BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
konec roku se kvapem blíží a je tu čas pro nové Zpravodajství. Chtěl bych se v něm poohlédnout za posledními
dvěma měsíci.
V říjnu jsme v kulturním domě v Brništi důstojně přivítali
7 narozených občánků. Tato akce patří k radostným událostem, neboť je dobře, když se naše obec stále rozrůstá.
Z těch pracovních bych Vás rád informoval o dalším jednání
s technikem Povodí Ohře o možnosti vyčištění části spodního toku Brnišťského potoka. Cílem je odstranit vegetaci
a naplaveniny, a tím zajistit lepší odtok vody při deštích
a tání sněhu.
Další významné jednání bylo zcela z jiné oblasti. S panem
farářem Horniakem jsme na litoměřickém biskupství navštívili pana generálního vikáře. Důvodem návštěvy bylo
dohodnout možnosti a společný postup záchrany a budoucnosti brnišťského kostela. První kroky budou směřovat
k ošetření asi 300 let starých lip rostoucích okolo kostela.
Finanční prostředky se na ně pokusíme získat z programu
Ministerstva životního prostředí na údržbu zeleně.
V současné době probíhají stavební práce na dvou mostech
a jedné lávce po loňských povodních. Na provedení těchto
staveb není mnoho času. Vyhovuje i současné počasí, kdy
neprší, nesněží ani příliš nemrzne. Díky tomu, že se mosty
opravují najednou v širokém okolí, došlo k částečnému
zpomalení staveb. Nestíhá se na základě prováděcí dokumentace připravovat armovací konstrukce základů mostů.
Koncem listopadu by se měly práce znovu naplno rozeběhnout. A tak Vás prosím o trpělivost, neboť mosty a lávka
budou určitě pěkné a budou sloužit občanům mnoho let.
Nastal čas adventu a Vánoce se nezadržitelně blíží.
Chtěl bych Vám touto cestou popřát jejich klidné
a pohodové prožití v kruhu svých nejbližších bez
shonu a stresu. Těším se na Vás na setkání při zpívání
dětí u vánočního stromku 22. 12. v 17,00 hodin.
Do nového roku 2012 Vám všem přeji hodně pevného
zdraví, štěstí, lásku, mnoho úspěchů a splnění všech
přání.

Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Zastupitelstvo obce
a redakční rada Zpravodajství
vám přeje
hodně šštěstí,
těstí, lásky, úspěchu,
svátky klidné, bez spěchu.
V tomto čísle najdete:
OÚ informuje
Rozhovor s Bohumilem Kaslem
Mikuláš
Jízdní řády

Nenechte si ujít
Mikulášská nadílka v KD Brniště startuje 3. prosince od 14 hodin velkou diskotékou
Předvánoční setkání seniorů v KD ve V. Grunově 9. prosince od 18 hodin
Mikulášská nadílka v KD ve V. Grunově 10. prosince od 13 hodin
Adventní koncert v BJB Oáza Brniště v neděli 11. prosince od 15 hodin
Zpívání u stromečku na návsi ve čtvrtek 22. prosince od 17 hodin
Půlnoční bohoslužba v BJB Oáza Brniště v sobotu 24. prosince ve 24 hodin
Sportovní ples v KD Brniště 14. ledna od 20 hodin
Myslivecký ples v KD ve V. Grunově 4. února od 20 hodin
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
11. zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo ve středu 26. října
V úvodu zastupitelé projednali a schválili rozpočtové
opatření a schválili návrh směrnice pro inventarizaci majetku a závazků obce pro rok 2011. Panem starostou byli
jmenováni členové inventarizačních komisí.
Komise pro kulturu a sport podala zastupitelům návrh
oslav 660-ti letého výročí obce Brniště, které připadají na
rok 2012. Tento návrh bereme na vědomí a pověřujeme
komisi, aby v tomto plánování dál pokračovala a připravila
zastupitelům konkrétnější informace (např. ohledně vydání historických pohlednic, brožur, zajištění programu a jeho
cena…)
Schválili jsme návrh „Dohody o spolupráci naší obce při
rozvoji a údržbě projektu Stezka hastrmanů s Podralským
nadačním fondem ZOD“. Dále kladně reagujeme na žádost MS DIANA Brniště a schvalujeme, aby obec podala
žádost na PF o bezúplatný převod cesty okolo myslivecké
chaty (p.č.879/10) do vlastnictví obce.
Pan starosta nás informoval o uskutečněných výběrových
řízeních na veřejné zakázky na obnovu lávky a opravu betonového mostu, obojí poškozené při srpnových povodních v roce 2010. U obou zakázek je termín realizace
1. 11. - 31. 12. 2011.

Zastupitelé do 25. 11. podají návrhy na výši odměn za rok
2011 pro členy komisí a občany, kteří pracovali pro obec.
Odmítli jsme žádost ČRS MO se sídlem v Mimoni o pronájem rybníka v Brništi u nádraží. Neshledáváme důvod ke
změně nájemce, kterým je nyní MS DIANA. Naopak, jsme
vděčni za současného nájemce, který se o rybník řádně
stará.
Starosta informoval zastupitele, že na KD ve Velkém Grunově byla opravena atika a oplechování z důvodu zatékání do sálu, a to v ceně 65 tis. Kč. Bude nutno také opravit
štít do ulice, padá a zatéká do něj, jeho oprava bude stát
cca 40 tis. Kč.
Projednali jsme možnost zakoupení traktoru Belarus pro
potřeby obce. Multikáry jsou již značně staré a jejich
opravy jsou rok od roku nákladnější. K traktoru je možné
postupně dokupovat potřebné vybavení (pro odklízení
sněhu, čištění vozovek, vysekávání příkopů, valník,…)
Zjistíme ještě podrobnější informace k tomuto traktoru
a poptáme se tam, kde ho používají a na příštím zastupitelstvu budeme o tomto znovu hovořit.
Na závěr jsme ještě diskutovali s občany o jejich připomínkách a podnětech.
Zapsal Miloš Matys

OÚ INFORMUJE
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou
pohromou v roce 2010
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Odbor rozvoje a strategie regionální politiky. Cena díla
vzešla z výběrových řízení dle zákona 137/2006 v platném znění. 90% ceny je hrazeno z dotace, zbylých 10% z vlastních
zdrojů obce.
Obnova mostu M – 01 u mlýna v Brništi
Realizuje na základě výběrového řízení firma N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. s nabídkovou cenou
2 900 202,- Kč, termín realizace listopad-prosinec 2011
Obnova lávky L – 01 u autobusové zastávky poškozené povodní v srpnu 2010 k. ú. Velký Grunov, obec Brniště
Realizuje na základě výběrového řízení firma S a M silnice a mosty a.s., Česká Lípa s nabídkovou cenou 1 960 038,- Kč,
termín realizace listopad-prosinec 2011
Oprava betonového mostu M – 02 poškozeného povodní v srpnu 2010 k. ú. Velký Grunov, obec Brniště
Realizuje na základě výběrového řízení firma Vertico s.r.o., Ústí nad Labem s nabídkovou cenou 1 451 111,- Kč, termín
realizace listopad-prosinec 2011

Prodej palivového dřeva – po těžbě v obecních lesích
-

Žádosti do pořadníku přijímá na obecním úřadě paní Chládková
Žádost mohou podat občané, kteří nemají vůči obci žádné pohledávky
Cena prostorového metru měkkého dřeva 500,- Kč
Cena prostorového metru tvrdého dřeva 600,- Kč
Platba v hotovosti při dodávce panu Jedinému nebo panu Netíkovi

Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 budou na základě žádosti občana vydávány nové typy občanských průkazů se strojově čitelnými údaji a
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým čipem. Občanské průkazy budou menší, zhruba
ve velikosti kreditní karty. Výměna není povinná. Nový průkaz dostanou ti, kterým končí platnost ke konci letošního roku.
Při podávání žádosti si žadatelé budou moci vybrat typ OP – s čipem či bez čipu. Podstatná změna je v místě podání
žádosti. 30. 11. 2011 skončila možnost podat žádost o občanský průkaz v Mimoni i v dalších matričních úřadech. Nově
bude možné podání u úřadů s rozšířenou působností, což je pro občany naší obce Česká Lípa.
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Často se na stránkách Zpravodajství dočtete o úspěších mladých střelců Kláry Bartošové a Petra Plecháče, kteří jsou
z naší obce. S otázkami jsem se proto obrátila na člověka, který se střeleckému sportu a střeleckému oddílu v Brništi věnuje
řadu let. Je jím pan Bohumil Kasl.
Pane Kasle, prozraďte čtenářům, co Vás ke střeleckému sportu přivedlo?
Střeleckému sportu se věnuji od roku 1960, i když jako
sport nebyl zpočátku mou hlavní prioritou. Trošku jsem
koketoval s parašutismem a se sportovním létáním. Hlavním impulzem ke sportovní střelbě se stal vyhraný a ne
příliš důležitý závod z malorážky na okresní úrovni. Pak
jsem si chtěl dokázat, že to nebyla náhoda. Když se povedl
i druhý závod, už nebyla cesta zpátky. Začal jsem se sportovní střelbě věnovat naplno. Účastnil jsem se soutěží na
vyšší úrovni jak doma, tak i v zahraničí. Jak šel čas, vystřídal jsem řadu střelnic. Od Mimoně, kde jsem začínal,
přes Českou Lípu, Plzeň, Prahu, Manušice až po Brniště,
kde jsem zakotvil, doufám nastálo.

Co by bylo dobré zlepšit, co Vás zlobí?
Je to především vandalismus a loupežnické sklony především z řad našich mladých spoluobčanů. Nechápu, co je
vede k ničení a pomalování nových autobusových zastávek. Nechápu, co je vede k vandalským útokům na zařízení v Lesním zátiší. Nechápu, co si slibovali od zlodějského
vniknutí do areálu střelnice. Mohu je však ujistit, že vyšetřování tohoto incidentu není ještě ukončeno. A věřím, že
pachatelé budou brzy dopadeni a usvědčeni.
Aby byla lepší morálka a chování k obecnímu, spolkovému i soukromému majetku si jistě přejí všichni
slušní lidé. Tak Vám držím palce, aby byli pachatelé
odhaleni.

Tak to se střelectví věnujete již hodně dlouho, že?

Pojďme se ohlédnout za Vašimi úspěchy v soutěžích
v letošním roce. Jste stále aktivním střelcem?

Když bilancuji těch 50 let a čas strávený po různých soutěžích, střeleckých utkáních, střelnicích, velmi často na úkor
rodiny, tak je to opravdu pěkná řádka let. Ale ničeho nelituji.
Střelba je velmi individuální sport, kde úspěch či neúspěch
úzce závisí na připravenosti jedince. Člověk se tak učí
a musí spoléhat skutečně sám na sebe. Proto mi nic neříkají kolektivní sporty. Tak, i kdybych měl volbu jiného sportu, byl by to zase sport individuální.

Má padesátiletá střelecká kariera už má pochopitelně vliv
na mou střeleckou výkonnost. Přesto se mi podařilo
zvítězit v tomto roce na několika prestižních závodech
severočeského regionu a to především ve služební pistoli
a velkorážní pušce. Ani v rámci klubu nejsem ještě na
odepsání. Co si přát víc? Do střeleckého důchodu se ještě
nechystám!

Pojďme se teď společně podívat do našeho střeleckého klubu v Brništi.
Historie střelectví v Brništi se začíná psát v roce 1970, kdy
byla v bývalém lomu nad Lesním zátiším vybudována sportovní střelnice. Jak roky plynuly, tak se neustále svépomocí
zkvalitňovalo střelecké zázemí. Šlo to krůček po krůčku, na
co stačily finance. Postupně se střelnice se svými parametry zařadila mezi nejlepší v našem okrese. Své vyžití
tu vedle sportovních střelců našli i myslivci, majitelé zbraní
a v neposlední řadě i mládež. Všem zájemcům o střelbu
jak kondiční, zdokonalovací nebo vzduchovkovou, se
instruktoři klubu věnují s maximální péčí. Činnost má kvalitní úroveň.

To slyším velice ráda. Rozhovor spolu tvoříme na
sklonku roku 2011.
Rád bych využil příležitosti a prostoru, který mi byl ve
Zpravodajství poskytnut. Dovolte mi, abych jménem Střeleckého klubu Brniště popřál všem spoluobčanům do nového roku 2011 optimismus, pevné zdraví, spokojenost
v zaměstnání i doma. Rád bych jim v neposlední řadě
poděkoval za tolerantnost, kterou v průběhu roku projevovali k našemu trošku hlučnějšímu sportu.
Děkuji za Vaše odpovědi. Přeji Vám osobně i všem
členům oddílu pevnou ruku, hodně elánu a chuti do
další práce.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Každá práce, každá činnost přináší jistě radost, co
Vás na té Vaší nejvíce těší?
Velmi si považuji, že střelecká a sportovní činnost na naší
střelnici má stoupající úroveň. Podařilo se nám v tomto
roce otevřít internetové stránky našeho střeleckého klubu.
Těší mě, a nejenom mě, úspěchy mladých střeleckých
reprezentantů z naší obce Klárky Bartošové a Petra
Plecháče. Svým talentem, pílí a sportovními úspěchy se
prostříleli až mezi absolutní střeleckou elitu České republiky. Díky svému sportu se podívali až na druhou stranu světa. Petr Plecháč do Singapuru na Olympijské hry mládeže
a Klárka Bartošová na Olympiádu vysokoškoláků do Číny.
Věřte, že se svých reprezentačních povinností zhostili velmi zodpovědně. Ostudu Česku neudělali, právě naopak.
Jejich dosavadní střelecký vývoj naznačuje, že mají velkou
šanci být velmi slavní. Už nyní výrazně zviditelňují svou
a naši obec Brniště. Velmi mě i všechny v oddíle těší přístup
OÚ Brniště a pana starosty k záležitostem střeleckého
klubu. Oceňujeme, že pokračuje letitá tradice soutěže ve
vzduchovkové střelbě mládeže “O putovní pohár starosty“.

Poslední vteřiny před první ranou
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Komise pro kulturu a sport
Blíží se konec kalendářního roku a s ním završujeme i první
rok působení naší komise. V tomto roce jsme se sešli jako
komise celkem sedmkrát. V polovině roku jsem se ve Zpravodajství již zmiňoval o naší činnosti, a tak se nyní dotknu
jen těch věcí, kterými jsme se zabývali v druhé půli roku.
V tomto roce proběhla tradiční setkání, při kterých po léta
funguje dobrá spolupráce se Sdružením Eva: vítání občánků, Den matek. Setkání seniorů nás letos teprve čeká. Díky
za program na těchto akcích velkou měrou patří našim
dětem z obecní školky a školy.
A o čem jsme jednali na našich setkáních? Nápadů a podnětů, co v obci dělat, je vždy hodně, ale řekli jsme si, že
někdy méně je více. A tak převážnou část našich setkání
nyní věnujeme přípravě výročí obce v roce 2012. Z tohoto
důvodu jsme dospěli k názoru, že připravované obnovení
Masopustu v obci uskutečníme o rok později.
Oslavy 660letého výročí obce Brniště plánujeme na
14. - 16. 9. 2012. Pátek bude nejprve věnován dětem
a v podvečer si přijdou na své i milovníci historie. Sobotní

dopoledne bude sportovně laděné. Po obědě se všichni
přesuneme na lesní zátiší v Brništi, kde bude zábava jak
pro děti, tak pro dospělé. Připravujeme nevšední atrakce
pro děti a folkovou muziku pro dospělé. Věříme, že si
sobotní večer užijeme a každý si tam najde to své. Nedělní
den bychom všechny rádi pozvali na procházku s výkladem po památkách Brniště. K oslavám připravujeme
vydání historických pohledů a další zajímavosti z historie.
V září se tedy máme na co těšit, proto si již teď poznamenejte tento termín.
V době, kdy budete číst tento článek, budou již známi
vítězové fotosoutěže „Život v naší vesnici“, o které se určitě
ještě dočtete v novoročním Zpravodajství.
Je před námi Advent a s ním i čas očekávání. Věřím, že si
během této doby všichni najdeme chvíli na odpočinek a při
nějaké příležitosti se potkáme. Jednou z takových je již
tradiční Zpívání u vánočního stromu, na které vás chceme
s našimi školáky pozvat.
Za komisi sepsal
Lukáš Kuc

OKÉNKO MŠ A ZŠ
Od začátku školního roku 2011 - 2012 naše ZŠ a MŠ Brniště absolvovala již dva poznávací výlety po Českolipsku.
Nejprve jsme navštívili Modlivý důl ve Svojkově, Skalní hrad Sloup a Panskou skálu v Práchni.
Na druhém výletě děti poznávaly naše okresní město - Českou Lípu. Zde jsme prošli Vlastivědné muzeum, náměstí
T. G. Masaryka, Vodní hrad a Červený zámeček. Už nyní plánujeme a těšíme se na další výlety.

Společné focení u Panské skály
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Dík za Stezku hastrmanů
Tolik hastrmánků, kteří svým zpěvem pozdravili otevření
své stezky před brnišťskou školou, se ve zdejších rybnících
určitě nevyskytuje. Zato je však můžeme už bez kostýmků
potkávat na zábavně naučné stezce, která byla v příznivém podzimním odpoledni v pátek 21. října slavnostně
otevřena přestřižením pásky předsedou představenstva
Zemědělského obchodního družstva panem ing. Kubíčkem a starostou obce panem ing. Pastorkem. Bohatá
účast veřejnosti, dětí i dospělých, svědčí o značném zájmu
o tuto nebývalou kulturně sportovní atrakci, určenou především rodinám s dětmi.
Přítomní se společně vydali po stezce, kde se nepřestali
divit mnoha zábavným a sportovním zařízením, dřevěným
sochařským prvkům, tabulím s naučným popisem přírodních jevů v okolí obce. V závěru se děti pobavily veselým
programem se soutěžemi a odměnami.

Stezku hastrmanů slavnostně otevřeli
starosta Ing. Ivan Pastorek
a za Podralský nadační fond Ing. Petr Kubíček

Vše svědčilo o dokonale promyšleném projektu Podralského nadačního fondu, který ve spolupráci se Zemědělským obchodním družstvem a obcí Brniště, Stezku
hastrmanů vybudoval.
Poznávat svůj domov a jeho blízké okolí, zahrát si a zasportovat v klidném přírodním prostředí - co víc si mohou
naše děti přát?
Všem, kteří se o Stezku hastrmanů zasloužili, upřímně
děkujeme slovy desetileté Danušky: "Děkujeme moc, že
jste tu stezku postavili, že tady budeme mít klid, budeme si
tam chodit hrát a odpočívat a budeme doufat, že jí nikdo
nezničí."
Iva Tomková

Jedna ze soutěží u Brnišťského (mysliveckého) rybníka

Děti i dospělí se bavili u závěrečných soutěží a tanečků
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K ZAMYŠLENÍ
MIKULÁŠ
Co se vám vybaví pod jménem Mikuláš? Některým
mnohokrát dětmi opakovaná básnička, jedna z mnoha
o Mikuláši: „Mikuláš ztratil plášť, Mikuláška sukni, byli oba
smutní“, jiným možná knížky o Mikulášovi a jeho patáliích
(vtipné příběhy o jednom malém klukovi z pera francouzského spisovatele Reného Goscinny). Kdo to však byl
Mikuláš doopravdy? Ten Mikuláš, kterého si připomínáme
nejvíce v předvečer jeho svátku 6. prosince a který nosí
dětem dárky.
V Brništi stojí kostel svatého Mikuláše, na vstupní
bráně od školy ke kostelu je jeho socha, v mnoha zemích
světa je různým způsobem připomínán jeho život a lidé mu
projevují úctu. Proč? Čím byl tak zajímavý? Podívejme se
trochu do historie.
Jeho narození je datováno mezi lety 280 až 286 a jeho
smrt do let 345 až 352. Byl významným biskupem církve
v Myře v Lykii (současné město Demre na jižním pobřeží
Turecka). Vynikal ve štědrosti k potřebným lidem (vše co
vydělal a později i zdědil po svém bohatém otci, věnoval
chudým a církvi), byl velkým obhájcem nespravedlivě obviněných a v neposlední řadě zkušeným teologem a obhájcem křesťanské víry.
Jeho život je prodchnut mnohými legendami, o kterých
zde nyní již psát nebudu, jež však něco říkají o tom, o jak
výjimečného muže šlo - křesťana, který zanechal v dějinách lidstva velmi výraznou stopu. Dnes se tato „jeho
stopa“ trochu ztrácí. Skutečný svatý Mikuláš již mnohým
nic neříká. Svatým je totiž proto, že miloval Pána Boha
a člověka, žil podle Boží vůle přesně tak, jak o tom mluví
Pán Ježíš v evangeliích: „…miluj Hospodina, Boha svého,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou
myslí…miluj svého bližního jako sám sebe…“ Toto je náš
Mikuláš. A jeho život a poselství, které zvěstoval je hodno
následování.
Jeho laskavé obdarovávání chudých a potřebných, tak
trochu napodobujeme večer 5. prosince a v západních
zemích o Vánocích 24. prosince večer nebo 25. prosince
ráno (svatý Mikuláš je v angličtině Santa Klaus – takže se
jedná o tutéž a samou osobu, žel reklamy ne vždy dobře
její podobu a symbol ztvárňují). Na Mikuláše dáváme dárky
dětem, o Vánocích dáváme dárky pod stromeček jeden
druhému. Dáváme dárky, protože to je jeden z našich
projevů lásky, tak jako u Mikuláše. Dáváme dárky, jako
symbol toho největšího daru, který byl dán lidstvu o Vánocích – narození Pána Ježíše Krista. Také Mikuláš přijal
tento největší dar, který radikálně změnil jeho život ke
službě druhým. Pán Ježíš Kristus, v kterého Mikuláš věřil,
se nabízí jako ten největší dar i nám.

Přeji všem, abychom mohli prožít dotek Boží lásky,
nebojme se a zkusme se této Lásce otevřít, můžeme začít
třeba zamyšlením o svatém Mikuláši a věřím, že toho
nebudeme litovat…něco se pak totiž v našich životech
a v našich vztazích začne měnit…k lepšímu…a v tomto
světě, který je často plný špatných zpráv, můžeme pak být
zdrojem dobrých zpráv.
S přáním Božího požehnání všech dnů příštích,
Miloš Matys
pastor baptistické církve v Brništi

Socha sv. Mikuláše v Brništi

Zde mohla být vaše reklama:
Firmy a organizace sídlící v Brništi mají inzerci ve Zpravodajství zcela zdarma.
Ceník černobílé inzerce pro ostatní subjekty:
Celá strana A4
1 000 Kč
Polovina strany A4 (A5) 500 Kč

Čtvrtina strany A4 (A6)
Osmina strany A4 (A7)

300 Kč
150 Kč

Inzeráty je možné přinést na podatelnu OÚ nebo poslat na adresu zpravodajstvi@brniste.cz.
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KULTURA A VOLNÝ ČAS
Obec Brniště vás srdečně zve
v pátek 9. prosince 2011
v 18 hodin na

předvánoční
setkání
seniorů

A Slovo se
stalo tělem a
přebývalo
mezi námi.
Spatřili jsme
jeho slávu,
slávu, jakou má
od Otce jednorozený

Syn,
plný
milosti a
pravdy.
Jan 1:14

pohoštění
vystoupení dětí ze ZŠ Brniště
k poslechu i tanci hraje Vostyband
Autobus pro návštěvníky:
17.30 v Luhově
17.45 v Brništi na návsi
ve 24.00 pojede autobus zpět
Kulturní dům
ve Velkém Grunově
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Vánoční koncert skupiny Čechomor
10. prosince od 19 hodin, Divadlo F. X. Šaldy Liberec

Výstava domácích betlémů
1. až 8. prosince od 10.00 do 16.00 hodin
v Loveckém zámečku Pachtů z Rajova
pořádá Společnost přátel historie města
Jablonného v Podještědí
Jízda parním vláčkem s mikulášskou družinou
v sobotu 3. prosince
dopolední jízda v 9.20 hodin,
odpolední v 13.20 hodin
trasa z hl. nádraží Liberec do Hrádku nad Nisou a zpět
cena pro dospělého 25 Kč, děti zdarma
Podvečer s betlémem na zámku Zákupy
v sobotu 10. prosince v 16.30
živý betlém na nádvoří zámku
od 15 do 19 hodin prohlídky sedmi slavnostně
osvětlených a vyzdobených interiérů

Herrnhuterské hvězdy v Oybině (Německo)
výstava probíhá celý prosinec
od 10.00 do 16.00 hodin
Přijďte a nechte se svátečně naladit výstavou
o symbolu světového bratrského společenství.
Betlémské hvězdičky
úterý 13. prosince od 17 hodin
malý vánoční koncert mimoňského pěveckého sboru
Zpěvandule v prostorách Městského muzea
Vánoční jarmark v Jilemnici
sobota 17. prosince na náměstí
v 8.25 na zahájení příjezd Krakonoše,
program po celý den, v 17 hodin závěrečný ohňostroj

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 9. prosince 2011
oslaví zlatou svatbu
manželé Václav a Zdenka Bartošovi.
Do dalších společných let přejeme
mnoho zdraví, štěstí, lásky a porozumění.
Děti s rodinami

ZE ŽIVOTA V OBCI

Vítání občánků proběhlo 16. října v KD Brniště
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JÍZDNÍ ŘÁDY – AUTOBUSY
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JÍZDNÍ ŘÁDY – VLAKY
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SPORT
Brnišťský fotbal na podzim
V minulém čísle jsem končil informacemi o utkání s Pertolticemi, po kterém následovalo utkání v Horní Libchavě.
Toto je nováček, který postoupil až ze šestého místa
IV. Třídy, a podle toho také hraje. Naši hráči tam vyhráli
vysoko 7:0 a Horní Libchava je poslední v tabulce po
podzimní části. V dalším zápase doma přivítali naši hráči
tým rezervy Cvikova. I v tomto utkání naši vyhráli stejně
jako před týdnem, a to 7:0. Následně jsme cestovali do
Dubnice, kde se našim utkání vůbec nepovedlo. Ještě
7 minut před koncem naši vedli 2:1, jenže nezvládli závěr
a nakonec prohráli 2:3. Po tomto zápase přijeli k nám
Holany a odvezli si porážku 0:6. V posledním podzimním
utkání venku jsme cestovali do Oken. I tady naši hráči
vyhráli vysoko, 5:1. V posledním utkání podzimu naši
přivítali sousední Noviny. Po dopoledním utkání dosud
prvního Sloupu, který doma prohrál, se nám naskytla
možnost při výhře postoupit na první místo v tabulce.
Utkání bylo těžší, než jsme čekali, ale nakonec naši vyhráli
1:0 a posunuli se do čela podzimní tabulky.

minulou a podzimní část této. V závěru schůze jsme
domlouvali přípravu Sportovního plesu, který se koná
14. 1. 2012 v Kulturním domě v Brništi.
Co se týká mladších žáků, tak ti také dohráli svoji soutěž.
V minulém Zpravodajství jsem jako poslední zmínil utkání
v Mimoni. Po něm hráli naši žáci doma se Skalicí a prohráli 0:3. Následně cestovali do Dubé, kde odehráli nejlepší zápas podzimní sezony. Po bojovném výkonu zde
vyhráli 2:1. V posledním utkání podzimu na domácím hřišti
hostili tým z Doks a prohráli 0:9. K poslednímu utkání
cestovali do Horní Libchavy, kde hrálo pouze 7 hráčů,
a proto jsme prohráli 0:6. Během zimní přestávky bude
potřeba zajistit dobré vedení družstva žáků.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.

Chtěli bychom vyzdvihnout výkon našeho nejlepšího hráče Michala Kopeckého, který dal během podzimu 19 branek a patří mu první místo v tabulce střelců.

Ohlédnutí za sportovní sezónou
Petra Plecháče

Po posledním utkání se konala v restauraci Kulturního
domu v Brništi členská schůze, kde jsme hodnotili sezonu

Uplynulá malorážková sezóna byla ve znamení čtvrtých
míst. Mezi sportovce nejméně oblíbené umístění (dle jeho
vlastních slov) Petr potvrdil v soutěži jednotlivců na
Mistrovství České republiky. V polohovém závodě LM x 40
se na něho usmálo štěstí
a svým výkonem pomohl
trojčlennému družstvu
k získání titulu Mistr České
republiky pro rok 2011.
Ač se Petrovi získání čtvrtých míst zdá být ne tak
dobrým, dá se na toto
umístění nahlížet jako na
umístění na pěkném
čtvrtém místě (poznámka
redakce). Za reprezentaci
Brniště děkujeme, k umístění blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů.

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Vaše články, fotografie, zprávy, inzeráty a příspěvky do společenské rubriky, stejně jako podněty a náměty posílejte
s uvedeným telefonním kontaktem autora článku na adresu zpravodajstvi@brniste.cz , nejlépe jako přílohu.
Maximální velikost příspěvku je jeden a půl strany ve formátu A4, po domluvě je možné otisknout i delší příspěvek.
Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky upravovat a podle potřeby krátit a v případě hanlivého příspěvku jej
neotisknout. Velice uvítáme, pokud váš příspěvek bude obsahovat i kvalitní fotografii.
Nezapomeňme na „Společenskou rubriku“, kam můžete zasílat svá přání, poděkování, vzpomínku nebo
gratulaci. Tato rubrika nahrazuje dřívější „blahopřejeme“ a jejím tvůrcem je každý z nás.
Příští vydání Zpravodajství očekávejte v měsíci únoru, uzávěrka 25. ledna 2012.
Výtvarná spolupráce paní Dana Čápová a paní Libuše Konfrštová.
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PŘÁNÍ

Šťastné a veselé....
Pravidelně v každém roce
těšíme se na Vánoce,
na stromeček, na Ježíška,
dobrou večeři a plná bříška,
máme přání, pevnou víru,
prožívat je v klidu, míru.

Když dceruška panenku a brusle rozbalila,
slza jasné oko její zakalila.
" Ale já jsem nový mobil chtěla
abych takový, jak kamarádky, měla."

Jenže - pokud chceme šťastné svátky mít,
musíme se na ně vzorně připravit.

" Já se zas na notebook těšil ",
bratr těmi slovy situaci řešil.
Zklamaný byl převelice,
žádný notebook, jen lyže a stavebnice.

Žádná ženská nemá klidu,
hned se pouští do úklidu.
Všechno myje, drhne, leští,
čistá okna - jaké štěstí!

Dříve se zas lidé sešli v každém kostele,
koledy si o půlnoční zazpívali vesele.
Nyní mnozí z nás u televize sedí,
po vánočním shonu na ni unaveně hledí.

Na co nesmí zapomenout, každý ví,
upéct mnoho druhů cukroví.
Kolik třeba mouky, cukru, ořechů a másla,
to vám žádná asi nepoví.

Po Štědrém dnu se zas klidné chvíle vrátí,
každý po svém volný čas si krátí,
klid je též na sněhobílých stráních,
saně ani lyže nejezdí už na nich.
V teple domova se mládež televizi, počítačům věnuje,
neúnavně celý svět na internetu sleduje.

Konečně je všechno uklizené,
mísy cukroví jsou připravené,
z ledničky je cítit maso rybí,
jen některé dárky ještě chybí!
Táta rychle auto startuje,
do města se na nákupy putuje.
V Kauflandu i v Lidlu, v Penny,
všude kde jsou nízké ceny,
v akci koupí levné zboží,
do kufru ho sotva složí.

Zkrátka - vánoční svátky se stále mění,
co bývalo - už není!
Ale přesto - přejeme Vám, milí přátelé,
aby ty letošní Vánoce
byly š ť a s t n é a v e s e l é....
Iva Tomková

Po tom shonu bolí celé tělo,
jistě by si odpočinout chtělo,
únavou se oční víčka klíží,
avšak Štědrý den se kvapem blíží.
Konečně den vytoužený tady,
nadešel čas a všichni pospolu
při večeři sedí u stolu.
Ozdobený stromek jasně září,
ratolesti dychtivě se tváří,
na nejhezčí chvíli čekají,
kdy si dárky pod stromečkem rozdají.

Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 2. prosince 2011 nákladem 500 ks.

