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Nenechte si ujít
Dožínky v sobotu 29. srpna
Koncert na ruční zvony v Oáze v pátek 4. září
Výlet do Hřenska v sobotu 5. září

V tomto čísle najdete
Rozhovor s Jitkou Mankoveckou z Klokánku
Eko dění a dobrodružství na Tlustci
Výsledky střeleckého poháru
Rozpisy fotbalových zápasů

Vážení spoluobčané,
čas letních prázdnin se nám přehoupnul do své druhé poloviny. Je to již pět let, co v srpnu 2010 v Libereckém kraji
náhle uhodily po velkých deštích ničivé povodně. Letos řešíme opačný extrém, i když ne s tak dramatickými dopady.
A to je sucho! V době, kdy píši tento úvodník, bylo na řadě
toků, nevyjímaje i naše potoky, nařízením vodoprávního
úřadu zakázáno čerpat vodu pro jejich nízkou hladinu.
Ve svém úvodu se ještě vrátím k poslednímu víkendu
v květnu. V sobotu místní střelci ve spolupráci s obcí připravili již tradiční soutěž ve střelbě ze vzduchovky
„O putovní pohár starosty“. Soutěže se zúčastnilo asi dvacet
šikovných mladších i starších dětí a výsledky se dočtete
uvnitř tohoto čísla. V neděli jsme v obřadní a zasedací místnosti s radostí přivítali šest našich novorozených občánků.
24. června jsme společně s místostarostou převzali za třídění odpadů pohár za sedmé místo v kategorii obec Libereckého kraje v soutěži Zlatá popelnice. Tuto soutěž vyhlašuje
každoročně Krajský úřad v Liberci společně s rmou EKOKOM. K předání ocenění došlo na vrcholu Ještědu.

Další akcí byla tradiční Brnišťská pouť. Počasí nám přálo,
neboť nebylo vedro ani nepršelo. Myslím si, že program byl
pestrý pro všechny věkové kategorie a úžasný byl opět
ohňostroj. Je však skutečností, že akcí podobného typu je
v blízkém i vzdálenějším okolí více, což může mít dopad na
návštěvnost. Příští rok to bude šedesát let od zahájení pořádání našich poutí. K tomuto výročí bychom proto chtěli připravit ještě o něco atraktivnější program.
V rámci oprav drobných sakrálních staveb v majetku obce
v měsíci červenci proběhla výměna dožitého smrkového
šindele za nový modřínový na střeše kaple v Luhově. Ještě
provedeme drobnou opravu vnější omítky s nabílením a nátěrem vstupních dveří.
Dle plánu a projektových příprav v termínu probíhá výstavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty mezi Brništěm a Velkým Grunovem. Dále se realizují práce na varovném systému proti povodním. V srpnu budou zahájeny práce na
opravě mostu přes Panenský potok u Pertoltic.
Po dlouhých urgencích byly na konci června provedeny
opravy komunikací v majetku Libereckého kraje. Zejména
silnice směrem na Lindavu, byť jen dílčími opravami, se
stala konečně sjízdnou. Podobně se zlepšil kritický stav i ve
Velkém Grunově od křižovatky na Kamenici do Brniště
a směrem na Velenice.
Nespokojenost vyjadřuji nadále se stavem komunikace
z Brniště směrem na Jablonné v Podještědí, z Velkého Grunova na Noviny pod Ralskem a z Brniště na Luhov.
Na základě ankety na pořízení kompostérů proběhla týdenní
ukázka všech třech nabízených typů. Občané se ještě mohli
v tuto dobu nově přihlásit nebo po zhlédnutí nádob ještě
upravit v objednávce velikost. Je důležité uvést, že o nanční dotaci na pořízení kontejnerů budeme žádat po vypsání
výzvy společně s dalšími obcemi Mikroregionu Podralsko.
Předpokládá se termín na podzim letošního roku. Pokud vše
dobře dopadne, mohly by se kompostéry k Vám dostat do
poloviny příštího roku.
Další významnou tradiční kulturní a společenskou akcí,
pořádanou v Lesním Zátiší, budou místní dožínkové slavnosti s termínem konání 29. srpna.
Přeji Vám hezký, klidný zbytek léta a školákům i studentům
úspěšný start v novém školním roce.
Váš starosta, Ing. Ivan Pastorek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Z jednání zastupitelstva

Nově oceněné regionální produkty

Na svém osmém zasedání dne 1. července 2015 zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6 týkající
se akce ,,Smíšená stezka pro pěší a cyklisty – Brniště“.
Rozpočtovým opatřením je řešeno nancování navázání
chodníku na krajnici silnice Libereckého kraje, které nelze
hradit z dotačních prostředků. Pan starosta informoval
zastupitele, že na celé akci bude podíl SFDI 1.709.000 Kč
a podíl obce bude 695.374 Kč (vysoutěžená cena) + náklady
na základě požadavku KSS LK 10.388 Kč za dláždění části
příkopu kostkami.
Dále starosta informoval zastupitele o požadavku poskytovatele dotace SFDI o doplnění do smlouvy o dílo s rmou
Strabag odstavec, že dodavatel stavebních prací je povinen
umožnit veřejnosprávní kontrolu ze strany SFDI a předložit
potřebné materiály. Z toho důvodu zastupitelstvo projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí
Brniště a rmou Strabag a. s. o bod XII. závěrečná ustanovení na vyžádání poskytovatele dotace SFDI.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo návrh hodnotící
komise na výběr dodavatele na opravu mostu ve Velkém
Grunově u Pertoltic. Jedná se o nabídku rmy N+N konstrukce a dopravní stavby Litoměřice s. r. o. s nejnižší
nabídkovou cenou 1.336.665,60 Kč vč. DPH a pověřilo starostu k podpisu smlouvy s touto rmou.
Po řádném zveřejnění na úřední desce zastupitelé schválili
prodeje pozemků jednotlivým žadatelům. Z důvodu ukončení nájemní smlouvy na prodejnu Velký Grunov stávající
nájemkyní bylo na úřední desce zveřejněno oznámení o pronájmu prodejny od 1. srpna 2015. O nájem projevil zájem
jeden uchazeč, a to Vi Van Tui. ZO schvaluje pronájem
nebytových prostor p. Vi Van Tui, předpokládá se zahájení
prodeje v průběhu srpna s otevírací dobou pondělí až neděle.
Zastupitelé podpořili sportovní akci Lužická sedmička
poskytnutím sálu v KD Brniště a částkou 2.000 Kč.
Na jednání zastupitelstva pak probíhala diskuze na téma
Kamenolom Brniště a.s. a jeho vztah s obcí. Vyplynulo
z něj, že tento vztah je i nadále složitý.
Na závěr bylo zastupitelstvo informováno o realizaci varovných systémů v měsících červenec až srpen. Na základě
ankety projevilo zájem o kompostéry 141 domácností. ZO
schválilo podání žádosti - prostřednictvím Mikroregionu
Podralsko - za účelem získání dotace z OP MŽP na pořízení
těchto kompostérů.

V polovině června se v Zahrádkách u České Lípy konalo
zasedání hodnotící komise Regionálního produktu Lužické
hory a Máchův kraj. Komise
hodnotila žádosti na udělení
certikátu této regionální značky. A bylo co hodnotit, bylo
podáno deset žádostí o prodloužení platnosti certikátu
a osm nových zájemců. Mezi novými držiteli je: Českolipský chléb z kamenné pece, Lukavcův med, Med z ekofarmy,
Pletené výrobky Atelieru DOGALA, Ryté sklo p. Vydry,
Skleněné obrazy a předměty do interiéru pí Opelkové, Malované sklo z ateliéru Iva – LINE a Autorský šperk z vinutých skleněných perlí pí Kopřivové.
Předání certikátů proběhne v rámci Zahrádeckých slavností 22. srpna 2015. Při této příležitosti budete mít možnost si certikované výrobky prohlédnout i zakoupit, a to
ve zrekonstruovaném sále zámku v Zahrádkách.
Více se dozvíte na webových stránkách www.dobry
-vyrobek.cz
Jinřich Šolc, LAG Podralsko

Kaple v Luhově

Pozvánka
Jednání zastupitelstva obce
proběhne ve středu 26. srpna
od 17 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Brništi.

Na kapli Nejsvětější Trojice v Luhově proběhla výměna
šindelové střešní krytiny. Něco málo z historie této kaple se
dozvíte v příštím vydání Zpravodajství.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor o Klokánku s Jitkou Mankoveckou
Se svým rozhovorem jsem se tentokrát obrátila na paní
Jitku Mankoveckou, vedoucí Klokánku v Brništi. Věřím,
že následující řádky budete číst „jedním dechem“, protože
práce odvedená pro děti, které si procházejí mnohdy dlouhým, nelehkým životním obdobím, je více než záslužná!
Paní Mankovecká, mohla byste Klokánek čtenářům
představit a přiblížit jeho poslání?
Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je
nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou
rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své
rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní
rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).
Klokánky mají pověření MPSV jako zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, proto mohou přijímat děti
na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí, žádosti
orgánu sociálně-právní ochrany dětí i na základě žádosti
samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci.
Většinu dětí přijímáme z důvodů zanedbávání, domácího
násilí, neschopnosti zajistit řádnou péči, týrání, zneužívání, z bytových důvodů a někdy i hospitalizace osamělého
rodiče.

Klokánky mají nepřetržitý provoz, proto mohou dítě přijmout v kteroukoliv denní i noční dobu.
V jednotlivých bytech o děti nepřetržitě, střídavě po týdnu,
pečují po všech stránkách, tak jako v rodině, dvě stabilní
tety. Snažíme se, aby se děti mohly co nejdříve vrátit po
zlepšení situace domů, nebo není-li to možné, aby byly svěřeny do trvalé náhradní rodinné péče příbuzných nebo pěstounské péče.
Průměrná doba pobytu dětí v Klokánku je půl roku. Kolem
šedesáti procent dětí se vrací k rodičům, asi třicet procent
přechází do trvalé náhradní rodinné péče. Zbývajících deset
procent zahrnuje ukončení pobytu v Klokánku zletilostí či
umístěním do jiného zařízení.
Velkou výhodou oproti ústavní výchově je, že Klokánky
mohou přijímat sourozence bez ohledu na věk, takže nedochází k jejich další traumatizaci jejich rozdělením do různých zařízení podle věku (do tří let kojenecké ústavy a zdravotnické dětské domovy, od tří let diagnostické ústavy
a školské dětské domovy a výchovné ústavy).
V Klokánku vycházíme z principu, že jedna pracovnice
pečuje v samostatných bytech I. kat. maximálně o tři až
čtyři děti. Je to proto, že děti přicházejí velmi často zanedbané, opožděné v celkovém vývoji, deprivované, s nočními děsy a nevhodnými návyky a projevy, a proto vyžadují
velmi intenzivní péči.
V Klokánku je „teta“ s dětmi v bytě i v noci a svou přítomností jim dodává pocit jistoty a bezpečí. Oproti tomu v dětských domovech je často jeden noční vychovatel na patro.

Děti se přijímají přímo „z terénu“, bez zbytečného pobytu
v diagnostickém ústavu, kde jsou společně ve stejném režimu děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými,
agresivními, s anamnézou trestné činnosti, toxikománie,
apod.
A jak je to s Klokánkem tady u nás v Brništi?
Prošlo jím za 3 roky jeho působnosti v Brništi již téměř 40
dětí. Děti přijímáme do dvou samostatných bytů, kdy sourozenci zůstávají vždy spolu na jednom bytě. Chlapci a děvčata mají k dispozici prostornou zahradu, kterou využívají
jak ke hrám, tak ke sportovnímu vyžití. Společně s „tetou“
založili svoji „malou zahrádku“ - a jsou z nich opravdu výborní zahradníci. Na záhoncích pod vedením Marie Cidlinské pěstují ředkvičky, hrášek, jahody, kedlubny, okurky,
pórek, bylinky, atd. Pro většinu dětí je to nezapomenutelný
zážitek a moc rády na záhonku pomáhají.
Paní Mankovecká, a co Vás osobně přivedlo k práci
v Klokánku?
I když to bude znít jako fráze, je to tak, že jsem v pěti letech
prohlásila, že budu učitelkou v mateřské škole, podle vzoru
moc hodné paní učitelky ze školky, na kterou dodnes ráda
vzpomínám. Za několik let jsem někde slyšela, že „velké
štěstí je, když má člověk zaměstnání, které je zároveň
jeho koníčkem“. A tohle štěstí já mám celý život. Pracovala jsem 25 let jako učitelka mateřské školy, nikdy jsem své
zaměstnání nebrala jako „práci“, byla a je to pro mě radost.
Velice ráda pracuji s dětmi a v době, kdy již moje vlastní
děti byly odrostlé, jsem se po dalším vzdělávání zaměřila na
sociální práci, konkrétně na sociálně-právní ochranu dětí.
Pro Klokánek jsem se rozhodla hlavně proto, že při této
práci jde opravdu o konkrétní pomoc určitému dítěti, je to
činnost, která má smysl a ze své pozice mohu alespoň
některé skutečnosti v životě dětí, které to potřebují, pozitivně ovlivnit nebo změnit.

Zkrátka je to hlavně o dětech… Mohla byste nám přiblížit Vaše zkušenosti, co je pro ně za daných okolností nejlepší?
Samozřejmě je pro každé dítě nejlepší, když může vyrůstat
ve své biologické rodině. S tímto výrokem souhlasím, ale
s doplněním: pokud je tato rodina přiměřeně funkční. Ne
každé dítě má to štěstí, že má funkční rodinu, a v tom případě, kdy není ani nikdo ze širší rodiny, kdo by se o dítě
postaral, je Klokánek nejlepší možností. Jsem přesvědčená,
že je to pro dítě rozhodně lepší než umístění do dětského
domova, nebo diagnostického ústavu. S obojím typem zařízení mám zkušenost. V Klokánku se snažíme pro děti hledat
náhradní rodinu, což se nám u mnoha dětí již podařilo. Za
velký úspěch pokládám, že byli 4 sourozenci z našeho Klokánku umístěni do pěstounské péče, kde pobývají všechny
4 děti spolu již rok a mají se velice dobře.
... pokračování na str. 4

ZE ŽIVOTA V OBCI

Rozhovor o Klokánku s Jitkou Mankoveckou
Jak se dětem líbí v Brništi, navštěvují i školu a školku, či
se i jinak zapojují do života obce?
V Klokánku v Brništi jsou děti spokojené, líbí se jim tady.
Navštěvují základní i mateřskou školu, starší děti navštěvují místní knihovnu, fotbalový klub,… Lidé v Brništi nás
a naše děti přijali velice pěkně mezi sebe. Mohla bych zde
vyjmenovat ty, kteří nám nějakou formou pomohli, ať už to
bylo oblečení pro děti, hračky, knihy, přebytky ze zahrádky,
kočárek, kola, dokonce i domácí vánoční cukroví až po
nanční pomoc od obce na vymalování Klokánku. Mrzelo
by mě ale, kdybych na někoho ve výčtu nechtěně zapomněla. Takže bych chtěla touto cestou moc poděkovat všem,
kteří nás podpořili a ujistit Vás, že si Vaší pomoci opravdu
vážíme.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180 Kč/ks.

Prodej se uskuteční 22. srpna 2015
Brniště u pošty v 10:00 hod.
Bližší informace: PO - PÁ 9:00 - 16:00 hod.
Tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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... pokračování ze str. 13

Vážíme si spolupráce s obcí Brniště, Tesco Nový Bor, Turnov a Šluknov, s Hasičským sborem z České Lípy, IAC
Zákupy, Johnson Controls z České Lípy, skupiny maminek
z České Lípy,…
Mnozí z výše jmenovaných během roku děti navštěvují,
mají zájem o to, jak se dětem daří, v případě akutní potřeby
vždy pomohou. Chci všem moc poděkovat za jejich podporu i v poslední době v této pro Klokánky složité situaci.
Věřím, že se nám podaří vše překonat, a navzdory některým
zkreslujícím informacím, které občas můžeme zaslechnout,
se vše v dobré obrátí a Klokánky budou nadále pomáhat
tam, kde je to třeba.
A jaké máme potřeby? Naše děti mají úplně stejné potřeby
jako všechny ostatní děti a my, zaměstnanci bychom si asi
nejvíce přáli klid pro svoji práci. Abychom nedopláceli na
problémy, které by se měly řešit na patřičných úřadech.
Všichni, kdo pracují v této oblasti, by si měli uvědomit, že
tuto práci děláme hlavně kvůli dětem.
Co uvést na závěr? Nejvýstižnější mi přijde motto z webových stránek brnišťského Klokánku - "Jako nejosamělejší
strom, jako nejztracenější ostrov, jako nejvyprahlejší
poušť... jsou děti bez lásky!"
Vážená paní Mankovecká, děkuji Vám za rozhovor.
Přeji Vám osobně a všem, kteří v Klokánku pracují
hodně sil, optimismu a radosti z této záslužné práce.
A samozřejmě svěřeným dětem, aby se pro ně dařilo
najít to nejlepší prostředí pro šťastný život!
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

Zážitky z konce školního roku
Krásné květnové a červnové počasí každoročně umožňuje
poznávání nejen ze školních lavic, ale třeba i na místech,
kudy procházela historie. O zážitky z výletu do Prahy se se
čtenáři Zpravodajství podělí Vanessa Ryvolová z 5. třídy:
25. května 2015 jsme se vydali na výlet do Prahy, kde jsme
obdivovali krásy našich památek. Jako první jsme jeli
lanovkou na Petřínskou rozhlednu. Zjistila jsem, že měří 20
metrů a má 299 schodů. Museli jsme vyjít po schodech až
nahoru, ale statečně jsme to zvládli. Nějaké děti, které se
bály, zůstaly dole. U Petřínské rozhledny bylo i zrcadlové
bludiště, ve kterém jsme viděli své různě zdeformované obličeje a postavy. Přes tři nádvoří Pražského hradu jsme prošli kolem chrámu svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde se
mi nejvíc líbily různé chrliče na dešťovou vodu.
Hezké byly i staré zámecké schody, kterými jsme procházeli
do malého parčíku, abychom si odpočinuli. Poslední bod
našeho výletu byl Karlův most, kde jsme obdivovali sochy.
Výlet se mi moc líbil, kromě toho deště, který nás zastihl
těsně před odjezdem.
Den dětí jsme oslavili na místě, které žáci naší školy
navštěvují rádi a pravidelně - na dětském hřišti Smeťák
v Liberci. Nenechme se zmást podivným názvem tohoto
místa - neprolézáme obsah popelnic, ale jako Tarzani dovádíme na obrovských vzduchových trampolínách, houpačkách, průlezkách a dalších atrakcích a vždy dojde i na vyrábění. Tentokrát si děti stavěly z dřevěných dílků roztodivné
stavby, panáčky nebo třeba i autíčka. Navlékaly dřevěné
korálky, pletly náramky z gumiček nebo vypouštěly obrovské bubliny.

Na závěr pobytu jsme sbalili své bágly, poklidili chatky, ale
domů se nám nechtělo. Byla to ta nejlepší akce naší školy
a děkujeme pí učitelce Mgr. B. Kuchařové a Mgr. S. Charvátové.
Žáci 4. a 5. ročníku

Páťáci naposledy v brnišťské škole
Poslední červnový týden přinesl sportovní klání – lehkoatletický trojboj. Děti soutěžily v hodu kriketovým míčkem,
skokem do dálky a během na 50 m.

Lehkoatletický trojboj
Školní rok jsme společně zakončili již v pátek 26. června.
Po rozdání vysvědčení v jednotlivých třídách jsme se sešli
všichni pohromadě v největší učebně, kde někteří dostali
přede všemi pochvalu - někdo za reprezentaci školy při růzNa Smeťáku vyrábíme
ných sportovních soutěžích, jiní zase za vystupování při
Uprostřed června vyrazily holky a kluci ze 4. a 5. třídy na kulturních akcích, někdo se během celého roku pilně připraprodloužený víkend do rekreačního střediska ELITE v neda- voval, jiný snad ani jednou nezazlobil. Také jsme se rozloulekých Starých Splavech:
čili s páťáky, kteří míří na vyšší stupeň do škol v okolí.
Po příjezdu nám paní učitelky rozdělily chatky a ubytovali Zazpívali jsme si oblíbenou písničku „Není nutno“ a sluníčjsme se. Protože jsme byli zvědaví, hned jsme se vydali na ko už nás lákalo, abychom vyběhli ven a pustili všechny
prohlídku okolí, abychom věděli, na co se můžeme těšit. Ces- školní starosti za hlavu.
tou k jezeru jsme sbírali borůvky nebo válčili se šiškami.
U stánku s občerstvením jsme si také koupili nějaké mlsky. Po prázdninách se znovu sejdeme v úterý 1. září, všichni
Těšili jsme se na další den, kdy vyrazíme brázdit vodu v budově v Brništi!
Mácháče na šlapadlech. To se nám líbilo tak, že jsme to zoKamila Matysová
pakovali i druhý den, ale bohužel jsme při tom zmokli tak,
že jsme měli mokré i spodní prádlo. Také jsme navštěvovali
dětské hřiště v areálu, kde jsme mohli řádit na lanovce, houpačkách, průlezkách i trampolíně. Moc se nám líbilo, že
Zveme tímto děti od sedmi let, které mají
jsme mohli utrácet a koupit dárky domů.
zájem navštěvovat rybářský kroužek.
A co jsme jedli? Vařili moc dobře a nejvíc jsme si pochutnaPrvní
schůzka se bude konat ve čtvrtek 3. září
li, když byly borůvkové knedlíky nebo ke snídani výborné
párky. Poslední večer jsme si i zatančili na diskotéce pořáod 15 hodin na rybníku Vratislav.
dané v místní jídelně. Barevná hudba hrála, ale kluci byli
Bohouš Eliáš
líní a tančit moc nechtěli.

Rybářský kroužek
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EKO dění na ekocentru Brniště
Ohlédnutí za minulým měsícem…
V červenci byl ekokroužek na výletě v Neukirchu a děti
spolu s námi spaly i pod širým nebem v nádherné přírodě na
úpatí kopce Tlustec. Prázdniny jsou z poloviny za námi,
hned na začátku měsíce jsme se mohli setkat na Festivalu
Jurt „Voda je život“. Všem zúčastněným moc děkujeme za
podporu.
Aktuálně běží…
Výstava s názvem „Voda je život“ je k vidění do konce
srpna v přednáškové místnosti Ekocentra Brniště. Jedná se
o fotograe Martina Votavy a obrazy Petra ,Ferdyše‘ Poldy.
Připravujeme…
Dále Vás zveme na tradiční slavnost DOŽÍNEK dne
29. srpna v Brništi, v lesním areálu Zátiší. Oslavte s námi
letošní úrodu a sklizeň, prožijte s námi den s nádechem starobylých tradic. Bohatý program vhodný pro celou rodinu
začíná od 13:00 díkuvzdáním v kostele Sv. Mikuláše,
pokračuje velkým průvodem z brnišťské návsi, v jehož čele
uvidíte folklórní soubor Jizera, a na konci 100 m strojů
moderní zemědělské techniky. V areálu se můžete těšit na
bohatý program, vystoupení kaskadérů na koních v duchu
kovbojské show, dobrůtky regionální kuchyně a Cvikovský
pivovar.
Od října se také můžete opět těšit na pravidelný program
relaxačních večerů a kroužků pro děti dle naší nabídky.
Více informací o našich akcích se dozvíte na našich stránkách www.ekocentrumbrniste.cz/index.html

Cestou na Tlustec

Těšíme se na Vás, tým PNF ZOD

Ekokroužek v Neukirchu

Dobrodružství na Tlustci
Kolektiv eko kroužku PNF pod vedením paní Panáčkové
a paní Hollanové uspořádal na konci června pro děti výlet
na Tlustec. Výlet ne ledajaký, ale s nocováním pod širým
nebem a s programem zaměřeným na životní prostředí.
Celá akce se vydařila, neobešla se bez táboráku, stezky
odvahy a dalších her. Nejvíc se všem účastníkům odměnila
ale příroda sama. Žabí kuňkání, srnčí békání a zejména krásné scenérie východu měsíce a slunce zůstanou jistě
všem dlouho v paměti.
Na závěr akce se každý z účastníků shodl na tom, že se na
Tlustec rád vrátí.
Igor Jediný

Přespávání pod Tlustcem

VÝLET ZA KRÁSAMI NAŠÍ VLASTI - Tentokrát vlakem a lodí do Hřenska
Sejdeme se v sobotu 5. 9. 2015 v 7:00 hod. na nádraží
v Mimoni. Musíme cestovat rychlíkem, abychom stihli
v Děčíně loď do Hřenska. Odjezd z Mimoně v 7:17 hod.,
příjezd do Děčína 8:14 hod. Jízdné vlakem Vám bude uhrazeno hromadnou jízdenkou.
Následuje rychlý přesun do přístavu pod zámek, odkud
v 9:00 hod. odplouváme směr Hřensko. Zpáteční lodní lístek bude stát 180 Kč, děti do 6 let 50 %. Lístky jsou objednány.
V Hřensku bych chtěla navštívit Pravčickou bránu a jednu
ze soutěsek. Trasu ještě plánuji a do odjezdu ji budu mít

hotovou. Vstupné na Pravčickou bránu cca 100 Kč, soutěsky 80 Kč, děti a senioři většinou polovic. Vezměte si nějakou svačinu, oběd bude asi později.
Zpátky odplouváme z Hřenska v 15:30 hod. - s připlutím do
Děčína v 17:00 hod.
Rychlík do Mimoně odjíždí v 17:45 anebo v 18:41 osobní
vlak až do Brniště. Záleží, jak se stihneme dohrabat na
nádraží.
PŘIPOMÍNÁM VÁM VŠEM PEVNOU A POHODLNOU
OBUV. BUDEME TROŠIČKU VÍC CHODIT.
Již se na Vás všechny těším.
Zdeninka Stoklasová
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Střelecká soutěž
„O pohár starosty obce Brniště“

Výsledky fotbalových zápasů
a rozlosování nové soutěže

Dne 30. 5. 2015 se konala tradiční střelecká soutěž
„O pohár starosty obce Brniště“. Soutěž proběhla ve dvou
kategoriích, první do 12 let a druhá od 12 do 17 let. V první
kategorii se sešlo třináct závodníků a ve druhé devět závodníků. Střílelo se ze vzduchové pušky na vzdálenost
10 metrů.

Jeden z posledních zápasů, v Lindavě, hrál náš tým v oslabení s výsledkem 1:7. Někteří z hráčů byli v zaměstnání,
přesto bylo důležité se zápasu zúčastnit, abychom nedostali
pokutu za neodehrané utkání. Následně jsme v Horní Libchavě snadno vyhráli 5:1. V dalším zápase s poměrně silným týmem z Polevska naši zvítězili 3:2. Utkání v Blíževedlech jsme vyhráli, ale od příští sezony budou hrát Blíževedly v okresu Litoměřice. Poslední utkání jarní části se
mělo odehrát v Bukovanech s tamní rezervou. Opět se
z důvodu zaměstnání sešlo pouze 6 hráčů a nemělo smysl
tam jezdit. Utkání skončilo kontumačně pro domácí 3:0. Je
velkým zklamáním, že v soutěži nakonec naši hráči obsadili
až 8. místo.
Uvidíme, jak se bude dařit v nadcházejícím ročníku, který
začíná v neděli 16. 8. 2015 druhým kolem.

V první kategorii se umístili:
na 1. místě David Kasal s 89 body,
na 2. místě František Müler se 79 body,
na 3. místě Adam Štichauer se 78 body.
Ve druhé kategorii se umístili:
na 1. místě Lukáš Stínil s 88 body,
na 2. místě Šárka Toráňová s 81 body,
na 3. místě Dominik Kasal s 80 body.
Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru starosty
pro rok 2015 se stal David Kasal s 89 body. Vyhodnocen byl
i nejmladší účastník soutěže Jaroslav Benčík s 8 body.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat panu starostovi
a vedení obce za technické zajištění soutěže a hodnotné
ceny.
Za střelecký klub Brniště
Pavel Husák

2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo

Brniště
Kunratice
Dubnice
Brniště
Brniště
H. Libchava
Pertoltice
Brniště
Loko ČL B
Brniště
Brniště
Mimoň B
N. Oldřichov Brniště
Brniště
Tuhaň
Brniště má volno
Brniště
Polevsko
Zahrádky
Brniště
Brniště
Okna
Noviny
Brniště
Brniště
Jestřebí

16. 8.
15:00
23. 8.
17:00
30. 8.
15:00
6. 9.
17:00
9. 9. (St) 17:00
13. 9.
15:00
20. 9.
16:30
23. 9. (St) 15:00
27. 9.
4. 10.
15:00
11. 10.
16:00
18. 10.
15:00
25. 10.
14:30
1. 11.
14:00

Teď něco o žácích. Ve Cvikově naši žáci smolně prohráli
o jedinou branku 0:1. Následoval zápas proti Bukovanům,
který po remíze 3:3 prohráli na penalty 3:4. Další zápas se
neuskutečnil, protože Okna se z neznámého důvodu odhlásila ze soutěže. Poslední utkání hráli doma proti Cvikovu
s výsledkem 1:3, když scházelo několik hráčů.Týden po
skončení soutěže byli naši žáci pozváni na turnaj do Bukovan, kde si vedli poměrně dobře. Prohráli pouze zápas s Verneřicemi 0:1 a celkově obsadili druhé místo.V novém ročníku budou hrát vyšší soutěž již jako starší žáci:
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo

Stráž p. R.
Brniště
6. 9.
10:00
Brniště
Doksy
12. 9.
10:00
Dubnice
Brniště
19. 9.
10:00
Brniště má volno
Brniště
Kam. Šenov
4. 10.
10:00
Nový Bor
Brniště
11. 10.
10:00
Brniště
Cvikov
18. 10.
10:00
Brniště
Stráž p. R.
25. 10.
10:00
Doksy
Brniště
31. 10.
10:00
Brniště
Dubnice
8. 11.
10:00
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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Fotoohlédnutí za poutí

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 fotograe ze
školních aktivit, vítání občánků, ze střelecké soutěže a pouti
i aktuální informace obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2015. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro rmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma,
pro ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, ½ str. 500 Kč,
¼ 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 7. srpna 2015 nákladem 500 ks.

