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V tomto čísle najdete
Rozhovor s Ladislavem Smejkalem, historikem českolipského muzea
Výroční zpráva sboru dobrovolných hasičů
ZOD Brniště boduje v mléčné produktivitě
Kalendář kulturních akcí na rok 2017
Vítání občánků

Vážení spoluobčané,
zdravím vás po dvouměsíční odmlce již v novém roce. Na
Hromnice o hodinu více, říká nám pranostika, a tak se dny
začínají pomalu prodlužovat. Po šesti letech jsme v lednu
zažili vydatnou sněhovou nadílku a pořádně tuhé mrazy.
Chtěl bych poděkovat technickým pracovníkům obce za
rychlý úklid sněhu a posyp našich místních komunikací
a chodníků.
Dovolte, abych se ještě vrátil ke kulturním akcím, které
proběhly na sklonku loňského roku. Bylo to již tradiční
setkání s našimi seniory. Vystoupení nebojácných žáků naší
školy se moc líbilo a celý večer zpestřil stoprocentně živým
hraním velký orchestr Českolipská muzika. Dalším na programu byl adventní koncert v kostele sv. Mikuláše. Zahrálo
a zazpívalo zde Trio Consonansa, složené ze samých
konzervatoristů a byl to opravdu nevšední zážitek. Finanční
výtěžek ve výši 2265 Kč byl předán panu faráři na provoz
kostela. Poslední akcí loňského roku bylo zpívání žáků
u vánočního stromu na návsi u školy. Tentokrát pěkné vystoupení bylo ještě vylepšeno o ozvučení a nasvícení. Účast
byla velká, všichni se dobře bavili, věřím, že slyšeli, měli
možnost se zahřát čajem či svařákem a domů odnést živé
betlémské světlo.

Na začátku letošního roku jsme opět podali žádosti o dotaci
na Státní fond dopravní infrastruktury pro plánované
stavební akce chodníku od obecního úřadu k bývalé restauraci Bonanza a pokračování smíšené stezky pro pěší a cyklisty od Ekocentra k autobusové zastávce u Zdislaviny
zahrádky. Projektová dokumentace na hřiště a park u základní školy ve Velkém Grunově je hotová a odsouhlasená
před podáním žádosti o stavební povolení. Bude se jednat
o velké hřiště splňující podmínky tenisu a parkové úpravy
po bývalém školním sadu, vše při respektování aktivní povodňové zóny. Také pokračujeme ve spolupráci s památkáři
za účelem rekonstrukce interiéru kaple P. Marie ve Velkém
Grunově.
Chtěl bych vás touto cestou pozvat na již 5. ročník obecního
masopustu. Po zkušenostech z minulých let a hlavně malé
účasti jsme se pro letošek rozhodli neuspořádat večerní
zábavu. Jinak se nic nemění, program a občerstvení bude,
tak jste všichni zváni zvláště v maskách a převlecích.
Na závěr dovolte, abych vám v tomto roce ještě jednou
popřál všechno nejlepší. Hlavně hodně štěstí a zdraví, více
mezilidské tolerance, někdy také pokory a uvědomění si, že
se víceméně všichni máme dobře.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
Masopustní dílny v sobotu 18. února od 10:00 do 16:00 v Ekocentru
Lego®párty v sobotu 25. února od 10 do 16 hodin v Oáze
Masopust v sobotu 4. března od 14:00, sraz ve 13:45 u GlassMetalu
Relaxační večer v Neukirchu ve čtvrtek 9. března, odjezd v 15:30 od Ekocentra
Vaření v Neukirchu v pátek 31. března, odjezd ve 14:30 od Ekocentra
Přehled plesů uvnitř čísla

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Z jednání zastupitelstva obce
dne 21. 12. 2016
Jednání zastupitelstva proběhlo v tvořivé atmosféře a zastupitelé schválili:
1. Rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový, schodek
bude kryt přebytky hospodaření z minulých let a je
plánován s ohledem na připravované investiční akce.
2. K připravované investiční akci podání žádosti o dotaci na
akci „Brniště - chodník třetí etapa“ a to z programu
SFDI. Předpokládaná investice je tři miliony, předpoklad
dotace 80 procent.
3. Podání žádosti o dotaci na akci „Brniště - Velký Grunov
- smíšená stezka pro pěší a bicyklisty“. Cena projektu
6.600 tis., možná dotace 85 procent.
4. Dále pak zastupitelstvo schválilo prodeje pozemků (po
vyhlášeném záměru), následně záměry pachtů a smlouvy
o zřízení služebnosti.
V jednání informoval starosta o zaslání finančního příspěvku od Ministerstva dopravy ČR na opravu mostů, a to
částku 3.309.494 Kč, dále pak o kolaudaci vodovodu
TREND.
Na závěr poděkoval starosta přítomným občanům za účast
na jednáních a za podnětné připomínky k činnosti zastupitelstva a oznámil termín dalšího jednání ZO.
místostarosta Igor Jediný

Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 1. března 2017 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Platba místních poplatků
Poplatek za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je
splatný buď jednorázově do 31. března či ve dvou splátkách, a to do 31. 3. a 30. 6.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
dále pak vlastník nemovitosti (dům či byt), kde není nahlášena k pobytu žádná osoba.
Platbu ve výši 500,- Kč na osobu či nemovitost dle výše
uvedeného je možno provést v hotovosti či bezhotovostně
kartou v pokladně obecního úřadu, případně převodem na
účet obce č. 6222421/0100. V případě převodu uveďte jako
var. symbol rodné číslo poplatníka. Pokud platíte za
více osob, stačí zaslat mail se seznamem poplatníků na
chladkova@brniste.cz.
Upozorňujeme občany, kteří se z obce stěhují, že jsou
povinni se odhlásit jako poplatníci místních poplatků
a vrátit zapůjčenou popelnici, která je majetkem svozové
firmy. V případě, že nebude vrácena, bude po poplatníkovi
vymáhána částka ve výši 1200,- Kč.
Poplatek za psa je splatný do 30. dubna 2017 jednorázově
a činí 100,- Kč za každého psa.

U vstupních dveří v budově obecního úřadu je nově umístěna socha
sv. Mikuláše, patrona naší obce. Z lipového kmene ji vyrobil sochař
ze Zahrádek u České Lípy.

Zimní provozní doba sběrného dvora:
čtvrtek od 12:00 do 17:00 hod.
sobota od 14:00 do 17:00 hod.

Kalendář Brniště 2017 – 2018
Na obecním úřadě a v infocentru je stále možné zakoupit si
kalendář s velkoformátovými kvalitními fotografiemi nejkrásnějších zákoutí naší obce, který byl vydán u příležitosti
665. výročí prvního písemného záznamu o Brništi.
Kalendář je platný pro roky 2017 a 2018 a může sloužit
nejen vám, ale i vašim návštěvám jako pozornost či památka na návštěvu zdejšího kraje. Stojí 100 Kč.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s historikem Ladislavem Smejkalem

Ráda bych vám touto cestou představila (někomu
připomněla) osobu pana Ladislava Smejkala, dlouholetého pracovníka českolipského muzea, autora mnoha
vlastivědných publikací, zkrátka znalce a poutavého
vyprávěče nejen o místní historii. V historických pramenech se Brniště připomíná již v roce 1352. Tedy letos vzpomínáme 665 let od první zmínky o obci. Tak jsem
o rozhovor požádala pana Smejkala. Naši obec tvoří nejenom Brniště, ale také Luhov a Velký Grunov, domluvila
jsem se s ním, že v tomto a v následujících dvou číslech se
ohlédne do historie jednotlivých částí.
Pojďme tedy společně nahlédnout do historie obce
Brniště.
Do jaké míry můžeme považovat informaci o první
zmínce o obci v roce 1352 za důvěryhodnou?
Rozložena kolem Panenského potoka nalézá se obec
Brniště, lidnatá, hospodářsky úspěšná a turisticky stále
atraktivnější. Třebaže první známá zmínka o ní je k roku
1352, je tato ves bezpochyby mnohem starší. Vznikla nejspíše už v polovině 13. století v době Zdislavy z Lemberka,
kdy její manžel Havel kolonizoval široké území pod Lužickými horami.
Historická zmínka k roku 1352 spojuje formálně celou řadu
obcí. Od toho roku je totiž zachován rejstřík papežského
desátku, který byl odváděn od kostelů, kde byl shromážděn
alespoň nějaký slušnější majetek, takže těch pár desítek
grošů mohlo putovat do pokladny vyšších církevních míst.
Pokud tomu tak bylo, vždy to znamenalo, že kolem kostela
je relativně prosperující osídlení.
Dominantou obce je bezesporu kostel sv. Mikuláše, že?
Bližší a konkrétní zmínka o kostele sv. Mikuláše je z roku
1384 a hovoří o obsazení místa kněze. Středověké základy
kostela byly při stavebně historickém průzkumu zjištěny
a ověřeny. Nachází se ve zdivu nynějšího barokního kostela
z roku 1700.
Mohl byste krátce připomenout držitele panství a rody,
které se podílely na vývoji území?
Ve 14. století se obec nacházela na panství Vartemberků
z Ralska. Tento rod udržoval na svém panství i několik
drobných šlechtických sídel, kde byli podřízení manové.
V případě Brniště to byli Blektové z Útěchovic. Ti ve skutečnosti Brniště spravovali. Osudy obce byly potom spjaty
s panstvím strážským a posléze strážsko-mimoňským, jehož
dlouholetými držiteli byli Hartigové.
Pojďme se ohlédnout za ne až tak dalekou historií posledních dvou století.
Na přelomu 19. a 20. století se počet obyvatelstva udržoval
kolem sedmi stovek. Zeměpisná poloha předurčovala
především rozvoj dobytkářství a na potoce kvetlo mlynářství. Sídlila zde malá slévárna na šedou litinu, která nabízela poklopy, sloupky, mříže nebo součástky hospodářských
strojů, které zde také byly opravovány.

Na prvních pohlednicích je vidět nejen kostel, škola a hostinec s poštovní stanicí, nýbrž přehlédneme také řadu mohutných střech velkých statků. Jeden z nich obsadil v roce 1945
po odsunu německého obyvatelstva Josef Pšenička, který
sem přišel od Nového Bydžova. „Do klína mu spadlo“ 17
hektarů půdy a kus lesa, což všechno bylo zapsáno
v pozemkovém archu po německé rodině Kirnigových.
Byl to určitě těžký úděl tohoto území…
Když starý německý sedlák Adolf Kirnig v roce 1932
zemřel, zdědili statek tři jeho synové, kteří zde hospodařili.
Dva z nich byli odvedeni na frontu. Jeden sloužil v roce
1944 ve Východním Prusku. V dochovaném dopise popisuje tamní vesnice a srovnává je s Brništěm. Avšak ta krajina
se mu zdála jiná a jednotlivé usedlosti tam byly daleko od
sebe. Před Vánocemi toho roku byl v jedné vísce a vyráběl
zde uzeniny pro ostatní vojáky. Snad to byl dárek k Vánocům. Asi doma dělával zabijačky, takže to s masem uměl.
Hospodář na statku neměl dostatek personálu, a tak chodil
na úřady do Jablonného, aby mu přidělili alespoň nějakou
děvečku. Byla zde jedna Polka a také jedna Ukrajinka,
velmi mladé dívky nahnané na nucené práce. Snad se jim na
statku vedlo o něco lépe než zajatcům v trestním praporu,
kteří pracovali ve zdejším kamenolomu. Několik z nich
zemřelo a jsou pohřbeni na místním hřbitově.
Josef Pšenička si z domova přinesl balíček papírů, v němž
byly kupní smlouvy, dluhopisy a doklady o převzetí majetku. Některé ještě z 19. století. Bylo z nich vidět, že rodina
měla jen pár ubohých arů půdy, kozu a krávu. Najednou měl
velký statek s dobytkem a spoustou nářadí. Do Brniště
přišel jen s matkou a bratrem. Tak velké hospodářství neutáhl a byl celkem rád, že mohl vstoupit do Jednotného
zemědělského družstva.
Takový názor k zakládání JZD určitě nelze považovat za
většinový, že?
O Brništi psal dobový tisk v padesátých letech, že zdejší
rolníci pochopili výhody společného hospodaření. Skutečný
obraz situace v zemědělství byl ale jiný. Paměti brnišťského
občana Josefa Matyse vypovídají o jiné tváři života v padesátých letech.
„Tak pan Šelenberg jako předseda družstva byl odsouzen na
půl roku vězení za to, že půjčil Jílkovi koně, aby si vyvezl
hnůj na pole… Pan Zelenka dostal půl roku a seděl v Liberci. Nebylo ještě mrazicí zařízení a zkyslo mléko, tak
udělala paní Roštejnská máslo a tvaroh, ten se prodal, aby
byly peníze na výplatu, proto byl pan Zelenka odsouzen.“
I náboženské vyznání přinášelo strádání, viďte?
Josef Matys patřil ke skupině Čechů, potomků vystěhovalců
do polského Zelowa, kteří svou vlast opustili na začátku
19. století a vytvořili si tam nový domov o počtu několika
stovek duší. Patřili vyznáním k církvi českobratrské. V roce
1945 se vrátili většinou do Čech, někteří dobrovolně, jiní
byli z Polska surově vyhnáni. Pan Matys se stal laickým
kazatelem baptistické církve a ve svých pamětech popisuje
nejedno strádání a šikany ze strany státu kvůli svému
náboženskému přesvědčení.
Na závěr ještě jednu náboženskou kuriozitu z Brniště.
V roce 1808 udeřil do kostela kulový blesk a lítal po chrámové lodi a rozbil kdeco. Jen hlavní oltářní obraz zůstal
ušetřen. V tom se spatřoval zázrak. Proto v Brništi konali
věřící ve výročním dnu pravidelně pouť. Ta tradice poutí
byla v padesátých letech obnovena, ale s touto zbožnou
událostí už neměla nic společného.
Milý pane Smejkale, dovolte mi poděkovat za ohlédnutí
do historie Brniště. Já a jistě i čtenáři se budeme těšit na
pokračování.
Přeji Vám hodně tvůrčího elánu při Vašem bádání
v historii, ať Vás provází pevné zdraví, štěstí a pohoda.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Činnost mysliveckého spolku Diana Brniště v roce 2016
Náš myslivecký spolek se i v roce
2016 plně věnoval po celý rok
myslivecké činnosti na svěřených
honebních pozemcích, stále čítajících 2380 ha honební plochy a 2,4
ha vodní plochy v pronájmu od
obce Brniště. Stav členské základny
k 31. 12. 2016 tvořilo 31 členů s 10
lovecky uschopněnými psy. Kromě
chaty a stodoly ve Velkém Grunově
spolek využívá ke své činnosti 40
krmelců a 20 zásypů k přikrmování
zvěře v době strádání.
Mírná zima na přelomu roku 2015/2016 byla ku prospěchu
růstu populace spárkaté zvěře. K dobré zdravotní kondici
přispívá i opakované přikrmování spárkaté zvěře granulovaným krmivem se zvýšeným obsahem vitamínů a minerálů v posledních letech. Zvýšená péče byla zvěři věnována i při senoseči instalací plašičů na předem pracovníky
ZOD označených plánovaných úsecích kosení. Tato zařízení byla nakoupena ze zdrojů spolku. V průběhu roku
probíhala rekonstrukce společenské místnosti na chatě
formou brigád. Současně s tím byly vyměněny schody
a barvou ošetřena dřevěná část stavby.

Kulturní a společenské akce v průběhu roku
V únoru Myslivecký ples v restauraci ve Velkém Grunově.
Květnové otevření rybníku a zahájení lovu, otevřená akce
pro širokou veřejnost.
V červnu se uskutečnila na chatě soutěž pro mysliveckou
mládež s názvem „O zlatou srnčí trofej“ pod patronací OMS
Česká Lípa. Všechny akce proběhly úspěšně a tvořily
hodnotnou propagaci mysliveckých tradic.
V průběhu celého roku probíhal plánovaný odlov zvěře.
K poslednímu prosincovému dni roku bylo odloveno 94 ks
černé zvěře, 21 ks srnčí zvěře, 4 ks jelení zvěře, 1 ks dančí
zvěře, 115 ks kachen, 3 ks holubu hřivnáče, 76 ks škodné.
Na závěr roku 26. 12. se uskutečnila naháňka na černou
zvěř na Brnišťáku, střeleno 7 ks černé, společenské posezení na chatě všech zúčastněných a skvělé občerstvení.
Z obecných zdrojů lze uvést další usídlování vlků v sousedství našeho revíru a hlášená pozorování výskytu šakala
obecného v Polabí a u Prahy, který se k nám vlivem oteplení
šíří přes jižní Moravu z oblasti Balkánu.
Petr Král
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Ve školce se nenudíme

I v naší mateřské školce začal nový kalendářní rok 2017.
Navštívili nás kouzelníci, kteří svým představením děti
velmi pobavili a dokonce je zapojili do čar a kouzel. Také
jsme přivítali nové občánky obce Brniště a hlavně si užíváme radost z krásné zimy. Přívaly sněhu jsou velikým
lákadlem k zimním radovánkám a ani mrazy, vítr nebo
inverze nás nepřinutí zůstat sedět ve školce.
Učitelky MŠ

Procházka s prvoukou
Paní učitelka nás vzala na procházku. Šli jsme sněhem za
stopami zvířátek. Viděli jsme stopy zajíců, srnek a myší.
Někteří z nás dokonce jednu malou myšku na sněhu
zahlédli. Nejvíc stop bylo zaječích. Došli jsme až ke krmelcům a tam jsme dali zvířátkům seno, kaštany, jablíčka
a mrkev. A u krmelce jsme viděli jelení trus. Cestou zpátky
jsme si i trochu zabobovali a potom šli zpět do školy.
Myslíme si, že to byla úžasná procházka.
Adélka Toráňová a Zuzka Bártová ze 3. třídy

Zimní procházka
Paní učitelka Matysová nás vzala na zimní procházku
o hodině prvouky. Vzali jsme s sebou dalekohled, foťák
a obrázky se stopami zvířat. Šli jsme do lesa dát zvířátkům
do krmelců nějaké dobroty. Cestou jsme pozorovali stopy
a živočichy. Viděli jsme stopy zajíců, srnek a myší. Potom
jsme našli zajímavou věc. Pod dubem byly vyhrabané díry
od srnek, protože vyhrabávaly žaludy. Také jsme cestou
potkali ptáky, například kosa. Netrvalo dlouho a došli jsme
ke krmelcům. Každý z nás tam dal nějakou dobrůtku.
Nakonec jsme šli bobovat, jak nám paní učitelka slíbila. Bobování jsme si moc užili a vraceli se do školy s úsměvem.
Jaruška Kovářová, Adélka Podzemská a Sára Košková ze 3. třídy

Z PODRALSKÉHO FONDU
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Ekodění Ekocentra Brniště
V lednu proběhla v prostorách Ekocentra vernisáž s názvem
„Zlatý věk“. Jedná se o výstavu prací bývalých žáků
Mgr. Šárky Krousové z Mimoně. Po dobu konání výstavy,
do 28. 2. 2017, je Ekocentrum otevřené také o sobotách,
a to od 9.00 do 15.00 h. Od Ekocentra vedou trasy pro běžkaře směrem na Brnišťský vrch a následně Kamenici.
Kromě toho je v Ekocentru stále bazárek dětského a jiného
oblečení.
Přijďte spojit sport i kulturu do zimního Ekocentra!

Ekokroužky a relaxační večery
Ekokroužek - Recyklace a třídění
odpadu
16. 2. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Plstění
mokrou technikou
18. 2. 10.00-16.00 MASOPUSTNÍ DÍLNY - akce pro
rodiny s dětmi a širokou veřejnost
23. 2. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer – Malba na
porcelán
25. 2. od 10.00
Ekokroužek - Tvořivá sobota
28. 2. od 15.30
Ekokroužek - Bezpečnost na farmách
2. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Technika
malby na sklo
7. 3. od 15.30
Ekokroužek - První znamení jara zvířátka doma i v lese
9. 3. od 17.00
Relaxační večer v Neukirchu - Uvolněnější život s rostlinami - na tento relaxační večer je nutné přihlásit se předem kvůli omezené kapacitě míst. Relaxační večer je zdarma, stejně jako doprava, jede se od Ekocentra v 15:30 h.
14. 3. od 15.30
Ekokroužek - Už se nám stýskalo
- rychle na zahrádku
16. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Pletení
z proutí s Terezkou Buzkovou
18. 3. od 10.00
Ekokroužek - Návštěva Vlastivědného muzea
21. 3. od 15.30
Ekokroužek - Obnovení bylinkové
zahrádky
23. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Tvoření
s Ivou Hollanovou
28. 3. od 15.30
Ekokroužek - Zázračné stvoření
- včela
30. 3. od 16.00
Relaxační a tvořivý večer - Velikonoční tradice - zdobení vajíček
31. 3. od 16.00
Vaření v Neukirchu - „Zelí, řepa“ - na
tento relaxační večer je nutné
přihlásit se předem kvůli omezené
kapacitě míst. Relaxační večer je
zdarma, stejně jako doprava, jede se od
Ekocentra ve 14:30 h.
Více informací naleznete na webu www.ekocentrumbrniste.cz,
nebo na facebooku Podralský Nadační Fond ZOD.
Těšíme se na Vás a krásné dny přeje
14. 2. od 15.30

Kateřina Filingerová
Tým PNF ZOD

Pravidelný program
Klub Hastrmánek
probíhá každé pondělí a středu od 9.00 do 12.00.
Zveme tímto maminky s dětmi k návštěvě, děti si zde
mohou pohrát s dalšími dětmi, zvykají si na jiné
prostředí (lépe snášejí přechod do školky) a zahrají si na
muzikanty nebo malíře.

Jóga
probíhá každé pondělí od 17.30 v Ekocentru.

Aktivity Ekocentra Brniště jsou podpořeny Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014-2020, z Fondu malých projektů ERN a Libereckým krajem.
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Výroční zpráva o činnosti SDH - Brniště 2016
K dnešnímu dni má naše organizace 16 členů, z toho 15
mužů a 1 ženu.
Na úseku organizační činnosti bylo uskutečněno celkem 40
pravidelných schůzí, které se konají pravidelně každý pátek
od 16 h., s průměrnou účastí 4 členů. Schůze byly zaměřeny
zejména na činnost organizace, t.j. zajištění a účast na školení a výcviku. Dále se každý měsíc konají 2 brigády za
účelem údržby techniky a okolí zbrojnice apod.
Na úseku ochrany obyvatel a jejich majetku jsme vyjížděli
k zásahu celkem čtyřikrát. Dále naše jednotka vyjíždí
k technické pomoci na žádost starosty obce. Letošní rok byl
na výjezdy poněkud klidnější oproti předešlým rokům.
1. Nový Luhov - požár rodinného domu
2. Brniště – požár popelnic
3. Kamenice – planý poplach
4. Hvězdov – požár srubu Bažantnice
Zúčastnili jsme se také několika praktických školení:
1. Pravidelné školení velitelů a strojníků jednotky
2. Kurz obsluhy motorových pil
3. Praktické cvičení nositelů dýchací techniky na polygonu v Hamru na Jezeře
4. Kurz práce na vodě
Pomocí HZS LK se nám letos podařilo již zařídit strojní
kurz pro dva naše členy jednotky, z toho jednomu bylo
zafinancováno řidičské oprávnění z prostředků obce. Oba
dva absolvovali kurz úspěšně, a tak již je zkvalitněna strojní
služba naší jednotky.

Hasičský ples

Letošní rok se z finančních prostředků obce a dotací od
HZS LK podařilo zakoupit novou dýchací techniku, která
přispěla ke zjednodušení práce v zakouřených prostorech.
Dále se pořídilo nové plovoucí čerpadlo, které již bylo potřeba, zejména kvůli umístění obce v záplavové zóně. Od
HZS LK jsme také dostali výjezdový tablet, který velice
usnadňuje komunikaci s operačním střediskem a též cestu
k zásahu.

Výcvik nosičů dýchací techniky

Den dobrovolných hasičů

Jako každý rok musel náš již zastaralý výjezdový vůz do
servisu k několika opravám. Základní údržbu a drobnější
opravy jsme však zvládli svépomocí. Stejně tak údržbu
zbylé techniky. Počet členů jednotky je i nadále dostatečný
pro zařazení jednotky do JPO III, avšak přístup mnoha
členů není na požadované úrovni, stejně tak jako přijetí
členů, kde je zájem místních občanů o účast ve výjezdové
jednotce takřka nulový.

I tento rok se jednotka zapojila do několika kulturních
a sportovních akcí pořádaných obcí a Podralským nadačním
fondem. Šlo především o požární dozor a koordinaci
dopravy na pozemních komunikacích. Do těchto akcí lze
zařadit např. Jarní otevírání stezky hastrmanů, Brnišťský
půlmaratón, tradiční pálení čarodějnic, dětský den, Brnišťská pouť, Festival Jurt a dožínky. Také jednotka spolupracovala při pořádání cyklistických závodů, které projížděly
přes naše obce. Za pomoci obce Brniště a Podralského
nadačního fondu jsme uspořádali Den dobrovolných hasičů.
Naše jednotka se také koncem prázdnin zúčastnila tradiční
hasičské fontány v Jablonném v Podještědí, která se jako
každý rok velice vydařila. Závěrem bych chtěl všem členům jednotky poděkovat za jejich činnost, ale je také
spoustu věcí, které musíme vylepšit.
Pevně doufám, že i příští rok bude spolupráce s obcí Brniště
na vysoké úrovni, jako je již několik let.
Závěrem bych chtěl všechny pozvat na tradiční hasičský
ples, který se bude konat 25. 3. 2017 v KD Velký Grunov.
Za SDH Brniště Petr Ječný, velitel SDH a JSDHO Brniště

Akce bílá stopa pro běžkaře
Díky letošní sněhové nadílce a souvislé sněhové pokrývce mohou milovníci bílé stopy vyrazit na více než 20 km
běžkařských tras po polích v okolí Brniště. V rámci spolupráce Libereckého Kraje k nám se skútrem zapůjčeným
z Mikroregionu Novoborsko přijel starosta obce Prysk
a osobně trasy pro běžkaře připravil. Vedou například od
Ekocentra nebo od vyhlídky nad bytovkami v Hlemýždí.
Pokud budou i v dalších letech příznivé sněhové
podmínky, určitě budou stopy opět upraveny.
Zalévání hřiště v Luhově

ZE ŽIVOTA V OBCI
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ZOD Brniště má druhou nejvyšší mléčnou užitkovost v ČR
Chov mléčného skotu v ZOD Brniště dlouhodobě patří
mezi nejlepší v České republice. Stádo ve Velkém Grunově
tvoří 710 dojnic holštýnského plemene. Dojení se provádí
v paralelní dojírně Fullwood 3x denně a průměrná denní
dodávka mléka se pohybuje kolem 20 500 l mléka. V roce
2016 dodala farma do mlékáren téměř 7 221 000 kg mléka.
Mléko obsahuje 3,81 % tuku a 3,46 % bílkovin. Už 13 krav
dosáhlo v celoživotní užitkovosti více než 100 000 l mléka.
„Tohoto výsledku si nesmírně vážíme. Svědčí to nejen
o stále lepší genetické kvalitě našeho stáda, ale hlavně

o dlouhodobě výborné práci. Musím poděkovat vedení, zootechnikům, dojičkám, ošetřovatelům, i dalším pracovníkům
chovu skotu. Významnou měrou k úspěchu přispěla
i kvalitní práce naší rostlinné výroby, která dodává kravínu
hlavní část krmiva,“ řekl Ing. Petr Kubíček, předseda
představenstva ZOD Brniště. „I proto, že ceny mléka v posledním roce byly na neobvykle nízké úrovni, jsme rádi, že
rostoucí užitkovost napomáhá celkové rentabilitě výroby,“
dodal.

Grunovská superstar

Prodej slepiček

Jako první dosáhla v celoživotní dojivosti 100 000 l mléka
v roce 2011 kravička se jménem Aerolinka, které zaměstnanci familiárně říkali „Naše Superstar“. Dnes už nežije,
ale má zdatné následovnice.

Drůbež Červený Hrádek
prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!

v sobotu 25. února
Přijďte si zahrát na dělníky a pod „odborným“ dohledem
stavbyvedoucích postavit vesničku vašich snů.

Sraz na ranní směnu: 10:00

Stáří 14-19 týdnů.

Konec odpolední směny: 16:00

Cena 149-180 Kč/ks

Čeká vás seznámení se stavbyvedoucími, rozdělení do týmů,
získání stavebního povolení, návštěva kantýny,
školení, sváča, kolaudace staveb a hlavně stavění z lega.

Prodej: 18. března 2017
Brniště u pošty v 10.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky

Na kolaudaci staveb v 15:30 jsou zváni všichni rodiče.
Ve sborovém domě BJB Brniště – Oáza

Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

Kontakt: 777 125 313

POZVÁNÍ

9

KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ
V OBCI BRNIŠTĚ V ROCE 2017
4. 3. 2017

5. ročník Brnišťský masopust

8. 4. 2017

Jarní otevírání Stezky hastrmanů

29. 4. 2017
8. - 9. 7. 2017

4. ročník Brnišťský půlmaraton
Tradiční Brnišťská pouť

5. 8. 2017

Festival jurt

12. 8. 2017

Den dobrovolných hasičů

9. 9. 2017

Místní dožínkové slavnosti

23. 9. 2017
11. 11. 2017

Kynologický den
Svatomartinský jarmark

Prosinec 2017

Adventní koncert - kostel sv. Mikuláše

Prosinec 2017

Zpívání u vánočního stromečku

POZVÁNÍ

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, dožínek,
nebo dne dobrovolných hasičů. Najdete zde informace
obecního úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 19. března 2017. 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, I. Tomková, Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 9. února 2017 nákladem 500 ks.
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FOTOOHLÉDNUTÍ
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