Mladší kategorie
Jan Herynek
1.
David Kasal
2.
Filip Benčík
3.

88 bodů
69 bodů
68 bodů

Starší kategorie
1.
Štěpánka Čermáková
2.
Šárka Toráňová
3.
Pavel Žižka

86 bodů
84 bodů
82 bodů

Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru starosty pro rok 2014 se stal Jan Herynek s 88 body. Vyhodnocen byl
i nejmladší účastník soutěže Jaroslav Benčík s 41 body.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat panu starostovi a vedení obce za technické zajištění soutěže a hodnotné ceny.
Za střelecký klub Brniště Pavel Husák
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SPORT
Rybářské závody
Za svítání prvního květnového dne letošního roku vypukly na rybníce Vratislav rybářské závody pro dospělé. Zúčastnilo se
jich dvaadvacet startujících a jedno z příjemných a poklidných zákoutí naší obce se stalo místem soutěžního klání
rybářských nadšenců. Celkem se ulovilo 250 kusů ryb, z toho 138 kaprů. Stupně vítězů obsadili:
1. místo
p. Müller
1198 bodů
2. místo
p. Versbach
953 bodů
3. místo
p. Kovarčík
549 bodů
O několik dní později, přesně 10. května se 21 nadšených mladých startujících se zkušeným doprovodem zapojilo do
rybářských závodů pro děti. Děti se činily a během krásného májového dne ulovily 134 ryb, z toho 10 kaprů.
1. místo
Patrik Versbach
550 bodů
2. místo
Jiří Chromčák
404 bodů
3. místo
Milan Lalák
295 bodů
Děkujeme sponzorům ZOD Brniště, Ing. J. Myškovi a OÚ Brniště za podporu závodů a aktivního života v naší obci.
Rybáři Brniště, Luhova a Velkého Grunova.

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru a na www.brniste.cz.
Uzávěrka příštího čísla je 20. července 2014. Své příspěvky odevzdávejte 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, polovina str. 500 Kč, čtvrtina str. 300 Kč a osmina str. 150 Kč.
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OBEC BRNIŠTĚ
VÁS SRDEČNĚ ZVE DO AREÁLU
LESNÍHO ZÁTIŠÍ V BRNIŠTI
na tradiční

BRNIŠŤSKOU POUŤ
ve dnech 12. 7. – 13. 7. 2014
PROGRAM Sobota 12. 7. 2014
14.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
17.45 hod.
18.45 hod.
19.30 hod.
21.00 hod.
22.30 hod.
22.45 hod.
00.30 hod.

Klaunka Hanka Šikulka s programem pro nejmenší
Old Stars Mladá Boleslav standardy a jazz
Módní přehlídka ag. Reas Agency
Country Ladies country v podání dámské kapely
Mažoretky Nový Bor vítězky mnoha soutěží
Leona Machálková pop-rocková, jazzová a muzikálová
zpěvačka
Petr Kolář popová a rocková hvězda českých muzikálů
Ohňostroj
ABBA Stars skvělý revival
Emma Band autorské písně festivalové kapely
Vstupné: dospělí 120,- Kč; děti 20,- Kč
Parkovné: 20,- Kč
Předprodej vstupenek v hodnotě 100,- Kč
od 11. 6. do 11. 7. 2014 v Infocentru Brniště

Neděle 13. 7. 2014
13.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.

Klaun Cucíno pro malé a mladé
Petra Černocká a Jiří Pracný rodinný koncert
Cucínova animátorská show soutěže na závěr

V neděli vstup do areálu zdarma
Areál otevřen každý den od 10.00 hod.
Pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče
Změna programu vyhrazena!!
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 10. června 2014 nákladem 500 ks.

