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V tomto čísle najdete
Rozhovor o historii a rekonstrukci
kostela sv. Mikuláše a kaple ve Velkém Grunově
Jaro v brnišťské škole
Cestování s dětmi do ciziny
Výsledky rybářských a střeleckých závodů

Nenechte si ujít akce
na Lesním zátiší v Brništi:
Brnišťská pouť 8. – 10. července
Festival Jurt v sobotu 6. srpna
Den dobrovolných hasičů v sobotu 13. srpna
Dožínky v sobotu 27. srpna

Vážení spoluobčané,
po celkem mírné zimě, chladném a suchém jaru, máme před
sebou léto, čas prázdnin a dovolených. Doufám, že letní
počasí bude příjemné, bez větších extrémů, abychom si
těchto měsíců dostatečně v dobrém užili.
Za poslední dva měsíce proběhlo mnoho sportovních
a kulturních akcí, a tak se pokusím je stručně připomenout.
V polovině dubna se uskutečnilo již tradiční jarní otvírání
Stezky hastrmanů, kdy účast byla poznamenána nevlídným
počasím. Povedené divadelní představení s názvem „Sborovna“, zahrané naším spolkem ochotníků, se jistě všem, co
přišli, líbilo. Zajímavé bylo i divadelní představení „Bouře“
v nastudování studentů mimoňského gymnázia, zahrané
v našem kulturním domě v Brništi. Milé bylo uvítání do
života našich šesti nových občánků.
Posledního dubna se konal již třetí ročník Brnišťského
půlmaratonu. Tentokrát se sešlo rekordních 480 závodníků
za krásného počasí s pochvalou za organizaci a prostředí
závodu. Ten den také proběhly rybářské závody dospělých
na rybníku Vratislav a večer pálení čarodějnic s programem
pro děti. Týden na to v květnu se konaly dětské rybářské
závody, kterých se za pěkného počasí zúčastnilo téměř 30
dětí. V předvečer na počest svátku matek jsme tentokrát na
sále v Grunově uspořádali oslavu, která se moc povedla,
a všichni se dobře bavili. Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci těchto akcí. V polovině května se konala beseda
na téma povodně, kterou společně s obcí organizovala společnost Člověk v tísni. Roznesli jsme 100 pozvánek do
rodin, které byly postiženy povodněmi v roce 2010 a k mému nemilému překvapení se této besedy, na které zazněla
spousta užitečných rad a informací, zúčastnilo pouze
6 občanů. Účast vylepšili pouze členové povodňové komise
a ostatní toto riziko, které tady vždycky hrozí, asi nezajímalo. Poslední sobotu v květnu proběhla pro děti soutěž ve
střelbě ze vzduchovky, pořádaná již tradičně místním
střeleckým klubem.

Na začátku dubna proběhla druhá etapa ošetření památných
lip okolo kostela sv. Mikuláše s přispěním dotace 63 tis. Kč
od Agentury ochrany přírody. Nyní také probíhá výměna
střešní krytiny a oprava věžičky na kapli sv. Panny Marie ve
Velkém Grunově, která je ve vlastnictví obce. Do schránky
nově zhotoveného kříže obec vloží několik současných
i historických artefaktů pro příští generace. V polovině
června bude zahájena druhá etapa výstavby chodníků od
návsi k mateřské škole a kulturnímu domu. Stavba přinese
dočasná částečná omezení, proto žádáme o toleranci a trpělivost. Zhotovitelem akce je firma Strabag a.s. s vysoutěženou cenou 3 828 tis. Kč. Připravené jsou dvě další investiční akce. „Zokruhování vodovodu Trendy – Brniště“ bude
realizovat firma Brochier s.r.o. z Prahy s cenou 727 tis.
Kč metodou protlakem. Akci „Oprava a revitalizace veřejné
rekreační plochy v Luhově“ bude realizovat firma Gardenline s.r.o. z Litoměřic za cenu 1 268 tis. Kč. Obě tyto akce
by měly být zahájeny také v průběhu měsíce června.
Výzva na dotaci na pořízení kompostéru se opozdila a bude
vypsána až v druhé polovině roku. Za předpokladu, že
uspějeme, se kompostéry do domácností dostanou nejdříve
na jaře 2017.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat na tradiční Brnišťskou
pouť, kdy letos oslavíme šedesát let od zahájení pořádání
těchto poutí v areálu Lesního zátiší. Program byl s pečlivostí vybrán, a tak doufáme, že se bude líbit. Zvýhodněné
vstupné v předprodeji činí 90 Kč a bude k dispozici měsíc
před termínem pouti v infocentru a na úřadě. V den konání
pouti v sobotu bude vstupné na hlavní program za 120 Kč.
Místo kritizovaného Wonderlandu obec letos 13. srpna
uspořádá první ročník Dne dobrovolných hasičů pod záštitou pana hejtmana Martina Půty. V programu se počítá
jak s prezentací hasičů našich a okolních sborů, tak také
s programem pro děti a folk-country živou muzikou.
Přeji Vám hezké slunečné letní dny plné pohody, dobré
nálady s načerpáním nových sil.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Informace z jednání zastupitelstva konaného 27. dubna v PVS obci Brniště
Pozemky, lesy
Zastupitelstvo obce schválilo zprávu lesního hospodáře
o stavu obecních lesů. Těžba i obnova lesů probíhá podle
plánu lesního hospodářství. Dále pak zastupitelstvo schválilo cenové mapy pozemků pro obec Brniště a jeho části,
zpracovanou odhadcem Ing. Prokopem Holým s platností
dnem schválení. Dokument je k nahlédnutí na OÚ a bude
zveřejněn na webových stránkách.
Cenové nabídky
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku na kompletní
vypracování projektové dokumentace Ing. arch. Jaroslavem
Řeřichou vč. inženýrské činnosti k objektu čp. 109 (bývalá
mlékárna) ve Velkém Grunově za 121 tis. Kč. Dále pro tutéž
budovu schválilo cenovou nabídku Ing. Tavodové, Vodohospodářské projekty s. r. o., na vypracování projektové

VÝSTAVA K 60. VÝROČÍ
KONÁNÍ
BRNIŠŤSKÉ POUTI
Máte doma staré pozvánky, plakáty,
fotografie nebo jiné předměty
z šedesátileté historie
pořádání poutí v Brništi?

dokumentace k domácí čistírně odpadních vod, včetně
zajištění inženýrské činnosti k povolení stavby za 29 tisíc
Kč vč. DPH.
Zastupitelé schválili smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti mezi Libereckým krajem a obcí Brniště, na
základě které bude realizováno rozšíření veřejného osvětlení podél smíšené cyklostezky na p. p. č. 1519/8 v k. ú.
Brniště. Služebnost bude sjednána úplatně za protlak silnice
ev. č. III/ 26835 ve výši 1.573,- Kč vč. DPH.
Schválen byl technický dozor stavby na akci „Brniště
– chodník II. etapa“ - firma IBR Consulting s.r.o., za cenu
82.534,10 Kč vč. DPH.
Pronájmy
Zastupitelstvo schválilo pronájem nebytových prostor
(prostory bývalé prodejny) v Luhově k podnikání ve stavebních řemeslech pro skladování a kancelář.
Žádosti, informace starosty
Zastupitelé dále rozhodli, že se budou věnovat pouze žádostem o odprodej pozemků, které jsou úplné, tedy
z kterých je zřejmé, o jaký pozemek se jedná (parcelní číslo,
výměra, …), a ve kterých je návrh řešení v případě oddělení
pozemku.
Po ukončení práce na ošetření památných lip u kostela
svatého Mikuláše proběhla 27. 4. 2016 následná kontrola
odborem životního prostředí Městského úřadu Mimoň
a zástupcem Agentury ochrany přírody a krajiny Liberec
s kladným výsledkem.
Místostarosta Igor Jediný

Byly byste ochotni je zapůjčit
k uspořádání výstavky v Infocentru
v měsících červen a červenec?

Pozvánka

Přineste nám je na obecní úřad, ať je
výstava co nejbohatší a ať můžeme
zavzpomínat na časy minulé.

Další plánované jednání zastupitelstva
se uskuteční 19. července 2016
v zasedací místnosti obecního úřadu.

Vítání občánků

Dne 24. dubna byli do naší obce přivítáni noví občánci: Rozálie Horáčková, Adéla Čermáková, Vojtěch Jána, Liliana Denizová,
Lukáš Vyšohlíd, Lukáš Kraus. Novým občánkům i jejich rodičům přejeme mnoho šťastných chvil a radosti.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor se stavebním technikem Mgr. Milanem Mordačíkem

Oprava věžičky a výměna střešní krytiny na kapli sv. Panny Marie ve Velkém Grunově se blíží k závěru.
Částečná oprava krovů a výměna střešní krytiny na
nemovité kulturní památce kostele sv. Mikuláše v centru
naší obce se realizovala po etapách od roku 2013. Nyní je
hotová, ale zdaleka tím nekončí práce na záchraně této
významné stavby. Proto jsem o rozhovor požádala Mgr.
Milana Mordačíka. Je stavebním technikem Litoměřické
diecéze, který má po technické stránce na starosti nejen
zdejší kostel.
Pane Mordačíku, připomněl byste čtenářům něco
z dostupných informací o kostele sv. Mikuláše?
Kostel, poprvé zachycený písemnými prameny roku 1352,
má nejstarší jádro, datované jako románsko-gotické z doby
kolem poloviny 13. století, rozpoznané prozatím u zdiva
lodi, ale předpokládá se, že se nachází i dále u zdi sakristie.
Současný rozsah s pravoúhlým presbytářem a hranolovou
věží dostala stavba na konci 17. století. Vzhled jednotlivých
částí je dán úpravami z 18. až poloviny 20. století. Zásadnější bylo snížení věže po požáru v r. 1808 a její rekonstrukce v letech 1865-1867.
Kostel je zřejmě opravdu významnou historickou
stavbou, že?
Jedná se o mimořádně hodnotnou sakrální stavbu, přesahující svým významem hranice regionu, zejména právě
díky zachování románsko-gotického jádra a také díky
monumentálně vrcholově barokní hmotě stavby s typickou
střechou. Předmětem památkové ochrany je vlastně celá
stavba.
Zmínil jste mi, že kostel bude podroben stavebně
historickému průzkumu, mohl byste přiblížit, co to
obnáší?
Průzkum upřesní stáří kostela, zda na jeho současném místě
stála ještě nějaká stavba před kostelem. Budou popsány

skladby a složení omítek. Prověřeny budou také všechny
dřívější vstupy, nyní již zazděné. A co hlavně, že budou
stanoveny postupy, jak pokračovat v další opravě. Nezastupitelný význam má stavebně historický průzkum při žádosti
o závazné stanovisko dotčených orgánů a pro památkáře.
Co vše se na kostele a v jeho okolí zrealizovalo doposud?
Někdy koncem osmdesátých let byla oplechována věž,
položena šindel na vedlejší márnici. Pan farář vlastními
silami opravoval také kostelní zeď. S opravou již zmíněné
střechy se započalo už v roce 2013 a probíhala po dobu čtyř
let. Jednotlivé etapy byly závislé na finančních možnostech,
celkem dosáhly náklady 1 265 tis. Kč. Dotace poskytl
Liberecký kraj, ORP – tedy MěÚ Česká Lípa, obec Brniště
a dofinancovala diecéze. Ve dvou etapách se také podařilo
z iniciativy obce ošetřit lípy, které jsou v současné době
zapsány jako památné stromy. Znovuzavedení elektřiny
umožnilo kostel rozsvítit uvnitř (oprava lustru byla darem
místní firmy Glass Metal) a také ho nasvítit z vně, což se
využívá při slavnostních příležitostech. Z technických příprav byla staticky posouzena již v roce 2013 věž a udělán
restaurátorský průzkum omítek. Teď je na pořadu dne
stavebně historický průzkum. Obec zvažuje znovuzprovoznění hodin na věži.
Na počátku června (10. 6.) se kostel nasvítí u příležitosti
„Dne kostelů“, mohl byste význam této akce vysvětlit?
Z duchovního hlediska je kostel jednoznačně srdcem každé
obce. Ze zkušenosti vím, že tam, kde se kostel zcela zavřel,
předal k jinému užívání, morální vztahy lidí klesly, zhoršily
se. Na Noc kostelů se tyto stavby otevírají, přibližují se
lidem věřícím i nevěřícím. Na řadě míst je možno podívat se
tam, kam je přístup jinak zamezen. Byť zdejší kostel
otevřen letos nebude, tak i jeho nasvícení všem připomene
(... pokračování na další straně)

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Rozhovor se stavebním technikem Mgr. Milanem Mordačíkem
(... pokračování z předchozí strany)
jeho sepjetí s obcí. Z blízkého okolí bude možnost navštívit
basiliku sv. Vavřince a Zdislavy v Jablonném v Podještědí
či kostel ve Stráži pod Ralskem.
Přivádíte mě k další otázce, o které jiné kostely v blízkém okolí se po technické stránce staráte?
Je to Cvikovsko, Mimoňsko, petrovický kostel, Dubnice,
Stráž pod Ralskem, Kuřívody… Všechny mají svůj neodmyslitelný duchovní význam. Všechny potřebují pozornost
při zajišťování zlepšení svého stavu. Každý z nich je
výjimečný. Vážím si moc spolupráce se samosprávami
obcí, památkáři, všemi dalšími dotčenými orgány a občanskými iniciativami. Mnohdy u zrodu opravy kostela stojí
jeden až dva lidé v obci a s jejich pomocí se věci začnou
hýbat. Nechtěl bych však, aby tyto řádky vyzněly, že se
církev při potřebných opravách zbavuje své odpovědnosti.
Soudní lidé si jistě vzpomenou, jak se k církevním památkám přistupovalo ne až tak v daleké minulosti. Citlivou
záležitostí jsou dodnes církevní restituce, jejich mnoho let

odkládané vypořádání. Při vší skromnosti nepřinesly
v našem území téměř nic a potřeby na údržbu a hlavně
zachraňování významných staveb jsou veliké.
Vraťme se zpět do našich obcí, Brniště, Velkého
Grunova a Luhova. Co byste v závěru vzkázal našim
čtenářům?
Rád bych ještě vzpomenul z dalších drobných staveb
opravu střechy a věžičky kaple sv. Panny Marie v Grunově.
Je to stavba v majetku obce, kde jsem na počátku zahájení
oprav pomohl spíše jen radou, nicméně jsem moc rád, že se
také postupně zlepšuje její stav.
Přeji všem čtenářům, všem občanům hodně zdraví a osobní
spokojenosti. Ať se všem daří v dnešní uspěchané době také
se někdy zastavit. Uvědomit si přítomnost svých blízkých,
rodiny, přátel, sousedů… A nacházet štěstí v maličkostech.
Vážený pane Mordačíku, velice Vám děkuji za rozhovor.
Přeji vám také hodně zdraví, štěstí a sil pro Vaši
záslužnou práci při údržbě kostelů, ale také i v oblasti
duchovní.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Klub HROT má nové vybavení na lukostřelbu – děkujeme!
V září loňského roku jsme znovuobnovili činnost klubu
HROT pro děti. Náplň našich setkání vychází už ze zkratek
v názvu: Hry - ROzhovory - Tvořivost. Scházíme se každé
pondělí v 16.30 u Oázy v počtu 12 až 18 dětí a program střídavě připravují Miloš, Kamila, Luko a od jara také Tom.
V zimním období jsme v klubovně hráli deskové a jiné
zábavné hry, nebo občas něco vytvořili. Jinak, pokud to
počasí dovolí, většinu času trávíme venku na hřišti, kde
hrajeme míčové a zábavné hry, učíme se základům basketbalu, dribling i střelbu na koš. Zkoušeli jsme i přehazovanou s ringo kroužky nebo frisbee (házení létajícím talířem).
Přibližně jednou za měsíc se věnujeme lukostřelbě na
Lesním zátiší a tato činnost bude opět zábavnější, protože
jsme díky štědrému příspěvku naší obce mohli nakoupit
spoustu nových šípů, luků a hlavně pevné stabilní terče.
Poprvé jsme je mohli vyzkoušet při dětském dnu v Brništi
a další příležitost bude v pondělí 13. června v rámci klubu.
Zkusíte šípem trefit černý střed terče nebo se vám dokonce
podaří skolit divočáka? Přijďte to zkusit. Pokud nestihnete
červnový klub, můžete se přihlásit na letní tábor s tématikou Cesta kolem světa, kde lukostřelba nebude chybět.
(Informace a pozvánka na tábor vyšla v minulém čísle
Zpravodajství.)
Klub HROT je aktivitou místní skupiny YMCA Brniště.
YMCA je křesťansky orientované dobrovolné nepolitické
a neziskové sdružení, které usiluje o harmonický rozvoj

tělesné, duševní a duchovní stránky člověka, chce přispívat
ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve
společnosti.
Věděli jste, že YMCA je největší mládežnickou organizací na světě? Ve 119 zemích má celkem 58 milionů
členů. V České republice má více než 3500 aktivních členů.
Věděli jste, že vedoucí aktivit, táborů a klubů procházejí
pravidelným proškolováním? Kurzy hlavní vedoucí
táborů, samostatný vedoucí a další jsou registrovány
u Ministerstva školství a vedou ke kvalitní dobrovolnické
činnosti, kterou ministerstvo opakovaně oceňuje titulem
Nestátní nezisková organizace uznaná MŠMT pro práci
s dětmi a mládeží, tentokráte na léta 2016 - 2020.
Věděli jste, že v Československu YMCA oficiálně vznikla
už roku 1921? Masově se rozšířila především díky vydatné
pomoci z USA a za přispění elit národa: T. G. Masaryka
nebo Ing. V. Havla.
Věděli jste, že jedny z nejoblíbenějších míčových sportů
basketbal a volejbal vznikly na půdě YMCA? Basketbal
vznikl v roce 1891 ve Springfieldu v Massachutses. Zpočátku se střílelo do košů na sběr broskví, které se hřebíkem
přibily na stěnu, a pro vstřelené míče se muselo lézt po
žebříku.
Kamila Matysová
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Jaro v brnišťské škole
Magická noc z 30. dubna na 1. května patřila mezi noci,
kdy zlé a nečisté síly vládly velkou mocí. Jedná se o velmi
starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé se
scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka. Tato noc je jedním z největších
pohanských svátků.
Naše škola se rozhodla dodržet tento svátek a společně
s dětmi jej v pátek 30. dubna dopoledne oslavila. Slétly se
tři třídy v Brništi a dvě ve Velkém Grunově.
Ve středověku jsme ještě zůstali a přenesli se do doby vlády
Karla IV., českého krále a římského císaře.
U příležitosti 700. výročí narození tohoto panovníka jsme
11. května navštívili zámek Stránov u Mladé Boleslavi
a přes herolda, purkrabího, arcibiskupa Arnošta z Pardubic
a Blanku z Valois jsme se dostali až do královských
komnat, kde jsme zastihli krále s Buškem z Velhartic a Štěpánem Bavorským. Ještě jsme se setkali s Petrem Parléřem,
který nám ukázal plány na stavbu katedrály sv. Víta a velmi
pěkné bylo zastavení u Mistra Theodorika, nejvýznamnějšího dvorního malíře Karla IV.

Čarodějnice a čarodějové na návštěvě v mateřské školce

Do minulosti jsme se přesunuli potřetí a to do období
vzniku pohádek. Ty natolik učarovaly našim žákům, že
hned dvě nacvičili a vystoupili s nimi 18. května na Tyjátru
ve Sloupu v Čechách.
A nyní zpátky do přítomnosti. V červnu nás čeká školní Výlet za Karlem IV. na zámek Stránov u Mladé Boleslavi
výlet do Krkonoš, přímo na Sněžku. Nahoru vyjedeme
lanovkou a do Pece pod Sněžkou se dostaneme pěšky
Obřím dolem. Jestliže nám pán hor nezařídí pěkné počasí,
pojedeme za zvířátky do Dvora Králové.
V úterý před koncem školního roku pořádá naše škola
tradiční lehkoatletické závody. Letos přivítáme žáky malotřídních škol našeho okresu a poměříme s nimi naše
výkony.
Na úplný závěr letošního školního roku máme
přichystané překvapení pro rodiče našich žáků a všechny přátele naší základní školy.
Všichni jsou srdečně zváni do prostor budovy školy
v Brništi a to na středu 29. 6. od 16 hodin.
Mgr. Eva Plecháčová

V kapli zámku nás přivítal důvěrník Karla IV. arcibiskup Arnošt
z Pardubic

Tyjátr – Vodnická pohádka

Tyjátr – Červená karkulka

ZE ŽIVOTA V OBCI

6

Ekodění v Ekocentru Brniště

Jak jsme letos uklízeli příkopy?

Ohlédnutí za minulým měsícem:
V měsíci květnu jsme se poprvé zapojili do celorepublikové
akce „Den respektu k porodu“. V Ekocentru proběhly nejen
přednášky na porodnické téma, ale také divadlo a pro děti
bylo připraveno zázemí v dětském koutku. Na relaxačních
večerech s hlavním tématem „co vše se může vytvořit
z látek“, vznikly nejen krásné panenky, ale také jsme si
udělaly patchworkové tašky a polštáře.

Rádi bychom tímto poděkovali všem zúčastněným obcím,
starostům, koordinátorům, školám i dobrovolníkům z řad
veřejnosti za další úspěšný ročník úklidové akce „Ukliďme
příkopy“.
Velké poděkování patří samozřejmě Krajské správě silnic,
která zajistila svoz nasbíraných pytlů, a také firmě Ing.
Vlastimil Ladýř - LADEO, která poskytla igelitové pytle
a nezbytné ochranné pomůcky a následně zajistila svoz
nebezpečného odpadu.
Akce „Ukliďme příkopy 2016“ byla pro přírodu opět
velkým přínosem a to zejména díky snaze a zápalu všech
účastníků.
Zde jsou výsledky z jednotlivých obcí:

Připravujeme:
9. 6. od 16.00
15. 6.
16. 6.

od 15.00
od 16.00

Relaxační a tvořivý večer - Zdravé
vaření s Annou Vomáčkovou
Ekokroužek - Obiloviny a trávy
Relaxační a tvořivý večer
- Zahrada - výběr rostlin

Počet
pytlů

Ostatní odpad

Mimoň

67

lino, deska,
kbelík od asfaltu

Jablonné
v Podještědí

105

83 pneumatik

Nový Bor
Cvikov

170
62

Obec

18. 6. 9.00 do 14.00 Bazárek dětského oblečení a věcí
22. 6.
23. 6.

od 15.00
od 16.00

2. 7.

od 15.00

Ekokroužek - Voda
Relaxační a tvořivý večer
- Zahrada - pergoly
Ekokroužek - Tradiční noc pod
širým nebem na Tlustci

Pertoltice
pod Ralskem

6

94 pneumatik, koberec,
křesla, lednička
7 pneumatik

Zákupy
Noviny
pod Ralskem

30

několik pneumatik

20

72 pneumatik,
1 elektrospotřebič

Brniště

40

několik pneumatik

Velký Valtinov

4

Bohatice
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Celkově se tedy sesbíralo 512 pytlů odpadků a více jak 250
pneumatik!
Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme a jsme velice rádi,
že Vám není lhostejný nepořádek v okolí Vašich domovů.
Za rok opět na viděnou!
Bc. Michaela Hungerová
Pravidelný program:
Jóga v Ekocentru, každé pondělí od 17.30
Baby klub Hastrmánek každé pondělí, středu a pátek od
9.00 na ředitelství ZOD. Od 1. července 2016 bude
prázdninový režim klubu jednou týdně. V případě hezkého
počasí budeme na zahradě Ekocentra, když bude pršet,
program proběhne v prostorách baby klubu.
V srpnu 6. 8. 2016 proběhne čtvrtý ročník Festivalu Jurt,
letos na téma „O hlíně – o zemi – o nás”.
Poté se uvidíme 13. 8. 2016 na prvním ročníku Dne
dobrovolných hasičů a v srpnu nás čeká ještě jedna akce, a
to 27. 8. 2016 na tradičních Dožínkách Brniště.
Všechny informace naleznete na našich webových
stránkách www.ekocentrumbrniste.cz a nebo na facebooku
Podralský Nadační Fond ZOD. Fotografie z akcí a aktivit
naleznete na stránkách ekocentrumbrniste.rajce.idnes.cz/
Těšíme se na setkání s Vámi
Tým PNF ZOD

ZE ŽIVOTA V OBCI
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 29. června
oslaví 70. narozeniny pan František Adamec z
Velkého Grunova.
Hodně zdraví a elánu do dalších let přeje
manželka a děti František, Hana a Dáša s partnery
a vnoučata Kačenka, Filípek, Jaroušek a Anežka.

SŽ “EVA“ – informuje
Chci připomenout všem, kteří s námi jedou na muzikál
„Ať žijí duchové“,
že odjezd autobusu je 12. 6. 2016 v 11:00 hodin
od prodejny Coop v Brništi.
Vstupenky vám předám v autobuse.

SŽ “EVA“ – děkuje

FOTOSOUTĚŽ
Kalendář Brniště 2017
Obec Brniště ve spolupráci s kulturní komisí
vyhlašují pravidla pro fotografickou soutěž:
Téma: ŽIVOT V BRNIŠTI
Formát dodaných prací:
□ fotografie 20 x 30 (300 dpi) +
negativ nebo diapozitiv
□ digitální fotografie ve formátu
TIFF případně JPG (300 dpi)
Orientace formátu: na šířku
Termín odevzdání: 31. 8. 2016
Místo odevzdání: obecní úřad
Účastí v soutěži uděluje autor souhlas s bezplatným užitím
fotografie pro účely obce (Zpravodajství, webové stránky apod.)

Děkujeme místním hasičům, střelcům, zaměstnancům
Podralského nadačního fondu při ZOD Brniště a.s. za
pomoc při letošním pálení čarodějnic.
Poděkování patří skupině šermírů Golem za krásnou
ukázku souboje.
Děkujeme provozu ZOD Brniště a.s. - PROMINENT za
výborné špekáčky.
Velký dík patří panu Formanovi ze ZOD a.s. Brniště za
úžasný ohňostroj, kterým jsme mohli letošní „čarodky“
zakončit.
Děkujeme manželům Bílkovým za poskytnutí sponzorského daru, který byl použit na oslavy dne dětí.
Zdena Stoklasová

INZERCE
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Apollo Metal, spol. s r.o.
závod Brniště

hledá nové zaměstnance na pozice:

OZNÁMENÍ
Otevření kanceláře
ČSOB Pojišťovny
Kompletní servis a nabídka zajištění
Holdingu ČSOB.
Otevřeno kdykoliv po telefonické domluvě.
Na vaši návštěvu se těší
Josef Markvart, Brniště 58
Tel.: 603 446 542
E-mail: josef.markvart@obchod.csobpoj.cz

H

- Údržbář /elektrikář
- Technolog / kalkulant
- Kvality manažer / kvality
manažerka
(pracovník QMS / UM)
- Zástupce vedoucího závodu
- Logistik, TPV
- Zámečníky, svářeče
Apollo Metal, spol. s r.o. je strojírenskou
společností, která působí na trhu
od roku 1993. Hlavním předmětem činnosti je
žárové zinkování, kovovýroba
a zámečnické práce.
Strukturované životopisy zasílejte na e-mail:
Tomas.Truxa@wiegel.cz
Telefon: 487 850 224 - personální odd.
nebo 721 062 335 - T. Truxa

Ý
V
M
O
ANŽE
N
I
D
O
L
Servis pro domácnost a zahradu

- kutilské práce; montáže bytových doplňků, obrazů, lustrů
- drobné domácí opravy a úpravy; sestavení nábytku
- práce zednické, malířské, lakýrnické, se dřevem apod.
- výpomoc při stěhování; úklid uhlí

Martin Smetana - tel.: 777 265 396 - Českolipsko
www.remeslnik-lipa.cz - martin.smeti@volny.cz

SPORT

Jarní zápasy našich fotbalistů
V minulém čísle jsem psal o prvním jarním utkání doma
proti Lindavě. V dalším kole naši hráči cestovali do Kunratic, kde po bojovném výkonu skončil zápas nerozhodně
2:2, na pokutové kopy pak naši vyhráli 3:1. K dalšímu
utkání přijela Dubnice, která usiluje o postup do okresního
přeboru. Tento zápas se našemu týmu moc nepovedl.
Nejdříve sice náš brankář Petr Svoboda zneškodnil penaltu,
ale ve druhém poločase se hostům podařilo vstřelit vedoucí
branku. Na to už nedokázali naši odpovědět a prohráli.
K dalšímu utkání cestovalo družstvo do Horní Libchavy,
kde vyhrálo 2:0. Po tomto zápase k nám přijeli sousedi
z Pertoltic, které naši hráči přehráli snadno a vysoko.
Vyhráli 6:1. Následovalo další domácí utkání proti rezervě
Loko Č. Lípa. I zde jsme vyhráli snadno a vysoko 5:0. Po
tomto zápase cestovali naši do Mimoně k tamní rezervě.
K tomuto zápasu se sešlo málo hráčů a souboj skončil naší
prohrou 1:4. V dalším kole k nám přijel Nový Oldřichov
a utkání naši zvládli vítězně 3:0. Následně se hrálo v daleké
Tuhani v počtu 11 hráčů, ale nakonec naši slavili výhru 2:1.
Ve středu 18. 5. ve vloženém kole mělo Brniště volný termín. Zatím poslední kolo odehráli na horké půdě na
Polevsku. Zde po kvalitním výkonu a bezchybném výkonu
brankáře Svobody naši vybojovali výhru 1:0.
Naši starší žáci začali jarní část 9. 4. na hřišti v Kamenickém Šenově. Zde hráli po základní hrací době nerozhodně
2:2 a na penalty vyhráli 3:2. V dalším kole k nám přijel
Nový Bor, hrálo se rovněž nerozhodně 1:1, ale v závěrečných penaltových kopech byli úspěšnější hosté. V dalším
utkání hráli naši žáci ve Cvikově. Tady neuspěli a prohráli
3:6. Následovalo utkání na hřišti prvního a zatím nejúspěšnějšího týmu, kde se prohrálo vysoko 0:11. Toto utkání
jsme chtěli přeložit z důvodu dětských rybářských závodů,
ale domácí odmítli. Následně k nám přijely Doksy, které tu
vyhrály 4:0. Zatím poslední zápas odehráli naši žáci
v Dubnici, kde po nadějném vedení v prvním poločase
nakonec prohráli 2:3.
Za FK sekretář klubu Ladislav Zlatohlávek

10

Střelecká soutěž
- O pohár starosty obce Brniště

Dne 28. 5. 2016 se konala tradiční střelecká soutěž
„O pohár starosty obce Brniště“. Soutěž proběhla ve dvou
kategoriích: první do 12 let a druhá od 12 do 17 let. V první
kategorii se sešlo šest a ve druhé deset závodníků. Střílelo
se ze vzduchové pušky na vzdálenost 10 metrů s těmito
výsledky:
První kategorie:
1. místo
Ondřej Pelikán
76 bodů
2. místo
Lucie Dortová
71 bodů
3. místo
Adéla Toráňová
23 bodů
Druhá kategorie:
1. místo
Monika Kundríková 93 bodů
2. místo
David Kasal
92 bodů
3. místo
Jan Herynek
90 bodů
Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru starosty
pro rok 2016 se stala Monika Kundríková s 93 body. Vyhodnocen byl i nejmladší účastník soutěže Ema Portová s 16
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

SPORT

11

Vyhodnocení rybářských závodů
konaných na rybníku Vratislav
Dne 30. 4. 2016 proběhly závody pro dospělé, kterých se
zúčastnilo 23 startujících.
1. místo
2. místo
3. místo

Dygrýn J. ml.
Versbach
Kopecký Michal

486 bodů
410 bodů
398 bodů

Následující sobotu 7. 5. 2016 se uskutečnily závody pro
děti s ještě větší účastí – celkem soutěžilo 28 startujících.
1. místo
2. místo
3. místo

Chromčák
Novák M.
Smola

694 bodů
447 bodů
380 bodů

Pozn. 1 bod = 1 cm chycené ryby
Ceny předával pan starosta Ing. Ivan Pastorek.
Děkujeme sponzorům obci Brniště, ZOD Brniště a panu
Lichtenbergovi ze Zákup.
Upozorňujeme rybáře, že na rybníku Vratislav bylo
vysazeno 25 ks jeseterů sibiřských, kteří jsou celoročně
chránění.
Správce rybníka B. Eliáš

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, aby sloužilo jako
informační bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou
činnost spolkové organizace, kulturní, zájmová, sportovní či
církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání
zastupitelstva, školských zařízení, případně informovanosti z
dalších úřadů, které se dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Na internetových stránkách
můžete v bohaté fotogalerii zhlédnout další fotografie ze
školních aktivit, vítání občánků, masopustu, oslavy dne
matek i aktuální informace obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 18. července 2016. 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, I. Tomková, Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková,
H. Pekárková, Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo 9. června 2016 nákladem 500 ks.
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