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11.2. - Beseda - Když kameny promlouvají / 26. 2. - Masopust /
12. 3. - Hasičský ples / 26. 3. - Ukliďme příkopy
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ilí spoluobčané,
máme již měsíc nového roku za námi, musím říct, že ten
čas zase rychle letí. V úvodu bych se chtěl ohlédnout ještě
ke konci roku 2021. Připomněli jsme si společně Den boje
za svobodu, kdy byl nasvícen úřad do trikolóry a zazněly i české
písně. Samozřejmě nechyběla ani píseň Modlitba pro Martu
od zpěvačky Marty Kubišové a teplé občerstvení. Společně jsme
o prvním adventním víkendu rozsvítili stromeček, sešli jsme se
u krátkého kulturního programu na návsi a navodili si tak společně
klidnou vánoční atmosféru. Při této akci zazpívaly děti z mateřské
školy a měl jsem tu čest předat veřejně ocenění „Osobnost obce."
Podle vašich reakcí to byla povedená akce. Těsně před Vánoci
tradičně vystoupili žáci ze základní školy, kteří zazpívali vánoční
písně před školou. Věřím že Vánoce, ale i silvestrovské oslavy jste si
užili dle svých přání a využili toho, že není důvod se za něčím hnát.
Načerpali jste společně nové síly a energii, ze které teď budete moci
dlouho čerpat. V lednu se nám podařilo uspořádat obecní ples,
který se nesl v duchu epidemiologických opatření, ale i přesto
všechno se vydařil. Nyní se pro vás již připravuje Masopust. Pevně
věřím, že počasí této akci bude přát. V březnu se společně budeme
moci ještě účastnit celostátní akce Ukliďme příkopy.
Co Vám asi dlužím, je informace o bankomatu, který jsme před
rokem instalovali na návsi a měli jsme vyhodnotit jeho využití.
Musím říci, že bankomat je hojně využívaný, průměrně je
provedeno okolo 15 výběrů denně a celkem se za rok z tohoto
bankomatu vybrala částka necelých 11 milionů korun. Myslím si, že
tento bankomat našel své uplatnění a občany je hojně využíván.
Nyní si užívejte zimní měsíce, i když to ale vypadá, že za sněhem
budeme muset jezdit. Přeji všem krásné dny s výhledem na lepší
zítřky.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 15. 12. 2021
a svém 36. zasedání zastupitelé nejdříve
schválili zápis z minulého jednání a dále
jednali podle schváleného programu.

V druhé polovině jednání se zastupitelé zabývali
prodejem a pronájmem pozemků, podrobnosti jsou
k nahlédnutí na OÚ nebo na úřední desce.

Hned na začátku starosta informoval přítomné
o rezignaci ředitelky ZŠ a MŠ na svůj post, a to k 31.
7. 2022 a nyní je vypsané konkurzní řízení na místo
ředitele/ředitelky. Přihlášky je možné podávat
do 1. března 2022.

Na závěr jednání se zastupitelé pomyslně vrátili
k prvnímu zasedání ZO na konci roku 2018
a jednohlasně se shodli na tom, že volba starosty
byla tou nejlepší volbou. Důvěra, kterou dostal
na prvním zasedání byla opodstatněná a vyjádřili
starostovi poděkování za jeho obětavou práci
pro obec.

ZO schválilo jmenování členů do školské rady za
zřizovatele - stali se jimi Ing. Marcela Herbstová a
Mgr. Michal Vinš.

V diskusi se projednával problém zimní údržby
a stravného v MŠ a ZŠ Brniště. Stravné pro dospělé
bylo stanoveno na 50,- Kč/den a v oblasti zimní
údržby byl přijat logistický plán odsněžování.

Dále pak zastupitelé schválili dodatky ke smlouvě
s AVE CZ a s firmou Tre Bon jako projektanta
na rekonstrukci budovy čp. 109 ve Velkém
Grunově.
Energetickou situaci projednali
zastupitelé v usnesení č. 230/2021
a odsouhlasili setrvání u stávajícího
dodavatele elektrické energie firmy E-on.

Důležitou změnu oznámil přítomným
zastupitel Eduard Václavík – končí
ve funkci přísedícího u Okresního
PŘÍŠTÍ
soudu v České Lípě a zároveň
ZASTUPITELSTVO n a v r h l s v é h o n á s t u p c e zastupitelku Zdeňku Stoklasovou.
23. 2. 2022
Předseda Okresního soudu
17:00
poděkoval končícímu přísedícímu
a kladně se vyjádřil k nové přísedící.

Důležitým bodem programu bylo
projednání Pokynů pro
hospodářskou těžbu" prováděnou
lovem na udici pověřenou osobou
na vodní nádrži Vratislav – mění se datum
zahájení rybolovu, který bude od 1. 3. 2022

Starosta stanovil příští jednání
zastupitelstva a všem přítomným
poděkoval za aktivní účast na 36. jednání
zastupitelstva obce.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

POPLATKY
jména poplatníků. Po úhradě poplatku za odpad
vám bude známka doručena na vaši adresu.

oplatek za shromažďování, sběr, přepravu,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů zůstává zachován
stejně jako v předchozích letech ve výši 500 Kč
za osobu. Je splatný jednorázově do 31. 3. 2022 či
ve dvou splátkách, a to polovinu do 31. 3. 2022
a druhou polovinu do 30. 6. 2022. Platbu poplatku
lze provést v hotovosti nebo prostřednictvím
platebního terminálu v pokladně obecního úřadu.

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci
trvalý pobyt. Dále pak vlastník nemovitosti (dům či
byt), kde není hlášena k trvalému pobytu žádná
osoba, pak je výše poplatku stejná jako za jednu
osobu.
Povinností občana v případě stěhování z obce je
se odhlásit jako poplatník místních poplatků
a zároveň vrátit popelnici. Svoz komunálního
odpadu probíhá v obci každý lichý týden ve
čtvrtek.

Úhradu lze provést také bezhotovostně na číslo
účtu obce: 6222421/0100. V tomto případě je nutné
uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplatníka.
Pokud se jedná o platbu za více osob, stačí zaslat
e-mail se seznamem poplatníků
na chladkova@brniste.cz nebo do zprávy uvést

Poplatek za psa činí 100 Kč (za každého psa) a je
splatný do 30. 4. 2022.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
OSOBNOST OBCE
astupitelstvo obce na svém zasedání
v listopadu řešilo mimo jiné, koho
vyznamenat jako osobnost obce.
Jednoznačně se shodlo, koho vyznamenat...
Není snad jediný člověk mezi námi,
který by ji neznal. Je to žena, která většinu
svého života věnovala práci pro obec a to
hlavně v naší kultuře. Pod jejím vedením
naši ochotníci odehráli spoustu povedených
divadelních představení.
V obci se podílí na
organizování kulturních a společenských akcí, v
minulosti pracovala s dětmi, dnes jsou to akce pro
seniory, matky apod. Je paní učitelkou, která do

života připravila spoustu dětí z naší obce, ale
hlavně ze Stráže pod Ralskem. Rovněž je
dlouholetou členkou a nyní i šéfredaktorkou
Zpravodajství naší obce. Zároveň je i pilnou
kronikářkou, která vytrvale zaznamenává
minulé i současné dění v naší obci. A my
jsme se se zastupiteli rozhodli ocenit za
obětavou a příkladnou práci pro obec
Brniště právě ji. Je to paní Mgr. Libuše
Horáčková. Děkuji Vám za to, co jste pro obec
udělala, děláte a do budoucna dělat budete.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

MASOPUST

DEN UČITELŮ
8. března 1592 se v Nivnici na jižní Moravě
v měšťanské rodině narodil spisovatel,
pedagog, jazykovědec, teolog, filozof, vědec
a učitel Jan Amos Komenský. Byl tvůrcem nového
pohledu na pedagogiku. Zastával názor, že žádné
dítě by nemělo být vyloučeno z výchovy. Odmítal
tělesné tresty za neznalost, ale za porušení kázně je
občas připouštěl. Nejdříve studoval v Přerově
a v německém Heidelbergu. Po studiích se stal
českobratrským duchovním a působil jako kněz
a učitel v Přerově. Události po bitvě na Bílé Hoře
v roce 1620 ho donutily opustit zemi. Do roku 1656
působil v polském Lešně. Ani Vestfálský mír mu
nedovolil vrátit se domů, cestoval po Evropě Anglie, Švédsko, Uhry a Nizozemsko, kde působil
jako kněz i učitel. Zemřel v Amsterodamu 15. 11.
1670, pochován je v Naardenu. Nejvýznamnějšími
díly jsou Labyrint světa a ráj srdce, Orbis Pictus,
Velká didaktika a Brána jazyků otevřená. V České
republice se v den výročí narození J. A.
Komenského od roku 1955 slaví jako Den učitelů.
Tento den se také vyhlašuje anketa Zlatý Amos
a MŠMT oceňuje nejlepší učitele Plaketou J. A.
Komenského. Přejeme všem učitelům hodně
úspěchů a pevné nervy při výchově nové generace.

asopust - v původním smyslu opuštění masa je slavnostní období
mezi Vánocemi a postní dobou. Jeho
počátek má pevný datum, nastává po svátku Tří
králů, ale jeho konec na Popeleční středu je závislý
na datu Velikonoc. Je to období bujarého veselí a
hojnosti v jídle. Během něj probíhaly karnevaly /z
italského cane levare - dát pryč maso/, zábavy,
zabijačky i svatby. V hisrorii to byl třídenní svátek.
Hlavní zábava se konala na masopustní neděli
(jalové hody, které pořádaly ženy), v pondělí se
konal mužský bál a vyvrcholením bylo masopustní
úterý, kdy se konaly průvody maškar, divadla a
obchůzky po domech, pak pokračovala taneční
zábava, která končila o půlnoci pochováním basy.
Charakteristickými znaky masopustu bývají
atributy plodnosti, které mají zajistit dobrou úrodu.
Je to ale také doba, kdy mezi nás živé vstupují naši
zemřelí předkové. Masky - přestrojování nese
pozůstatky v pohanském kultu - magie podobnosti
- měla zajistit přenos síly na člověka, proto
nejčastější maskou byli medvěd a kůň. Medvěd
symbolizoval plodnost, během obchůzek tančil
s hospodyněmi, tím měl zajistit dobrou úrodu. Je
dobře, že se tyto tradice vrací do našich obcí... LH

NÁDOBY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
pak budeme nuceni vyžadovat finanční náhradu
po vás, uživatelích. Věřím, že nikdo z vás tyto
nádoby neničí úmyslně, ale nedopatřením, a proto
buďte více opatrní, nevhazujte do popelnic žhavý
popel, nedopalky cigaret, chemikálie apod., ale jen
komunální, nejlépe vytříděný odpad.

noží se případy poničení nádob
na komunální odpad (popelnice), které
jsou v majetku AVE a.s., tato firma
p ro n a š i o b e c z á ro v e ň z a b e z p e č u j e s v o z
komunálního odpadu. Popelnice jsou občanům
pouze propůjčovány a jejich cena je stanovena
ve výši 1.000,- Kč. Pokud dojde k jejímu poškození,

Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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ZA NAŠIMI HUMNY
„Ves Brniště, položená líbezně na úpatí Brnišťského
vrchu, je pro svou nádhernou a zdravou polohu s oblibou
navštěvována letními hosty. Obyvatelstvo je bodré,
počestné a vstřícné vůči všem, kdo zde hledají klid a
zotavení. Lákají je sem levné letní byty, dobrá kuchyně,
zdravá pitná voda, možnost koupání v místních lázních,
lesní procházky a rozkošné výlety polodenní i celodenní.“

prvního pěšího mostu můžeme již dohlédnout
na první dominantu obce – grunovskou
družstevní mlékárnu z roku 1900 (na mapě
bod 1), která sloužila pro místní, ale i přespolní
zemědělce z Pertoltic, Kamenice, Brniště, Hlemýždí,
Jáchymova a Luhova. Později zde byla pošta a její sklepy
sloužily jako protiletecký kryt pro žáky místní školy. V
současné době je nejvíce využívaný její komín rodinou
čápa bílého – evropského, který zde každoročně vyvádí
své mladé. Naše putování pokračuje hlavní silnicí,
kterou lemují místní vilky a domy, poukazující na
řemeslný a průmyslový rozmach obce v 19. století. Před
starou hasičskou zbrojnicí se vracíme opět k Panenskému
potoku, kde si z blízka můžeme prohlédnout druhý
můstek – lávku, postavenou ze dvou pískovcových
kamenů a jednoho pilíře na levém břehu. V době minulé
jich na toku stávalo několik a bylo uměním přejet je na
kole.

Karel Vollmann, Dějiny obce Brniště (1350‒1930)

Holička
nešní vycházka míří do vsi Březina a
přilehlého polesí s vrchem Holička. Možná ani
rodáci netuší, kam se vydáme, i když místo
znají jako své boty. Nebudu vás více napínat, míříme do
Velkého Grunova. První zmínky o vsi sahají až na
počátek 16. století, kdy se mluví o obci jako o Březině
patřící pod strážské panství. Současný název Velký
Grunov, tedy přesněji Groß Grünau, je úředně přiznán až
v roce 1906. Začátek naší cesty jsme pro tentokrát zvolili
mimo centrum obce, a to u Císařských dubů – tyto
památné stromy (duby letní) svým názvem odkazují na
národní říšský strom, a tedy přímo na císaře Františka
Josefa I., na jehož
počest se i sázely.

Vyrážíte-li s námi
na výlet poprvé,
nahrajete si nejprve
do svých mobilů
aplikaci Mapy.cz a
pomocí QR kódu i
trasu putování,
která bude naším
průvodcem v
terénu.

Pomalu se ocitáme v samotném centru obce, které tvoří
kaple Navštívení Panny Marie, místní škola a přilehlý
novodobý parčík. Jako první procházíme kolem kaple,
která byla postavena na náklad obce v letech 1765‒1766.
Rokoková jednolodní kaple je tvořena třemi okny, kůrem
původně s malými varhanami a sakristií se zvláštním
vchodem. Kaple byla vybavena hlavním oltářem z
počátku 18. stolení, který v současné době prochází
restaurováním, dále přenosnou kazatelnou, zpovědnicí a
deseti prostými klekátky. Kaple je v průčelí členěna
plochými pilastry a ukončena štítem se sanktusovou
věžičkou, kde dříve visely dva zvony. Jednou z dalších
zajímavostí je místní škola postavená roku 1884 namísto
staré dřevěné, která už kapacitně nevyhovovala (bod 2).
V nadezdívce průčelí je dosud znatelný nápis VIRIBUS
UNITIS IM JAHRE MDCCCLXXXIV odkazující opět na
císaře Františka Josefa I., pro kterého byla tato latinská
fráze mottem (doslova znamená společnými silami, nebo
také volně přeložená jako v jednotě je síla). Než se s
centrem obce rozloučíme, je v místním parčíku prostor
na svačinu či menší trénink na venkovních fitness
strojích.

d Šesti dubů se vydáme po cestě směrem na
jih poznat ves pěkně od lesa. Cesta vede
kolem roubených stavení podél tesaných
pískovcových sklepů. Postupně cesta přechází v pěšinku
vedoucí kolem skautské chaty a dále přes malé návrší
opět do vsi. U prvních domků po pravé straně na nás
vykukuje malá „kaplička“ pod lesem. Zdání však klame,
není to kaplička, nýbrž zastřešený pramen, ze kterého
jsme si ještě v devadesátých letech jako děti nabírali
pitnou vodu. Pomalu se blížíme k Panenskému potoku,
který ve svém horním toku slouží jako hranice mezi
Velkým Grunovem na pravé a Hlemýždím na levé
straně. Ve svém dolním toku, ve kterém se nacházíme,
protéká samým středem obce a my ho budeme moci s
jeho romantickými meandry spatřit celkem ze tří mostů.
Nepřeskakujme však a projděme si obec pěkně
popořadě.
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ZA NAŠIMI HUMNY
oté se napojíme na žlutou turistickou značku,
která nás převede přes třetí most, který není tak
romantický, zato se po něm dá přejet autem. Po
pravé straně za mostem se rozkládá velká textilní
továrna Anton Schicketanz a synové, která zde roku 1892
začala výrobu jemného sukna a pomalu se rozrůstala do
současných rozměrů, kdy v roce 1931 rozšířila výrobu i
na vlněné zboží (bod 3). Po roce 1948 byl objekt
znárodněn a dále provozován státní textilní firmou
Mitop Mimoň. V posledních letech objekt chátrá a jeho
zašlou slávu se nedaří pozvednout ani firmě na výrobu a
prodej rakví, která zde nyní sídlí. Nyní je načase si
trochu odpočinout od lidských budovatelských počinů, a
tak společně opouštíme vesnici a míříme konečně do lesů
nesoucích název Holičky nebo také Sedm studnic, jak
uvádějí prameny ze 16. století.

stezkou na samotnou dominantu tohoto lesa - vrchol
Holičku (323 m n. m.). Z vrcholu se necháme opět vést
naším mapovým průvodcem, který nás vyvádí písčitými
cestami ven z lesa a polní cestou po mezi až k Císařským
dubům.
Dnešním výletem nás svými historickými poznatky
provázel regionální historik Petr Randus, za což mu
děkuji, a zároveň vás tímto zvu na jeho přednášku
konanou 11. 2. 2022 od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ
Brniště na téma: KDYŽ KAMENY PROMLOUVAJÍ
ANEB PO STOPÁCH NAŠICH PŘEDKŮ.

Délka trasy: 3,1 km (převýšení 270 m), výlet 1,2
hodiny
Pro: rodiny s dětmi
Terén: silnice, lesní cesty, pěšiny
Keška: „Holička“
Luko a Toman, YMCA Sever, z. s.

ednou z místních rarit je lesní fotbalové hřiště,
které na nás skryté v borovicovém háji dýchne
svým kouzlem.
Jelikož ale nemáme
míč ani kopačky, vystačíme
si pohledem a raději se
vnoříme dále do lesní
scenérie, propletené spletí
písčitých cest. Kromě
borůvek, hub a dalších
přírodních darů je zde v
opuštěném lomu možno
vidět i zajímavý geologický
pískovcový útvar v podobě
pozůstatků sloupků jako
ukázka
přeměny
svrchnokřídového pískovce
na styku s vyvřelinou
(vzácná sloupcovitá a
deskovitá odlučnost
pískovce). Malebné lesní
cesty rychle ubíhají, a tak se
zanedlouho ocitáme na
okraji lesa, odkud se nám
skýtá pěkný výhled na
kopec Tlustec. Dále se
vydáme vlevo, nepatrnou
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SSK BRNIŠTĚ A FK BRNIŠTĚ
UŽ SE VYHODNOCUJÍ
„ROZJETÉ" ZÁVODY

FOTBALISTÉ INFORMUJÍ

e konci listopadu jsme s našimi nejmenšími
stříleli v Plzni na Mistrovství ČR a naše
družstvo ve složení Jaroslav Nedbal, Jakub
Lalák a Nikola Herbstová obsadilo krásnou čtvrtou
příčku!
Ke konci roku také naše nejzkušenější střelkyně
Daniela Švarcová absolvovala sledovaný závod GP Praha
v Plzni, kde také střílela hlavně naše reprezentace. Ve své
kategorii s nástřelem 388,9 bodů obsadila dvacáté místo.
Těsně pře Vánocemi si trenéři připravili zábavný trénink
pro naše děti, které byly za své výsledky obdarovány
jedlou medailí.
Začátkem nového roku naše děti střílely závěrečné kolo
Liberecké ligy. Po čtyřech kolech si naši střelci v kategorii
vzduchová puška stojí takto: Nikola Herbstová na pátém
místě, Jakub Lalák na devátém místě, Nela Gottfriedová
na desátém místě.
V kategorii vzduchová puška do 14 let se na třináctém
místě umístil Jaroslav Nedbal, Lenka Eflerová se umístila
na šestnácté pozici a Amálie Obdržálková skončila
na osmnáctém místě.
Ve vzduchové pušce vstoje 40 ran dorost se na šestém
místě umístila Daniela Švarcová a na třicátém šestém
místě skončil Karel Stránský.
V nejbližší době nás čeká zakončení Jiříkovské ligy,
Duklácké ligy a příprava na Mistrovství ČR!

o nového roku bychom chtěli za celý klub
popřát všem našim fanouškům
i spoluobčanům hlavně hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti. Nyní je zimní přestávka, a tak se
soutěž nehraje. Už 8. ledna ale naši hráči začali zimní
přípravu. Zatím jen o víkendech a střídají přípravu buď
venku na hřišti, nebo v tělocvičně v Zákupech u školy.
Máme dojednáno
odehrát přípravné utkání
v Heřmanicích na umělé trávě proti týmu z Mníšku
u Liberce. Termín zápasu je v neděli 23. ledna od 14:30
hodin. Další případná utkání budou včas oznámena
na webových stránkách klubu a na facebooku. Měli jsme
v plánu pořádat sportovní ples 22. 1. 2022, ale nakonec
byl kvůli Covidu zrušen. Je to škoda, určitě by se
za normálních okolností povedl, neboť to byla tradice.
Jarní část soutěže by měla začít 19. března 2022. O tom
ale až v příštím čísle Zpravodajství.

Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu

Mgr. Klára Kasper (Bartošová)

"6

ZŠ BRNIŠTĚ
PROSINEC A LEDEN V NAŠÍ ŠKOLE
Ke konci ledna se váže další důležitá část každého
školního roku – pololetní vysvědčení. Přejeme dětem
samozřejmě jen ty nejlepší výsledky. Ale mnohem
důležitější je pro nás to, aby do školy chodily rády a cítily
se v ní bezpečně a příjemně.

kolní rok se pomalu překlápí do své druhé
poloviny a žáci naší školy se naplno věnují svým
školním povinnostem. V prosinci se mimo jiné
učili, jak třídit odpad, zhlédli zajímavé výukové
programy ve sférickém kině, ale také pilně nacvičovali
vánoční koledy, aby je mohli zazpívat u rozsvíceného
vánočního stromu a potěšit všechny svým vystoupením.
Vánoční besídky tříd také proběhly a děti tak odcházely
na vánoční prázdniny spokojené a plné dojmů a
příjemných zážitků.

Za ZŠ Brniště Dagmar Gottfriedová

V lednu se všichni vrátili do školy odpočinutí
a natěšení, protože nás čekal plavecký výcvik. Žáci si
během deseti lekcí zdokonalí své plavecké dovednosti,
neplavci se přestanou bát vody, naučí se základy
plaveckých stylů, ale hlavně si užijí spoustu zábavy se
svými spolužáky. Obzvláště letos si plavecký kurz
opravdu užívají. V uplynulých letech byla totiž vlivem
koronaviru a rekonstrukce plaveckého bazénu výuka
odložena.
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POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - KŘP LBK
Podvodníci útočí na seniory i v Libereckém kraji a dosahují milionových zisků

KRAJ - Před jejich praktikami veřejnost důrazně varujeme.
které kontaktovali, přišli by si na další
1 380 000 korun.

odvodníci, jejichž cílovou skupinou jsou
bezbranní senioři, vymysleli nový způsob, jak se
dostat k jejich penězům. A takové praktiky jim
vynášejí milionové zisky.
Jaký scénář používají?
V telefonních seznamech si vyhledají majitelky pevných
telefonních linek se staročeskými křestními jmény,
u kterých na základě tohoto kritéria předpokládají vyšší
věk. Ty pak telefonicky kontaktují.

Z třinácti
seniorek si jen dvě ženy informace
podvodníků ověřili a díky tomu jim žádné peníze
neposlaly.
Jednou z nich byla 77letá paní Milada
z Liberce, po které za pomoc synovi podle výše
uvedeného scénáře požadovali 150 000 korun. Ta si
informaci o údajné
hospitalizaci syna prověřila
duchaplně přímo v nemocnici. V ostatních pěti
případech pachatelé nic neinkasovali jenom proto, že
ženy buď peníze neměly a nebo neporozuměly
instrukcím, jak je převést na jejich konta.

Volající se představí zpravidla jako lékař a oznámí
seniorce, že měl její syn nebo vnuk dopravní nehodu,
po které byl hospitalizovaný v nemocnici s lehčím
zraněním. Vnuk údajně nemůže mluvit, protože si
překousl jazyk a lékař mu ho právě sešil. Někdy je
v telefonu slyšet předstíraný synův pláč. Falešný doktor
tvrdí, že měl nehodu zavinit právě on, a že se při ní
vážně zranilo malé dítě z druhého vozidla. Hned na to jí
ale dá naději na to, že je možné problém urovnat. Má
poslat peníze na mimosoudní vyrovnání s rodinou dítěte,
čímž svého potomka ochrání před soudním řízením i
ztrátou řidičského oprávnění. Za to požaduje statisíce
korun a pobízí vyděšenou ženu, aby zaplatila ještě téhož
dne. Peníze si pak komplic přebere osobně nebo ji volající
pošle do města provést jejich bankovní převod.

Kriminalisté v této souvislosti vyzývají seniory k tomu,
aby veškeré telefonické žádosti o peníze rázně odmítli
a hovor ihned ukončili. Pokud mají pochybnosti o tom,
zda je jejich syn či vnuk v nesnázích, ať se okamžitě spojí
s rodinou a nezůstávají ve své nejistotě sami. Obrátit se
také mohou kdykoliv na naši bezplatnou linku 158.
Důležité je, aby na základě telefonických žádostí a nebo
žádosti neznámých lidí, kteří je budou kontaktovat
i osobně, své peníze nikomu nepředávali
a ani
neposílali.

První takový případ jsme zaznamenali v Libereckém
kraji počátkem loňského srpna a do konce roku jsme jich
zadokumentovali celkem 13. Při nich se pachatelům
podařilo přesvědčit šest seniorek k tomu, aby jim předaly
nebo převedly na účty dohromady 1 180 000 korun,
přičemž z jedné ženy vylákali dokonce 530 000 korun.
Pokud by byli úspěšní i u zbývajících sedmi seniorek,

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje seniory před podvodníky varuje
rovněž prostřednictvím informačních letáků. Proti této
trestné činnosti dlouhodobě bojuje i Policejní prezídium.

DEJTE SI POZOR NA
PODVODNÉ TELEFONÁTY !

dostali do nesnází, z nichž se mohou rychle vyplatit.
Za vymyšlenou záchranu vašich potomků po vás budou
chtít i statisíce korun. Žádné peníze jim nedávejte a ani
neposílejte! Bez ohledu na to, co vám říkají, po skončení
takového podezřelého telefonátu ihned kontaktujte svou
rodinu a informace si u ní ověřte. Nestaňte se obětí
podvodu! Pokud se nikomu z příbuzných nedovoláte,
obraťte se s důvěrou na naši bezpečnou linku 158, jsme tu
pro vás!

7. 1. 2022

por. Bc. Ivana Baláková

ilí senioři, pokud vás bude kdokoliv žádat
po telefonu o předání peněz či o jejich
bankovní převod, hovor okamžitě ukončete!
Podvodníci, kteří v současné době nahradili takzvané
šmejdy, se v telefonních hovorech nestydatě vydávají
za zástupce vašich dětí nebo vnuků, které se údajně
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DĚNÍ V EKOCENTRU
do 13:30 hod. v Centru inkluzivního vzdělávání Včelín,
přijďte si vyrobit masku do odpoledního průvodu,
budeme se na vás těšit!

ahájili jsme nový kalendářní rok a již počátkem
ledna nám Včelín i Ekocentrum ožily
pravidelnými aktivitami. Na relaxačních
večerech jsme si vytvořili tečkované mandaly a upekli
voňavý chléb v peci, děti z ekokroužku se naučily, jak
v z n i k á l á t k a , b a t i k o v a l y p ř í ro d n í m i b a r v i v y
a z obarvených látek vytvářely drobné dárečky. Školy,
školky a další organizace stále více jezdí na naše výukové
programy, což nás velmi těší, programy realizujeme
v Ekocentru i v Centru inkluzivního vzdělávání Včelín.

Chystáme pro vás také „Hromnice na stezce.“
Na stezku Sochy ve skalách v období od 1. 2. 2022
do 6. 2. 2022 umístíme úkoly a zastavení, po jejichž
splnění se dozvíte mnoho zajímavostí, které se vážou
k tomuto svátku a najdete si svoji odměnu.
Bližší informace s pokyny budou umístěny
na facebookových stránkách Podralského nadačního
fondu a Ekocentra Brniště.

Děkujeme všem za účast na prosincových adventních
dílničkách, kde si každý mohl vyrobit různé vánoční
dekorace a upéct voňavé perníčky v peci.
Tentokrát si vás dovolujeme pozvat na Masopustní
dílny, které se budou konat 26. února 2022 od 11:00 hod.

Tým Podralského nadačního fondu

EKOKROUŽEK
DATUM

TÉMA

10. 2. 2022 Ekosystém pole - druhy a stavba obilovin
a jejich využití, výroba müsli
24. 2. 2022 Ekosystém pole - hospodářské rostliny,
brambory v kuchyni
3. 3. 2022 Zelenina - vitamíny, zdravé svačinky
10. 3. 2022 Pěstování, sázení - výroba „hlavounků" s
jarním osením
17. 3. 2022 Příprava sazenic na zahrádku
24. 3. 2022 Pyramida na zahrádku - pnoucí rostliny
31. 3. 2022 Péče o jarní zahrádku

RELAXAČNÍ VEČERY
DATUM

TÉMA

9. 2. 2022 Valentýnská přání (100,- Kč/osoba)
23. 2. 2022 Jmenovky pro semínka (100,- Kč/osoba)
9. 3. 2022 Obaly na květináče (100,- Kč/osoba)
23. 3. 2022 Pletení z proutí (100,- Kč/osoba)
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HASIČI BRNIŠTĚ
ZPRÁVA JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
dnešnímu dni má naše výjezdová
jednotka 17 členů. Tím splňuje podmínky
pro zařazení do JPO III. Základna se
rozšířila o 4 členy, z toho 2 členové jsou hasiči
v zácviku a jelikož ještě nedosáhli plnoletosti,
účastní se výcvikových školení teoretické
i praktické části.
Jedním z úkolů členů výjezdové jednotky je
pravidelné vzdělávání, rozšiřování a zvyšování
odborností. Letošní rok se poštěstilo rozšířit řady
nositelů dýchací techniky o 4 členy a 3 členové
prošli obnovou strojnické odbornosti. O další
rozšíření odborností budeme usilovat
i v následujícím roce.

Za obrovské podpory obce Brniště a příslušných
dotací Libereckého kraje se podařilo rozšířit
i vybavení výjezdové jednotky o 5 zásahových
kompletů a vozový park bude v dohledné době
rozšířen o novou CAS značky Tatra.
Za uplynulý rok 2021 bylo evidováno 12 výjezdů
k záchraně osob, zvířat a majetku. Jednotka provádí
pravidelné dohledy na obecních akcích a akcích
Podralského nadačního fondu ZOD. Zároveň
vyjíždíme k technickým pomocem na žádost
starosty a občanů.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům výjezdové
jednotky za jejich práci a obci Brniště za podporu.
za JSDH Brniště Radek Urban

VÝROČNÍ ZPRÁVA SDH BRNIŠTĚ ZA ROK 2021
dnešnímu dni čítá členská základna SDH
Brniště 55 členů - 16 mužů, 10 žen, 25 dětí,
3 dorostence a 1 dorostenku.
Jelikož SDH zaštiťuje oddíl Mladých hasičů,
podařilo se nám v letošním roce za pomoci obce
Brniště a dostupných dotací získat nemalou finanční
podporu, a tím plně rozšířit výbavu
pro plnohodnotné tréninky mladých hasičů
a hasiček.

sběr elektroodpadu. I přesto, že pro nás byla tato
akce premiérová, lze ji označit za úspěšnou. Tím
tato akce nekončí a v následujících letech se bude
opakovat.

I přes nepřízeň situace se našim Mladým hasičům
podařilo zúčastnit 4 soutěží, na kterých se umístili
na stupních vítězů. Jednou ze soutěží byla i pro nás
premiérová Jablonecká hala, kde závodníci získali
kromě zážitků a odměn i cenné zkušenosti.
Zároveň SDH nezahálí a zúčastnil se
projektu ,,Recyklujte se hasiči,” jehož úkolem byl

Za podporu děkujeme občanům obce Brniště,
Velkého Grunova a Luhova.
Zuzana Vejtrubová

STAŇ SE I TY DOBROVOLNÝM HASIČEM
Hledáme do naší party nové kluky i holky! Co
tě čeká?

Kdy: každé úterý od 16:00 do 17:00 hod.
Kde: KD Velký Grunov

Práce s hasičskou technikou, základy zdravovědy
a první pomoci, základy topografie, pravidla
požární bezpečnosti, účast na soutěžích v požárním
sportu, hry, spousta zábavy, príma kamarádi
a mnoho dalšího.

Kontakty: Lenka Rožboudová - tel: 777 206 282
Email: lenkarozboudova@seznam.cz
Lenka Kulhánková - tel: 731 279 796
Email: petercis@seznam.cz

Pokud je ti 3-15 let, rádi tě uvidíme.

FB stránky: Mladí HASIČI BRNIŠTĚ
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat :)

Přijď se za námi podívat.
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LUHOVÁCI A TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
PŘÍJEMNÝ NÁVRAT DO STARÝCH KOLEJÍ
ni loni, stejně jako v roce 2020, to s pořádáním
kulturních a společenských akcí nebylo
jednoduché. Vše bylo stále jako na houpačce.
To, co je povolené dnes, nemusí být povolené za týden.

V roce 2020 jsme byli nuceni tradiční Silvestrovský
gulášek v Luhově zrušit, což nás moc mrzelo. O to větší
radost jsme měli na závěr roku 2021, když jsme
na poslední chvíli zjistili, že se smutný osud opakovat
nebude. Těšili jsme se na vás a jsme rádi, že jste se v tak
hojném počtu přišli s námi pobavit, zavzpomínat nebo
jen tak poklábosit. Povídat bylo o čem, vždyť jsme se tak
dlouho nemohli potkávat.
Povedlo se, průběžně se vás vystřídala spousta, my
svařáčkem a guláškem potěšili vás, vy dobrou náladou
a úsměvem potěšili nás. Bylo to příjemné odpoledne
podpořené úžasným počasím.
Jsme moc rádi, že jste dorazili a těšíme se zase příště.

Luhováci, z.s.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BRNIŠTI
V prvních 16 dnech nového roku byl v Brništi
pořádán 22. ročník největší celorepublikové
dobrovolnické akce Tříkrálová sbírka. Vybíralo se
již tradičně na podporu Sociálního automobilu
Charity Česká Lípa.

Až do poslední chvíle nevíme ani my, ani vy, zda se
skutečně bude akce konat a budeme se se moct potkat.

“Srdečně děkujeme vedení obce Brniště
za organizaci a všem, kteří do kasiček
přispěli,” řekla za Charitu Česká Lípa
koordinátorka sbírky Pavla Bratršovská.
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POZVÁNKY / PODĚKOVÁNÍ / REKLAMA

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych pochválit redakční radu
Zpravodajství. Moc se mi líbí nová úprava,
kvalitní papír i větší písmo. Články jsou
moc zajímavé a mnohdy i poučné. Pro nás
seniory je to v této době jediná možnost,
jak se dozvědět, co se děje v obci. Je zde
pro nás i spousta důležitých informací
nejen z úřadu, ale i o ostatních
organizacích.
Děkuji a přeji celé redakci hodně dalších
nových nápadů do příštích let.
Anna Drbohlavová
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