BRNIŠTĚ

Brniště Luhova Velkého Grunova
2016
2 DUBEN
/ KVĚTEN

V tomto čísle najdete
Rozhovor s hejtmanem Martinem Půtou
Výroční zpráva obce
Zajímavosti z brnišťské knihovny
Rozpis fotbalových zápasů
Brnišťský půlmaraton

Nenechte si ujít
Jarní otevírání stezky Hastrmanů v sobotu 16. dubna od 13:30, start od obecního úřadu
Vítání občánků v neděli 24. dubna od 14:00 na OÚ Brniště
Rybářské závody pro dospělé v sobotu 30. dubna od 6:00 na rybníku Vratislav
Brnišťský půlmaraton v sobotu 30. dubna od 10:00 na Lesním zátiší
Pálení čarodějnic v sobotu 30. dubna v 18:00, odchod od prodejny COOP
Rybářské závody pro děti v sobotu 7. května od 6:00 na rybníku Vratislav
Oslava dne matek v sobotu 7. května od 18:00 v KD Velký Grunov
O putovní pohár starosty, střelecká soutěž pro děti v sobotu 28. května na střelnici
Dětský den v Brništi v sobotu 28. května od 14:00

Vážení spoluobčané.
Letošní velikonoční svátky jsou již za námi. Příjemný byl
nový svátek Velký pátek, a tak jsme si díky němu užili více
volných jarních dnů. V půlce února proběhl již čtvrtý
brnišťský masopust. Účast byla poměrně velká, škoda jen,
že počet masek oproti předchozím letům značně ubyl. Jako
každý rok děkuji všem, co se podíleli na jeho přípravě.
Obzvlášť poděkování patří paním kuchařkám z mateřské
školky za skvělé koláče a koblihy, firmě Prominent za chutné zabíjačkové speciality a žákům za kulturní program.
Všechny investiční akce plánované pro letošní a příští rok
jsou ve fázi příprav. Akce „Brniště - chodník II. etapa“
a výměna střešní krytiny včetně věžičky kaple sv. P. Marie
ve Velkém Grunově jsou těsně před výběrovým řízením na
zhotovitele. Vodovod „Trendy“ je před vydáním stavebního
povolení a v rámci přípravy hřiště v Luhově se dokončuje
projektová dokumentace pro stavební povolení. Opravy výtluků na místních komunikacích po zimě plánujeme na
počátek května.
Díky digitalizaci katastrálních map obce se ukazuje spousta
nesrovnalostí mezi mapou a skutečností. Pro narovnání tohoto stavu žádají často občané o odkup obecních pozemků.

I obec a tedy zastupitelstvo má povinnost prodávat pozemky za ceny reálné v místě a čase. Proto byla zadána
tvorba cenové mapy obecních pozemků odhadci, ze které se
bude při prodeji pozemků vycházet.
Jistě jste si všimli, že koncem března byla dokončena
výměna střešní krytiny na kostele sv. Mikuláše. Trvala tři
roky a nyní je v plánu provedení stavebně-historického
průzkumu kostelní věže s cílem její postupné rekonstrukce.
Největší událostí posledních dní byla návštěva pana hejtmana Libereckého kraje v naší obci za účelem setkání se
zastupiteli a veřejností. Přišlo asi patnáct občanů, kterým
bych rád poděkoval za účast a hlavně za věcné a aktuální
dotazy, které se většinou týkaly stavu krajských komunikací. Pan hejtman nepospíchal a strávil jak s občany, tak
i zastupiteli téměř tři hodiny. Na závěr bych Vás chtěl
pozvat na všechny jarní sportovní a kulturní akce, které
pořádá obec, Podralský nadační fond nebo místní spolky.
Budu se těšit, že se na některých z nich určitě potkáme.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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Ze 14. jednání zastupitelstva dne 24. 2. 2016 na PVS obce
Zastupitelstvo po řádném zveřejnění projednalo a schválilo
prodej několika drobných pozemků a pacht (nájem) pozemku o výměře 5582 m2 ve Velkém Grunově. Dále diskutovalo
o pozemcích, které užívají a chtějí odkoupit občané Brniště
a Velkého Grunova, kde je však nejprve potřeba vyřešit
další vlastnické vztahy.
Pro II. etapu budování chodníků v Brništi (směrem ke
kulturnímu domu) uzavřelo zastupitelstvo kupní smlouvu
s Povodím Ohře, s. p. na odkoupení opěrné zdi vodního díla
za cenu 30.000 Kč.
Pro III. etapu výstavby chodníků (od návsi k Bonanze)
zastupitelstvo projednalo nabídku a schválilo smlouvu na
koordinační činnost této akce. Byli osloveni 4 projektanti
k předložení nabídky pro vytvoření projektové dokumentace. S občany, kteří mají pozemky v „zájmovém“ území,
bylo jednáno a všichni se stavbou souhlasí.
Obec obdržela pouze jednu nabídku na opravu střechy
a věžičky na kapli Panny Marie ve Velkém Grunově, z tohoto důvodu je vyhlášena výzva nová. Na vypracování
průkazů energetické náročnosti 10 obecních budov se sešly
dvě nabídky, z nichž zastupitelstvo vybralo firmu PKV
Humpolec za cenu 66.327 Kč.
Dále zastupitelstvo schválilo bezúplatné zapůjčení areálu
Lesního zátiší pro akce Podralského nadačního fondu v termínech 29. 7. - 7. 8. 2016, 26. 8. - 28. 8. 2016 a 11. -13. 11.
2016. „Kavárna“ na Lesním zátiší po dobu konání tradiční
pouťové slavnosti v červenci 2016 bude pronajata podnikatelce z Velenic za cenu 5000 Kč.
Bylo schváleno poskytnutí dotace v částce 100.000 Kč
z rozpočtu obce pro rok 2016 Fotbalovému klubu Brniště na
činnost oddílu, údržbu hřiště, nákup míčů, cestovné a dopravné a platby rozhodčím.

Prestižní ocenění
European Business Awards
Obec Brniště získala prestižní ocenění v oblasti nakládání
s odpady.
Naše - tedy Vás občanů Brniště - příkladné vytrvalé
působení v oblasti ochrany životního prostředí umožnilo
firmě ASEKOL rozvinout potenciál a díky tomu se této
firmě podařilo získat jedno z nejvýznamnějších ocenění
v oblasti ochrany životního prostředí. Prestižní ocenění
European Business Awards je uznáním vynikajících výsledků v rámci celé Evropské unie. Výherce vybírala odborná
porota složená ze 132 předních evropských podnikatelů,
politiků a akademiků. Cenu Ruban d’Honneur v kategorii
Environmentální a udržitelný rozvoj se firmě ASEKOL podařilo získat v konkurenci více než 32 000 firem z 33 zemí.
Společnost ASEKOL získala tuto cenu jako jediná česká firma a potvrdila tím svoji pozici evropského lídra v oblasti
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Firma
ASEKOL si je také vědoma důležitosti osvěty a připravuje
programy pro veřejnost a školy, kde informuje o nutnosti
třídění a recyklace elektrozařízení, která obsahují nebezpečné látky ohrožující životní prostředí i naše zdraví.
Ocenění firmy ASEKOL je tak současně důkazem, že
společnost si důležitost odborné recyklace elektrozařízení
dobře uvědomuje.
Tímto způsobem firma ASEKOL děkuje občanům Brniště
za dlouhodobou spolupráci. Jako výraz úcty a poděkování
byl obci udělen Certifikát European Bussiness Awards.

Na žádost Centra pro zdravotně postižené Libereckého
kraje zastupitelstvo schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši 1.500 Kč. Dále byla poskytnuta částka 3.000 Kč
organizaci Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace Česká Lípa. Hornicko-historickému spolku pod
Ralskem zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 1.000
Kč.
Zastupitelstvo diskutovalo o možnosti zásobování pitnou
vodou v části obce Nový Luhov a v části Velkého Grunova
(zadní cesta) a v budoucnu rozhodne, zda a v jaké výši případně poskytne domácnostem příspěvek na vybudování
vlastního zdroje pitné vody tam, kde není možnost připojení
na veřejný vodovod.
Obec podala žádost o dotaci na Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje pro naše dobrovolné hasiče na zakoupení
4 dýchacích přístrojů a 1 plovoucího čerpadla, vše v hodnotě cca 175 tis. Kč, z toho podíl obce by činil cca 50 %.
místostarosta Ing. Igor Jediný

Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 27. 4. a 25. 5. od 17 hodin
v zasedacím sále obecního úřadu.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s hejtmanem, Bc. Martinem Půtou

V podvečer 21. března navštívil naši obec Martin Půta, hejtman Libereckého kraje. Měli jsme možnost se s ním potkat
několikrát během dožínkových slavností. Historicky poprvé se jednalo o besedu s občany a zastupiteli. I pro čtenáře
Zpravodajství přinášíme formou rozhovoru ohlédnutí za tímto setkáním.
Pane hejtmane, co byste v úvodu řekl o našem kraji?
Liberecký kraj je rozmanitý, každý jeho kout je něčím
zajímavý a ojedinělý a myslím si, že lidé, kteří si vybrali
Liberecký kraj k životu, jsou tady i spokojeni. Největším
benefitem našeho kraje je jasně příroda, kterou má každý na
dosah ruky.
Pro rozvoj cestovního ruchu a především plnohodnotný
život lidí je nesmírně důležitá infrastruktura, na jejímž
zlepšování Liberecký kraj intenzivně pracuje. Do oprav
silnic jsme např. jen za rok 2015 investovali 235 milionů ze
Státního fondu dopravní infastruktury a rozpočtu Libereckého kraje, dalších cca 300 milionů z ROP a přibližně 450
milionů korun z povodňových dotací.
Intenzivně podporujeme rozvoj sociální oblasti, ale nejen
v našem kraji se potýkáme s nedostatkem míst v domech
pro seniory. Liberecký kraj jako jeden z posledních také neměl hospic, tedy zařízení pro nevyléčitelně nemocné.
Podařilo se nám myšlenku, o které naši předchůdci posledních deset let pouze hovořili, uvést k životu. Hospic
Libereckého kraje přijal první klienty na začátku roku 2016,
šlo o investici za cca 100 milionů korun, která je však
nenahraditelná.
Když se řekne komunikace v majetku kraje, vnímáme
jejich neuspokojivý stav. Tento stav je jistě třeba vidět
v širších souvislostech závazků z dřívější doby (splátky
úvěrů). Co se připravuje v rámci našeho regionu? Dočká

se opravy silnice ve směru od Mnichova Hradiště přes
Ralsko do Mimoně? Jak budou opravovány silnice
procházející naší obcí, které jsou silnicemi III. třídy, ale
jejich stav je opravdu špatný?
V posledních letech jsme se soustředili zejména na opravy
silnic v oblastech, které postihly povodně. Nyní se chceme
věnovat dalším oblastem. Postupně opravujeme další vozovky, avšak záleží především na financích. Bohužel naši
předchůdci si na opravy některých silnic vzali před 8 lety
úvěr, který splácíme a ještě dlouho splácet budeme. Ročně
je to 123 mil. Kč na splátkách úvěrů a úroků. Přitom půjčování peněz na opravy silnic není podle mého dobré řešení,
spíše je vhodné hledat nějaký způsob spolufinancování (stát
– kraj). V posledních dvou letech právě toto probíhá.
V letošním roce budeme opravovat silnice za 450 mil. Kč,
na příští rok připravujeme další projekty. V seznamu silnic
jsou i ty v okolí Brniště, v projektové přípravě je např.
Postřelná – Velký Valtinov, připravují se projekty na opravy
významných silnic mezi Mimoní a Doksy či v Zákupech.
Nejdřív opravíme zejména silnice II. stupně, které vedou
regionální dopravu. Nyní se projektuje silnice z Mimoně na
hranici kraje, která je opravdu ve špatném stavu. Připravujeme dále projekt na zpřístupnění bývalého vojenského
letiště v Ralsku, obchvat Mimoně a také projekt obchvatu
Zákup, kde trpí silnice zejména velkou kamionovou dopravou směřující do společnosti IAC.
(pokračování na následující straně...)

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Rozhovor s hejtmanem, Bc. Martinem Půtou (dokončení)
Jak se staví Liberecký kraj a samospráva k připravovanému obnovení těžby na Tlustci?
Pokud se má v obci něco těžit, je první a hlavní předpoklad,
aby se těžař domluvil se správou obce a občany na nějaké
kompenzaci. Vždy, když se někde těží písek nebo kámen, to
odnáší především okolí. Dopravní zatížení, prach, hlučnost… Dokud žádná taková dohoda mezi těžařem a obcí
neexistuje, tak ani kraj nebude dávat žádné souhlasné
stanovisko. Co se týká konkrétně Tlustce, musela by se
uskutečnit stavba obchvatu Luhova, která dopravu odvede.
Musí být ale hotový dříve, než by se začalo těžit a pak se
o něj musí těžař také starat. Nicméně v Regionální surovinové strategii LK se objevuje i podmínka, že by se většina
vytěženého kamenem odvážela po železnici. A já bych také
trval na smlouvě mezi těžařem a krajem, kde by toto bylo
podmíněno, a v případě porušení platily tvrdé sankce.

Také v našem kraji je velmi důležitý Integrovaný záchranný systém, potřebné je vykrytí území z pohledu
dojezdu záchranné služby. Zlepšily se podmínky, je
dostatek lékařů? Jaký je stav v našich dvou krajských
nemocnicích?
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje je ve
vynikajícím stavu a zajišťuje ji dostatek lékařů i odborného
zdravotnického personálu. Největší investicí uplynulých
měsíců byla obnova vozového parku, kdy Liberecký kraj
pořídil dvacet nových sanitních vozidel Rychlé zdravotnické pomoci (RZP). Pořizovací cena vozidel Mercedes
Benz Sprinter, včetně zástavby, technologického a přístrojového vybavení, činila 79 mil. 600 tis. Kč.
Do modernizace a rekonstrukce nemocnice v České Lípě
jsme v posledních třech letech investovali celkem 56 mil.
541 tisíc Kč, např. na zateplení objektů, rekonstrukci LDN,
nákup přístrojového vybavení apod. Momentálně připravujeme plán investic do budoucna, zejména mířených na
modernizaci přístrojů a vybavení, tak aby byla zajištěna co
nejlepší péče. Chceme také, aby obě naše nemocnice (Česká
Lípa, Liberec) spolu více spolupracovaly a v rámci spolupráce lépe využívaly kapacity, které jsou k dispozici.
Citlivá je jistě sociální oblast, o pomoci potřebným, ale
také o zneužívání systému sociálních dávek se často
hovoří. Jaký je Váš názor?
V každé obci jsou lidé, kteří potřebují nějakou pomoc.
Rozhodování o nich by mělo být na úrovni obce, protože
místní vědí nejlépe, kdo si pomoc zaslouží a kdo je ochoten
dodržovat pravidla jako všichni ostatní. Naopak pomáhat
těm, kteří nejsou ochotni odvést něco na oplátku obci, podle
mého nemá smysl. Všechny slušné lidi, kteří odvádí daně
a něco pro obec dělají, to minimálně demotivuje.
A nyní dotaz nadregionální – otázka pozemkové vyrovnání s Polskem, ochrana českého území v souvislosti
s těžbou uhlí na polské straně?
Zde je situace podobná jako v případě, kdyby se obnovila
těžba na Tlustci. S předpokládaným rozšířením těžby uhlí
v oblasti dolu Turów dojde k výraznému snížení vydatnosti
vodních zdrojů popřípadě i vysychání individuálních zdrojů

pitné vody. Dopad na zásobování pitnou vodou a odkanalizování oblasti (Frýdlantsko, Hrádek nad Nisou) zasáhne
nejméně 30 tisíc obyvatel. Proto očekáváme z polské strany
kompenzaci v případě, že k tomu dojde.
Liberecký kraj nesouhlasí ani s návrhem navracení pozemků v katastru obcí Chrastava, Bulovka a Horní Řasnice,
které Ministerstvo vnitra ČR předložilo svým dopisem jako
možné kompenzační plochy pro řešení územního dluhu
České republiky vůči Polsku z roku 1958. Nejenom, že bychom přišli o území, kde se nachází vodní či nerostné zdroje, ale navíc by měly na naše obce negativní dopad aktivity,
které na polské straně chystají. Ať už jde o další výstavbu
větrných elektráren nebo již zmíněné rozšíření povrchového
dolu v Turówě.
Podnikatelé to nemají při shánění nových mladých
pracovníků jistě jednoduché. Dobrým příkladem
v oblasti podpory učňovského školství je místní zemědělské družstvo…
ZOD Brniště jsou prvními, kteří podepsali spolupráci mezi
firmou a školou na území Libereckého kraje, což mě moc
těší a také je dávám všem dalším za příklad. Navíc podporují další odvětví vzdělávání, konkrétně zemědělské, neboť
až dosud většina stipendijních programů mířila a míří
zejména na technické profese.
Pane hejtmane, co byste závěrem vzkázal čtenářům?
Příjemně mě překvapilo, kolik lidí si přišlo popovídat
v Brništi o tom, co kraj může a co nemůže a zajímá je, co se
děje v jejich okolí. Ti, co byli na besedě, určitě pochopili, že
se o Brniště a kraj nepostará nikdo lépe než oni sami. Pokud
chtějí, aby veřejné věci fungovaly, nemůžou to nechávat jen
na druhých, ale také občas něco říci nebo s něčím pomoci.
Vážený pane hejtmane, děkuji Vám za rozhovor. Přeji
Vám hodně zdraví, sil, úspěchů a tvůrčího elánu ve Vaší
nelehké práci.
Pro Zpravodajství připravila Mgr. Daniela Pastorková
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Novinky z naší školy
Zimní období přineslo do naší školy poklidné dny, které
jsme věnovali pilnému učení, poznávání a také tvoření při
výtvarné a pracovní výchově. Každý pátek jsme vyjížděli
na plavecký kurz do Stráže pod Ralskem, kde se děti pod
vedením zkušených plavčíků učily základům plavání. Před
Velikonocemi kurz skončil a děti si užily prvních hodin
tělocviku, zatím ještě v tělocvičnách při kotrmelcích a gymnastice, ale s nově pořízeným sportovním náčiním. Teď
už se všichni těšíme, až vyrazíme ven na hřiště. Pěkné jarní
počasí také umožní výlety do bližšího i vzdálenějšího okolí,
při kterých poznáváme na vlastní oči to, co jsme se předtím
učili z učebnic a interaktivních tabulí. Jako každý rok bude
jeden z výletů směřovat do našeho hlavního města Prahy
a pokud bude počasí přát, vyrazíme i do Krkonoš na nejvyšší horu Sněžku. Moc se těšíme, až v květnu zazpíváme
a zahrajeme maminkám k jejich svátku. Přijďte se podívat!
Kamila Matysová

7. března 2016
se pan Tomáš Čermák z Brniště dožil krásných 70 let.
Vše nejlepší do dalších let přejí manželka Helena
a syn Tomáš s rodinou
Zlatá svatba
Dne 9. dubna 2016 to bude půl století od doby, kdy si
manželé Náprstkovi řekli své ANO. Padesát let je
v lidském životě poměrně dlouhá doba a málokomu se
poštěstí urazit společně tak dlouhou cestu, která byla
naplněna okamžiky šťastnými a radostnými, ale i dny,
kdy slunce bylo pod mrakem.
„Vzpomeňte právě teď
na uplynulý čas,
v němž byly chvíle štěstí i ty,
kdy daň životu se platí,
společně jste vše překonali zas
a dnes jste ZLATÍ.“
Milí rodiče,
využíváme této příležitosti,
abychom Vám poděkovali za vše, co jste pro nás
udělali. Za to, že jste nám vytvořili domov, do
kterého se vracíme nyní i se svými rodinami.
Lenka, Víťa, Šárka a Miluška s rodinami
Dne 17. května oslaví 75. narozeniny
paní Zdenka Plesarová z Brniště.
Hodně zdraví a štěstí přejí dcera Věra s manželem,
vnoučata Andrea, Zuzana, Šárka a Stanislav s rodinami, Dominik, Jan, Patrik a pravnoučata Adam, Lucie
a Andrejka

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Ukliďme příkopy 2016
Ekodění v Ekocentru Brniště
Ohlédnutí za minulým měsícem:
V Ekocentru v březnu proběhla spousta hezkých akcí
- setkali jsme se na velikonočních dílnách, poprvé proběhl
Den zdraví s Aničkou Vomáčkovou a také bazárek dětského
oblečení. Všem návštěvníkům moc děkujeme za přízeň.
Novinkou v našem pravidelném programu je pořádání
relaxačních večerů každý týden.
Připravujeme:
9. 2.

od 9.00

13. 4.

od 15.00

14. 4.

od 16.00

16. 4.

od 13.30

20. 4.

od 15.00

21. 4.

od 16.00

23. 4.

od 14.00

27. 4.

od 15.00

28. 4.

od 16.00

30. 4.

od 10.00

4. 5.
5. 5.

od 15.00
od 16.00

11. 5.
12. 5.

od 15.00
od 16.00

18. 5.
19. 5.

od 15.00
od 16.00

21. 5.

od 9.00

25. 5.

od 15.00

26. 5.

od 16.00

Ukliďme příkopy – Ukliďme Česko,
akce pro širokou veřejnost
Ekokroužek - Moje vesnice - místo,
kde žiji
Relaxační a tvořivý večer - Výroba
olejíčků s Hankou Štroblovou
Jarní otevírání stezky Hastrmanů
- tradiční akce pro rodiny s dětmi
Ekokroužek - Den Země - oslava krajiny, kde žiji
Relaxační a tvořivý večer - Miniškola
aranžování
Tvůrčí dílny na Dni Země ve Velkém
Valtinově
Ekokroužek - Tradice pálení čarodějnic
Relaxační a tvořivý večer - Miniškola
aranžování II.
Brnišťský půlmaraton - pro sportovce, rodiny s dětmi a veřejnost
Ekokroužek - Den matek
Relaxační a tvořivý večer - Jarní
dobroty ze zahrádky
Ekokroužek - Jarní olympiáda
Relaxační a tvořivý večer - Šití látkových panenek
Ekokroužek - Pilný jako včelička
Relaxační a tvořivý večer - Šití
látkových panenek II.
Den respektu k porodu - akce pro
širokou veřejnost
Ekokroužek - Zahrádka - zpracování
naší úrody
Relaxační a tvořivý večer
- Patchwork

I nadále běží náš pravidelný program - Jóga v pondělí od
17.30, Cvičení s dětmi v úterý od 16.00 v Ekocentru, Baby
klub Hastrmánek každé pondělí, středu a pátek od 9.00 na
ředitelství ZOD.
Informace o všech našich akcích a aktivitách naleznete na
stránkách www.ekocentrumbrniste.cz anebo na facebooku
Podralský Nadační Fond ZOD.
Tým PNF ZOD

Podralský nadační fond ZOD zve všechny obyvatele
Brniště na tradiční jarní úklid okolí našich domovů. Uklízet
budeme dne 9. 4. 2016, se startem v 9.00 u Ekocentra.
Odtud se vydáme po chodníku směrem k Brništi a dále po
místní komunikaci směr Velenice. Úklid završíme posbíráním odpadků v areálu Zátiší, kde bude pro všechny pilné
sběrače připraven zajímavý program. Těšit se mohou na
soutěž o nejkurióznější odpadek či na soutěž ve střelbě na
cíl. Výherci budou sladce odměněni. Pro ostatní bude připraveno ohniště, teplý čaj a basa piva. Přijďte s námi strávit
dopoledne na čerstvém vzduchu a pomoci životnímu
prostředí!
Těšíme se na setkání a odpadkům zmar!
Tým PNF ZOD
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Rok v brnišťské knihovně
V letošním roce vyhlásilo Ministerstvo kultury grantový
program VISK 3 (Veřejné informační služby knihoven),
v němž se dá získat příspěvek na automatizaci knihoven,
zpřístupnění on-line katalogu a dalších zdrojů na internetu,
zejména prostřednictvím regionálního systému. CLAVIUS
REKS získala i naše knihovna.
Připojená knihovna bude mít v konečné fázi zpracovaný
fond v počítači, nahrávání novinek a knih ze souborů bude
automatizované (metodičky knihy nebudou muset nahrávat
při cestě do knihovny, ale přímo z knihovny v České Lípě).
Knihovna má své webové stránky, katalog vystavený na
internetu, přes počítač může půjčovat i dělat revizi.
V měsíci březnu, jako každoročně, navštívila knihovnu
mateřská škola. Prohlíželi jsme si nové knihy a některé si
zapůjčili i do MŠ. Při vrácení knih věnovaly děti do knihovny velký výkres - plakát, který se stal součástí výzdoby.
V prosinci byla knihovna mimořádně otevřená společně
s výstavou vánočně nazdobených stromků v prostorech
infocentra. Ve dnech 5., 12. a 19. prosince bylo možné
vypůjčit si knihy zdarma, a získat tak nové čtenáře. Bohužel
z řad občanů nebyl zájem.
Statistika pro rok 2015
• 45 členů, z toho 17 členů do 15 let
• 3034 svazků
• 1218 výpůjček
• Nejstarší čtenář - paní Vanišová (89 let)
• Nejdéle čtoucí čtenář - p. L. Hodouš - od roku 1970, knihovnu navštěvoval i za bývalé knihovnice paní Mařanové
• Nejvíce zápůjček - paní Chocholoušová, pan Louda, paní
Pekárková, paní Růžková.
Růžena Toráňová

INZERCE
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Výroční zpráva obce Brniště za rok 2015
Činnost samosprávy
ZO zasedalo na 10 zasedáních a přijalo 138 usnesení.
Rozpočet obce
na rok 2015 byl schválen dne 17. prosince 2014 jako
vyrovnaný ve výši příjmů i výdajů ve výši 15.006,8 tis. Kč.
Během roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření
v návaznosti na zapojení dotací a s ohledem na vývoj
příjmové a výdajové stránky.
Rozpočet po úpravách
Příjmy
19.533.361,99 Kč
skutečnost
22.851.938,47 Kč
Výdaje
22.333.879,20 Kč
skutečnost
18.216.766,23 Kč

116,99 %
81,57 %

Dotace a příspěvky
587 tis. Kč od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
- veřejně prospěšné práce
32 tis. Kč z Lesnického fondu LK na hospodaření v lesích
1.641 tis. Kč ze SFDI na vybudování Smíšené stezky pro
pěší a cyklisty
30 tis. Kč od obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R. na činnost
JSDH
1.296 tis. Kč od Ministerstva dopravy na obnovu místních
komunikací po povodních, M-05 - most u Pertoltic
pod Ralskem
2.343 tis. Kč prostřednictvím MiPO na projekt Varovné
informační systémy z OP MŽP
Pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem
z toho:
odběratelé
zálohy
místní poplatky
z přerozdělených daní

795 tis. Kč
42 tis. Kč
205 tis. Kč
368 tis. Kč
180 tis. Kč

Závazky obce ve výši 1.305 tis. Kč byly všechny ve lhůtě
splatnosti.
Oblast majetku
Obec nemá žádné úvěry a neručí žádným svým majetkem.
Nejvyšší meziroční nárůst byl na účtu stavby, kam se zařazovaly dodělané stavby chodníků v Brništi a Velkém
Grunově, smíšená stezka a most M-05.

Pochvala
Vážení občané Brniště,
projížděli jsme náhodou vaší obcí, když byl zde
pořádán masopust. Zůstali jsme a moc se nám to
líbilo, jste správná lidská společnost, tolik radosti
a zpěvu se jen tak nevidí. Přejeme vám, ať vám to
vydrží na mnoho let. Myslím, že ve velkých městech
nemají o takové zábavě ani potuchy… Vlastně to
vím, jsme Ostraváci, kteří žijí v tomto kraji teprve
4 roky.
Přejeme hodně úspěchů a mnoho štěstí do dalších let,
držíme vám palce.
S pozdravem
manželé Dvorští

Větší realizované akce z rozpočtu obce
• Výměna střešní krytiny na čp. 109 „mlékárna“ ve Velkém
Grunově v ceně 480 tis. Kč
• Nákup štěpkovače Urban SMH-170 v hodnotě 155 tis. Kč
• Smíšená stezka pro pěší a cyklisty v celkové hodnotě
2 843 tis. Kč
• Obnova mostu M-05 v ceně 1 542 tis. Kč
• Výměna šindelové střechy a drobné opravy fasády na
kapli v Luhově v ceně 190 tis. Kč
• Varovné informační systémy z OP MŽP - společný
projekt Mikroregionu Podralsko II s podílem obce ve výši
313 tis. Kč.
• Přípravné práce k vydání stavebního povolení na chodník
II. etapa Brniště k MŠ a KD ve výši 146 tis. Kč
• Výměna podlah, malování kanceláří starosty a místostarosty za 95 tis. Kč a nákup nového nábytku do kanceláře
místostarosty celkově v ceně 54 tis. Kč.
• Rekonstrukce a částečná výměna dlažby v pohostinství
KD Velký Grunov za 72 tis. Kč.
Životní prostředí
Probíhala údržba veřejné zeleně, ošetřeny byly lípy u kaple
ve Velkém Grunově a několik dalších stromů v katastru
obce.
Sběrný dvůr plní svůj účel a je občany využíván stále více.
Za rok 2015 bylo z obce předáno oprávněným firmám 12,83
t nebezpečného odpadu, 17 t skla, 27 t plastů, 27 t papíru, 26
t biologicky rozložitelného odpadu a 482 t dalšího směsného odpadu!
Základní a mateřská škola
V pěti třídách základní školy učí 6 paní učitelek a navštěvuje ji 53 žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení. O 33 dětí
se starají 2 paní učitelky.
Občané
V loňském roce se v obci narodilo 11 dětí, zemřelo 7 občanů. K 31. 12. 2015 mělo Brniště 1335 obyvatel.

POZVÁNÍ

Sdružení žen Eva informuje
Pozvánka
SŽ „EVA“ – zve všechny místní čarodějnice a čaroděje
všeho věku na letošní pálení v sobotu 30. 4. 2016.
Odchod je v 18 hodin od prodejny COOP.
Na lesním zátiší nás všechny čeká velká vatra
s malým překvapením.
Druhý ročník - ČARODĚJNICKÉ STEZKY ODVAHY
a opékání špekáčků.
Všichni jste srdečně zváni.

Zájezd na muzikál AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Kdy: v neděli 12. 6. 2016 od 14 hodin
Kde: Kongresové centrum Praha
Odjezd: od COOPu kolem 11. hodiny
Cena vstupného:
plné 590 Kč, dětské do 12 let 440 Kč
Přihláška a zaplacení vstupného do poloviny dubna
u Květy Kupkové.

Poděkování
SŽ „EVA“ – chtěli bychom poděkovat všem sponzorům,
příznivcům i členkám našeho spolku za zdárnou přípravu
a průběh letošního plesu. Velké poděkování patří také panu
Václavu Žemličkovi, který nás podpořil nemalou finanční
částkou.
Tímto nejen jemu, ale i ostatním sponzorům ještě jednou
děkujeme a těšíme se na spolupráci i v příštích letech.
Zdenka Stoklasová

PROPESKO Brnišťský půlmaraton
letos odstartuje 30. dubna
Jedná se již o 3. ročník sportovně společenské akce pro
celou rodinu. V minulých ročnících se podařilo závodníky
i veřejnost zaujmout a loni se Brnišťský půlmaraton stal
s bezmála 280 běžci největším závodem Českolipské
okresní běžecké ligy.
Start a cíl je v přírodním areálu Lesní zátiší na okraji Brniště a trasa hlavních závodů vede po brnišťské Stezce
hastrmanů, po obecních, polních a lesních cestách v okolí
obce. Na letošní ročník je připraveno několik novinek.
Trasa je nová a certifikovaná podle pravidel IAAF. Nově
byl zřízen web závodu s online registrací, pro hlavní závody
bude použita čipová časomíra, do programu byly zařazeny
firemní štafety a závod nordic walking.
Na programu je celá řada běhů všech kategorií včetně
veřejného běhu na 3 km. Pro děti je k dispozici dětský
koutek a tvořivé dílny, v obci bude běžcům bubnovat
skupina „Hluchá parta“. Kdo se letos zúčastní veřejného
běhu v masce, bude mít startovné zdarma.
Organizátory akce jsou Podralský nadační fond ZOD, obec
Brniště a sportovní oddíl Atletika Jablonné v Podještědí.
Cílem je učinit běh tradičním podnikem, který svým
významem přesáhne hranice okresu Česká Lípa.
Tomáš Vilím
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Nabídka kulturních akcí v okolí
Výstava Miniaturní modely v láhvích od 3. 4. do 8. 5.
v Městském muzeu v Mimoni
Nejnovější poznatky archeologického průzkumu v okolí
Jablonného v Podještědí 12. 4. od 16:00 hod. beseda ve
Společenském centru v Jablonném v Podještědí
Výstava Merkur – nejznámější česká stavebnice
ve výstavním sále na náměstí v Bělé pod Bezdězem,
od března do 25. června
Mezinárodní den památek a historických sídel 16. - 17.
4. na zámku Lemberk
Vzpomínková vycházka s průvodcem k pomníku padlých
(Kříž mrtvých) k 260. výročí sedmileté války 16. 4.
od 11:00 hod. na nádvoří zámku
Zpřístupnění středověké věže po oba dny od 9:00
do 15:00 hod.
Výstava Háčkovaná tradice - panenky v háčkovaných
kostýmech 16. - 30. 4. v Loveckém zámečku Pachtů
z Rájova
Jarní koncert v bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Jablonné v Podještědí 26. 4. od 16:30 hod.

Vítání ptačího zpěvu u Bredovského letohrádku
(u Lemberka), sraz za rozbřesku 6. - 7. 5.
Karel IV. - přednáška s projekcí a koncert dobových písní
k 700. výročí narození Karla IV. - 12. 5. na zámku
Zákupy, účinkuje Dr. Hana Sar Blochová: mluvené slovo,
zpěv, gotická harfa a psalteria
Koncert Pavla Šporcla a cimbálové kapely Gypsy Way
Ensemble na Lemberku 14. 5. od 20:00 hod.
Ani za milion – komedie s detektivní zápletkou autorů
Michaely Doleželové a Romana Vencla 18. 4. 2016 v 19:00
hod. v Kulturním domě Zákupy, vstupné 200 Kč
Bajky-nebajky - autorský večer Jiřího Žáčka a Jiřího
Vopálky 26. 4. 2016 v 17:00 hod. v Kulturním domě
Zákupy, vstupné dobrovolné
Tvoříme duší - 11. prezentační setkání umělců se zdravotním postižením a kulturní veřejností, zámek Zákupy
21. 5. 2016 od 13:00 hod. - slavnostní zahájení v atriu
zámku
22. 5. 2016 od 14:00 hod. - vernisáž prezentační výstavy
s kulturním programem

Výstava Retro kočárky a hračky od 1. - 31. 5. ve Společenském centru v Jablonném v Podještědí, otevřeno denně
od 10 do 17 hod.

Změna jízdního řádu do konce srpna 2016
Z důvodu uzavírky ulice Hraničářská v Mimoni od pondělí
14. 3. do středy 31. 8. 2016 (předpokládaný termín), platí na
autobusových linkách 262 Mimoň - Brniště - Zákupy
- Česká Lípa, 265 Mimoň - Brniště - Jablonné v Podještědí
(obě provozované ČSAD Česká Lípa a. s.) a 439 Ralsko
- Ploužnice - Mimoň - Stráž p. Ralskem - Brniště - Nové
Zákupy (provozovaná Compag CZ s. r. o.) výlukové jízdní
řády.
Všechny spoje ve směru Mimoň - Brniště budou vedeny po
objízdné trase po silnici II/270 a III/2709 přes Noviny
p. Ralskem. V uvedeném směru nebudou obslouženy

zastávky Mimoň Mitop, Pertoltice p. Ralskem a Velký
Grunov kulturní dům. Náhradou budou autobusy zastavovat
v zastávkách Mimoň, Žitavská (na Letné) a Pertoltice p. R.
rozc. (na hlavní silnici).
Uvedenou trasu bylo nutno akceptovat z toho důvodu, že
ulicí Pertoltická v Mimoni lze projíždět pouze jednosměrně
a provoz na spojovací místní komunikaci mezi hlavní
silnicí a středem obce Pertoltice je limitován hmotnostním
omezením na mostě přes Panenský potok.
Ve směru od Brniště do Mimoně jedou autobusy beze
změny standardní trasou přes Pertoltice.

INZERCE

Prodej
slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks
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PRODEJ
CHOVNÉ
DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů,
které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

Prodej se uskuteční:

Rozvoz proběhne ve dnech:

23. dubna
21. května
a 25. června 2016

18. 3., 19. 4., 17. 5., 7. 6.,
22. 7., 20. 9. 2016
ve 14h v Brništi na návsi

Brniště - parkoviště u pošty - 10.00 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.
Informace : Po - Pá 9.00 - 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Přijímáme objednávky na:
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex
/hnědá vejce, vysoká užitkovost/ Kuřice modré a Vlašky koroptví,
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové
a pe-kingské kachny/, Kačeny barbarie /francouzský hybrid
pižmové kačeny/, Husy bílé, kohoutci, Krůty /kanadské
širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kali-mera, Brojlerová kuřata
a Perličky

Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o.,
tel. 567212754, mob. 731701331
gallusextra@centrum.cz
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Ymkaři z Brniště zvou všechny školou povinné čtenáře brnišťského
Zpravodajství na Cestu kolem světa!
Staňte se spolu s námi na týden cestovateli - dobrodruhy,
kdy se se svými učenými společnostmi pokusíte obeplout,
přeletět či objet celý svět.
S hrdiny Julese Verna a týmem vedoucích zažijete spousty
napínavých chvil při etapových hrách a na výletech
po Lužických a Žitavských horách, vyzkoušíte svůj um při
rukodělných tvořeních, užijete si noční táborové romantiky

při ohních za zpěvu písní a dra-matických výstupů vlastní
tvorby. Každý cestovatel je přes den zván do anglických
klubů 19. století mezi dámy a gentlemany - do klubu
„Biograf svět“, „Knihomol“ či „Karban“. Nejen tato
táborová dobrodružství, ale i mnohé další prožijete letošní
léto od 20. do 27. srpna na chatě Seleška s ymkaři z Brniště
a okolí.
za tým YMCA Lukáš Kuc

SPORT
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FK Brniště informuje
V neděli 20. 3. 2016 naši hráči odehráli první jarní V utkání jsme představili nového hráče ze Skalice,
utkání doma proti našemu sousedovi z Lindavy. Po brankáře Petra Svobodu. Naše branky dali: Michal
bojovném výkonu vyhráli zaslouženě vysoko 5:1. Kopecký 2x, Pavel Luft ml. 2x a Milan Trégr.

Rozpis jarní části dospělých:
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
27. kolo
28. kolo
29. kolo
30. kolo

Hor. Libchava – Brniště
Brniště – Pertoltice
Brniště – Loko Č. Lípa B
Mimoň B – Brniště
Brniště – N. Oldřichov
Tuhaň – Brniště
Brniště má volno
Polevsko – Brniště
Brniště – Zahrádky
Okna - Brniště
Brniště – Noviny
Jestřebí – Brniště

ne
ne
ne
ne
ne
ne

10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.

16:00
15:00
15:00
15:00
15:00
17:00

ne
ne
ne
ne
ne

22. 5.
29. 5.
5. 6.
12. 6.
19. 6.

17:00
15:00
17:00
15:00
17:00

so
ne
ne
so
ne
so

9. 4.
17. 4.
24. 4.
7. 5.
15. 5.
21. 5.

10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
11:00

ne
ne
ne

5. 6.
12. 6.
19. 6.

10:00
10:00
10:00

Starší žáci:
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo

Brniště má volno
Kam. Šenov – Brniště
Brniště – Nový Bor
Cvikov - Brniště
Stráž p. R. – Brniště
Brniště – Doksy
Dubnice – Brniště
Brniště má volno
Brniště – Kam. Šenov
Nový Bor – Brniště
Brniště – Cvikov
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POZVÁNÍ

FOTOHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM / PŘILETĚLI ČÁPI!
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Přiletěli čápi!
Letní byt na komíně bývalé grunovské mlékárny si opět
začali opravovat naši oblíbení černobílí cestovatelé.
Po příletu čapího samečka na konci března dorazila
v pondělí 4. dubna i čápice.
Jsme rádi, že jejich cesta na daleký jih a zpět byla úspěšná,
a doufejme, že se jim v letošní sezóně opět zadaří i odchov
mláďat.

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, adventních a vánočních akcí
i aktuální informace obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 18. května 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 8. dubna 2015 nákladem 500 ks.

