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V tomto čísle najdete
Bohatý podzim v naší škole
Pozvání na plesy
Labutí příběh
Ohlédnutí za kynologickým dnem

Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše
v pátek 8. 12. v 18.30, vystoupí Chrámový sbor HVĚZDA z Horní Police

Vážení spoluobčané,
ať se nám to zamlouvá nebo ne, konec roku klepe na dveře.
Podzimní počasí se moc nepovedlo, bylo sychravo, většinou pršelo a sluníčko téměř nesvítilo. Ve svém příspěvku
vám popíši události posledních dvou měsíců tak, jak šly
chronologicky za sebou.
Příjemnou událostí na začátku října bylo přivítání pěti
novorozených dětí do života. Na společné schůzce starostů
na Úřadu práce v České Lípě jsem se dozvěděl, že v obci
máme pouze 1,1% nezaměstnanost. To je určitě potěšující
zpráva, ale na druhou stranu nemůžeme počítat s pomocí
úřadu při obsazování postu veřejně prospěšných prací v příštím roce. Ve dnech 20.-21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast celé obce
činila pouze 48,97 % a byla pod průměrem Libereckého
kraje (60,05 %) i celé ČR (60,84 %).
V neděli 29. října nás zasáhla dle předpovědi silná vichřice.
Způsobila vývraty a polomy několika desítek stromů a nepříjemný třídenní výpadek elektřiny v části obce Velký
Grunov. Horší průběh a větší škody byly před deseti lety při
orkánu Kiril. Poděkování za pomoc při odklízení popadaných stromů patří dobrovolným hasičům místním i z okolí.
Na sv. Martina se v obřadní síni obecního úřadu konala
letos již čtvrtá svatba a v areálu Lesního zátiší oblíbený
jarmark a krůtí hody. Počasí nikoho neodradilo a účast
návštěvníků byla vysoká. Stavby chodníku a smíšené
stezky pro pěší a cyklisty byly úspěšně dokončeny a nyní
budeme žádat o jejich kolaudaci. Hřiště u školy ve Velkém
Grunově je také hotové, jen z důvodu nepříznivého počasí
a podmáčeného terénu se práce v ovocném sadu a dokon-

čení parku přesouvají na jaro 2018. Jedná se o výsadbu
ovocných stromů, terénní úpravy, dosetí trávy a montáž
herních a cvičících prvků. Kostel sv. Mikuláše se podařilo
oživit zprovozněním věžních hodin. Ještě bude ciferník
nasvícený, možná se to podaří do konce roku.
Na jednání Mikroregionu Podralsko byl starosty schválen
záměr výstavby cyklostezky vedoucí z Mimoně přes Brniště do Jablonného v Podještědí. Nejdříve je třeba zpracovat
studii proveditelnosti, na kterou budeme žádat o dotaci.
V současné době zodpovědně pracujeme na sestavení rozpočtu obce pro příští rok. V rámci plánování investičních
akcí se stále více potýkáme s nedostatkem kvalitních projektantů, kvalitních realizačních firem a často byrokratickým přístupem nadřízených schvalovacích úřadů.
Považuji za nutné vyjádřit se na téma bezpečnosti našich
občanů v rámci intenzivního silničního provozu. Nemohu
pochopit, kolik místních cyklistů jezdí po setmění bez
osvětlení, kolik chodců chodí mimo vybudované chodníky,
a dokonce jsem viděl děti na kolečkových bruslích, jedoucí
po frekventované krajské silnici. Je to nezodpovědnost
a hazardování se zdravím a životem.
Kvapem se blíží konec roku, rád bych Vás srdečně pozval
na pěvecký adventní koncert v kostele sv. Mikuláše a zpívání dětí základní školy u stromečku na návsi.
Dovolte, abych Vám popřál hezký adventní čas, klidné
Vánoce v kruhu svých nejbližších a v novém roce 2018
hlavně hodně zdraví, pohody a úspěchů v osobním i profesním životě.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
Adventní dílny v Ekocentru v sobotu 9. 12. od 10.00
Zpívání u stromečku ve čtvrtek 21. 12. v 17.00 • Půlnoční bohoslužba v Oáze v neděli 24. 12. ve 24.00
Silvestrovský gulášek u obchodu v Luhově v neděli 31. 12. v 15.00 • Novoroční bohoslužba v Oáze v pondělí 1. 1. v 15.00

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Z jednání zastupitelstva obce
ze dne 25. října 2017

2

Pozvánka

Zastupitelé se na 33. zasedání věnovali zejména problematice výstavby chodníku a smíšené cyklostezky. Schválili
dodatek ke smlouvě se zhotovitelem, ve kterém jsou
zahrnuty tyto změny:
Chodník Brniště:
- upřesnění výměry na základě geodetického zaměření
skutečného provedení stavby
- rozšíření plochy asfaltu v napojení na stávající komunikaci včetně frézování a podkladních vrstev
- upřesnění provedení plotů dotčených pozemků - náhrada
pletivových plotů za betonové ploty z KB-bloků s výplní
z dřevěných planěk
- přeložky nevytyčených kabelů a s tím související ruční
provádění zemních prací
- rozšíření výměry terénních úprav
Velký Grunov – smíšená stezka pro pěší a cyklisty:
- upřesnění výměry na základě geodetického zaměření
skutečného provedení stavby
- doplnění položek souvisejících se sanací pod gabiony
a zásypy za gabiony
- záměna položek souvisejících s vyhodnocením únosnosti
aktivní zóny v souladu s požadavky projektové dokumentace (místo nové vrstvy stmelené cementem došlo k rozšíření stávající vrstvy stabilizované cementem)
- doplnění položek u odvedení dešťových vod - vpusti,
drenáže, čela u propustku, štěrbinového žlabu a šachty
+ vypuštění kamenných čel u dvou propustků
- sleva za menší rozteč zábradlí
- nová plocha asfaltu při vjezdu do Ekocentra včetně
frézování a podkladních vrstev
- doplnění chybějící položky kasselského obrubníku
v místě autobusové zastávky
- doplnění kácení stromů, čištění skály a propustků, zazdění sklepa

na jednání zastupitelstva
ve středu 20. prosince od 17 hod.
v zasedací místnosti OÚ.
Dále pak ZO schválilo podání žádosti o dotaci z MMR ČR
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
dotační titul DT 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
2017 na projekt „Sociální zázemí – Lesní zátiší“.
Následně starosta informoval přítomné o jednání s těžaři
a zástupci Severočeské vodárenské společnosti. U těžařů
byl zahájen první krok k možnému výkupu pozemků potřebných pro vybudování obchvatu, a to výzva k jednání
s majiteli pozemků a SVS, a. s. byla informována o postupu
obce při získávání informací potřebných k rozhodnutí.
V diskuzi pak občané svými příspěvky a dotazy poskytli
inspiraci pro zastupitele v návaznosti na sestavování rozpočtu obce na rok 2018.
Na závěr starosta poděkoval všem za účast a navrhl termín
dalšího jednání.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Výstavba chodníku
a smíšené stezky dokončena

Prosincová pracovní doba na OÚ
Ve dnech 27. 12. – 29. 12.2017 bude
uzavřen obecní úřad
z důvodu čerpání dovolených.
Platby v hotovosti v pokladně OÚ je možno uhradit
pouze do 21. 12. 2017. Děkujeme za pochopení.

Měření intenzity silniční dopravy
(úsek mezi Brništěm a Velkým Grunovem)
datum měření: 13. 11. 2017
typ provozu
čas měření

06.30 – 08.30
14.00 – 16.00

nákladní automobily
osobní
vč. traktorů a autobusů automobily

47
44

162
199

jízdní kola

4
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datum měření: 15. 11. 2017
typ provozu
čas měření

06.30 – 08.30
14.00 – 16.00

nákladní automobily
osobní
vč. traktorů a autobusů automobily

38
42

166
197

jízdní kola

8
7

Sběrný dvůr
Provozní doba v zimním období
čtvrtek: 12 – 17 hod.
sobota: 14 – 17 hod.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s Ing. Jiřím Šťastným
Již minule jsem slíbila, že se ještě jednou obrátím na pana
Ing. Jiřího Šťastného a vrátíme se k železnici a nádražím
v našem nejbližším okolí.
Samotné nádražní budovy prošly určitým svým
vývojem, viďte?
Na nejnovějším úseku Severočeské transverzální dráhy
Teplice - Řetenice - Liberec mezi Mimoní a Libercem zavedla Ústecko-Teplická dráha odlišnější vzhled nádražních
budov ve stanicích a zastávkách. Byly a většinou jsou to
budovy, které mají místo omítky fasády z tvrdě pálených
cihel, ostění oken a dveří je kamenné, pískovcové. Jejich
vzhled prosadil u společnosti její ředitel Hermann Rosche,
který do roku 1897 působil na Severní dráze císaře Ferdinanda z Vídně do Krakova, kde byl podobný typ nádražních
budov zaveden. Za zmínku stojí, že novinkou té doby byly
splachovací záchody a odvětrání jak toalet, tak čekáren,
restaurací a jejich kuchyní ventilačními hadicemi ve zdech.
Budovy byly stavěny ve třech velikostech. Největší v blízkém okolí byla postavena v Jablonném v Podještědí. Další
velké nádražní budovy „obdržely“ stanice Mimoň, LiberecHorní Růžodol-Janův Důl a koncová stanice Liberec-Dolní
Růžodol. V posledně jmenované vlaky již od roku 1906
nezastavují, neboť po přestavbě libereckého nádraží se stala
součástí železniční stanice Liberec.

A co nádraží v našem Brništi?
Zde bylo ve své době vystavěno nádraží střední velikosti,
podobně jako v Rynolticích, Zdislavě, Křižanech a Karlově
pod Ještědem. Budova původního nádraží v Brništi již
svému účelu neslouží. V souvislosti s výstavbou železniční
vlečky pro uranové doly a s těžbou kamene na Tlustci bylo
značně rozšířeno kolejiště ve stanici, které sloužilo jako
předávací mezi vlečkou a Českými drahami.
V kterých letech se změny odehrávaly?
Vlečka uranových dolů se stavěla postupně od roku 1970 až
do roku 1979. Na konci se větví do jednotlivých kolejí, končících nárazištěm. Nejvzdálenější z nich je až 4,5 km od
Brniště.
Výstavba nových kolejí a modernizace celé brnišťské
stanice probíhala v roce 1987, tehdy byla dokončena i nová
výpravní budova. Byla navržena jako montovaný železobetonový skelet s obvodovým zdivem z tvárnic, bez jakékoliv
architektonické invence.
Minule jsem se nezeptala, učiním tak nyní. V jakých
pramenech čerpáte informace?
Dnes uváděné jsou z „Českých nádraží III. díl“ autora
Mojmíra Krejčíříka, z publikací „Severočeská transverzálka“ Zdeňka Šindlauera a „Poslední Habsburkové na
Zákupsku“ od Martina Aschenbrennera.

Pojďme se ještě společně podívat po nádražích v okolí,
kterým zůstal zachován původní ráz.
Jedním z nich je železniční zastávka Velký Valtinov. V době
své výstavby se jmenovala Gross Walten a měla sloužit nejen Velkému Valtinovu, ale i Františkovu, osadám Tlustce,
Tlustecká a Růžové a také obci Postřelná. V době na přelomu století devatenáctého a dvacátého, kdy ještě prakticky
neexistovala veřejná autobusová doprava, byla docházková
vzdálenost na železniční zastávku čí nádraží kratší než tři
kilometry považována za zcela normální. I pět km bylo
přijatelných, přepočteno na čas – cca jedna hodina chůze.
Valtinovská zastávka, ležící blízko místního kostela sv. Jana
Nepomuckého, byla postavena také ve sjednocujícím stylu,
z neomítnutých červených cihel. Pro příznivce železniční
historie se stala zajímavou tím, že je v ní dosud umístěno
závorářské stanoviště, z něhož jsou troje závory obsluhovány ještě ručně, pomocí kliky a drátovodů. Závory uzavírají železniční přejezd těsně u valtinovské zastávky na
silničce pokračující do osady Růžové. Další dvoje závory
uzavírají přejezdy polních cest. Po realizaci dálkové kabelizace traťového úseku z České Lípy do Liberce tato dnes již
rarita bohužel zanikne.
I v opačném směru jsou nádraží, o kterých se dá
vyprávět, že?
Tak třeba výpravní budova železniční stanice v Srní u České Lípy, otevřena 14. listopadu 1867. Tehdy se jmenovala
Reichstadt - Niemes, tedy Zákupy - Mimoň, protože pro obě
tato města to bylo nejbližší nádraží. Trať z České Lípy přes
Zákupy do Mimoně totiž ještě neexistovala, byla zprovozněna až 1. listopadu 1883. Zákupy a Mimoň teprve od té
doby získaly vlastní nádraží na svých katastrech. Od toho
dne byla stanice Zákupy - Mimoň na České severní dráze
přejmenována na Rehdörfer, dnešní Srní u České Lípy.
Zajímavé jistě je, že než byla tato stanice otevřena pro veřejnost, využil ji 9. října 1867 abdikovaný rakouský císař
Ferdinand V., zvaný Dobrotivý, který na nádraží přijel ze
zákupského zámku kočárem a dále pokračoval přistaveným
zvláštním vlakem přes Mladou Boleslav, Kralupy nad Vltavou do Prahy. Následujícího dne absolvovala stejnou cestu
i císařovna Marie Anna Karolína Savojská. Tuto událost lze
považovat za oficiální otevření trati, neboť otevření pro
veřejnost se již obešlo bez dalších oficialit.
Povídat by se dalo i dále, třeba o zastávce v Božíkově, jejíž
současná podoba pochází z roku 1900, či o někdejším
železničním mostě na bývalé trati Zákupy-Nové Zákupy.
To zase někdy příště.
Vážený pane inženýre, velice děkuji za Vaše informace,
které jsem mohla zprostředkovat našim občanům,
čtenářům. Ať se Vám daří jak v osobním životě, tak ve
Vašem zájmu o železniční historii.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

OKÉNKO ZŠ A MŠ
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Co se dělo ve škole
Podzimní měsíce žáci nestrávili jen ve školních lavicích,
ale čekalo na ně hned několik školních akcí. Koncem října
jsme se všichni vypravili na policejní oddělení do Stráže
pod Ralskem, kde jsme se seznámili s výstrojí policistů,
prohlédli jsme si jejich zbraně, auta, udělali jsme si otisk
svého prstu a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o práci
policistů i o tom, jak bychom se měli zachovat v nebezpečných situacích.
Také jsme navštívili místní Ekocentrum, kde jsme si spolu
s německými dětmi vyzkoušeli moštování, vyrobili papírovou krabičku i dřevěnou ozdobu na krk. Moc zajímavá byla
pro nás i prohlídka kravína ve Velkém Grunově.
Dalším hezkým zážitkem bylo pro nás i sférické kino
– promítání o vesmíru zpestřilo naše vyučování.
A na co se můžeme do konce roku ještě těšit? Čeká nás
vystoupení pro seniory, nadílka čerta a Mikuláše, vánoční
výlet na zámek Stránov a 21. 12. od 17.00 hodin již tradiční
zpívání u vánočního stromečku.
Také v MŠ se nezahálelo. Za dětmi přijelo hudební divadlo,
při ukázkách dogdancingu se děti učily, že na cizí psy se
bez dovolení nesahá, navštívily Ekocentrum a připravovaly
společně s maminkami vánoční perníčky. Samozřejmě ani
na ně nezapomene Mikuláš s balíčky od Apollo Metalu.
Všechny občany pak srdečně zveme 13. 12. od 16.00 do KD
na vánoční besídku.
Celá škola přeje všem krásné a spokojené Vánoce a jen to
nejlepší v novém roce.

Vandalové u školy
Vážení spoluobčané,
někteří bývalí žáci ZŠ Brniště rádi přijdou na návštěvu
a popovídat si. Ale bohužel jsou mezi nimi i ti, kteří dělají
nepořádek okolo školy i na návsi. Nejmenovaná bývalá
žákyně naší školy, dnešní gymnazistka, před dvěma roky se
slzami v očích opouštěla naši školu. Dneska ničí náš společný majetek - píše neslušné vulgární nápisy na schodech
okolo školy, hází syrová vejce na hlavní dveře. Přidávají se
k ní další, u vchodu jsou vytrhané túje a vyházená hlína
z květináčů, zničená schránka na dopisy, před hlavními
dveřmi se válí odpadky. A to, co jsem vypsala, je jenom
něco málo z toho, co nám tu v poslední době dělali. Každé
ráno paní vychovatelka po těchto vandalech uklízí a dík
patří i paní Jediné, která nám pomáhá. Doufejme, že rodiče
poznají, že se jedná o jejich děti a budou se více zajímat
o to, co dělají ve volném čase.
Blanka Tesková

EKODĚNÍ
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Dění na Ekocentru Brniště
Těšit se můžete na následující akce:

Ohlédnutí za minulým měsícem

9. 12. od 10.00

Listopad byl plný akcí. Úspěšně proběhl Svatomartinský
jarmark s krůtími hody, který se těšil velkému zájmu - všem
moc děkujeme za podporu a návštěvu. Proběhly také první
„Kroužky sběru a zpracování bylinek a plodin“, které školním dětem přibližují možnosti využití vlastní úrody a darů
přírody. I „Krásám tvoření“ se daří a výrobky z listí i ze
sušiny již zdobí naše domovy.

Adventní dílny, akce pro rodiny s dětmi
a širokou veřejnost
12. 12. od 15.30 Kroužek sběru a zpracování „Vaření“
Bylinky - dárkové balíčky a sušené ovoce
pro rodiče
13. 12. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace –
volné téma
14. 12. od 15.30 Kroužek
poznávání
přírody
„Ekokroužek“ Sklo, papír, plast - vším
se dá ozdobit stromeček!
2018
9. 1.

od 15.30

Kroužek sběru a zpracování „Vaření“
Bylinky - mastička z měsíčku, praktická
ukázka
10. 1. od 16. 00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace, téma
měsíce SKLO
Recyklace skla - přednáška: „O recyklaci skla a recyklovaného“
Výroba mozaiky (papír, sklo, plasty)
11. 1. od 15.30 Kroužek
poznávání
přírody
„Ekokroužek” Díky čemu a jak rostliny
a zvířata přežívají zimu? Plníme krmítka
i krmelce
13. 1. sobota
Kroužek poznávání přírody „Ekokroužek“ - Noční pozorování přírody
Kdo bloudí dlouhými zimními nocemi?
Nocování v Ekocentru s pohádkami
H. Ch. Andersena
18. 1. od 15.30 Kroužek poznávání přírody „Ekokroužek“ - Zima je důležitá - Jak příroda
odpočívá? Proč je důležitý sníh? K čemu
je dobrý mráz?
23. 1. od 15.30 Kroužek sběru a zpracování „Vaření“
Atlas bylin - bylinkové listy, popíjení
pečeného čaje
24. 1. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace
Sklo a příroda - přednáška: „Dopad skla
na přírodu“ Výroba: dekorování lahví
25. 1. od 15.30 Kroužek
poznávání
přírody
„Ekokroužek“ - Krásy zimy, aneb led,
ledopády a jiná úchvatná díla.
Bezpečnost při zimních sportech pevnost ledu, namrzlé cesty, rampouchové převisy

Svatomartinský jarmark

Svatomartinský jarmark

Pravidelný program
Pondělí od 17.30
Středa od 16.00

Jóga v Ekocentru
Hýbánky zpět v Ekocentru

Více informací o aktuálním dění na Ekocentru naleznete na
webových stránkách www.ekocentrumbrniste.cz nebo na
facebookových stránkách Podralský nadační fond ZOD
a Ekocentrum Brniště.
Tým PNF ZOD

V Ekocentru

YMCA SEVER
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Skautská víkendovka
Na „Cestu do pravěku“ jsme spolu s hrdiny Zemanova
filmu odrazili od brnišťských břehů v předvečer státního
svátku 17. listopadu a těšili jsme se na prodlouženou
víkendovku. Třemi koráby jsme asfaltem a bahnem dopluli
na chalupu Křečanka do sousedství Českého Švýcarska, kde
jsme prožili období čtvrtohor, „tratihor“ (občas jsme si
vymýšleli vlastní pojmenování), druhohor i prvohor. Pod
heslem Pro vědu udělám cokoliv jsme ve třech týmech,
spontánně pojmenovaných Žížalky, Jeleni a Pštrosomuti,
pořádali výpravy do okolí, hráli objevné hry, zdokonalovali
své skautské dovednosti a vše jsme pečlivě zapisovali do
cestovatelských deníků, naše duše se kochaly. Svá těla jsme
posilovali rozličnými dobrotami na přání dětí, tak na jídelníčku nechyběly dýňová polévka, špenát či kapusta. V souladu s ymkařskou tradicí si na své přišel i náš duch: poslední slavnostní večer osvětlil slibový oheň, kde se naše řady
rozrostly o tři nové skautky. Na závěr putování jsme si povídali o smyslu stvoření, že se máme starat o planetu Zemi,
objevovat ji, bádat a pojmenovávat vše v přírodě, že máme
pečovat o rostliny a zvířata. Připomněli jsme si, že jsme
stvořeni do vztahů, které pro svůj život moc potřebujeme,

proto zakládáme rodiny, máme děti a budujeme přátelství,
a že nemáme zapomínat na sedmý den odpočinku. Přesto
jsme si ani zdaleka během celého pobytu nezvládli odpovědět na všechna naše pravěká PROČ?
Skauti z YMCA oddílu Gruniště

Ze slunného léta do deštivého podzimu - Lužická sedmička 2017
19. ročník Lužické sedmičky přitáhl 77 šlaperů a šlaperek.
V pátek jsme sice nikdo nestihl čaj o páté, zato jsme stihli
startovní fotografii. Velké díky naší fotografce, jež nás
s fotoaparátem stíhala provázet v obou směrech L7.
Poznámka, že máme pět minut zpoždění, způsobila rychlý
úprk na trasu, kdo zaspal či se nestihl zaregistrovat, už
ostatní nedoběhl. Pár jednotlivců běželo, ale většina šlaperů
utvořila hloučky a začala klábosit a seznamovat se. Někdo
byl prvně, a tak poslouchal zážitky těch, kteří jdou L7 již po
několikáté, zabrousilo se i na témata, kam kdo vyráží přes
rok, a po desítkách kilometrů přišla řada i na seznamování,
ač v černočerné tmě to nemělo takový efekt, proto některé
tváře známe spíše po hlase.
Na trase L7 I se utvořilo několik part po 2-4 šlaperech, či
tandem s neunavitelným huskym. Naše parta čítala 8 chodců. Užili jsme si nádherný rozhled na Popovce a dokonalou
procházku Lűckendorfem letos bez bloudění. Noc byla
vskutku nádherná – jasno, nádherné hvězdy a celkem teplo.
Letos jsme zvolili svižné tempo, kdy jsme se přesně drželi
časového harmonogramu s minimem přestávek, a tak cesta
vskutku ubíhala. Pašeráckou stezkou mezi Hvozdem a Luží
jsme prolítli jak kamzíci. Z Luže jsme se těšili na nejpohodovější kopec Pěnkavčí vrch, kdy sice člověk z Luže hodně
naklesá, ale metry pak pozvolna nabere, takže ani nepozná
a už je na druhé nejvyšší hoře Lužických hor, a přitom se
ani nezapotil. Mezitím na trasu vyrazil i běžec Michal,
jemuž cestu zpestřila nezvaná návštěva jeho skrytých zásob, a to hladová kmotra liška. Ta mu zásoby jídla snědla
a co nesnědla, to roztahala po lese. Michal byl rád alespoň
za boty, které nechala. My jsme mezitím už štrádovali na
Jedlovou a nekonečnou cestou „Dlouhá míle“ na teplou
polévku do Chřibské. Někteří byli na Semerinku o hodinku
a půl dřív, čekali a doufali, že je někdo v Penzionu Relax
pustí dovnitř. Po minulém extrémně vstřícném roce jsme
zažili pravý opak v podobě nevrlého kuchaře, který nám
nebyl nakloněn, a tak jsme venku klepali kosu. My, co jsme
vydrželi, jsme se dočkali otvíračky až v 7:15. Teplá polévka
nás nakopla a mnohým dodala sílu na další část pochodu. Já
letos mezi ně však nepatřil.
Na denní část se přidal tucet čerstvých šlaperů a šlaperek,
kteří vždy dodají novou energii těm znaveným, pokud jim
tedy neutečou. Alenka z Mimoně vedla skupinu mladších
a zvládali na cestě objevovat i krásy přilehlého okolí, vodopád na Lučním potoce. Noxa či DanelKešer zase při L7
stíhali sbírat kešky.

V opačném směru L7 II vedl jednu z hlavních skupin rodák
z Brniště - Toman, za což mu patří dík, a to hlavně z úst 3
šlaperek a jednoho šlapera, které bez bloudění dovedl do
kýženého cíle, a to ještě v super čase. Závěr L7 dal jasně
najevo, že se počasí překlopilo do podzimu, déšť nám toho
byl důkazem. Zvláště to pocítila Pavlína, která v domnění,
že má s sebou pláštěnku, se chtěla mermomocí napasovat
do žďáráku (obalu proti dešti na spacák), což se jí nepovedlo, a tak mokla a mokla, až musela být prochladlá přiblížena
3 km před cílem.
Mám-li L7 2017 shrnout pár slovy, musím konstatovat, že
po několika letech bylo nádherné počasí. Zažili jsme jasnou
noc, slunečný den i deštivý podvečer. Pochod i přes větší
účast neztratil na rodinné atmosféře právě proto, že šlapeři,
kteří znají trasu, berou mezi sebe i ty, kteří jdou poprvé
(často i přes svoji introvertnost). Neúnavný taxikář David,
který letos probděl snad celou noc, všechny nakonec zvládl
dovézt z hor a nikoho nenechal napospas chladu a jelenům.
Zázemí v Oáze, báječná večeře i snídaně opět podpořila
naši šlaperskou sounáležitost. A aby toho nebylo málo,
stihli jsme se s cestovatelem Syslem ještě v neděli ráno na
skok podívat na Island.
Co dodat, opět kupa zážitků, nová lužická kamarádství,
intenzivní pocity v nohou a velká závist těm, kteří ušli
celou trasu L7. Lepší přípravu a snad příště zbyde medaile i
pro mne. A komu je rok dlouhá doba, může s námi vyrazit
v dubnu na chatu L7.
Díky Bohu, že nás po celý víkend ochraňoval, naše
vděčnost za dlouhodobou podporu patří sboru BJB Brniště
a obci Brniště!
šlaper Luko

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Úspěch našich hasičů
Dne 23. 9. 2017 se členové naší výjezdové jednotky zúčastnili prvního ročníku Hasičského festivalu, který se konal na
jezeře Matylda v Mostu. Pozvání na tuto událost dostalo 20
sborů z Libereckého a Ústeckého kraje. Hlavním lákadlem
byla odpolední soutěž hasičů v branném závodě, kde naše
družstvo vybojovalo krásné 2. místo. Během dne probíhaly
ukázky hasičských a policejních zásahů a vrcholem byla
první hasičská fontána na Mostecku, která sklidila obrovský
úspěch u diváků. Celý tento den jsme si všichni užili. Dalšího branného závodu se naše jednotka zúčastnila 7. 10. 2017
v Postřelné, kde se konal již 9. ročník Memoriálu Miloslava
Pecinovského. Zde naše družstvo obsadilo 5. místo. Doufejme, že se do příštího roku naše členská základna
rozroste, abychom těchto soutěží mohli absolvovat více.
Z a SDH Brniště Petr Gutkais a Rudolf Valenta

Vesnice roku 2017 - přehled ocenění udělených v rámci krajských kol (stuhy)
Zlatá stuha za
vítězství v krajském kole

Modrá stuha
za společenský život

Bílá stuha
za činnost mládeže

Zelená stuha
za péči o zeleň a životní
prostředí

Obec Pištín
(okr. České Budějovice)

Obec Svatý Jan nad Malší
(okr. České Budějovice)

Obec Lodhéřov
(okr. Jindřichův Hradec)

Obec Bernartice
(okr. Písek)

Obec Čejetice
(okr. Strakonice)

16

Jihomoravský

Městys Křtiny
(okr. Blansko)

Obec Vedrovice
(okr. Znojmo)

Obec Morkůvky
(okr. Břeclav)

Městys Drásov
(okr. Brno - venkov)

Obec Nová Lhota
(okr. Hodonín)

17

Karlovarský

Město Skalná
(okr. Cheb)

Obec Křižovatka
(okr. Cheb)

Obec Dalovice
(okr. Karlovy Vary)

Obec Hazlov
(okr. Cheb)

Obec Nový Kostel
(okr. Cheb)

18

Obec Přepychy
(okr. Rychnov n. K.)

Obec Hrádek
(okr. Hradec Králové)

Obec Pohoří
(okr. Rychnov n. K.)

Městys Velký Vřešťov
(okr. Trutnov)

Obec Nahořany
(okr. Náchod)

15

Obec Kruh
(okr. Semily)

Obec Tatobity
(okr. Semily)

Obec Bozkov
(okr. Semily)

Obec Vyskeř
(okr. Semily)

Obec Brniště
(okr. Česká Lípa)

16

Obec Větřkovice
(okr. Opava)

***

Obec Neplachovice
(okr. Opava)

***

***

8

Olomoucký

Obec Vápenná
(okr. Jeseník)

Obec Rapotín
(okr. Šumperk)

Městys Dub nad Moravou
(okr. Olomouc)

Obec Libina
(okr. Šumperk)

Obec Vrbátky
(okr. Prostějov)

15

Pardubický

Obec Lukavice
(okr. Ústí n. O.)

Obec Poběžovice u Přelouče
(okr. Pardubice)

Obec Břehy
(okr. Pardubice)

Obec Poříčí u Litomyšle
(okr. Svitavy)

Obec Hradec nad Svitavou
(okr. Svitavy)

27

Plzeňský

Obec Břasy
(okr. Rokycany)

Obec Kozolupy
(okr. Plzeň-sever)

Obec Němčovice
(okr. Rokycany)

Obec Myslív
(okr. Klatovy)

Městys Kolinec
(okr. Klatovy)

24

Středočeský

Obec Hvožďany
(okr. Příbram)

Obec Cítov
(okr. Mělník)

Obec Třebotov
(okr. Praha-západ)

Obec Hostín
(okr. Mělník)

***

13

Ústecký

Obec Libochovany
(okr. Litoměřice)

Městys Cítoliby
(okr. Louny)

Obec Lipová
(okr. Děčín)

Obec Radovesice
(okr. Litoměřice)

Obec Srbská Kamenice
(okr. Děčín)

16

Vysočina

Obec Heřmanov
(okr. Žďár n. S.)

Obec Třeštice
(okr. Jihlava)

Obec Dolní Město
(okr. Havlíčkův Brod)

Obec Sobíňov
(okr. Havlíčkův Brod)

***

14

Obec Slavkov
(okr. Uherské Hradiště)

Obec Vítonice
(okr. Kroměříž)

***

Obec Korytná
(okr. Uherské Hradiště)

Obec Žlutava
(okr. Zlín)

14

Kraj

Jihočeský

Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Zlínský

Oranžová stuha za spolupráci
Počet
obce a zemědělského subjektu přihlášených
obcí

celkem přihlášených obcí

213

Plesová sezóna 2018
13. ledna

Ples FK Brniště v KD Brniště

27. ledna

Ples MS Diana Brniště v KD Velký Grunov

3. února

Dětský maškarní ples v KD Velký Grunov

17. února

Ples Spolku žen EVA v KD Brniště

24. února

Obecní Masopust v KD Brniště

3. března

Skautský ples v KD Velký Grunov

17. března

Hasičský ples v KD Brniště

INZERCE

Kotlíková dotace 2017/2018
Zakázky realizujeme na klíč a dodáváme včetně veškerých revizí. Dotaci ve výši až 127 500 Kč
získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za nový plynový kondenzační
kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete
na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou
otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace.
Na dotace instalujeme:
Automatické kotle – automatické kotle na uhlí a pelety firem Opop, Klimosz
Tepelná čerpadla – špičková česká tepelná čerpadla MasterTherm
Plynové kondenzační kotle – firem Immergas, Brotje, Intergas
Na naše instalace nabízíme nadstandardní záruky až 7 let.
Nabízíme tyto služby:
• Instalace automatických kotlů uhlí, pelety, dřevo ručně
• Instalace plynových a kondenzačních kotlů
• Vložkování komínů pro pevná a plynná paliva
• Instalace radiátorů, bojlerů, sahar
• Rozvody potrubí vody, odpadů, topení a plynu
• Termovize budov a vyhledávání závad na topných systémech termokamerou
• Strojní čištění kanalizace + inspekce potrubí od 40 mm
• Instalace tepelných čerpadel
• Proplach a čištění rozvodů vody a topení strojně a chemicky
• Opravy úniků na rozvodech vody, plynu a topení bez bourání
• Instalace podlahového vytápění
• Revize kotlů, krbových kamen a krbů
• Záruční a pozáruční servis automatických kotlů
• Instalace krbových kamen
Opop
Klimosz
Berski
Intergas
MasterTherm
Deltatop

- automatické kotle www.opop.cz
- automatické kotle www.klimosz.cz
- automatické kotle www.berski-kotle.cz
- kondenzační kotle www.kondenzacni-Kotle.cz
- tepelná čerpadla www.mastertherm.cz
- podlahové vytápění www.deltatop.cz

Povinné revize zdrojů na pevná paliva (kotlů a kamen) provádíme u těchto výrobců:
OPOP, DAKON, BUDERUS, BERSKI, KLIMOSZ, VULKÁN, EUROTEPLO, ABX, HASS+SOHN,
RETAP

www.topeni-lb.cz

tel: 777 179 278
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Labutí příběh
Před časem jsem psal o statečném čapím tátovi, který se
musel vyrovnat se ztrátou družky a zachovat rod. Jako
kdyby nám příroda chtěla potvrdit, že starost o rodinu je pro
táty přirozená a poskytla nám další příběh, tentokrát ne s tak
dramatickým koncem. Tady je.
Při pravidelné údržbě rybníka Vratislav si zaměstnanci obce
všimli, že se jednoho dne, bylo to pondělí 25. září, nevrátila
na vodu labutí máma. Když zůstával labutí táta s mládětem
na rybníku sám už třetí den, vyhlásili jsme pátrání po
nezvěstné labuti. Pozorní občané si všimli, že labutí máma
začala navazovat na jáchymovských dvorečcích kamarádství s místní drůbeží. Rozhodli se netolerovat toto falešné
kamarádství a celou událost nahlásili na obecní úřad. Díky
dobře fungujícímu integrovanému záchrannému systému
obce se nám labuť podařilo zadržet a vrátit na rybník. Pak
nastala chvíle radostného vítání nejen s labutí „půlrodinkou“, ale s celým osazenstvem rybníka. Zejména kachny
byly zvědavé, kde to jaké bylo. Nakonec si všechno řekli
a pro labutí pár začal zase všední den. Co řekla labuť
labuťákovi, se asi nedozvíme, ale ten hned druhý den začal
létat pro potravu na lepší místa a poctivě ji labuti nosil
domů. Záchranný tým si ale myslí, že to bylo zbytečné, při
transportní nakládce bylo zřejmé, že labuť dietu určitě

nedržela. Chci poděkovat všem občanům, kteří se podíleli
na záchraně labutí mámy, a doufejme, že labutí mládě bude
nadále žít v úplné rodině.
Igor Jediný

Nová střední zdravotnická škola v České Lípě
Chtěli bychom Vás tímto informovat o záměru Libereckého
kraje zřídit odloučené pracoviště Střední zdravotnické
školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec, p. o.
v České Lípě. Toto odloučené pracoviště bude sídlit
v budově Obchodní akademie, nám. Osvobození 422, Česká
Lípa. Od školního roku 2018/2019 bude poskytovat vzdělávání pro zájemce o zdravotnická povolání ve vzdělávacích
programech oboru Praktická sestra a oboru Ošetřovatel.
Nezastupitelným faktem bude přímé napojení na možného
budoucího zaměstnavatele. Žákům střední zdravotnické
školy v České Lípě bude poskytnut veškerý servis ze strany
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s, a to jak
v průběhu studia, tak také po jeho ukončení z pozice stabil-

ního zaměstnavatele v regionu. Mezi základní benefity
vzájemné spolupráce mezi českolipskou nemocnicí a střední zdravotnickou školou bude zejména poskytnutí výhodného stipendijního programu, kdy jsou žáci v průběhu
studia finančně podporováni právě nemocnicí, vlastní
stipendijní program pak bude poskytovat také město Česká
Lípa. V průběhu studia zajistí nemocnice praxi zcela
zdarma na svých odděleních, dále odborné vedení kvalifikovanými pracovníky, stravování, žáci budou mít možnost
seznámit se s běžným provozem nemocnice, s přístrojovým
vybavením, nemocnice jim je dále připravena nabídnout
pravidelné přivýdělky formou brigád a další benefity.

SPORT
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Z fotbalového klubu
V minulém čísle jsem avizoval utkání ve Starém Šachově.
Z počátku jsme vedli 1:0, ale domácí potom třemi brankami
otočili výsledek ve svůj prospěch. Následovalo utkání
v Horní Libchavě, kde jsme cítili povinnost vyhrát, neboť
se jedná o poslední tým v tabulce. To se nám povedlo
výsledkem 8:0. V dalším zápase jsme přivítali rezervu Loko
Česká Lípa a zápas skončil naší výhrou 3:0. Další utkání
proběhlo v dalekých Oknech. Zde se vítězství v poměru 2:1
doslova „ubojovalo“. Bohužel v tomto zápase byl vyloučen
náš nejlepší střelec Michal Kopecký, který pak chyběl
v následném utkání doma proti týmu z Novin, a tak hosté
vyhráli 2:0. Zápas dalšího kola ve Cvikově byl kvůli nepřízni počasí odložen na jaro, konkrétně na 18. 3. 2018.
Následující klání, které proběhlo na domácí půdě proti
rezervě z Mimoně, nejprve skončilo divokým výsledkem
7:7, ale na pokutové kopy vyhráli hosté 4:5. Poslední utkání
podzimu se hrálo opět daleko, a to v Tuhani. Zcela bez
problémů jsme vyhráli vysoko 11:0 a hned po tomto zápase

se konala schůze na hřišti ve Velkém Grunově, kterou jsme
zakončili letošní soutěžní část.
Dorostu se v podzimní části soutěže moc nedařilo, neboť
vyhráli pouze jeden zápas doma proti Benešovu nad Ploučnicí. Projevilo se, že nám chybí brankář, přes zimní přestávku se nám snad podaří nějakého sehnat.
To starší žáci hrají lépe a v tabulce jsou na 4. místě. V soutěži zatím prohráli pouze se Stráží pod Ralskem a v Mimoni. Vyhráli v Doksech, doma se Žandovem, doma proti
Jestřebí, v Horní Libchavě a doma s Loko Česká Lípa. Naším nejlepším střelcem je Fanda Pícha, který dal 14 branek.
Na závěr bych chtěl jménem celého klubu popřát veselé
prožití vánočních svátků, hodně pohody a hlavně hodně
zdraví v novém roce 2018. Připojujeme i pozvání na
tradiční už 20. Sportovní ples, který se koná 13. 1. 2018
v Kulturním domě v Brništi. K tanci a poslechu hraje po
5 letech Country CL Band.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit 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 webových stránkách je ke
zhlédnutí bohatá fotogalerie ze školních aktivit, vítání
občánků a masopustu. Najdete zde informace obecního
úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 18. ledna 2018. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je
zdarma, pro ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str.
500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 6. prosince 2017 nákladem 500 ks.

11

FOTOOHLÉDNUTÍ

Ohlédnutí za Kynologickým dnem v Brništi

Sobotní dopoledne 23. září patřilo v Brništi kynologům a
jejich čtyřnohým svěřencům. Členové základní kynologické
organizace z Bělé pod Bezdězem a jejich psi ukázali
návštěvníkům své dovednosti při předvádění poslušnosti či
při obranách. Zajímavým zpestřením byla také ukázka
vyhledávání výbušnin. Do té byly zapojeny i některé z přihlížejících dětí, když k jednomu z nich psovod skryl kapsli
s látkou, kterou měl jeho pes najít. Výsledky svého tréninku
předvedli také členové Kynologického klubu agility Česká
Lípa při ukázkách parkurových závodů. Rychlé a hbité psy
jsme tak mohli obdivovat při přeskoku přes překážky,
probíhání tunelem či zdolávání houpačky. Celý program byl

doprovázen komentářem, který přihlížejícím osvětloval
dění na ploše a přinášel také řadu zajímavých informací
o pravidlech psích sportů či tréninku. Na závěr programu se
předvedli členové místního kynologického klubu se svými
miláčky, aby ukázali, co se zvládli během prvního roku
jejich snažení naučit. Věříme, že do příštího ročníku z nich
již budou plnohodnotní kolegové psů a psovodů z Bělé.
Velice děkujeme všem partnerům za pomoc a podporu při
organizaci, návštěvníkům za zájem a všem zúčastněným
pejskům za vzorné chování a úžasný program. Budeme se
těšit opět za rok na viděnou!
Za pořadatele Tým PNF ZOD

V naší obci jsme v říjnu přivítali nové občánky - Lauru Valentovou, Emu Henzlovou, Ondřeje Korpáše a Magdalénu Kašparovou.

POZVÁNÍ
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Předvánoční čas
Už tu máme zas
předvánoční čas.
Ježíšku, skoč pro saně,
kapr plave ve vaně.
Cukroví v kuchyni voní,
venku čerti děti honí.
(Lukáš Pilous)

Vánoční stromeček svítí
a má ozdob víc než kvítí.
Zde je malý zvoneček,
vedle lesklý domeček,
nad ním koule plná sněhu,
pod ním špička jako z ledu.
(Karolína Hübnerová)

Zimní pozdrav plný vloček,
mnoho dárků pod stromeček.
Radost a klid na Vánoce,
štěstí, zdraví v novém roce.
(Josef Maděra)

Žáci III. třídy ZŠ Brniště

