BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
OBEC BRNIŠTĚ
VÁS SRDEČNĚ ZVE DO AREÁLU LESNÍHO ZÁTIŠÍ V BRNIŠTI

na tradiční

BRNIŠŤSKOU POUŤ
ve dnech

9. 7. - 11. 7. 2010

Pátek 9. 7. 2010
18.00 hod. JakoBič
20.15 hod. Václav Neckář
22.20 hod. Turbo
00.10 hod. Kreyson

a Bacily

Sobota 10. 7. 2010
15.30 hod.
16.30 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.
20.40 hod.
22.15 hod.
22.30 hod.
00.00 hod.

Up Paráda - Upíra Krejčího
Celebrity modní show ag. REAS AGENCY
Dýza Boys
Baba Het
Rimortis

Ohňostroj
Věra Špinarová
Aleš Brichta Band

Vstupné po oba dva dny: dospělí 100,- Kč, děti 20,- Kč, parkovné 20,- Kč

Neděle 11. 7. 2010 - pouťové atrakce
Vstup do areálu zdarma
Areál otevřen od 10.00 hod.
pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení, kolotoče
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva

Rybářské závody

Upraveno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Dne 15.května 2010 se uskutečnily závody „potěru Petrova cechu“. Děcka byla rozdělena do dvou kategorií a to
do 10 let a nad 10 let. Ve velmi chladném počasí (kolem
10°C) se zúčastnilo pouze 13 „statečných“. I tak to byla
poměrně slušná účast. První tři závodníci v každé kategorii
obdrželi hodnotné ceny (pruty, navijáky, stoličky), ale
zkrátka nepřišel nikdo. Na každého účastníka čekala
nějaká ta maličkost (splávky, háčky, olůvka, krmení). To
jen díky tradičním sponzorům, kterým byli pan Dr. Moravec, Petr Šimko, Radek Boháček a Ladislav Kancnýř.
Obec zajistila občerstvení a to grilované kuřátko, limču
a hlavně horký čaj. Dospěláci v čele s paní Kožmínovou
nechali udělat moc hezký dort v podobě rybníka, na kterém
trůní vodník Vráťa I. a jediný, patron našeho rybníka
Vratislav.

Usnesení
z 37. zasedání Zastupitelstva obce Brniště
konaného dne 3. května 2010
ZO schvaluje:
- na základě z.č. 191/2008 Sb., kterým se mění
z.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb.,
podle § 188a, odst. 1. c) s umístěním stavby rodinného
domu včetně příslušenství na p.p.č. 491 v k.ú. Hlemýždí,
obec Brniště - jedná se o stavbu pro bydlení na pozemcích, které mají společnou hranici s pozemky v zastavěném území, které je tvořeno více než jedním zastavěným
stavebním pozemkem - stavebník XX, bytem XX
- rozpočtové opatření č. 3 navýšení kap. 3639/5171
+ 66 tis. (oprava střechy na stodole v Brništi) a navýšení
pol. 8115 + 66 tis.
- zprávu o výsledku hospodaření za rok 2009 ke dni
ukončení činnosti DSO Panenský potok bez výhrad
- jednostranné navýšení nájemného v obecních bytech
na 29,- Kč/m2
- 2. kolo prodeje obecních bytů v Luhově dle bodu 5)
„Pravidel o prodeji obecních bytů“
- OZV č. 1/2010 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Brniště
František Jandera
starosta

Mgr. Robin Horáček
místostarosta

SŽ „EVA“
pořádá dne 19. 6. 2010
výlet vlakem za našimi památkami

TENTOKRÁT NA HRAD BEZDĚZ
Základní vstupné: 60,-Kč

Děti si jej na závěr poctivě rozdělily na třináct dílů a společně ho před obědem snědly.
Myslím si, že celá akce proběhla k radosti dětí a spokojenosti dospělých. Na závěr ještě pořadí:
kategorie do 10 let

kategorie nad 10 let

1. VERSBACH Patrik

1. VERSBACHOVÁ Aneta

2. BOHÁČKOVÁ Petra

2. BENČÍKOVÁ Veronika

3. ŠTEFANOVÁ Natálka

3. VĚTROVSKÝ Martin

Sláva vítězům, čest poraženým a se všemi se těším za rok
na shledanou.
František Jandera

Akce na rybníku Vratislav
Dne 1. 5. 2010 se uskutečnily na Vratislavu rybářské
závody pro dospělé jako 1. ročník memoriálu Františka
Horáčka.
Závodníci, kterých bylo 24, nachytali mnoho ryb. Na
prvním místě se umístil pan Versbach - ulovil celkem
14,18 kg, druhý Roman Čáp 13,94 kg a třetí Marek Benčík
9,40 kg.
Ze zúčastněných žen ulovila nejvíce paní Jaroslava
Švarcová a to 4,56 kg. Všichni obdrželi kvalitní ceny.
A ještě jeden velmi důležitý údaj - při závodech se vypil
1 hl piva.
Bylo a je co chytat, k rybám, které jsou zde z minulých
let, bylo letos vysazeno 10 kusů štik a kaprů za částku
35 000,- Kč. Vše v lovných velikostech.
Další závody pro dospělé se budou konat dne 21. 8. 2010
od 20:00 hodin.
Přeji mnoho úspěchů při rybolovu.

Odjezd z vlakového nádraží Brniště v 7:46 hod.
Příjezd v 18:10 hod.
Zpáteční jízdné cca 132,- Kč,
při zakoupení hromadné jízdenky bude cena nižší.
Za SŽ „EVA“ Zdeninka Stoklasová

Karel Kožmín

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM
O letních prázdninách jsou knihovny
v Brništi i ve Velkém Grunově zavřeny.
R.Toráňová, A. Šamajová
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Střelecká soutěž „O putovní pohár starosty obce“
První sobota v měsíci červnu byla ve znamení druhé řady
úspěšné střelecké soutěže a velké příležitosti pro mladé
střelce od 6 do 18 let pod známým názvem „O putovní
pohár starosty obce“.

střelecké zápolení velmi hodnotnými cenami a poháry pro
vítěze. Dobrou práci odvedli i organizátoři z řad členů
střeleckého klubu. Letošní ročník poháru starosty úspěšně
skončil. Ať žije další v roce 2011.

Vraťme se krátkým ohlédnutím do historie tohoto
střeleckého klání. Je třeba připomenout, že I. ročník se
uskutečnil v roce 2004 a historicky prvním absolutním
vítězem se stal Pavel Merc, následován o rok později
Klárou Čermákovou a v roce 2006 Petrem Plecháčem.
Po nich převzal žezlo nekorunovaného krále střelců Vojta
Zdobinský, který jako absolutní vítěz tří ročníků získal
v uplynulém roce putovní pohár starosty natrvalo, a proto
se rok 2010 stane rokem s novým putovním pohárem
i ročníkem druhé řady soutěže. Záštitu nad soutěží opět
přebírá starosta naší obce pan František Jandera a odpovědnost za organizaci a průběh soutěže Střelecký klub
Brniště.

Nelze tento článek ukončit, aniž bychom se krátce
nezmínili o našich dvou špičkových střelcích a českých
reprezentantech Petru Plecháčovi a Kláře Bartošové.
Oběma začal tento rok velmi úspěšně. Petr se po řadě
náročných kvalifikačních soutěžích nominoval jako jeden
z mála na ME v Norsku, kde si svými vynikajícími výkony
vystřílel účast na prvních letních Olympijských hrách
mládeže v Singapuru. Oba střelci své střelecké kvality také
potvrdili na Mistrovství ČR ve vzduchových zbraních,
odkud si Petr odvezl domů titul juniorského Mistra ČR
a Klára si v silné konkurenci vybojovala 2. místo v kategorii
žen. Jejich výsledky jim dávají předpoklad startu na
soutěžích světového poháru a na MS ve sportovní střelbě,
které se letos koná v německém Mnichově.

V sobotu 5.června dopoledne se sešli mladí střelci na
střelnici Střeleckého klubu Brniště, aby v soutěžní atmosféře prokázali své střelecké kvality. Letošní ročník byl
výjimečný, daleko větší účastí mladých střelců než v minulých letech, i když byli opět postrádáni mladí soupeři z řad
hasičů, fotbalistů, skautů. Tradičně neprojevili zájem o tuto
soutěž střelci z Luhova. Velmi příznivé počasí přálo střelcům i organizátorům, a tak úderem deváté hodiny zahájili soutěž střelci z nejmladší věkové kategorie do 12 let.
V konkurenci 13 závodníků přesvědčivě zvítězil Denis
Jiráček nástřelem 74 bodů ze sta možných, následován
Milošem Ulrichem a Radkem Hloucalem. Tradičně početně nejslabší věková kategorie 13 - 15 let byla reprezentována jenom dvěma závodníky, kteří se pohodlně vešli na
stupně vítězů. Nejvýše vystoupala Štěpánka Čermáková
krásným nástřelem 82 bodů a nedala nejmenší šanci
Jakubovi Korňutovi s 37 body. Žádné velké překvapení se
nekonalo v kategorii střelců do 18 let. Na úrovni se s touto
soutěží rozloučili šampioni z minulých ročníků - Vojta Zdobinský - 1. místo s 94 body, následován svým dlouholetým
pronásledovatelem Kájou Kožmínem - 2. místo a Klárou
Čermákovou, která v silné klukovské konkurenci obsadila
3. místo. Tito v minulosti neporazitelní borci v letošním roce
uvolnili z důvodu věkového limitu stupně vítězů pro další
střelecké naděje.
Za dobrý průběh soutěže je třeba poděkovat starostovi
obce panu Janderovi, který jako hlavní garant dotoval toto

Za SSK Kasl Bohumil

V sobotu 15. 5. se uskutečnily ve Skalici u České Lípy
tradiční závody z velkorážní pušky. Celkem se sešlo 50
střelců, kteří reprezentovali střelecké kluby z oblasti našeho regionu, středočeského a východočeského kraje. Závodu se zúčastnili i čtyři zástupci Střeleckého klubu
Brniště. Na prvním místě se umístil Bohumil Kasl. Také
další střelci, Čermák Tomáš, Maček Jirka a Katarinský
Ladislav, svou dobrou reprezentací potvrdili vysokou
sportovní úroveň střelců Brniště.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V obci jsme přivítali:
Rozálii Zelenkovou, Petra Šťastného, Elišku Nechvílovou, Matěje Vaniše, Theu Čápovou, Jakuba Laláka

JUBILANTI
Březen
Růžena Cihlářová
Božena Coufková
Jaroslava Chourová
Bohumil Kavenský
Evžen Klusáček
Blahoslav Matys
Jaroslava Mocová
Věra Ondřejková
Růžena Tomašková
Josef Urban
Květen
Jan Kadlas
Ludmila Karčová
Jaroslav Nedbal
Stanislav Novák
Jiřina Roštejnská
Miloslava Strejcová
Jitka Votavová

Duben
Jiří Klein
Růžena Kucová
Věra Mádlová
Marie Müllerová
Jaroslava Ondrášková
Bohumil Opl
Alexander Tomašek
Vojtěch Toušek
Ludmila Vaňourková
Červen
Miroslav Bernard
Petr Černoch
Zděnka Fousková
Zdenka Nováková
Alena Pelikánová
Jiří Šimek
Jarmila Válková

Blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví do dalších let.

Navždy se s námi rozloučili:
Jaroslav Grešl, Slavomír Hruška, Ladislav Zeman,
Bohumil Kavenský, Božena Švarcová,
František Horáček, Ilona Báčová,
Kristína Kadrabová, Jiří Tahadlo, Jan Zagyi,
Jaroslav Lalák, Růžena Ječná,
Jaroslav Hovorka, Marie Müllerová

Poděkování
Děkujeme všem spoluobčanům za květinové dary, smuteční kondolence a projevy soustrasti při pohřbu pana
Jaroslava Laláka.
Rodina Lalákova

INZERCE

Mléko PROMINENT
je čerstvě nadojené mléko, přivezené z mléčné
farmy ZOD Brniště - Velký Grunov. Farma patří
k předním chovatelům černostrakatého
holštýnského skotu v ČR.

JAK ZACHÁZET S ČERSTVÝM MLÉKEM
Čistá láhev
mléko stáčejte vždy do čisté lahve, opakovaně použitá
láhev musí být vždy pečlivě vymyta.
Teplota
po stočení z automatu mléko co nejrychleji dopravte
do chladničky, zejména za vysokých letních teplot,
ideální pro přepravu je termobox nebo izolovaná taška
na přepravu mražených potravin.
Ošetření
před použitím mléko tepelně ošetřete, zahřátím
na 75°C po dobu 40 vteřin nebo krátkým převařením,
mléko poté zchlaďte a uchovejte v chladničce.
Při dodržení těchto doporučení:
• zachováte zdravotní nezávadnost čerstvého mléka
• zachováte nutriční hodnoty čerstvého mléka
• prodloužíte trvanlivost čerstvého mléka.
Mlékomaty:
• Brniště 4, prodejna Prominent
• Česká Lípa, vchod do OD Andy
• Nový Bor, prodejna Pekařství a cukrářství Bláha
• Mladá Boleslav, OC Olympia, vchod do prodejny Albert.
www.zodbrniste.cz
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Historie vzniku zdejší železnice
Před 110 lety dne 16. září 1900 poprvé projížděl naší obcí
vlak na trati Česká Lípa - Liberec a byl slavnostně přivítán davy tehdejších zdejších lidí. Tuto historickou událost
chtějí letos připomenout nadšenci Klubu přátel železnic ve
dnech 18. a 19. září 2010 podle níže uvedeného scénáře,
který byl zaslán obci.

110 let trati UTD
Česká Lípa - Liberec
Za účasti lokomotiv 310.0134 „kafemlejnek“, 423.0145
„velký bejček“ s historickými vozy, a historických motorových vozů M131.1441, M131.1081 „ Hurvínek“.
Dne 16. 9. 2010 to bude právě 110 let, kdy poprvé vyjel
z České Lípy vlak tažený parní lokomotivou po prodloužené trati z Mimoně do Jablonného v Podještědí až do
Liberce (tehdy pouze do Horního Růžodolu). Všude vítán
hudbou a velkým davem lidí. Naše občanské sdružení
vám nabízí zopakovat tuto atmosféru dne 18. 9. 2010
se slavnostními vlaky taženými parními lokomotivami, kdy jeden bude odjíždět v ranních hodinách z České
Lípy a druhý z Liberce s křižováním v Jablonném v Podještědí směr Liberec a Česká Lípa s křižováním s parními
vlaky v Mimoni a Křižanech. Druhý den 19. 9. 2010
budou následovat jízdy ve stejném rozsahu, již bez
slavnostních přivítání vlaků. Zvláštní vlaky budou dále
v průběhu dne křižovat v Zákupech, Mimoni, Brništi a Křižanech.
Možná, že budou naše čtenáře zajímat okolnosti vzniku
železnice, projekty a jejich realizace.
19. století se vyznačovalo prudkým rozvojem výstavby
železnic v tehdejším Rakousku - Uhersku, jehož součástí
naše země byla. Již v roce 1840 byl proveden počáteční
průzkum železničního spojení důležitých měst Praha - Boleslav - Liberec - Drážďany přes Mimoň, Jablonné a Žitavu.
Trvalo však dlouhých 60 let, než byla zdejší trať zprovozněna a to především z důvodu přepravy uhlí z podkrušnohorských dolů na sever Čech směrem k Liberci.
Původně měla vést železnice podle projektu z roku 1868
přes Ústí, Děčín, Č. Lípu, Mimoň a Český Dub do Hodkovic. Jiný projekt byl veden směrem na Žitavu přes
Mimoň, Jablonné a Krompach. Až teprve v roce 1896 byla
udělena koncese podle generálního projektu k výstavbě
železniční severočeské transverzálky Řetenice u Teplic
- Liberec v délce 144 km a výstavba mohla být zahájena.
Celkově se trať, jejíž majitelkou a provozovatelkou byla
Ústecko - Teplická dráha, stavěla 4 roky v letech 1896
- 1900. Zdejší trať Mimoň - Jablonné v délce 14 km, kterou
stavěla stavební firma Köhler - Sohn, byla dne 9. října 1899
posledním schváleným úsekem celé „transverzálky“. Jednalo se o značně souvislé zastavění několika vesnic v zátopovém území, kde zdržení vznikalo při výkupu pozemků,
dalším problémem bylo překonání Panenského potoka.
Z toho důvodu došlo k návrhu problematickému území se
vyhnout změnou projektu trati z roku 1889 tak, aby byla
železnice vedena ze Zákup přes Kamenici a částí naší
obce k Jablonnému. Po ročních tahanicích byl zásahem
Mimoně tento návrh zamítnut a úsek z Mimoně do Jablonného se začal budovat v dnešní podobě, kdy bylo nutno
dvakrát překonat Panenský potok.

Mimoňská stanice ležela o 26 m výše, než hladina Panenského potoka pod Pertolticemi, kde se pro překonání
Panenského potoka a přilehlé nivy vybudovala čtveřice
ocelových mostů. Původní nákladiště se zastávkou Gross
Grünau položené na půl cesty z Grunova do Novin bylo
z počátku málo využívané přepravci z grunovského původního větrného mlýna a podnikateli z Novin. Pořádná silnice
z Grunova na nádraží byla vybudována až v roce 1908.
Až teprve po elektrifikaci grunovského mlýna v letech
1921 - 24 byla připojena 180 m dlouhá vlečka z mlýna k nákladišti zrušená v roce 1962. Také hřbet v blízkosti lesa
Holičky musela železnice prorazit zářezem s mírným
stoupáním. Ani obec Brniště nevybojovala své nádraží
blíže k obci. Rozhodující byla poloha stanice umožňující
další rozšíření, ale i tak musela firma přeložit několik set
metrů řečiště Panenského potoka a do výšky kolejí v těchto místech dosypat zemní navážku. Také u druhého přemostění potoka bylo nutno mezi nádražím a dnešním
podnikem na výrobu krmiv směrem k Jablonnému postavit
most s ocelovitými spojitými nosníky o rozpětí 16 m. Největší zářez mezi Jablonným a Mimoní byl vybudován
v úbočí návrší Kaple a s ním související krásný kamenný
klenutý silniční nadjezd.
Daleko složitější byla výstavba trati dále k Liberci, kde je
zajímavé připomenout si výstavbu nejdelšího tunelu z Křižan do Noviny 1898 - 1900 i dokončení viaduktu v Novině
v červnu 1900.
Tolik o historii vzniku zdejší železnice a je pochopitelné, že
během 110 let se mnohé na trati měnilo a modernizovalo
k potřebám dnešní doby.
Věříme, že o slavnost k 110. výročí projeví zdejší veřejnost
zájem.
Z knihy Ing. Zdeňka Šindlauera Severočeská transverzálka
připravila Iva Tomková

DEN DĚTÍ

Za krásného slunečného sobotního odpoledne dne
5.6.2010 jsme spolu s dětmi oslavili jejich svátek. Při soutěžích na hřišti v Brništi se děti skvěle pobavily a my jsme si
po dlouhé době užili sluníčka. Děkuji všem, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce.
Zdeninka Stoklasová
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Cyklistická sezóna je tady, nezapomínejte proto také na zabezpečení jízdního kola
Zmizení kola je otázkou několika vteřin a riziko pro
pachatele je nízké. Navíc bývají kola většinou jen volně
opřena o nějaký objekt bez využití jakéhokoliv prvku
zabezpečení. Kvalitním zabezpečením jízdního kola
můžete přispět ke snížení statistických ukazatelů.
Málokteré kolo je vybaveno již od výrobce nějakým
zámkem či jiným prvkem zabezpečovací techniky. Důležité
je si uvědomit, že kolo pouze „opřené“ o zeď, lavičku,
strom, sloup veřejného osvětlení či stojan dopravní značky
je velkým lákadlem pro zloděje. Stačí si ho vzít a odvést.
A přitom stačí tak málo, abyste z něho udělali hůře
dostupnou kořist. Při odkládání kola je třeba ho vždy
upoutat zámkem k pevné části v okolí (již zmiňovaná
lavička, strom, sloup apod.) tak, aby bylo připevněno přes
rám. Ve většině měst a obcí jsou zřizovány ukotvené
pevné stojany - např. u obchodních center. V takovém
případě můžete využít pevný lankový zámek nebo zámek
ve formě řetízku a upoutat kolo do stojanu.
Jinou možností zabezpečení jízdních kol je využití elektronických prvků zabezpečení. Může jít o detektory či osobní
alarmy, které jsou - li nainstalovány pokud někdo neoprávněně s kolem pohybuje, spustí sirénu.
Ocelový kabel s mechanickým bezpečnostním zámkem,
doplněný pohybovým detektorem a hlasitou sirénou, nabízí dvojí ochranu proti odcizení. Srdcem alarmu je pohybový
detektor s nastavitelnou citlivostí. Při ostře zapnutém
přístroji se rozezní siréna jakmile někdo nepovolaný jízdním kolen či motocyklem pohne, nebo se pokusí s alarmem
manipulovat.
Tolik jen několik možností zabezpečení jízdních kol ve
městě či v přírodě. Nezapomínejte však, že i kolo uložené
doma ve sklepě či kolárně je vhodné mít dostatečně
zabezpečeno anebo mít kvalitní uzamykací systém na
dveřích do těchto prostor. Samozřejmostí by měla být
dobře uzavřená pojistná smlouva pro případ odcizení
zejména, jedná-li se o vyšší pořizovací hodnotu jízdního
kola.
Některé příklady krádeže jízdních kol

určené pro úschovu kol a kočárků, kam mají přístup
všichni nájemníci bytové jednotky a odtud odcizil
pánské jízdní kolo.
3) - Volně přístupná - neuzamčená
• NP v dopoledních hodinách využil nepozornosti
poškozené, která si své jízdní kolo opřela o zeď
prodejny potravin a šla se věnovat nákupům.
• NP odcizil trekkingové jízdní kolo z neuzamčené
verandy.
• NP v ranních hodinách odcizil volně odstavené,
neuzamčené horské kolo z prostoru zahrádky
Občerstvení u Kovárny.
• NP v ranních hodinách odcizil jízdní kolo, které
uloženo ve stojanu pro jízdní kola před ZŠ
neuzamčené.
• NP odcizil volně opřené krosové kolo z vestibulu
panelového domu.
Statistické údaje krádeží jízdních kol na okrese Česká
Lípa
ROK Celkový nápad v okrese Z toho ve Stráži p/R.
2007
68
3
2008
64
2
2009
78
6
Několik malých rad proti odcizení Vašeho kola:
- V žádném případě nenechávejte odemčené kolo bez
dozoru
- Pokud to jde, berte si své kolo s sebou
- Pokud ho zamykáte, přemýšlejte k čemu je připoutané
a zda je to bezpečné
- Nejlepší je kolo zamknout k pevné části (např. lavička,
strom, veřejné osvětlení, sloup, apod.), tak, aby bylo
připevněno přes rám
Policie ČR - OOP Stráž pod Ralskem

Odcizená kola můžeme zařadit do tří skupin:
1) - Zabezpečená zámkem, ocelovým lankem apod.
• NP v ranních hodinách nezjištěným předmětem
odvrtal zámek FAB vstupních dveří do sklepní koje,
kde po vniknutí dovnitř zde nezjištěným způsobem
odstranil lankový zámek, kterým byly zajištěny dvě
jízdní kola k trubce topení, a kolo bylo odcizeno.
• NP za nezjištěných okolností překonal lankový
zámek, uzamykající tři jízdní kola v areálu
rekreačního zařízení a poté jedno kolo odcizil.
• NP odcizil horské jízdní kolo, které bylo zajištěno
ocelovým lankem se zámkem a připevněno ke
schodišti.
2) - Odcizená ze sklepní koje, společných prostor
• NP nezjištěným způsobem vnikl do sklepní koje, kde
vypáčil jistící petlici, a následně odcizil dvě pánská
jízdní kola.
• NP v ranních hodinách bez použití násilí, za pomoci
shodného klíče, vnikl v přízemí domu do místnosti

Inzerce

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!!
Restaurace Bonanza
v Brništi
Vám od 3.5.2010 nabízí
ČESKOU KUCHYŇ
jídla připravuje kuchařka
Eva Ptáčková
ASIJSKOU KUCHYŇ
jídla připravuje kuchař
Thuong Trieu Tien
tel. 728 729 999
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FK Brniště informuje
V minulém čísle jsem zval fandy na první jarní kolo, které se
hrálo 27.3. a hostili jsme celek z Dubé. V tomto zápase
jsme po 20 minutách vedli o dvě branky, ale nakonec jsme
prohráli 2:3.
Následovalo utkání proti Stružnici, která nás z důvodu
promočeného hřiště v Jezvé požádala o sehrání na našem
hřišti. Na to jsme přistoupili a hráli tedy opět doma. I tohle
utkání jsme prohráli 2:3, i když jsme nejdříve vedli, pak
prohrávali a pak srovnali. Hosté dali vítěznou branku na
konci první půle. Měli jsme celý poločas na vyrovnání, což
se ale nepovedlo. Následovala cesta do Nového Oldřichova, kde jsme také vedli 1:0, pak 2:1, ale nakonec bylo
prohra 4:2. Další týden se opět jelo ven a to do Jestřebí.
Tady hráli naši docela dost bojácně a prohráli 3:1. Poté se
hrál důležitý zápas doma proti Velkému Valtinovu, který
jsme vyhráli 3:2. Další utkání se hrálo v sousední Kamenici. Tady se našim opět nedařilo a prohráli 2:1. Pak se
hrálo nejlepší utkání jara a to proti Kravařím, které jsme
porazili vysoko 4:0. Následovalo utkání proti Horní Polici,
se kterou jsme doma remizovali 2:2. Zatím poslední zápas
odehráli naši v Dolní Libchavě, kde se prohrálo 3:1, když
chybělo z různých důvodů pět hráčů. Ještě zbývají čtyři
zápasy do konce a je třeba zabrat, abychom nespadli do
nižší třídy.

Dorost začal svou soutěž 18.4. doma proti Dubé a vyhrál
6:4. Další utkání měl hrát ve Skalici, ale tam se nejelo,
neboť nám hrají dorostenci za dospělé a v tomto termínu by
hráli dvě utkání v jeden den. Další utkání se už hrálo opět
doma a to proti Kamenickému Šenovu, které se vyhrálo
4:2. Další kolo se mělo hrát v Dubnici, ale opět se tam
nejelo, protože byli potřeba hráči pro dospělé. Následoval
zápas doma proti Velkému Valtinovu a ten naši prohráli
4:2. Zatím poslední utkání se hrálo v Dubé a skončilo
prohrou 6:3.
Co se týče mladších žáků, tak pro jarní část jsme je museli
ze soutěže odhlásit. Důvodem bylo to, že nám tým Skalice
přetáhl dva hráče. Zůstala nám tedy jen přípravka a ta
začala svou soutěž 10.4. Hrálo se v Jablonném v Podještědí a prohrálo se vysoko 13:0. Pak se hrálo v Horní Libchavě a opět prohra 5:1. Poté se hrálo doma proti Dubé
a ve vyrovnaném zápase prohráli těsně 2:0. Další utkání
doma proti Jablonnému se našim konečně povedlo a vyhráli 3:0. Další zápas se hrál opět doma s H. Libchavou
a prohrálo se jen 1:0. Následně se hrálo v Dubé dvojutkání
a obě jsme prohráli 11:1 a 5:1. Zatím poslední zápas se
odehrál v Jablonném a prohrál se 11:0. Naši nejmenší
stále ještě potřebují trochu štěstí, aby se jim dařilo vyhrávat
častěji.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu

Inzerce

• nabízíme nový výrobek pečenou krůtí sekanou za 79,- Kč / kg.
• připravujeme celé krůty a krocany na gril i uzené, nutné předem objednat přímo v obchodě
nebo na telefonním čísle 736 752 482
• další informace o našich firemních prodejnách a krůtím mase najdete na webových stránkách
www.masoprominent.cz
• kontakty: Brniště 4, telefon 487 850 130, 736 752 482, fax 487 850 106,
email info@masoprominent.cz

ELEKTROMONTÁŽE A OPRAVY
REVIZE, MONTÁŽE, HROMOSVODY
Miloslav HAVELKA
471 17 Skalice u České Lípy 380
IČO 15183084
DIČ CZ530609146

tel./fax: 487 721 090
mobil: 602 459 134

e-mail: miloslavhavelkaskalice@seznam.cz

Ing.

Petr Pospíšil
Prodej a montáž:
žaluzie, fólie na sklo (tepelné, bezpečnostní, reflexní,...),
markýzy, venkovní Al rolety, ...
Dolní Libchava 117
470 01 Česká Lípa

tel.: 487 871 343, 487 853 852
725 099 729, 723 873 656

Firma zapsána u OŽÚ Česká Lípa č.j.: 1512/92/2
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Žáci 5.třídy ZŠ Brniště - šk.r. 2005 - 2010

Iva Tomková

Lenka Švarcová

Martin Větrovský

Lukáš Kavenský

Jaroslav Tošner

Tomáš Matys

Patrik Hamouz

Konec školního roku 2009 - 2010, na který se všechny děti i učitelé místní základní školy těší, se nezadržitelně blíží.
Ale některým žáčkům dnem rozdání vysvědčení docházka na naší škole končí úplně. Jsou to samozřejmě žáci 5. třídy, kteří
se po prázdninách chystají na další stupeň svého vzdělávání.
Než se s nimi rozloučíme, čekají je však ještě pěkné chvilky prožité společně při vyučování a hlavně na třech školních
výletech, které škola plánuje.
Na závěr jejich pětileté docházky do naší školy jim přejeme opravdu krásné prázdniny a následné úspěšné vkročení do
dalšího školního roku na vybrané škole.
Za celý učitelský sbor Mgr. Bohumila Kuchařová

ŠKOLNÍ LÉTA
Na svá školní léta strávená v téhle školičce budu vždy
vzpomínat a vracet se k nim. V paměti mám to, jak jsme do
první třídy přišli maličcí, nezkušení, ale hlavně jsme neuměli
číst, psát ani počítat. To jsme naštěstí brzy zvládli s paní
učitelkou Bohumilou Kuchařovou, která k nám vždy byla spravedlivá a hodná. I když jsme si občas zazlobili, tak nám paní
učitelka odpustila. Celých pět let jsem s paní učitelkou i s kamarády ve třídě vycházela dobře. Za těch pět let jsme zažili
spoustu výletů, školních pobytů a spoustu srandy při vyučování. Byla to hezká léta a nebude se mi odtud chtít.
IVA TOMKOVÁ, 5.tř.

VÍTE, ŽE ...
…v naší obci máme dvojnásobného juniorského mistra republiky?
Po ukončení základní školy se Ondra SERDEL přihlásil na lesnickou školu
do Hejnic. Za svou školu se zúčastnil několika soutěží v práci s motorovou
pilou. Pod vedením svého učitele a trenéra Jiřího Sedláčka byl natolik
úspěšný, že získal v letech 2007 - 2009 jednou druhé a dvakrát první místo
na juniorském mistrovství republiky v této netradiční disciplině.
Momentálně se Ondra pilně připravuje na další mistrovství, které se
uskuteční 24. - 26. 6. na Skelné Huti. Případný úspěch by znamenal postup
na mistrovství světa, které se letos bude konat v Chorvatsku.
Mgr. R. Horáček
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