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Milí spoluobčané,
držíte v ruce další číslo Zpravodajství. Dva měsíce opět utekly
jak mávnutím proutku a mou milou povinností je, abych vám
přiblížil dění v naší obci.

2019
ČERVEN / ČERVENEC

Mám-li se ohlédnout do minulosti, určitě musím připomenout
Brnišťský půlmaraton, který k nám přilákal spoustu turistů
a hlavně sportovců. Pořadatelé a všichni, kteří se nejen na přípravách podíleli, mají můj obdiv, protože jak to sleduji, tato
akce rok od roku vzkvétá a pevně věřím, že to tak bude i do
budoucna.
Nebudu se vracet ke každé události samostatně – Den matek,
Den dětí, Zlatá srnčí trofej, rybářské závody pro děti i dospělé
a mnoho dalších. Bohužel, zrovna to vycházelo tak, že jsem se
většinou nemohl zúčastnit, za což se moc omlouvám a příště se
budu snažit polepšit.
Dost toho, co bylo, v hlavě mám jiné, v současné době hodně
ožehavé téma, a to je těžba kamene na kopci Tlustec. Na úvod
bych vás chtěl informovat, že Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí, kterým ruší a zároveň vrací k novému
projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ve
věci udělení výjimky ze zákazu těžby v souvislosti s ochranou
zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Ještě dříve, než
bylo takto rozhodnuto, vyslyšeli jsme přání občanů a připravili
sezení s firmou Kamenolom a. s., kde měli občané možnost
vznášet dotazy, na které jim zástupci Kamenolomu odpověděli a přiblížili jim záměry společnosti. Na tuto schůzku přijali pozvání i zástupci české geologické služby, Ministerstva
životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, radní
Libereckého kraje pro životní prostředí i ekolog a odborník na
posouzení vlivů záměrů na životní prostředí. Velice mě potěšilo, že zmiňovaní odborníci vážili svůj čas a cestu. Při jednání i oni reagovali na otázky občanů k dané problematice, což
napomohlo k vysvětlení některých nejasností. Zápis z tohoto
jednání si budete moci přečíst na internetových stránkách obce
a bude k nahlédnutí v písemné formě na obecním úřadě. Všichni víme, že toto téma je velice diskutabilní, každý z nás na něj
má svůj názor a pohled, má své příznivce i odpůrce a nikdy se
nám nepodaří zaujmout jednotný postoj.

žení stezky budeme řešit trochu jinak, ale hlavně se všemi náležitými povoleními.

Druhým závažným a mediálním tématem je stezka Sochy ve
skalách. I když od veřejnosti slýcháme uznání, návštěvnost se
díky záporné reklamě reportérů různých televizí zněkolikanásobila. I přesto musíme řešit několik vyvstalých problémů pro
její prodloužení. Proti pokračování v tesání do skal stojí archeologové, kteří mě seznámili se skutečností, že před zahájením
samotné tvorby stezky nebyly dodrženy všechny oznamovací
náležitosti. Pokud by k dalšímu tesání přeci jen došlo, hrozí
obci vysokou pokutou, což samozřejmě nedovolím a prodlou-

Na co se ale můžete těšit již brzy a srdečně vás zvu, je Brnišťská noc, letní kino v Lesním zátiší, hasičské slavnosti a samozřejmě již tradiční Brnišťská pouť, na kterou si obzvlášť přejeme pěkné počasí. Ať se nám i vám všechny akce vydaří, ať si je
užijete a přinesou vám jen samé pěkné zážitky, o kterých nám
třeba můžete napsat do příštího čísla. Užívejte teplých dní,
sluníčka a vám, kteří se chystáte na dovolenou, ať načerpáte
hodně nových sil.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

V tomto čísle najdete
• Rozhovor s Tomášem Truxou
z Apollo Metal, spol. s r. o.
• Realizujeme
• Dění v Ekocentru
• Za dveřmi školy
• Dění ve skautském oddíle

Nenechte si ujít:
Dětský den ve Velkém Grunově v sobotu 1. 6. od 13 hod. ● Dětský den v Luhově v neděli 2. 6. od 14:30 hod.
Výlet SŽ Eva do Ústí n. L. v sobotu 8. 6. ● Kuličkiáda v neděli 9. 6. od 15 hod.
Relaxační večer ve středu 12. 6. od 16 hod. v Ekocentru ● Letní kino v pátek 14. 6. od 21:30 hod.
Relaxační večer ve středu 26. 6. od 16 hod. v Ekocentru ● Brnišťská pouť od pátku 12. 7. do neděle 14. 7.
Hasičské slavnosti v sobotu 3. 8.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 17. 4. 2019
V tvořivé a pracovní atmosféře se zastupitelé na svém 6. zasedání věnovali zejména problematice pozemků,
kde schvalovali záměry pronájmů a prodeje pozemkových parcel. V dalších bodech programu zastupitelé
schválili žádosti obce o dotace, a to na hasičský vůz a na kompostéry. Zastupitelé přehodnotili svůj postoj k členství v turistických organizacích a obec přihlásili do turistické destinace Máchův kraj. Důležitou
změnu zastupitelé učinili při schvalování předsedy stavební komise, kde místo předsedy komise, který na
této funkci seděl, začne funkci předsedy stavební komise vykonávat zkušený a erudovaný odborník ve stavebnictví. Pro svou práci zastupitelé využili diskusní podněty občanů a na závěr diskuse starosta poděkoval
všem za účast a navrhl termín dalšího jednání.
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce

Realizujeme
Vážení spoluobčané, rád bych vás opět informoval o tom, co se
v naší obci děje, na čem se pracuje nebo pracovat bude.
Opravdu se již blíží konec II. etapy chodníků ve Velkém Grunově. Stavba by měla být dokončena do konce června. Mnozí
z vás si určitě všimli nesprávně a nepěkně provedené opěrné
gabionové zdi u Oplů. O nastalém problému jsme informovali
zhotovitele i stavební dozor a budeme požadovat nápravu.
Blíží se prázdniny a my jsme očekávali, že se začne s rekonstrukcí a přístavbou pro navýšení kapacity v mateřské škole.
Výběrové řízení na zhotovitele muselo být zrušeno z důvodu
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Jednání

zastupitelstva
se uskuteční ve středu

19. 6. 2019
v 17 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Provoz
chybějící prováděcí projektové dokumentace. Nyní
sběrného dvora
je uzavřena nová smlouva
v letním období
s projektantem na její dopl(od 1. 4. 2019)
nění a nové výběrové řízení
proběhne
pravděpodobně
Úterý 12–17 hod.
na podzim. Samotná rekonČtvrtek 9–14 hod.
strukce by mohla být zapoSobota 14–18 hod.
čata koncem roku.
V současné době projektanti pracují na projektech pro haťový chodník, rozšíření stezky
Sochy ve skalách, opravu mostku za modlitebnou v Brništi
a chodníku v Luhově od bývalého obchodu k bytovkám. Haťový chodník zpřístupní sociální zázemí v areálu Lesního zátiší.
Jeho zhotovení se předpokládá v průběhu června a července
tohoto roku. U stezky ve skalách i chodníku v Luhově budeme
podávat žádost o dotaci a jejich realizace neproběhne dříve než
na přelomu roku, respektive v roce příštím. Na kraj jsme podali
žádost o opravu výtluků po zimním období. Již byl úspěšně
opraven úsek z Novin pod Ralskem do Velkého Grunova a věřím, že v brzké době se bude pokračovat. V režii obce postupně probíhají opravy místních komunikací. V letošním roce
bychom měli získat dotaci na opravu kaple Panny Marie ve
Velkém Grunově, přidělené finanční prostředky budou použity
na renovaci fasády. Na závěr ještě informace pro ty, kdo měli
zájem o kompostéry. Prostřednictvím mikroregionu Podralsko
bude podána žádost o dotaci. Pokud by nám byla přidělena,
kompostéry by měly být k dispozici v příštím roce. A co se
čističek odpadních vod týče, do poloviny června ještě můžete na obecní úřad podat vyplněnou předběžnou žádost, kterou
si můžete stáhnout na webu obce (www.brniste.cz). Po tomto
termínu budeme s paní projektantkou individuálně projednávat
možná řešení realizace čističek.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Obec Brniště
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Co vás zajímá?

Apollo Metal, spol. s r. o.
Kdy byla firma Apollo Metal, spol. s r. o. založena?
Společnost Apollo Metal, spol. s r. o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v roce 1993 po privatizaci státního podniku OPMP
Mimoň.
Na začátku roku 2012 byla společnost převzata firemní německou skupinou žárových zinkoven WIEGEL, a společnost Apollo
Metal, spol. s r. o. se tak zařadila do skupiny více než pětatřiceti
zinkoven v Německu, České republice, Rakousku a Slovensku.
Čím se vaše společnost zabývá? Komu jsou vaše služby určeny? Spolupracujete pouze s firmami nebo i občany?
Společnost Apollo Metal, spol. s r. o. Brniště se dlouhodobě specializuje na komerční služby v oblasti žárového zinkování pro firmy a občany především v Libereckém kraji. Od roku 2002 došlo
v závodě Brniště k rozšíření o kovovýrobu a výrobu ocelových
konstrukcí (nádrže, zábradlí, schodiště, palety, stožáry, kříže, přípravky). Produkce společnosti je ze 70 % pro tuzemský trh, 30 %
produkce je určeno pro zahraniční trhy, především státy EU.
Již od svých prvopočátků bylo vždy na prvním místě uspokojování potřeb a očekávání jak zákazníků, tak i potřeb firmy a jejich
pracovníků. Po celou dobu své existence se snažíme udržovat
vysokou kvalitu svých poskytovaných služeb. Naší snahou je
zajištění optimální dodací lhůty a kvalifikovaný personál je schopen poskytnout technické poradenství s vysokou úrovní komunikace se zákazníky. Naší snahou je zajištění optimální dodací
lhůty a kvalifikovaný personál je schopen poskytnout technické
poradenství s vysokou úrovní komunikace se zákazníky.
Jaká je vaše průměrná produkce?
V oblasti komerčního žárového zinkování pozinkuje závod
v Brništi cca 2000 tun, v rámci sběrného místa rozměrnějších
konstrukcí určených k žárovému pozinkování a případnému
práškovému lakování v partnerském závodě WIEGEL Zittau
Korrosionsschutz GmbH cca 300 tun. Pravidelné transporty CZ
– Brniště x BRD – Zittau jsou každé pondělí a čtvrtek. Maximální možná velikost konstrukcí k pozinkování v Brništi je 4,2 x 1,0
x 1,9 m a v našem partnerském závodě Zittau 8,2 x 1,8 x 2,8 m.
V oblasti výroby lehkých ocelových konstrukcí zpracuje společnost cca 1 000 tun hutního materiálu za rok a výroba je především specializovaná na dodávky výrobků z jacklového a trubkového materiálu.
Kolik zaměstnáváte lidí a kolik z nich je obyvateli Brniště?
V současné době závod v Brništi zaměstnává 76 zaměstnanců
a 22 z nich je obyvateli Brniště. Dále se snažíme zaměstnat především uchazeče z přidružených obcí, jako jsou Zákupy, Mimoň,
Stráž pod Ralskem. Neustále taktéž vyhledáváme pracovníky do
výroby, především tedy pro oblast kovovýroby (svářeče, zámečníky), kterých je v dnešní době nedostatek. Uplatnění u nás najdou také i uchazeči s technickým vzděláním, především technologové, konstruktéři, programátoři CNC strojů.
Unikají při zinkování do ovzduší nebezpečné látky?
Společnost Apollo Metal, spol. s r. o. má k celému procesu detailně propracovaný a zavedený systém řízení jakosti, provádí pravidelné interní kontroly a audity, které zaručují vysokou úroveň,
kontrolu a kvalitu pracovního procesu.
V lince pro předúpravu je ocel chemicky ošetřena. V jednotlivých lázních v řadě za sebou jsou ponorem postupně odstraněny
ulpělé tuky, oleje, rez a okuje a naneseno tavidlo pro zlepšení
smáčivosti při ponořování do zinkové lázně. Nad lázněmi vznikají výpary z obsažených látek. Díky uzavřenému opláštění a nepřetržitému odsávání a čištění odpadního vzduchu zabraňujeme
tedy znečišťování okolního vzduchu.
Při samotném žárovém zinkování vzniká nad zinkovou lázní
kouř a prach. Díky uzavřenému opláštění pece, odsávání a filtrování odpadního vzduchu se tyto zbytky nedostanou do okolního

vzduchu, ale jsou taktéž odfiltrovány a shromažďovány. Samozřejmostí jsou i pravidelné kontroly státních orgánů, především
ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje, České inspekce
životního prostředí a dalších státních institucí.
Brniště bohužel pravidelně zasahují povodně a záplavy, i vaše
firma je v bezprostřední blízkosti Panenského potoka, byly
vám v minulosti napáchány vodou nějaké škody a hrozilo by
občanům větší nebezpečí v případě zatopení vašeho objektu?
Máte pravdu, provozovna v Brništi je v bezprostřední blízkosti Panenského potoka a bohužel při povodních roku 2010 došlo
také k zaplavení části areálu, tyto záplavy způsobily nemalé
škody především na strojním zařízení zámečnické díly, zatopena byla i část administrativní budovy. Samostatná technologie
žárové zinkovny je dostatečně vyvýšena nad záplavové území
a povodní nebyla zasažena a není tudíž ani předpokladu většího
ohrožení občanů v případě zatopení objektu žárové zinkovny.
Co považujete ve vaší firmě za velký úspěch?
Za velký úspěch posledních sedmi let považujeme značný rozvoj
výrobního programu a změny především v oblasti modernizace závodu se zvýšeným důrazem na dopad provozu k životnímu
prostředí. Všechny tyto změny samozřejmě vedou k lepším službám pro stávající i nové zákazníky, obyvatele Brniště a přilehlých lokalit a samotné zaměstnance společnosti.
Čeho si ve vašem podniku ceníte?
Společnost Apollo Metal především oceňuje převzetí výrobního závodu a celé společnosti firmou Wiegel. Dceřiné společnosti
v České republice a tudíž i provozovna žárové zinkovny Brniště
navazuje na úspěchy své mateřské skupiny WIEGEL v Německu.
Čeho byste chtěli do budoucna dosáhnout?
Naší snahou do budoucnosti je neustálé zlepšování a modernizace výrobního závodu, poskytnout pracovníkům příjemné pracovní prostředí, zákazníkům nadstandardní služby a pro občany
Brniště a okolí nové pracovní příležitosti. V příštím roce 2020
předpokládáme investice do rozšíření výrobních prostor a strojního vybavení ve výrobním areálu Brniště.
Zvlášť bych chtěl i tímto poděkovat všem zaměstnancům závodu
Brniště za neustále skvěle odváděnou práci, bez které by rozvoj
závodu nebyl ani myslitelný.
Více informací o společnosti Apollo Metal, spol. s r. o.
a o našich spolupracujících závodech v České
republice naleznete na internetových stránkách
www.apollometal.cz a www.wiegel.cz.
Kdo na otázky odpovídal?
Tomáš Truxa, prokurista společnosti
a vedoucí závodu Brniště
za redakční radu Nina Vinšová

EKODĚNÍ / DĚTSKÝ KOUTEK
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Dění v Ekocentru
Jaro je v plném proudu, a i když teploty jsou spíše zimní, my
už se pomalu připravujeme na další velkou letní akci – Lesní
slavnosti, které vypuknou 10. 8. 2019 otevřením zatím plánovaného rozšíření Skalní stezky. Těšit se můžete na několik
druhů regionálních piv, naše krůtí speciality v podání FT Catering, zábavu pro děti i dospělé, dřevěnou olympiádu, ukázky
dřevorubeckých schopností a k tomu všemu pro vás bude hrát
dobrá hudba v podání několika severočeských kapel. Přesný
program zveřejníme do začátku prázdnin. Ještě bych se ráda
vrátila k proběhlým dubnovým akcím. Na otevření Hastrmanské stezky nám počasí vůbec nepřálo. I přes to jste se ale nenechali odradit deštěm a dorazili jste v hojném počtu. Nutrilove
Brnišťský půlmaraton také začal deštěm, ale pak se počasí
umoudřilo a nakonec z toho byl vydařený den plný sportovních

foto: Miloslava Kroužková

výkonů a doufáme, že i dobré zábavy. Děkujeme všem za účast
na obou akcích a doufáme, že se vám také líbily. Pokud budete
mít nějaké připomínky nebo nápady na zlepšení, budeme rádi,
když se s námi o ně podělíte. Psát můžete na FB stránky Ekocentra nebo na e-mail: katerina@podralsko.cz.
Tým Ekocentra Brniště

Léto s Užitkovými rostlinami
Podralský nadační fond pokračuje v realizaci projektu Užitkové
rostliny a jejich využití / Nutzpflanzen und deren Verwendung
a chystá aktivity pro další období. Během jara byly úspěšně zakončeny realizace česko-německých verzí programů pro mateřské a základní školy, během kterých měly české a německé děti
možnost spolupracovat se spolužáky z druhé strany hranice. Stejně tak již proběhla většina českých realizací programů, několik
posledních je pak naplánováno na září a říjen.
V polovině července je na programu týdenní prázdninový
workshop „Život v lese s Užitkovými rostlinami“ pro české a německé děti ve věku od 8 do 13 let, který se bude konat v okolí
turistické chaty Luž uprostřed krásné přírody Lužických hor. Na
účastníky bude čekat bohatý program v podobě poznávacích,
herních a tvořivých aktivit s tematikou užitkových rostlin.
Začátek školního roku pak bude opět patřit školním třídám, pro
které bude připraven takzvaný „akční den“, při kterém si žáci vyzkouší různé aktivity z nových programů. Pro všechny pedagogy,
kteří se se svými žáky zúčastnili některého z programů, ať už během jejich zkoušení nebo realizací, se bude v listopadu konat závěrečný seminář. Na něm budou mít opět možnost získat nápady
na výukové aktivity, vyzkoušet si je nebo se podělit o své postřehy a zkušenosti s ostatními. Každý účastník semináře pak obdrží
soubor návodů k programům a pracovních listů, které může dle
svého uvážení využít ve své praxi.
Všem děkujeme za dosavadní
spolupráci a přejeme krásné léto!

Relaxační večery
středy od 16:00 do 18:00

12. 6. Bez chemie – domácí kosmetika
(repelent, balzám na rty)
26. 6. Zdravé pěstování a domácí dobroty (pesta, sirupy)

Ekokroužek
čtvrtky 15:30 – 17:00

6. 6.
13. 6.
20. 6.
29. 6.

Zdravé limonády z bylinek a ovoce
Život v půdě
Domácí zmrzlina – zpracování domácího ovoce
Nocování pod širákem – letní noc plná života

Aktuální informace sledujte na FB stránkách:
https://www.facebook.com/PNFZOD/

Prázdninová
Ano, ano je to tak, prázdniny se blíží k nám.
Bude zase táborák, který má snad každý rád.
Buřty pěkně zavoní, kytara se rozezní.
Děti buďte veselé, mějte nové přátele.

Křížovku, omalovánku a básničku
pro děti připravila Michala Povolná
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

Za dveřmi školy
V březnu proběhl v naší škole Den otevřených dveří, při kterém měli rodiče možnost navštívit děti v průběhu vyučování
a prohlédnout si prostory obou školních budov. Všichni žáci
se také svědomitě připravili na recitační soutěž, která se uskutečnila 22. března. Zvítězit mohli ale jen ti nejlepší z každé
třídy, i když pochvalu si jistě zaslouží všichni přednášející.
Nejúspěšnější recitátoři pro letošní rok jsou: Nela Gottfriedová
(1. třída), Adam Švarc (2. třída), Thea Čápová (3. třída), Jakub
Holman (4. třída) a Zuzka Bártová (5. třída). Na konci března
žáci obdrželi mokré vysvědčení v plaveckém bazénu ve Stráži
pod Ralskem. Kurzy plavání si jako každý rok moc užili.
V dubnu se celá škola vypravila na výlet za hranice do německého města Rothenburg. Zde si děti mohly vyzkoušet práci
s kovem, keramickou hlínou a proutím, aranžování nebo zahradnické práce. Za zprostředkování celé akce děkujeme Ekocentru Brniště. 16. dubna jsme s velkou radostí mohli zapsat do
školy dvanáct nových dětiček.
Další dubnovou akcí byly závěrečné testy a jízdy zručnosti
4. a 5. třídy na dopravním hřišti v České Lípě. S měsícem dubnem jsme se rozloučili v čarodějnických převlecích tematickým vyučováním.
V květnu se někteří chlapci a dívky ze 3. a 4. třídy předvedli na
vystoupení pro maminky. Doufáme, že se jejich pásmo všem
líbilo.

A na co se ještě můžeme do konce školního roku těšit? V červnu nás čeká výlet do Starých Hradů (13. 6.), lehkoatletický
trojboj (18. 6.) a školní akademie (27. 6.), na kterou srdečně
zveme nejen rodiče. Bohužel se také musíme rozloučit s deseti
žáky pátého ročníku, kteří naši školu opouštějí. Přejeme jim
hodně úspěchů v dalších letech.
Mgr. Věra Tvrdíková,
ředitelka základní a mateřské školy

YMCA SEVER
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Dění ve skautském oddíle
S Prvosenkami a Jeleny jsme sezónu zahájili Jarními manévry, o kterých se dočtete níže. Pomalu nám také vrcholí 2. etapa
celoroční hry Zlatá horečka, totiž putování na Aljašku, kde se
během letního tábora pokusíme vytěžit co nejvíce zlata. A také
životních zkušeností. A protože skaut je skautem i mimo oddílové schůzky, samostatně pracujeme na vlastním sebezdokonalení prostřednictvím plnění tzv. odborek, které však nejsou od
dění v oddíle tak docela odtržené: každý má představit téma,
kterým se zabývá, ostatním, a tak už jsme zažili oddílové atletické závody pod vedením Orla (odborka atlet), Čolkem zorganizovaný turnaj v dámě (odborka deskovkář), kde byli všichni
odměněni Lyškou vyrobenými diplomy (odborka výtvarnice)
a Kolohnátovu přednášku o geocachingu (odborka geocacher).
Máme za sebou jarní brigádu s výpravou, stavění májky ve
Velkém Grunově u rybníka za vydatné pomoci místních mužů,
lampionovou poznávací hru a noční hlídání májky, účast na
myslivecké Zlaté srnčí trofeji. Také jsme oslavili 100. schůzku
našeho oddílu. Ať žije!
Máta
Jarní manévry na chatě Seleška (22. – 24. 3.)
aneb skautský závod 3–4členných hlídek
v kategoriích starších a mladších skautů.
Tento závod se konal během víkendovky, kde se potkávají
skautské oddíly z Jablonce, Cvikova a Brniště. Jak proběhl celý
víkend, vám přiblíží hlídka z našeho oddílu Brniště, které se
skutečně nejen víkend, ale i závod velmi vyvedl. Vyhráli první
cenu v kategorii vlčat a světlušek, kterou je putovní trofej srnce, a tak se těšíme, že nám minimálně rok bude zkrášlovat naši
skautskou klubovnu. Putovní trofeje nám do závodu daroval
pan Bartoš, za což mu moc děkujeme.
Pátek
Sešli jsme se na zastávce autobusu v Petrovicích. Potom jsme
všichni, mimo zavazadel, šli na chatu Selešku. Tam jsme se ubydleli. Holky do pokojů, kluci na půdu. Zezdola se ozvalo hlasité
bim, nato jsme seběhli do přízemí. Tam jsme večeřeli. Každý si
přinesl svoji večeři. Potom jsme hráli tyto hry: Zavěsí se medvěd, žabičky a Poznej toho za dekou. Byly dost zábavné, při nich
jsme se seznámili. Byli jsme rozděleni na skauty a vlčata se světluškami. Potom jsme šli na společnou hru. Hra byla o tom, že
jsme byli v laboratoři a náš kamarád Šemík převrhl zkumavku
s vážnou nemocí, která způsobuje odpadávání částí těla (oči,
ruce a nohy), a protilék je v daleké osadě. Cestou kolem nás
chodila smrtka a jednou za čas jsme házeli kostkami osudu, co
nám upadne. Potom jsme se vrátili do chaty, a pak jsme šli spát.
Sobota
Ráno, když jsme se probudili, tak jsme všichni šli na rozcvičku
(kluci a holky zvlášť). Pak byla moc dobrá snídaně. Po snídani
byl klasický nástup. Potom si naše rangers Hadasa připravila
hru Člověče, nezlob se v terénu. Házelo se kostkou a plnily se
úkoly. Také jsme hráli hru o zapálených ekologistech. Vrátili
jsme se k chatě a vyplatili nám peníze a posunuli jsme se na
mapě v naší celoroční hře Zlatá horečka. Poté jsme se naobědvali a měli jsme polední klid. Pak byl nástup, kde nám řekli informace k Jarním manévrům. Potom to vypuklo, začaly manévry!
Naše hlídka jako první podstoupila házení míčem. Potom jsme
také podstoupili další disciplíny, jako třeba schopnost orientace,
první pomoc, manuální zručnost, fyzická zdatnost, logické myšlení, příroda, kuchařská dovednost. Zjistilo se, že jsme nastejno
s dalším týmem, a tak jsme házeli šiškama na kládu. Tím pádem
jsme vyhráli o jednu šišku. Ale výhra dobrá! Jako odplata pro
všechny byla večeře. Po večeři jsme se přemístili k ohni. Tam
jsme si mohli dát topinku a buřta. Náš vedoucí Strom měl super
zamyšlení. Také velká odplata byl spánek.

Neděle
Ráno nás trochu zaplatilo za velkou snahu (na manévrech).
K snídani byla vánočka s kakaem. Rozcvička nebyla, protože jsme byli unavení. Potom jsme si všichni zabalili věci, abychom mohli odjet. Pak bylo pár her. Po hrách byl vynikající
oběd. Po obědě roveři doklízeli chatu a skauti, skautky, vlčata
a světlušky si užívali mládí. Potom jsme zase vyrazili na parkoviště. A rozloučili jsme se s chatou. „Tak zas jindy,“ zaznělo.
Zmrzlina, Lyška a Čolek

příloha Libereckého kraje
červen 2019

událost měsíce

PAULIE GARAND BUDE HLAVNÍ HVĚZDOU KRAJSKÝCH
SLAVNOSTÍ A DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ LIBERECKÉHO KRAJE
Krajské slavnosti a Den otevřených dveří

Akci zahájí v 10 hodin na venkovním pódiu

Libereckého kraje budou letos ukázkou

hejtman Libereckého kraje Martin Půta

budou k vidění a k vyzkoušení ukázky

toho nejlepšího, co náš kraj může nabíd-

v doprovodu hrdinů kresleného časopisu

sportů Olympijských her dětí a mládeže

nout. Celodenní akce pro širokou veřejnost

Čtyřlístek. V rámci celodenního programu je

2019. Další disciplíny budou představeny

se bude konat v pátek ��. června v budově

pro návštěvníky připraveno dětské vystou-

v multimediálním sálu úřadu. Chybět nebude

a okolí Krajského úřadu Libereckého kraje

pení Mateřské školy Kulička, které vystřídá

ani tradiční tržnice, kde si návštěvníci nejen

(U Jezu ���/�a) v Liberci. Hlavním hos-

pohádka v podání Naivního divadla Liberec.

zakoupí dobroty a produkty regionálních

tem večera bude rapper Paulie Garand &

V programu se představí také Střední škola

výrobců, ale zároveň si řemesla pod vedením

Kenny Rough.

hospodářská a lesnická Frýdlant, která

Mistrů tradiční rukodělné výroby vyzkouší.

připravila soutěž v dojení krávy a v průběhu

V rámci programu se představí také jed-

odpoledne její žáci ukáží, jak náročná je

notky Integrovaného záchranného systému

práce s motorovou pilou. Následovat bude

Libereckého kraje.

hudební blok Základní umělecké školy Česká

V parku směrem k obchodnímu centru

Samotná budova Krajského úřadu

Lípa a koncert romské kapely Rumungre.

Libereckého kraje bude zpřístupněna

Odpolední program bude pokračovat Piráty

od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou

z Kamrlíku – šermířským vystoupením

podívat do kanceláří členů rady, prohléd-

skupiny GREX SEVER Liberec, vystoupe-

nout si sál, kde jedná zastupitelstvo, nebo

ním dětského pěveckého sboru Altituda,

se projet netradičním výtahem páternoster.

taneční půlhodinkou s Country Road Česká

V téměř každém patře na ně budou čekat

Lípa a Jazzovou farmou ZUŠ Česká Lípa.

zajímavé workshopy představující činnost

Podvečer otevře ukázka juda v podání

úřadu – formou naučné stezky o ceny si je

libereckých judistů následovaná školou žon-

mohou všechny projít a vyzkoušet. Potkají

glování LaMíčky. Večerní koncerty odstartuje

se tu i s hrdiny ze Čtyřlístku. V provozu bude

skupina HUSH a tu správnou atmosféru

také oblíbená provizorní kavárna na vyhlídce

před hlavní hvězdou večera navodí Vem

v 17. patře budovy kraje.

Camará Capoeira Liberec. V 19.30 hodin
vystoupí rapper Paulie Garand & Kenny

Text: Květa Šírová

Rough. Po něm návštěvníci uvidí bubenickou

Foto: Hlavním hostem krajských slavností

show ARIES a večer uzavře rocková kapela

bude rapper Paulie Garand & Kenny Rough.

DANGAR SIX.

Archiv Paulieho Garanda

Krajští zastuPitelé

NA KRAJI

K VĚCI

soutěž „Kniha roKu liberecKého
Kraje“ zná své vítěze

30. října 2019 u příležitosti Dne vzniku

V letošním roce porota udělila ceny ve všech

v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

kategoriích soutěže. V kategorii Populárně

samostatného československého státu

Jaký sport vás v dětství nejvíce bavil?

daniel david (slK)
V dětství jsem byl živé dítě, které si potře-

na Ploučnici, kterou do soutěže přihlásilo

hlasujte o cenu veřejnosti
stavba roKu lK

Město Česká Lípa. V kategorii Beletrie

O tom, která ze staveb nominovaných

lyžování, atletiku a skončil jsem u basket-

a poezie byl oceněn Jan Šolc za knihu

v soutěži Stavba roku Libereckého

balu, u kterého se pohybuji dodnes. Bavil

Žít v Liberci. Václav Dvořák získal ocenění

kraje, která od letoška nově nese titul

mě v podstatě jakýkoliv sport.

v kategorii Literatura pro děti a mládež,

Soutěž Karla Hubáčka, získá cenu

učebnice, za knihu Písečníci a bludný

veřejnosti, může rozhodnout kdoko-

martina tePlá (ano 2011)

liv. A to prostřednictvím veřejného

Badminton, dnes již olympijský sport,

internetového hlasování na webových

tehdy sport neobvyklý a málo rozšířený.

stránkách www.stavbaroku.lk. Hlasovat

Díky několikaletému závodění v této

je možné od 15. června do 15. října

disciplíně jsem získala spoustu přátel,

tohoto roku.

se kterými se potkávám dnes. Jen tu

naučná literatura knize Česká Lípa město

uzavření KrajsKé Knihovny
Krajská vědecká knihovna v Liberci
bude z důvodu rekonstrukce vnitřních

bovalo vyzkoušet pokud možno všechny
sporty. Závodně jsem zkoušel sjezdové

raketu jsem pověsila už dávno na hřebík
a každý rok si říkám, že zase začnu.
Tak letos na to třeba dojde…

prostor v letních měsících pro veřejnost

josef šedlbauer (zPlK)

Zvláštní cena Libereckého kraje za mimořádný přínos
v oblasti literatury byla udělena Miloši Zapletalovi, českému
spisovateli literatury pro mládež. Foto: Eva Říhová.

kompletně uzavřena, a to v termínu

Mě bavila četba.

oprav poskytne knihovna svým uživate-

Přemysl sobotKa (ods)

asteroid. V kategorii Monografie, výtvarná

lům dočasně prodloužení výpůjční lhůty

Sport byl a je mou náplní od dětství.

publikace pak ocenění převzal autor Jan

pro vracení dokumentů. Objednávky

Turistika, volejbal, tenis a lyžování mi

Luštinec, zástupce Správy Krkonošského

ze skladů a půjčoven v hlavní budově

vyplňují veškerý můj volný čas dodnes.

národního parku, za knihu Jan Nepomuk

nebude možné během uzavření vyřizovat,

hrabě Harrach – ze života českého kavalíra.

výdej rezervací bude však po domluvě

jan mečl (čssd)

Cenu čtenářů, kteří měli možnost v letoš-

umožněn na vybrané pobočce. Všem čte-

Od mládí do současnosti jsem aktivním

ním roce hlasovat pomocí facebookových

nářům bude prodloužena platnost regis-

stolním tenistou. Tenhle krásný sport

stránek, získala kniha Výlety po Hodkovicích

trace o tři měsíce. Během letních měsíců

mám navždy ve svém srdci, lze jej aktivně

nad Mohelkou, aneb �� let Cesty za poznáním.

mohou čtenáři využívat služeb městských

dělat celý život. Dnes již hraji méně,

poboček knihovny. Ty budou zásobo-

pomáhám našemu klubu shánět peníze

vány větším množstvím žádaných knih

a těším se z úspěchů svého syna.

navrhněte osobnost K udělení
Pocty hejtmana liberecKého Kraje

od 1. června do 31. srpna 2019. Po dobu

a denního tisku. K dispozici uživatelům

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého

budou v rozšířené otevírací době pobočky

martina sejKorová (sPd-sPo)

kraje se každoročně uděluje osobnostem,

Králův Háj, Vesec a Ruprechtice. Pobočka

Když se vrátím ve vzpomínkách do svého

které se svým celoživotním dílem nebo

Kunratická bude mít v květnu a červnu

dětství a sportu, vybaví se mi závody

významným skutkem zasloužily o dobré

z technických důvodů omezený provoz,

v běhu, skoku vysokém i dalekém. Medaile

jméno Libereckého kraje. Již tradičně

během letních prázdnin bude uzavřena.

za tyto disciplíny v soutěžích i v olympiádě

může výjimečné osobnosti nominovat

Pobočky Machnín a Rochlice budou

škol. Později jsem si oblíbila sjezdové

také veřejnost. Návrhy jsou přijímány

v měsíci červnu otevřeny dle své běžné

lyžování a v létě plavání, které jsou dodnes

do 28. června 2019. Podrobné infor-

otvírací doby, poté ale uzavřeny. Veškeré

mými oblíbenými sporty.

mace včetně formuláře, který je třeba

informace o službách a omezeních

vyplnit, jsou zveřejněny na webových

provozu knihovny včetně otevírací doby

miloš tita (Ksčm)

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.

poboček v letních měsících naleznete

V dětství mě bavilo sportů víc, tehdy jsme

cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-

na webových stránkách www.kvkli.cz/leto.

byli venku celé dny. Ale nejvíc mi učaro-

libereckeho-kraje-2014/pocty-hejtma-

val lední hokej, takže jsem se i přihlásil

podané návrhy budou předloženy

dětsKou olymPiádu letos hostí
náš Kraj

pracovní skupině složené jak ze zástupců

Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže

talent. Pak to byl aktivně sdruženě ještě

zastupitelských klubů, tak ze zástupců

2019 se uskuteční poslední červnový týden

orientační běh.

organizací spjatých s Libereckým krajem.

(23.–28. 6.) na sportovištích v Liberci,

Ta následně navrhne finální seznam

Jablonci nad Nisou a Bedřichově.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

Více jak 4000 sportovců s doprovo-

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát

dem bude soutěžit v 19 disciplínách

jim bude předáno během slavnostního

včetně Freestyle graffiti. Více informací

večera, který se bude konat ve středu

na odm.olympic.cz/2019.

na-lk-2019-nominace. Všechny správně

do oddílu a tři roky se snažil prosadit
v mladších žácích. Ale asi jsem nebyl extra

1, 2 | Paulie Garand, vlastním jménem Pavel Harant,
pochází a žije v Liberci. Je velmi akční a stojí
za množstvím zajímavých projektů.
Foto: archiv Paulieho Garanda.
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osobnost Kraje

PAULIE GARAND
Liberecký rodák, v současné době jeden

v mých textech. Někdy nemusím mít ani

Jaký žánr by měl film mít? Bude v něm

z nejznámějších umělců české rappové scény.

nápad, sednu k hudbě a inspirace vás

hodně hudby?

Vydal šest sólových alb, která se vyznačují

postupně obklopí sama.

Mám strašně rád přidrzlé snímky režiséra

jeho osobitým stylem. Od vážných skladeb,

Guye Ritchieho, jako třeba Sbal prachy

přes kritiku až po odlehčená témata. Aktuální

Máte nějaký hudební či osobní vzor?

a vypadni, Podfu(c)k nebo RocknRolla.

album DANK nahrál opět se svým dvorním

V hudbě je to Mac Miller a osobní vzor je

Kdybych dokázal napsat a natočit něco

producentem Kenny Roughem. Paulie pracuje

můj děda.

v podobném stylu, byla by to výhra. Hudby

i na jiných projektech jako je jeho vlastní módní

by ve filmu bylo hodně, ale rozhodně ne

značka Garand Brand, kterou založil v roce

Jaký je váš vztah k módě a na koho přesně

����. Kromě rapu a produkce se Paulie věnuje

cílí značka Garand Brand? Co vás vedlo

filmařině a natáčení videoklipů.

k jejímu založení?

Na co se mohou fanoušci těšit v rámci

Vždycky mě nějak podprahově bavila móda

libereckého vystoupení?

Budete hlavním hostem Krajských slav-

a snažil jsem se dobře oblíkat. Už jenom to,

Můžou se těšit na singly z nové desky DANK,

ností a Dne otevřených dveří – 14. června.

že si ze mě táta dělá srandu, že jako malý

ale taky na průřez celou tvorbou, kde zazní

Jaké to je vystupovat před domácím

jsem na sebe furt čuměl do zrcadla, něco

věci jako třeba Retard, nebo Pavučina lží.

publikem?

napovídá. K založení značky Garand Brand

Sám jsem rád, když slyším u mého oblíbence

Vždy je to pro mě výzva. I když je to domo-

vedl fakt, že za éry skateboardingu bylo mým

na koncertech i starší písně a nezaměřuje se

vina, tak i tady se peru s nervozitou a odhod-

snem mít firmu na oblečení a sponzorovat

jen na momentální desku. Už několikrát jsem

láním dát co nejlepší koncert.

talentované skejťáky. To se v podstatě povedlo

si potvrdil, že je naše hudba trvanlivá, takže

a zároveň funguje jako podpora mojí hudby.

hrajeme to, co nás baví napříč roky.

Co obnáší a jak náročné je natočit a vydat

Mnoho lidí si v dnešní době koupí spíš triko,

novou desku od A do Z?

než CD.

Díky tomu, že už jsem byl od samých začátků

z mojí dílny.

Jste velmi vytížený. Jak vypadá váš den?
Poslední dobou jsem stále v pohybu,

v hudbě samorost, je to proces, ve kterém

Dráha profesionálního zpěváka a pro-

takže nemám žádný standardní rozvrh

se cítím jako doma. Většina vizí a idejí jde

ducenta je určitě dost náročná. Jak

dne. Jsem sám sobě pánem, takže můžu

přímo ode mě, nahráváme i mícháme desku

odpočíváte?

strávit celý den ve studiu, nebo se sbalit

ve vlastním studiu, a všechno promo i výrobu

Odpočívat moc neumím. I když se válím

a odjet do hor. Nemám však rád resty,

zaštiťuje náš team a label Ty Nikdy. Náročné

na gauči, stále mi v hlavě kmitají myšlenky

takže jsem stále v pracovním zápřahu,

to je vždy, ale jsem hrdý na to, že jsme

a nápady. Kdyby měl někdo recept na to, jak

kde řeším brand, koncerty, administrativu

soběstační a děláme věci plně podle sebe.

být v klidu, napište mi.

a další věci spojený s tím, když umělec

Kde berete inspiraci pro skládání textů?

Jaké máte plány do budoucna?

Tohle je vždy úsměvná otázka. Sám vlastně

Chtěl bych natočit film, který trošku rozčeří

ani nevím. Nasávám život a ten se odráží

vody české uťáplé kinematografie.

není jenom umělec, ale i taková malá PR
agentura v jednom člověku.
Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1–5 | Olympiáda dětí a mládeže bude v letošním
roce největší sportovní událostí v našem kraji
i České republice.
Foto: archiv ODM 2019.
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Krajem

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE 2019
Jména jako Markéta Davidová nebo Nikola

v Liberci. Kromě koncertů skupin Perutě,

Sudová známe všichni. Málokdo už ale ví,

Poetika nebo rappera Paulieho Garanda

že jedním z důležitých odrazových můstků

a Kenny Rough se můžete těšit na taneční

jejich kariéry byla účast na Olympiádě dětí

vystoupení, soutěže a samozřejmě medai-

a mládeže (ODM). Letos tuhle význam-

lové ceremoniály.

nou sportovní událost hostí, již po druhé

Z loňské zimní olympiády dětí a mlá-

v historii, Liberecký kraj. Fandit mladým

deže, která se konala v Pardubicích, přivezli

sportovcům a užít si bohatý doprovodný

reprezentanti našeho kraje celkem 39 medailí

program může poslední červnový týden

a stali se tak nejúspěšnější výpravou. Podle

i široká veřejnost. Sportovní klání se budou

slov náměstka hejtmana pro školství, mlá-

konat na sportovištích v Liberci, Jablonci

dež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost je

nad Nisou a Bedřichově.

Liberecký kraj sportovním krajem, který se

ODM 2019 je největší sportovní

na olympiádě neztratí. Hlavní je ale samo-

akcí, která se letos v Libereckém kraji

zřejmě olympijská myšlenka, fair play a pře-

uskuteční. V devatenácti disciplínách

devším podpora a motivace dětí ke sportu.

změří síly na čtyři tisícovky dětí z celé

Rozhodně se ale bude na co dívat. Mladí

republiky. O medaile se bude bojovat

sportovci si určitě zaslouží podporu. Všechna

celkem na 23 sportovištích v celém kraji,

sportovní klání budou přístupná veřejnosti.

hlavním centrem sportovního dění bude

Zda se podaří výpravě Libereckého kraje

Home Credit Arena, Sport Park Liberec

obhájit titul nejlepšího kraje i letos se tak

a Technická univerzita v Liberci. Liberecký

může přijít podívat každý. Souběžně s letní

kraj tak naváže na rok 2010, ve kterém

olympiádou se budou konat také Celostátní

hostil zimní verzi dětské olympiády. Vedle

sportovní hry sluchově postižených žáků.

tradičních sportů, jako je atletika, plavání,

Více informací o olympiádě dětí a mládeže

volejbal či fotbal, vypsali pořadatelé také

2019, která se v Libereckém kraji uskuteční

soutěž v letním biatlonu nebo uměleckou

ve dnech 23.–28. 6. se dozvíte na portálu

soutěž v graffiti. Nejen pro účastníky her,

odm.olympic.cz/2019.

ale i pro veřejnost je připraven bohatý
doprovodný program na Benešově náměstí
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ZE ŽIVOTA V OBCI
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Při velikonočním tvoření v Luhově si mohly děti
ozdobit perníčky, vyrobit dekoraci z papíru nebo
si vyzkoušet pletení pomlázky.

Čarodějnice – Brniště – Lesní zátiší.

Čarodějnice – Brniště – Lesní zátiší.

Dětský den v Brništi – pohádková show.

Již tradičně se v Luhově koná pálení čarodějnic.
Nechybělo stavění máje, upálení čarodějnice,
ani čarodějnická stezka s plněním úkolů pro děti.

Táborák u pálení čarodějnic v Luhově.

Dětský den – Brniště – 18. 5. 2019 – dopékání špekáčků,
které se nesnědly pro malou účast na čarodkách.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Vítání občánků
Dne 14. dubna jsem měl tu čest slavnostně přivítat nové brnišťské občánky, kterými jsou Victor Calinicenco, Jiřík Čermák,
Kačenka Davidíková, Pavlík Jána, Pepíček Kotrbatý, Anička
Kožmínová, Julinka Kucová, Anička Luftová, Tom Špindler
a Pavlík Zeman.

Ještě jednou bych chtěl dětem za sebe i za vás všechny popřát,
ať je jejich život naplněn zdravím, štěstím, krásou, bezpečím,
úspěchem a hlavně láskou.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

VÝLET DO ÚSTÍ
NAD LABEM,

DO ZOO A NA HRAD STŘEKOV
KDY: 		
ODJEZD:
PŘÍJEZD:
JÍZDNÉ:

sobota 8. 6. 2019
z Mimoně v 7:21 hod. rychlíkem,
Ústí nad Labem v 8:32 hod.
zpáteční hromadné cca 100 Kč

Dopoledne navštívíme hrad Střekov.
VSTUPNÉ:
plné 85 Kč, snížené 55 Kč
Po Ústí n/L se budeme pohybovat MHD, jedna jízda dle
tarifu 18 Kč. Odpoledne návštěva zoologické zahrady.
VSTUPNÉ ZOO: plné 120 Kč, snížené 60 Kč
NÁVRAT:
z Ústí n. L. v 19:27 hod.,
		
v Mimoni ve 20:38 hod.
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Zlatá srnčí trofej 2019
Okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej se dne 11. 5. 2019 konalo v obci Brniště, v okolí myslivecké chaty pod záštitou OMS
Česká Lípa.

lem, VADIUMLOV s. r. o. Česká Lípa, MS Svornost Pertoltice pod Ralskem, město Zákupy, ČMMJ Praha, Josef Lukavec
Still, Uniles a. s., Podralský nadační Fond, Kofola a. s.

Zahájení proběhlo hned ráno ve slavnostním stylu za zvuku
mysliveckých famfár, kde kromě zúčastněných byli přivítáni
hosté, předseda OMS Česká Lípa pan Petr Lípa a tajemnice
paní Zdena Fazekešová, paní Tea Pertlová za odbor životního
prostředí a za Liberecký kraj náměstkyně hejtmana a starostka
města České Lípy paní Jitka Volfová.

Další poděkování patří spoluorganizátorům, a to Mysliveckému spolku Diana Brniště, Sportovně střeleckému klubu Brniště a sdružení YMCA Brniště a Střední lesnické škole Šluknov.
Celá akce se konala v přírodě v zázemí myslivecké chaty mysliveckého spolku, který chatu na tuto akci propůjčil. Myslivecký spolek se postaral o organizaci celé akce a sponzorsky připravil občerstvení pro všechny zúčastněné i jejich doprovod.

Děti soutěžily ve dvou kategoriích A a B (kategorie A žáci
3. – 5. tříd, kategorie B žáci 6. – 9. tříd). Soutěže se zúčastnilo
osmnáct registrovaných a šest neregistrovaných dětí. Z obce
Brniště si přišlo soutěž vyzkoušet dvacet čtyři dětí a skautů.
Vítěz z každé kategorie postupuje do celostátního kola. V kategorii A zvítězil Jan Marciník a v kategorii B zvítězila Kateřina
Vencláková. Vítězům gratulujeme!
I za občasného nepříznivého počasí se děti snažily podat nejlepší výsledky, a to v oblasti kynologie, zoologie, botaniky,
biologie, péče o zvěř, zdravovědy a střelectví.
Děti jen nesoutěžily, byla pro ně připravena i doplňková zábava, a pro některé tak možnost vyzkoušet nové věci. Místní střelecký klub se postaral o střelbu na cíl ze vzduchovky na různé
druhy terčového zařízení, sdružení YMCA zase o lukostřelbu
a Střední lesnická škola Šluknov představila program s dravci.
O zážitky a nové znalosti nebyla nouze.
Veliké poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli svou
prezentací na tuto soutěž pro děti a mládež: obec Brniště, ZOD
a. s., Brniště, Prominent CZ, s. r. o. Brniště, Kavárna Jako
doma, Liberecký kraj, Partner in pet Food cz, s. r. o., LČR Česká Lípa, Jakub Česká Lípa a. s. velkoobchod s elektromateriá-

V poslední řadě patří veliké poděkování všem vedoucím na
jednotlivých soutěžních stanovištích a hodnotící komisi, kteří
se svou pečlivostí věnovali všem soutěžícím.
Myslivosti zdar a za MS Diana Brniště Mgr. Klára Kasper

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZST 2019
KATEGORIE „A“
1. Jan Marciník
2. Anna Hradecká
3. Veronika Horáčková
4. Denisa Tanečková
5. Anežka Dušková
6. Jarolím Kocourek
7. Monika Horáčková
8.–10. Karel Mareš
Vojtěch Bodlák
Eliška Čermáková
11. Tomáš Zoufalý
12. Jakub Švarc

13.
14.
15.
16.

Tomáš Jungman
Ondřej Jungman
Jaroslav Nedbal
Adam Brykner

KATEGORIE „B“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kateřina Vencláková
Adéla Kropáčková
Tereza Langrová
Filip Koštejn
Josef Šofr
Daniela Švarcová

SPORT
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Fotbal
Tento příspěvek začnu zápasem, kterým začala jarní část fotbalové soutěže. Hráli jsme doma proti rezervě Cvikova a náš
tým vyhrál poměrně snadno a vysoko 6:1. První zápas venku
se nám moc nepovedl, neboť scházeli někteří hráči a v Oknech
jsme prohráli 0:2. Doma jsme pak přivítali sousední Pertoltice
a rovněž snadno vyhráli 5:0. Následoval další zápas doma proti Tuhani a výhra 3:1. Další kolo se hrálo v Mimoni na hřišti
tamní rezervy. Tady jsme prohráli 0:4. Následovalo utkání proti
další rezervě z České Lípy, a to tamnímu Loko na domácím hřišti. Utkání se nevyvedlo a soupeř zvítězil vysoko 1:7. Chybě-

lo několik hráčů ze základní sestavy, a to se také projevilo na
výsledku. Další utkání venku se odehrálo v sousedním Velkém
Valtinově. Zde se nám poměrně dařilo, když po poločasovém
vedení domácí vyrovnali a utkání skončilo 2:2. Po remíze ale
naši vyhráli jasně na pokutové kopy 4:1. Zatím poslední utkání odehráli naši hráči doma proti lídrovi soutěže ze Skalice B
a prohráli vysoko 0:6. Naši hráči si vypracovali několik šancí,
které ale neproměnili a soupeř trestal. Další zápas se odehraje
v Prysku, kde hraje domácí utkání Kamenický Šenov, ale o tom
až v příštím čísle. Problémem je úzký kádr hráčů.

Mládež
Starší žáci začali svou soutěž 30. března a nezačali zrovna dobře,
neboť prohráli doma s týmem Jestřebí 1:4. První zápas venku ale
zvládli, když v Zákupech vyhráli 4:3. Další utkání doma proti
Loko Č. Lípa opět prohráli, tentokrát 0:1. V Bukovanech se pak
vůbec nedařilo a prohráli vysoko 0:5. Následoval zápas doma
se Cvikovem, tam zvítězili 3:2. Zatím poslední utkání doma
prohráli s týmem Žandova 1:5. Následuje utkání ve Stráži pod
Ralskem, tak uvidíme.
Naše starší přípravka je na tom o poznání lépe. V prvním utkání těsně prohrála v Dubé 4:5. Doma potom porazila Stráž p. R.
10:6. V dalším utkání opět doma zvítězila nad Žandovem 6:1,
dále pak zajížděli hráči naší přípravky až do dalekých Kravař

a tam vybojovali vítězství 11:4. V dalším zápase doma podlehli
Doksům 3:5. Následoval zápas v Bukovanech, kde opět vysoko vyhráli 10:1. Potom doma přivítali tým z Jablonného v Podj.
a znovu vysoká výhra 9:1. Zatím poslední utkání zvládli doma
proti týmu z Jestřebí a to výsledkem 11:4. Jak je vidět, tak se
mladším hráčům daří lépe.
Byli bychom rádi, kdyby se přihlásily další děti, které by bavilo
hrát fotbal za naše družstvo. Hlavně u starších žáků je velice
úzký kádr, ale potřebujeme i mladší hráče. Případní zájemci se
mohou přihlásit na hřišti ve Velkém Grunově, nebo mohou kontaktovat někoho z klubu.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu

Rybářské závody na rybníku Vratislav
Vyhodnocení rybářských závodů na rybníku Vratislav, které se
uskutečnily dne 1. 5. a 8. 5. 2019
1. 5. 2019 se sešlo 48 rybářů:
1. místo Březina Bohumil, 78 bodů
2. místo Versbach Václav, 56 bodů
3. místo Čapek Pavel, 46 bodů
Z domácích rybářů se umístil na 5. místě Dygrín Jaroslav ml.
s 31 body.
8. 5. 2019 se sešlo 26 dětí:
1. místo Karásek Matěj, 82 bodů
2. místo Novák Marcel, 70 bodů
3. místo Dědek Lukáš, 29 bodů
Z domácích dětí se umístil na 9. místě Šimon Eliáš s 11 body.
Závody se vydařily, počet dospělých rybářů překonal účast za
poslední rok. Ceny předal pan starosta Vinš.
Děkujeme sponzorům:
• obec Brniště
• Prominent cz s. r. o. a ZOD Brniště a. s.
• Partner in Pet Food cz s. r. o. Brniště
• Ing. Jiří Myška V. Grunov
• Tropic Liberec s. r. o., rybářské potřeby
• Pohostinství u Strachotů
• Banka ČSOB
Díky těmto sponzorům mohli být odměněni všichni účastníci
závodů. Dále děkuji pořadatelům za odvedenou práci a rodině
Trégrových za občerstvení.
Správce rybníka B. Eliáš

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. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec Brniště“.
Uzávěrka příštího čísla je 15. července 2019.
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:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Kamila Matysová, Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 31. května 2019 nákladem 500 ks.
Grafické zpracování a tisk: Reklama Klapka (www.reklamaklapka.cz)
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Stavění Májky ve Velkém Grunově
18. května sehráli brnišští ochotníci
divadelní hru Do hrobky tanečním krokem

Den matek

POZVÁNÍ
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OBEC BRNIŠTĚ VÁS SRDEČNĚ ZVE DO AREÁLU LESNÍHO ZÁTIŠÍ V BRNIŠTI NA TRADIČNÍ

BRNIŠŤSKOU POUŤ
ve dnech 12.7.–14.7. 2019
2019

Pátek 12. 7. 2019

PROGRAM

14.00 hod. AREÁL OTEVŘEN – houpačky, kolotoče, autíčka, labutě. Vstupné: zdarma

Sobota 13. 7. 2019
14:00-16:00
16:30-17:00
17:15–18:00
18:30-19:30
20:00–20:50
21:15–22:15
22:15-22:25

Dětský program – Ferdohraní
Mažoretky
Josef IX a Mina
MAREKs

Michal David revival
Děda Mládek Ilegall Band

Ohňostroj

22:25–23.25 Adam Mišík s kapelou
23:55-00.55 Revival Banda
01:00-01:30 GMW – místní kapela
01:30–02:00 ENEMY a Stonedgang
Vstupné na místě: dospělí 120,- Kč / děti 20,- Kč /
Důchodci a ZTP 100,- Kč / Parkovné 20,- Kč

2019_Pout_Brniste.indd 1

Neděle 14.7.2019

11.00–12.00 Maxíci
12:00-13:00 Animátorská show
pro děti Honza Popleta
13:00 –14:00 Swing Band Zdeňka Hůly
Vstupné: zdarma

Předprodej vstupenek :
100,- Kč - dospělí / Důchodci + ZTP 90,- Kč
v IC a OÚ Brniště od 12. 6. do 11.7. 2019
Areál je v sobotu a v neděli otevřen
od 10.00 hod.
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