BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané.
Čas rychle kvapí, neboť ještě nedávno jsme slavili Velikonoce a zanedlouho již přivítáme léto. Jarní počasí se letos projevilo se
všemi vrtochy, od náhlých veder, přes mrazivá rána i současné sucho. V polovině dubna jsme po zimě pro děti, občany i turisty
opět otevřeli naučnou Stezku hastrmanů. Byl přítomen i živý hastrman, který si připravil pro děti zábavný program a myslím,
že se tato akce moc povedla. V kulturním domě v Brništi jsem vítal do života tři naše narozené občánky. Takto malý počet
dlouho nepamatujeme, a tak doufám, že to byla pouze výjimka. Během měsíce dubna byly dokončeny stavby dvou mostů,
u mlýna a u Palů, rovněž lávky u zastávky. V současné době zbývá dostavět most u kovárny a propustek na zadní cestě
ve Velkém Grunově.
Dne 12. května jsme společně oslavili v kulturním domě ve Velkém Grunově Svátek matek. Děti naší základní školy si
připravily pro maminky kulturní program a k zábavě a tanci hrála oblíbená kapela Vosty band. Potěšila mě hojná účast a věřím,
že se všichni dobře pobavili.
Na konci května proběhla oprava místních komunikací. Plošné opravy jsou nákladné, proto jsme zvolili technologii výspravy
nejhorších výtluků metodou Turbo. Možností oprav je více, toto je jedna z nich a chceme vyzkoušet, která za přijatelnou cenu
je kvalitní a nejdéle vydrží. Zároveň jsem požadoval a urgoval opravy komunikací III. tř., které jsou ve vlastnictví Libereckého
kraje. Z důvodu opravy mostu za viaduktem u Mimoně směrem na Českou Lípu bude Velký Grunov opět zatížen nárůstem
dopravy. Povede tudy do konce září
objízdná trasa pro osobní dopravu přes
Pertoltice na Zákupy. Nejsem z toho vůbec
potěšen a své připomínky a požadavky
jsem vznesl na Odbor dopravy MěÚ
Česká Lípa.
28. května jsem byl s ostatními starosty
pozván na návštěvu k panu biskupovi
mons. Baxantovi. Setkání v sídle
litoměřické diecéze proběhlo v přátelské
atmosféře. I zde jsem využil příležitosti,
abych zmínil neradostný stav našeho
kostela.
Slavnostní otevření mostu u mlýna

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s Lukášem Kuběnou
Příběh z mládí
Fotosoutěž 2012
Jízdní řád COMPAG, změna spojů do Stráže pod Ralskem
Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Protože se blíží čas prázdnin a dovolených, přeji Vám všem povedené krásné
letní počasí. Ať už jej strávíte doma,
v Čechách či v zahraničí, odpočiňte si,
načerpejte hodně sil a energie. K červenci
patří tradiční brnišťská pouť. Máme
připraven bohatý kulturní program.
Nenechte si ho ujít, přijďte se pobavit a jste
srdečně zváni.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít
Kontrola v městě Kocourkově, divadelní představení spolku „Havlíček“ Zákupy,
v sobotu 9. června od 19:00 v KD Brniště
Výšlap na Ralsko, v sobotu 16. června, sraz v 8:00 u Zdislaviny zahrádky,
podvečerní posezení s kytarou, trampská osada Stone City
Brnišťská pouť, 13. – 15. července, areál Lesní zátiší
Výlet na zámek do Benešova nad Ploučnicí, v sobotu 8. září, pořádá SŽ Eva
Oslavy obce Brniště a Dožínky ZOD, 14. – 16. září
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 25. dubna proběhlo 17. zasedání zastupitelstva obce
Hned v úvodu zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
obce a závěrečný účet Mikroregionu Podralsko, jehož
jsme členy. Pro zpracování lesního hospodářského plánu
jsme odsouhlasili firmu EKOLES-PROJEKT s. r. o., která
připraví plán pro období od 1. 1. 2014 až 31. 12. 2023.
Také jsme podpořili žádost města Mimoň na zřízení obce
s pověřením 3. stupně, aby byla zachována dostupnost
služeb veřejné správy i pro naše občany.
Dalším bodem bylo jednání o naší ZŠ a MŠ. Schválili jsme
zařazení přebytkového hospodářského výsledku školy
(9.930 Kč) do rezervního fondu školy. V souladu se
zákonem jsme také schválili prodloužení doby trvání
pracovního poměru ředitelce školy, paní Mgr. Věře

Tvrdíkové, na dalších 6 let.
Ke konci jednání jsme opět jednali o převodech, nájmech
a žádostech o koupi pozemků.
V důsledku nebezpečného poškození jednoho propustku
na brnišťském potoce jsme projednali jeho urychlenou
opravu v přibližné ceně 470 tis. Kč.
K závěru nás pan starosta informoval o opětovném podání
žádosti na dotaci LK na vybudování autobusových zastávek na luhovské křižovatce, a že byla schválena dotace
na hasiče v částce 94 tis. Kč na nákup potřebné výzbroje
a výstroje.

18. zasedání zastupitelstva se uskutečnilo 30. května
Na dubnovém zastupitelstvu jsme projednávali žádost
paní Křižánkové, nájemkyně samoobsluhy, o rozšíření
prostor prodejny k vybudování minibufetu. Na květnové
jednání jsme paní Křižánkovou pozvali k prodiskutování
některých záležitostí. Otázky zastupitelů byly zodpovězeny, a proto jsme se rozhodli projekt schválit. Pro obec to
bude znamenat výdaje na rekonstrukci vnitřních prostor,
které jsou majetkem obce, v částce okolo 200 tis. Kč.
Výdaje na vybavení si hradí nájemkyně sama.
Za finanční výbor nás Ing. Myška informoval o závěrečném
účtu obce za rok 2011 a o kontrole hospodaření, které
doporučil ke schválení. Obec hospodaří zodpovědně - při
všech investicích jsou příjmy obce vyšší než výdaje, ke
kladnému účtu přibyly více než 2 mil. Kč, a proto bez výhrad schvalujeme.
Obec obdržela tři nabídky na zpracování zadávacího řízení
pro výběr dodavatele svozu odpadu. Byla vybrána firma
s nejnižší cenovou nabídkou.
Stanovili jsme ceny pozemků k prodeji zahrádek v Hlemýždí u bytovek, horní zahrádky 50 Kč/m2 a spodní u vody
20 Kč/m2. Záměr prodejů těchto pozemků bude vyvěšen
na úřední desce.
Projednali jsme a schválili investici do výměny všech oken
v budově čp. 102, tj. budově OÚ Brniště. Mělo by tak být
učiněno ještě letos na přelomu léta a podzimu.

Obec Brniště se připojuje k plánu „Cyklomagistrála
Ploučnice“, který je tvořen v rámci Mikroregionu Podralsko
a část by měla vést i naší obcí. Starostovi v tomto dáváme
souhlas k jednáním.
Na obou setkáních jsme také byli informováni panem
starostou o dalších převodech historických pozemků obce
– ze státu na obec – a schvalujeme proto potřebné zaměření geodetem. Schválili jsme darovací smlouvu na pozemky od VLS ČR obci. Jedná se o dvě cesty v Luhově,
o které se již tak staráme.
Plán vybudovat hřiště za ZŠ v Brništi je též stále diskutován. Projekt je již zastupitelstvem schválen, nyní se ještě
dořešují rozměry hřiště a pro něj potřebný prostor. Je
kolem toho ještě mnoho jednání s příslušnými úřady, a to
nějaký čas trvá. Reálně vidíme, že by se hřiště mohlo
vybudovat po zimě, na jaře příštího roku.
Zapsal Miloš Matys

POZVÁNKA
Na jednání zastupitelstva, které se uskuteční
ve středu 27. června od 17 hodin na Lesním zátiší.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí
Název projektu: Technika na údržbu zeleně v Brništi
Tato akce je financována dotací z Programu rozvoje venkova ČR
Poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond „SZIF“
Název MAS: LAG Podralsko o.s.
Místo realizace projektu: Brniště čp. 102, k.ú. Brniště
Opatření/podopatření/ záměr: Realizace místní rozvojové strategie
Registrační číslo: 11/014/41200/050/001905
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Traktůrek KARSIT
pořízený ze 70 % z dotace LEADER

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Vážení čtenáři, jistě mi dáte za pravdu, že hasiči patřili a patří do každé obce. Jejich postavení a význam stále narůstá. Obec
má totiž přímo zákonnou povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů, a to i ve městech, kde sídlí a mají své stanice
profesionální hasiči. Členové jednotky mají dle svého zařazení povinnost se vzdělávat a pečovat o svěřenou techniku.
V letošním roce bude hasičská technika s přispěním dotace z Krajského úřadu v Liberci a z prostředků obce zase alespoň
o něco vylepšena. Ale pojďme společně vyzpovídat samotného velitele našich místních hasičů, pana Lukáše Kuběnu.
Pane Kuběno, co Vás k tomu, že jste se stal hasičem,
přivedlo?
Co mě k tomu vedlo… - je to můj koníček. Sice fyzicky
i psychicky náročný a také nebezpečný, ale přináší mi
dobrý pocit, když mohu i s nasazením svého života někomu pomoci v nouzi. Je to takový adrenalinový sport. Prostě
je to koníček, který dělám s dobrou partou lidí, a to mě baví
a bavit bude.
Kolik členů má naše organizace, můžete nám o ní
něco prozradit?
Momentálně náš hasičský sbor čítá celkem 26 členů, z toho jich je 12 zařazeno do výjezdové jednotky.
Jak velký je Váš hasební obvod? Přesahuje území
naší obce?
Ano přesahuje. Do našeho hasebního obvodu spadá
Brniště, Luhov, Velký Grunov, ale také Noviny pod Ralskem a Pertoltice pod Ralskem.
Jaké další povinnosti máte?
Kromě výjezdů k zásahům máme také dohledy nad kulturními akcemi (např. plesy, pouť, dětský den, nebo třeba
pálení čarodějnic), dále také na žádost starosty obce
pomoc občanům při nečekaných událostech.
Jak má vypadat akceschopná jednotka?
Akceschopná jednotka vypadá tak, že všichni členové
jednotky se podrobují a zúčastňují školení. Toto školení
musí absolvovat každý člen. Také jednou za dva roky
musejí mít členové výjezdové jednotky lékařskou prohlídku. Všichni členové výjezdové jednotky se musí starat
o svěřenou výzbroj a výstroj a také o techniku, která nám
byla svěřena.

opatřeními vyčkávají do posledních chvil, i když jsou včas
informováni.
Proto bych občany rád upozornil, aby včasná varování, ať
to je hlášení rozhlasu nebo nepříznivé předpovědi, nepodceňovali.
Svým dohledem také pomáháte při větších shromáždění našich občanů, jaké akce Vás čekají v nejbližší době?
Nejbližší velkou akcí je každoročně konaná Brnišťská pouť,
dále to bude letošní výročí naší obce.
Co byste rád řekl na závěr?
Že nesnáším lidi, kteří urážejí hasiče, ačkoliv nikdy nebyli
na výjezdu a neví, jak to chodí a co to obnáší. Někteří si
myslí asi, že nic jiného neděláme, než čekáme doma, až
nám vyhlásí poplach. Jenže to se mýlí. My všichni máme
svou práci a své záliby. Tento koníček děláme z vlastní vůle
a na úkor svého volna, ale i těmto lidem my pomůžeme,
když budou v nouzi. My to totiž nerozdělujeme lidi na špatné a dobré, pomůžeme všem. I vy se můžete stát dobrovolným hasičem, když budete chtít, přijmeme každého.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům výjezdové
jednotky za dobrou práci. Chtěl bych jim popřát, aby se
z výjezdu vraceli vždy živí a zdraví.
K Vašemu závěrečnému přání se připojuji i já. Přeji
hodně zdraví, abyste nacházeli podporu pro Vaši
práci nejen v rodinách, ale také u všech občanů.
Vážím si obětavé práce Vaší i Vašich kolegů. Tak ať se
daří a děkuji za rozhovor.
Mgr. Daniela Pastorková

Jak často vyjíždíte, kolikrát jste již vyjeli v letošním
roce? Vyjíždíte pouze k požárům, či dalším událostem?
Průměrně vyjíždíme k 20 událostem ročně. Za letošní rok
jsme zatím byli u 12 událostí. Jednotka je zařazena do
kategorie JPO III/I. To znamená, že je předurčena k hašení
požárů, likvidaci nebezpečných látek a technické pomoci.
Dále jsme též předurčeni k doplňování vody při leteckém
hašení.
Nezastupitelnou roli jste již vyzkoušeli při pomoci
občanům při povodních, můžete to nějak popsat?
Za roky u hasičského sboru, jsem již zažil několik těchto
událostí a každá byla svou charakteristikou jiná. Ať se jednalo o rozsah povodní nebo třeba i přístup občanů, který
není vždy adekvátní. Každopádně tyto události patří mezi
nejnáročnější, z důvodu nedostatečného počtu členů, ale
také i rozsáhlého obvodu okolí Panenského potoka. Své
v této chvíli dělá i nedostatečná hloubka koryta tohoto
potoka.
Na co byste rád občany upozornil, jak důležitá je
prevence?
Prevence je v těchto případech velice důležitá. Občané
tyto situace často podceňují a s případnými předběžnými
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Poděkování
Děkujeme všem, co nás na oslavě Dne matek v květnu pozdravili,
pěkný večer s láskou k ženám připravili.
Panu starostovi za upřímné přivítání,
dětičkám a učitelkám za písničky, básně, tanec, promítání.
Za obsluhu, o kterou se hostinští postarali,
když si mlsné jazýčky na zákuscích, kávě,
dokonce i na kuřátku pochutnaly.
Hudebníkům Vosty Bandu za veselé známé písničky,
při kterých si zaskotačily i starší unavené nožičky.
Aby nožky domů nemusely běžet klusem,
rozvezli nás všechny autobusem.
Za přítomné dívky, ženy i babičky děkuje Iva Tomková.

Rybářské závody
Dne 28. dubna 2012 se na rybníku Vratislav konaly rybářské závody pro dospělé. Zúčastnilo se třicet závodníků, z toho
pouze jedna žena. Úspěšní byli tentokrát přespolní. Na prvním místě skončil Jaroslav Cajthaml s 14,75 kg ryb, na druhém
Jiří Čada s 12,88 kg ryb a na třetím Václav Versbach s 8,77 kg ryb.
Další závody, tentokrát pro děti do 15 let proběhly 26. května. Účast byla poznamenána zahraničním zájezdem dětí zdejší
základní školy a závodilo pouze 12 dětí, z toho 5 dívek. Úlovky se u nich hodnotily dle délky.
Vítězem byl David Trinner – ulovil
1887 cm ryb, druhá byla Magdalena Štefanová s 305 cm ryb
a třetí místo obsadil Jiří Pekárek
s 204 cm ryb. Všechny zúčastněné děti byly odměněny drobnou
cenou.
Další rybářské závody, tentokrát
noční, budou dne 4. srpna od
20.00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Za organizátory
Karel Kožmín
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Zlatá srnčí trofej
Dne 12. května se konala na myslivecké chatě v Brništi
soutěž Zlatá srnčí trofej Českolipska. Soutěž se zde
opakovala a měla i podobný průběh jako v loňském roce.
Sjeli se zde žáci paní Mgr. Chalupové, která své žáky vede
k myslivosti a ochraně přírody.
Na účastníky soutěže čekalo slavnostní zahájení dle mysliveckých tradic. Krátce po zahájení se však žáci „potili“
u stolu s psacím perem v ruce, neboť nejprve absolvovali
vědomostní test. Následně žáci procházeli praktickou
zkouškou, která se skládala ze stanovišť jako je kynologie,
poznávání bylin a dřevin, poznávání kůží a trofejí a v neposlední řadě i střelba ze vzduchové pušky, u které asistovala reprezentantka Klára Bartošová společně s myslivci
a panem Kaslem.

Vítězové obdrželi poháry, medaile, něco sladkého a každý
zúčastněný sadu tužek. Nejmladší účastník dostal zakrslého králíka.
Sobotní den tak žáci strávili v soutěžním duchu, ale hlavně
v souladu s přírodou naší obce.
Klára Bartošová

Myslivecké sdružení Diana všechny zúčastněné, ale i přihlížející, rodiče a známé pohostilo zvěřinou, opečeným
buřtem, sladkostmi a samozřejmě i pitím. Organizace byla
bezchybná.
Nechyběl zde ani starosta obce, aby popřál hodně štěstí
žákům v soutěži a také tuto soutěž navštívila dlouholetá
příznivkyně myslivosti, paní Tomková, která se dříve
zabývala vedením mysliveckého kroužku v naší obci.

Příběh z mládí
V minulých letech přispívala do Zpravodajství paní Věra Zemanová z Jáchymova. Připomeňme si jí povídkou
a kresbami z kalendáře vydaného v roce 1998.
Po pětačtyřicátém roce, kdy jsme se přistěhovali do
Brniště, měli jsme necelé čtyři ha půdy a k tomu dvě krávy,
s nimiž se obdělávala pole a vozil i hnůj na ně a vše sváželo. Jezdili jsme s tatínkem, když se sváželo obilí a někdy se
jelo i pro krmení.
Vedle našeho domu byla též zemědělská usedlost s malým dřevěným baráčkem a cesta do dvora v průjezdě

nebyla příliš široká k zatáčení. Tak se stalo, že jsme vezli
z pole fůru obilí a tatínek, či krávy nezvládly řízení do průjezdu včas. Odneslo to sousedovo otevřené okno, do nějž
vrazila kráva s ojí, a jelikož bylo dost chatrné, zůstal jí rám
okna na hlavě mezi rohama viset. Sousedka ve světnici
stačila jen vykřiknout „čert, čert“ a vyběhla ven, co se děje.
Situace trapná až k smíchu, když se vše vysvětlilo a vidět
krávu s rámem na hlavě
hledět do světnice. Situace
k srovnání se vyřešila tím,
že tatínek musel dát zasklít
okno a rám znovu přibil na
původní místo a vše skončilo v normální sousedské
shodě.
Té příhodě jsme se časem
i zasmáli, později se domek
zboural a cesta zůstává
volnější. Další z rodiny bydlí
v domě dalším a nebezpečí
podobné nehrozí proto, že
družstvo zemědělské převzalo pozemky i se zvířaty.
A ti, za nichž se tato příhoda
stala, zůstávají v nás už jen
vzpomínkou.
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Poděkování
Děkujeme panu Jaroslavu Bílkovi za bezplatné poskytnutí traktoru s nádrží na vodu k uhašení ohně po pálení čarodějnic.
Jako vždy s námi byli na hřišti místní hasiči, ale museli odjet k požáru mimo katastr obce.
Dále děkujeme střelcům za postavení vatry.
Za SŽ ,,EVA“ Zdeninka Stoklasová

Poděkování za pomoc při Jarním otevírání Stezky hastrmanů v Brništi
Podralský nadační fond ZOD děkuje Mysliveckému sdružení Diana za zapůjčení chatky u Brnišťského rybníka, panu
Václavu Bartošovi, který nám poskytl elektrickou energii na dětskou diskotéku s Hastrmanem, hasičům z Brniště za
udržování ohně, aby si výletníci na Stezce mohli opéct špekáčky, které nám věnovala firma Prominent a členkám Sdružení
žen Eva za pomoc při dětských soutěžích.
Přejeme vám všem čtenářům hezké léto i chvíle strávené na Stezce hastrmanů s přáteli a rodinou.

Poděkování hasičům
Zemědělské obchodní družstvo děkuje členům hasičského sboru Brniště a hasičským sborům z okolních měst a vsí za
rychlý zásah při dubnovém požáru ve Velkém Grunově na středisku skotu. Díky včasnému a úspěšnému zásahu všech
hasičských jednotek nedošlo k větším škodám na majetku.
Současně se vedení družstva omlouvá všem občanům Velkého Grunova za nepříjemný zápach, který se rozšířil při požáru.

Vítání občánků

První tři opravené mosty slouží od začátku května

Lávka pro pěší L-01 ve Velkém Grunově
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Opravený historický betonový
most M-02 ve Velkém Grunově

Most M-01
v Hlemýždí
Most
u mlýna

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Fotosoutěž„Prázdninový život v obci“

Komise pro kulturu a sport

Nejlepší prázdniny jsou zpravidla u babičky a dědy na
chalupě. Nevím jak vy, ale já mám z prázdnin u babičky
a dědy ty nejlepší zážitky. Rozkvetlé zahrady, záhonky
plné jahod a rajčat, vonící seno a ptáčci štěbetající za
oknem. Není to dobrý motiv pro fotografování?

V letošním roce jsme se jako komise sešli již dvakrát.
Zpravidla se scházíme jednou za dva měsíce a asi by vás
zajímalo, o čem pořád rokujeme. Jelikož je na prvním místě
naším zájmem podporovat dobré nápady v obci, je
komunikace a informovanost velmi důležitá.

Vyhlašujeme fotosoutěž pro místní usedlíky s názvem
„Prázdninový život v obci“. Mějte o prázdninách fotoaparát
stále při ruce, věřím, že se setkáte se spoustou podnětů
k fotografování kolem domu či v okolí našich usedlostí. Ze
zaslaných fotografií vybere porota tvořená zastupiteli obce
nejhezčí fotografie a předá hodnotné ceny.

Jsme rádi, že letité aktivity v obci stále dobře fungují a nové
vznikají. Letos opět zdárně proběhla v kulturním domě ve
Velkém Grunově oslava Dnu matek. Jak se oslava
vydařila, se dočtete v tomto Zpravodajství, a pokud budete
chtít zavzpomínat více, prohlédněte si fotogalerii na
obecních internetových stránkách (www.brniste.cz).

Výhry:
1. cena Poukaz v hodnotě 1500 Kč (na zakoupení
sportovních, výtvarných potřeb nebo knihy)
2. cena Poukaz v hodnotě 1000 Kč (na zakoupení
sportovních, výtvarných potřeb nebo knihy)
3. cena Poukaz v hodnotě 500 Kč (na zakoupení
sportovních, výtvarných potřeb nebo knihy)

Po zhodnocení fotosoutěže z minulého roku, jsme se
shodli na tom, že by bylo dobré letos uspořádat další ročník
na téma „Prázdninový život v obci“. Bližší informace se
včas dozvíte z plakátů a Zpravodajství. Už nyní se těšíme
na malé i velké fotografy.

Doba trvání fotosoutěže: od 1. 6. do 30. 9. 2012
Pravidla: na www.brniste.cz
Soutěž pořádá Komise pro kulturu a sport

Hlavním kulturním tématem letošního roku jsou Oslavy
660 let obce Brniště a Dožínky ZOD Brniště. Na jaře
jsme v komisi odsouhlasili program celých oslav a námi
navržený program byl následně schválen zastupitelstvem.
V současné době se pracuje na výrobě plakátů a v nejbližších dnech na stránkách naší obce najdete podrobný
program oslav. Doufám, že Oslavy budou víkendem, kdy si
pořádně zavzpomínáme na věci, které byly a zároveň
společně budeme plánovat, jak v naší obci dál. Jsou to
oslavy nás všech, takže jste srdečně vítáni, určitě si tam
každý najdete program podle svého gusta. S mnohými
z vás se již těším na spolupráci.
Za komisi sepsal
Lukáš Kuc

Pravidla soutěže:
• soutěže se může zúčastnit každý ve věku od 7 do 99 let
s trvalým pobytem v obci Brniště (soutěže se nemohou
zúčastnit členové Komise pro kulturu a sport a zastupitelé obce)
• do soutěže mohou být jednou osobou zaslány
maximálně 3 fotografie v minimálním formátu 10x15cm
• fotografie musí být pořízena v době konání fotosoutěže
(od 1. 6. do 30. 9. 2012)
• povinnou součástí přihlášené fotografie je jméno
autora, adresa a telefonní číslo, název a krátký popis
fotografie
• zasláním fotografie do soutěže souhlasí autor s pravidly soutěže a s veřejným vystavením fotografie
• fotografie předávejte či zasílejte v zalepené obálce
na adresu:
Fotosoutěž, OÚ Brniště, č.p. 102, 471 29 Brniště
• slavnostní předání cen proběhne na Setkání důchodců
2012 (výherci budou předem informováni o výhře)
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PROGRAM:
Pátek 13.7.2012

18.30 hod.
20.45 hod.
22.40 hod.
00.40 hod.

Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti 20,- Kč, Parkovné 20,- Kč

Lety Mimo
Uriah Heep revival
Abraxas
Imodium

Sobota 14.7.2012

15.30 hod.
17.30 hod.
19.40 hod.
21.15 hod.
22.30 hod.
23.15 hod.
00.45 hod.

Vstupné: dospělí 120,- Kč, děti 20,- Kč, Parkovné 20,- Kč

Ferdův Minimax Team
Letní Módní Show - ag.Reas Agency
Tichá Dohoda
Blue Effect
Ohňostroj
Clou
The Booters-gunger rock

Neděle 15.7.2012

Vstup do areálu zdarma

pouťové atrakce

Areál otevřen každý den od 10.00 hod.

pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!
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KULIČKIÁDA u hastrmana
V neděli 6. 5. 2012 se před patnáctou hodinou začali
scházet zvědavci a nadšenci do hry zvané kuličky. Tato hra
je velmi stará, ale opět stále oblíbenější. V současné době
proniká do sportovní sféry. Nejenže je vhodná pro
neohraničenou věkovou kategorii, ale je zároveň velmi
nenáročným sportem. Nerad bych ubíral ze slávy kuliček,
vždyť snad každý kuličky alespoň jednou v životě hrál. Při
hře je třeba mít pevnou ruku, dobrou taktiku a zdatné nohy,
průměrný hráč při turnaji udělá přibližně 100 dřepů.
Jak to vypadalo u rybníku Vratislav v kuličkovou neděli?
K turnaji jsme využili Stezky hastrmanů, přesněji hřiště
vybudovaného speciálně pro kuličky. Turnaj byl rozdělen
do dvou kategorií: Junioři (do 12 let) a Dospělí. Celkem se
zúčastnilo 14 závodníků. Někteří přišli přímo na turnaj,

někteří šli kolem a se zájmem sledovali jednotlivé souboje.
Pro účastníky byl přichystán k občerstvení čaj a moučník,
kterými v chladném odpoledni nikdo nepohrdl. Celkem se
hrálo na sedm důlků, z nichž jeden byl díky startovací čáře
ukryté ve vysokém porostu pod náspem speciální, pro
fajnšmekry.
Díky Bohu nám počasí vyšlo přesně, finálové rozstřely se
hrály již za mírného mrholení. První cenu v kategorii
Juniorů si odnesl Tomáš Matys a v kategorii Dospělých
zvítězil kolemjdoucí Venca Kouřimský, který se nedal a porazil hráče a hráčky z nedalekého Cvikova, ale i z Prahy.
za pořádající tým YMCA Brniště
Lukáš Kuc

Nástin programu
Oslav 660 let obce Brniště
a oslav Dožínek ZOD
Pátek 14. 9.
Akademie školy Brniště se znalostní soutěží pro děti
z historie obce
Toulky minulostí - přednáška L. Smejkala historika
vlastivědného muzea
Zpěvandule
Historický film z Lužických hor
Sobota 15. 9.
Fotbalový turnaj pro děti
Dožínkový průvod
Vystoupení skupiny historického šermu
a rytířský turnaj na koních
Schovanky, Scarabeus
Stánkový prodej, tradiční řemesla
Zábavně sportovní program pro děti a mladé duchem
Neděle 16. 9.
Bohoslužby BJB a ŘKC
Poznávací výlet okolím Brniště
Po celý víkend
výstava pohledů z minulosti do současnosti

INZERCE

Pedikúra, manikúra a nehtová modeláž
DOCHÁZKOVÁ SLUŽBA
Chcete mít zdravé a profesionálně upravené ruce a nohy? Nemáte čas nebo možnost docházet do salonu?
Neradi se nacházíte v cizím prostředí? Právě pro Vás je připravená DOCHÁZKOVÁ SLUŽBA.
Nabízím kompletní pedikérské a manikérské služby a další péči o ruce i nohy. Dále nabízím poradenskou
činnost – ráda poradím, jak správně pečovat o pokožku a nehty. A to všechno v pohodlí Vašeho domova.

Tat'jana Čechalová

Tel. 773 698 786
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Výšlap na Ralsko
Trampská osada Stone City si Vás dovoluje pozvat na
pohodový výšlap na Ralsko a večerní posezení u ohně s
kytarou dne 16. června.

trampská medaile). Po výstupu a návratu máte možnost se
kouknout a posedět na našem osadním fleku a poslechnout si či zazpívat s námi táborové písně.

Jak to bude probíhat???? Sraz bude na třech místech.
V 8.00 h u Zahrádky paní Zdislavy (zastávka autobusu),
a to pro domorodce z Brniště, Luhova a Hlemýždí. Pro
domorodé obyvatelsto Velkého Grunova je připraven sraz
na hřišti v 8.30 h. Pro méně zdatné, důchodce a kojence je
připraven sraz u Zlaté Lípy v Novinách pod Ralskem kolem
9.15 h. Na vrcholu dostane každý účastník camrátko (malá

Co s sebou?? Boty, jídlo na celý den a k tomu pití a dobrou
náladu. Ti, kteří by chtěli předvést něco ze svého umění, si
vezmou hudební nástroje. Piána, harfy, varhany nechte
doma…..
Info. na mitomek@tiscali.cz
Za T. O. Stone City Tomek Miroslav

OZNÁMENÍ
Po dobu letních prázdnin budou knihovny
v Brništi i ve Velkém Grunově uzavřeny.
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 2. června 2012 oslavili zlatou svatbu
manželé Jaroslav a Anděla Řeháčkovi
z Velkého Grunova.
Do dalších let přejeme mnoho zdraví
a společných chvil.
Děti s rodinami a SPOZ v Brništi
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Měli jsme jedno jméno místo dvou,
šli jsme cestou jedinou.
Teď zbyly mi jen vzpomínky,
jak u cestičky kamínky.
30. června uplyne pět let od úmrtí Pepy Kancnýře.
O vzpomínku prosí Míla

POZOR !!! V souvislosti s uvedením autobusové linky společnosti COMPAG se ukončí provoz odpoledních spojů
společnosti ČSAD č. 3 a 8 na lince (500)266 Stráž pod Ralskem – Brniště (dosud provozovány ve dnech pondělí až
čtvrtek pouze v období školního vyučování s odjezdem v 15:05 z Brniště a v 15:30 ze Stráže p.R.).

INFORMACE KE ZMĚNÁM JÍZDNÍHO ŘÁDU
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Střelecký kolotoč
Nějaký čas jsem se s vámi, občany, nepodělila o mé
střelecké zážitky. Ano, je pravda, že jsem byla trochu
v jednom kole.
Již zimní sezóna (vzduchovka) byla z těch lepších, ba
i nejlepších. Vyhrávala jsem, doslova co se dalo a vyrovnávala si osobní rekordy. V lednu jsem se
nominovala na mezinárodní závody do Mnichova, kde
jsem podala výkony 397 a 396 ze 400 možných. S takto
dobrými výsledky jsem byla až v druhé desítce.
Nicméně mi to zajistilo start na ME ve Finsku po boku
Katky Emmons a Adély Sýkorové. Na ME ve Finsku
jsem se potýkala se zdravotními problémy a výsledek
393 byl slušný, ale ne světový. Katka Emmons získala
stříbro a jako tým jsem skončila s děvčaty o dva body
na čtvrté příčce. Na tomto šampionátu získal Ondra
Rozsypal účastnické místo pro OH a já jsem dostala
„za odměnu“ olympijskou přípravu po boku našich
olympioniků, která probíhala v Kataru a Berlíně. Já jsem
se účastnila přípravy v Berlíně.

Pomalu jsme se přesunuli do letní sezóny. První kolo
KZR v Plzni jsem v malorážce skončila na druhém
a prvním místě. Ve finále jsem přestřílela Katku
Emmons. V nedalekém okolí, v Manušicích, jsem v malorážce také bodovala, a v obou disciplínách jsem brala
první pozici. V leže 591 ze 600 možných a v třípolohovém závodě 587 ze 600 možných a nový
osobní rekord byl na světě. Po těchto
závodech přišel střelecký svátek. Na největším závodě, konaném v ČR na GP of
Liberation, jsem v malorážce v třípolohovém
závodě bodovala a jako nejlepší z našich řad
jsem v konkurenci se světem skončila na
9. pozici. Po těchto výkonech jsem se
připravovala na Světový pohár v Miláně na
střelnici v Brništi. Příprava probíhala důkladně, ale bohužel jsem nemohla až tak nasimulovat podmínky, které na mě čekaly
v Miláně. V Miláně jsem se umisťovala až
v druhé polovině pole závodnic, ale to nejcennější, co jsem si odvezla, jsou zkušenosti
pro další vrcholné akce. Na tomto šampionátu jsem byla svědkem zlaté a stříbrné medaile Katky Emmons, která má neskutečnou
formu před OH. Po návratu z Milána jsem
opět stála v Plzni na střelnici a bojovala
o cenné body ve druhém kole KZR. V malorážce jsem získala stříbro a zlato ve
vzduchovce.
Co mě čeká nadále? Krátký odpočinek,
zkoušky ve škole a tvrdá příprava na další
závody a při troše štěstí možná i cesta do
Kazaně na Akademické mistrovství světa!
Ale nepředbíhejme
Klára Bartošová

Klára s Kateřinou Emmons a Adélou Sýkorovou na ME ve Finsku
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Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Den před Velikonočním pondělím se v Luhově uskutečnil
1. ročník turnaje ve stolním tenise. Sešlo se celkem 9 hráčů,
což umožnilo hrát systémem „každý s každým“ na dva malé
vítězné sety. Zápasy byly vyrovnané a některé měly velmi
vysokou úroveň. Historicky 1. vítězem se stal Tomáš Toráň,
který jako jediný nepoznal během celého turnaje hořkost
porážky. Na 2. místě skončil Karel Kabeš a 3. byl Václav
Kadraba. Za všechny hráče i diváky bych chtěl poděkovat
obci Brniště, která zapůjčila prostor k odehrání turnaje a pingpongový stůl. Všichni zúčastnění byli s turnajem velmi
spokojení a těší se na jeho další pokračování.
Mgr. Robin HORÁČEK

Fotbalový klub Brniště informuje
Článek do minulého Zpravodajství jsem končil pozvánkou
na utkání v Žandově. V tomto utkání naši podali výborný
výkon a po zásluze vyhráli 4:1, když branky dali Marek
Hruška 2x, Pavel Stand a Roubych. V dalším zápase naši
hráči přivítali asi nejlepší tým soutěže ze Svoru. Po zajímavém průběhu nakonec naši hráči vyhráli 3:2, když
vítězná branka padla 10 minut před koncem a dali si ji
hosté sami. Naše dvě branky dali Marek Hruška a Michal
Kopecký. Následovalo utkání v sousední Lindavě, kde
jsme vyhráli lehce 3:0, když branky dali P. Stand 2x a Marek Hruška. Následně hostili naši hráči rezervu z Bukovan.
Po vyrovnaném prvním poločase, který skončil naším
vedením 2:1, nakonec domácí vyhráli vysoko 7:1. Branky
dali M. Kopecký 3x, M. Hruška 2x, J. Zelenka a svou první
branku v dresu dospělých dal Michal Švarc. Následovalo
utkání opět na domácím hřišti proti druhému týmu v soutěži
Sloupu. Zápas byl vyrovnaný i na branky, až v 88. minutě
se podařilo hostům dát vítěznou branku a naši prohráli 1:2.
Naši branku dal z pokutového kopu Pavel Kopecký.
Následovalo utkání v sousedních Pertolticích, kde po
těžkém boji naši vyhráli 3:2. Naše branky dali Pavel Luft 2x
a Pavel Stand. V následném utkání na domácím hřišti naši
hráči přivítali asi nejslabší tým v soutěži z Horní Libchavy.
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Toto utkání naši vyhráli opět vysoko 7:1. Branky dali Marek
Hruška 3x, Pavel Luft, Michal Švarc, Milan Zelenka a Pavel
Kopecký. Zatím poslední utkání, na něž se sešlo málo
hráčů, se snad ani nemělo konat. Naši cestovali do
Cvikova k tamní rezervě a prohráli vysoko 8:0. Ještě nás
čekají čtyři zápasy, dva doma a dva venku. Takže se
nakonec uvidí, jak to dopadne s eventuálním postupem do
okresního přeboru.
Mladší žáci začali svoje jarní zápasy na hřišti v Bukovanech, kde vyhráli 2:1. Branky dali Aleš Kožmín a Petr
Pavlovec. Další utkání už nebyla tak úspěšná jako to první.
Ve druhém kole přivítali doma Staré Splavy a vysoko
prohráli 1:5, když jedinou branku dal Martin Větrovský.
Následující cesta do Zákup, které vedou soutěž, pro nás
znamenala vysokou prohru 0:14. V dalším týdnu přijela
k nám sousední Mimoň a také vysoko vyhrála 11:0. Po
tomto utkání naši hráči cestovali do Skalice a i tam prohráli
11:1, když jedinou branku dal opět Martin Větrovský.
Zápas 27.5. hráli doma proti Dubé a skončil vítězstvím 3:1
pro hosty. Na některá utkání chyběli někteří hráči, přesto
věříme, že se soutěž důstojně dohraje.
Za FK Zlatohlávek Ladislav

ZAJÍMAVOST
Bratři Cyril a Metoděj a Mistr Jan Hus
Co se vám vybaví, když se řekne bratři Cyril a Metoděj?
Nejvíce lidem pravděpodobně pojem „hlaholice“. Co se
vám vybaví, když se řekne Mistr Jan Hus? Pravděpodobně
jeho upálení. Možná některým dva státní svátky hned za
sebou a tedy dva volné dny.
5. 7. si připomínáme bratry Cyrila a Metoděje, pocházející
z řeckého přístavního města Tesalonika. Stali se
křesťanskými misionáři a v 9. stol. přišli mezi Slovany.
Toužili mluvit při bohoslužbách srozumitelnějším jazykem
než latinou, aby všichni lidé
rozuměli a tak vymysleli
základ slovanské abecedy
„hlaholici“ a do ní překládali
Bibli - Boží slovo a také ji
používali při bohoslužbách.
Bible se tak lidem více
přiblížila a měli možnost ji
všichni porozumět.

Byl upálen proto, že kritizoval v církvi nemorální jednání
mnohých kněží i papeže. V církvi bylo mnoho vedoucích,
kteří ji zneužívali k vlastnímu obohacení a k násilnému
ovládání druhých lidí. Nežili podle láskyplného Kristova
učení, proto Mistr Jan vystoupil s kritikou, ale byl umlčen.
Díky němu i mnohým dalším kněžím, kteří chtěli žít správně
podle Bible, se začala Evropou šířit vlna tzv. protestantské
reformace a dala vznik mnohým novým církvím.

6. 7. si připomínáme upálení
Mistra Jana Husa,
katolického kněze, který žil
na přelomu 14. a 15. stol.

Všichni tři muži mi jsou velkým
vzorem, Cyril a Metoděj svou
touhou po srozumitelnosti pro
všechny lidi, vzdělané i nevzdělané. Mistr Jan svou touhou
nebát se v lásce nazvat špatné
věci špatnými i přesto, že ho to
stálo život.
Ani jeden z nich nebyl lhostejný
k lidem kolem sebe a k jejich
potřebám, nebuďme ani my.
Ke kresbám Dany Čápové
napsal Miloš Matys
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Oživlé památky na téma „V zahradách“
9. – 10. června netradiční prohlídky na zámku Lemberk,
rekonstruované zahrady včetně Bredovského letohrádku
a vodárenské věže.
Prohlídky v každou celou hodinu od 10:00 do 15:00
Každou červnovou sobotu ve 14:00 mimořádné prohlídky
zámeckého parku v Zákupech

Vartenberské slavnosti
Sobota 23. června v areálu velké pláže
ve Stráži pod Ralskem
Dobový trh s řemeslníky, kejklířské a šermířské
vystoupení, dělostřelecká show,
gotická ohňová show s ohňostrojem
Výlety do minulosti
5. – 8. července vždy od 9:00 na hradě Grabštejn
Akce plná pohádek a představení pro rodiny s dětmi.
Vstupné 100/70 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.

International MTB marathon Malevil Cup
15. – 17. června, závody pro hobíky, děti,
MTB-orienťáky i ČP v bike-trialu,
kategorie pro handicapované,
rodinná Čoko jízda, doprovodný program

Vláček - HORSKÝ EXPRES
Cvikov - Jonsdorf - Oybin a zpět
Úterky a čtvrtky v červenci a srpnu,
9:30 odjezd ze Cvikova, zpět z Oybinu v 15:00
Jízda vláčkem zdarma, nutná rezervace jízdenek

Slavnosti Lužickohorských luk
Sobota 16. června u Myslivny v Horní Světlé,
dopoledne soutěžní klání pro tříčlenná družstva,
výstava fotografií, odpoledne jarmark

Středověké umění na Českolipsku
Do prosince 2012 probíhá výstava v Galerii
českolipského muzea. Díla románského a gotického
umění - plastiky, umělecké řemeslo, nástěnné malby
a architektura Českolipska.

Jarmark v Lückendorfu
Neděle 17. června od 11:00, kočárové jízdy
ve středověkých kostýmech, hod podkovou
a zruční řemeslníci

Z REGIONU
Finanční příspěvky na modernizaci rentgenu ve Stráži pod Ralskem
Město Stráž pod Ralskem dlouhodobě podporuje a nyní se
podílí na modernizaci a digitalizaci současného
rentgenového pracoviště v budově polikliniky ve Stráži pod
Ralskem. Toto odborné zdravotnické pracoviště slouží
nejenom obyvatelům Stráže pod Ralskem, ale je
využíváno i občany okolních obcí. Modernizace
rentgenového pracoviště je finančně velmi náročná, proto
paní starostka s paní místostarostkou oslovily vedení
těchto obcí a místní podnikatele se žádostí o finanční
příspěvek. Na tuto žádost doposud reagovaly kladně tyto

tři obce: Brniště, Osečná, Noviny pod Ralskem a tři
společnosti: ČEZ, Praktik systém s.r.o. a Penta spol. s r.o.
Je nutné ocenit a poděkovat za tento vstřícný přístup, který
je projevem solidarity a soudržnosti. Představitelé těchto
obcí a společností jasně dávají najevo, že jim nejsou zájmy
občanů lhostejné.
Ve Stráži pod Ralskem 23.5.2012
Ing. Eva Kočová, tajemnice MěÚ Stráž pod Ralskem

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Na stránkách www.brniste.cz si můžete prohlédnout fotogalerii s mnoha fotografiemi z akcí, které v poslední
době probíhaly.
Dvouměsíčník Zpravodajství uvítá příspěvky všech spolků a organizací, které působí a vyvíjejí svou činnost v naší obci.
Články, fotografie, zprávy, inzeráty a příspěvky do společenské rubriky posílejte na adresu zpravodajstvi@brniste.cz,
nejlépe jako přílohu (fotografie ve formátu JPG) nebo předávejte členům redakční rady.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma. Inzeráty předávejte na podatelně OÚ nebo posílejte na
adresu Zpravodajství.
Ceník inzerce pro ostatní subjekty:

Celá strana A4
Polovina strany
Čtvrtina strany
Osmina strany

1 000
500
300
150

Kč
Kč
Kč
Kč
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