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V tomto čísle najdete
Rozhovor o historii železniční trati do Liberce
Zážitky z luhovské olympiády
Jaký byl den dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané,
máme už tady podzim a to se vším všudy. Začal brzy
chladným a vlhkým měsícem září a pro nás bylo nutností si
ve svých domovech občas zatopit. Přesto se ještě vrátím
k událostem na začátku srpna. V rámci silné bouřky se přes
areál Lesního zátiší přehnala větrná smršť, která vyvrátila
a polámala několik stromů, poškodila dřevěné pokladní
boudy a plot. Rovněž poškodila i část střešní krytiny na
kostele svatého Mikuláše. Tato škodní událost je řešena
přes pojištění majetku. Pátého srpna proběhl již pátý ročník
Festivalu jurt, tentokrát věnovaný tématu „Oheň, teplo,
světlo a život“. Tato akce má spoustu svých příznivců, a tak
se areál opět zaplnil. Další akcí byl druhý ročník Dne
dobrovolných hasičů, pořádaný společně s místními a okolními dobrovolnými hasiči a Podralským nadačním fondem.
I když počasí nebylo ideální, nezmokli jsme, a kdo tam byl,
snad si to i s dětmi pěkně užil. V polovině srpna proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola soutěže
Vesnice roku 2017 v obci Kruh, kde jsem převzal pro obec
ocenění Oranžová stuha. V rámci prázdnin proběhly v obřadní místnosti obecního úřadu dva svatební obřady. Je to
pro mě vždy čest a pocta u toho být, když se místní snoubenci rozhodnou říci společné ano tady u nás v Brništi.
Velkou událostí byly letošní místní dožínky, pořádané ZOD

Brniště a.s. Oslava začala hezkou mší s poděkováním za
úrodu, pokračovala velkolepým dožínkovým průvodem,
předáním věnců a bohatým kulturním programem, kde
nechybělo také dobré občerstvení. Čtvrtého září jsem byl
přítomen přivítání 12 prvňáčků do naší školy. Mají novou
paní učitelku, a tak věřím, že se jim bude ve škole líbit
a jistě budou spokojeni i rodiče. Další akcí, kterou pořádají
místní kynologové ve spolupráci s obcí a PNF, byl druhý
ročník Kynologického dne. Zde si přišli na své všichni
milovníci a chovatelé psů. Nejbližší akcí, která nás čeká,
bude Svatomartinský jarmark, který se také těší velké
oblibě.
Jedenáctého září jsme zahájili v rámci projektu „Prevence
vzniku odpadů“ výdej zahradních kompostérů pro občany.
Stavby chodníku v Brništi a smíšené stezky pro pěší a cyklisty pokračují a předpokládáme nejdéle do konce října
jejich dokončení. Hřiště v centru Velkého Grunova je již
dokončeno a bylo předáno do užívání prozatím pouze základní škole. Pokračují práce v parku výstavbou mlatových
cest, herních prvků, doplněním mobiliáře a výsadbou
zeleně. Zde předpokládáme termín dokončení nejpozději do
poloviny listopadu.
(...pokračování na následující straně)

Nenechte si ujít:
Vítání občánků v neděli 8. října od 14 hod. na OÚ • Díkůvzdání v neděli 8. října od 15 hod. v Oáze
Bazárek dětského oblečení v sobotu 14. října od 9 hod. v Ekocentru • Svatomartinský jarmark v sobotu 11. listopadu
Divadelní představení brnišťských ochotníků v sobotu 18. listopadu od 19 hod. v KD Brniště • Výroba adventních věnců
v pátek 1. prosince v Oáze od 16 hod. • Setkání seniorů v pátek 1. prosince v 18 hod. v KD Velký Grunov
Adventní koncert v pátek 8. prosince v kostele sv. Mikuláše v 18,30 hod.
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Z jednání Zastupitelstva obce Brniště Úvodník starosty
(...dokončení z předchozí strany)
dne 30. srpna 2017
Ani prázdninové měsíce a doba dovolených nezastavily
zastupitele v jejich pracovním úsilí a na svém 31. zasedání
schválili:
- udělení výjimky z počtu žáků ve třídách pro ZŠ Brniště na
školní rok 2017/2018 od 1. 9. 2017
- příkazní smlouvu obce Brniště s Ing. Lukášem Hrádkem,
Nový Bor na dotační činnost akce „Brniště – Velký
Grunov – Stezka pro pěší a cyklisty“
- žádost o bezúplatný převod na obec Brniště, pozemek
p. č. 1599/46 o výměře 71 m 2, který je ve vlastnictví
Libereckého kraje
- smlouvu o přeložce vodovodu DN 80 v délce 10,2 m z důvodu stavby „Chodník Velký Grunov II. etapa“ s vlastníkem Severočeská vodárenská společnost a.s. Teplice
- rozpočtové opatření č. 7/2017.
Na jednání pak starosta informoval přítomné o:
- dotacích z KÚ LK, program obnova venkova, obec
získala 100.000,- Kč na veřejné osvětlení - Smíšená
stezka pro pěší a cyklisty Brniště I. etapa,
- schůzce se zástupcem SVS Teplice p. Barabášem,
- o převzetí oranžové stuhy v krajském kole soutěže
Vesnice roku.
Ve věcné diskusi bylo prodiskutováno:
- luhovská komunikace přes trať
- stav vodovodního řadu v Luhově
- luhovská křižovatka a sekání trávy okolo ní.
Na závěr starosta všem poděkoval za účast a navrhl termín
příštího jednání.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Předcházení vzniku odpadů
- kompostéry

V průběhu měsíce září byly do domácností, které projevily
zájem, předány kompostéry. V rámci společného projektu
10 obcí a měst z Mikroregionu Podralsko jich do naší obce
bylo dodáno 154 kusů. Z nich bylo 101 kusů ve velikosti
2 000 l, 49 o obsahu 1 050 l a 4 kusy byly osmisetlitrové.
Kdo kompostér obdržel, má povinnost po jeho instalaci na
stanovené místo jej označit samolepkou, kterou dostal při
předávání. Po dobu pěti let je kompostér ve vlastnictví Mikroregionu, pak přejde do vlastnictví občanů. I kompostování má svoje zásady. K získání kvalitního kompostu je
třeba prostudovat a řídit se návodem. Kompostér nelze
používat pouze jako zásobník na uklizení posekané trávy.
Jen z ní kvalitní kompost nikdy nezískáme. Firma, která
kompostéry dodala, uspořádá pro zájemce besedu na téma
„jak správně kompostovat“. O přesném termínu Vás
budeme včas informovat.
Ing. Ivan Pastorek, starosta

V závěru mého úvodníku bych se rád vrátil k vyhodnocení
soutěže Vesnice roku, ve které jsme uspěli v krajském kole
získáním Oranžové stuhy a postoupili jsme do celostátního
kola. Šestého září přijela do obce sedmičlenná celostátní
komise. Protože toto ocenění je zaměřeno na spolupráci
obce se zemědělským subjektem, připravili jsme spolu se
ZOD a PNF dvouhodinovou prezentaci. 25. září proběhlo
celostátní slavnostní vyhodnocení v Senátu ČR. Zde jsem
pro obec převzal finanční odměnu ve výši 600 000 Kč,
která bude dle pravidel Ministerstva zemědělství ČR
poskytnuta v roce 2018.
Přeji Vám hezké podzimní dny s dostatkem sluníčka a
dobré nálady.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Pozvánka
na jednání zastupitelstva
ve středu 25. října od 17 hod.
v zasedací místnosti OÚ.

Osvětlení pro cyklostezku

název akce:

Rozšíření VO podél chodníku
na pozemku p.č. 1519/8 v k.ú. Brniště
zhotovitel:
ELEKTRO Nekola, s.r.o.
Velký Grunov 39, 471 29 Brniště
termín realizace: 15.05.2017 – 30.09.2017
poskytovatel dotace: dotační fond Libereckého kraje
na rok 2017
program:
2.1 Program obnovy venkova
rozpis finančních nákladů:
- stavební část
238.195,74 Kč
- dotace
100.000,00 Kč
- vlastní podíl obce 138.195,74 Kč
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s Ing. Jiřím Šťastným
Tentokrát jsem se obrátila na pana Ing. Jiřího Štastného.
Člověka, kterého považuji za znalce historie železnice a to
nejenom na Liberecku. Se svou malou vnučkou jsem
znovu objevila kouzlo železniční dopravy a byla jsem její
úrovní mile překvapená. A tak si o historii železnice tady
u nás pojďme říci něco více…
Pane Šťastný, mohl byste se čtenářům blíže představit?
Jsem rodák z Jablonného, po mimoňské Střední všeobecně
vzdělávací škole jsem absolvoval Vysokou ekonomickou
školu dopravy a spojů v Praze, obor ekonomie. Má první
umístěnka byla do Ústí nad Labem a mojí specializací traťové hospodářství, koleje a tak dále… 20 let jsem zpracovával rozpočty, připravoval rekonstrukce kolejí. Další
moje působiště bylo také v Ústí - Střekově na mostním obvodě. Dělal jsem pasporty mostů a tunelů. Práci na revizi
železničních mostů jsem zůstal věrný celých patnáct let.
Posledních 5 let jsem působil jako tiskový mluvčí Generálního ředitelství Správy železniční dopravní cesty v Praze.
Jak to bylo s vývojem severočeské teplicko-liberecké
transversální dráhy?
V posledním roce předminulého století dorazila na Českolipsko stavba „Severočeské transversální teplicko-liberecké
dráhy“, jak zní celý její oficiální název. Budovala ji společnost Ústecko-teplická dráha především proto, aby byl umožněn odbyt podkrušnohorského uhlí na průmyslovém Liberecku. Stavěla se po etapách v letech 1896 až 1900 a svými
145 km se stala nejdelší místní dráhou. Její nultý kilometr
je u staniční budovy v Řetenicích (předměstská část
Teplic).
Úsek z Řetenic do Lovosic, vedený krásnou krajinou napříč
Českým středohořím, je dlouhý 36 km a byl dokončen roku
1897. Nejvýraznějšími stavbami na tomto úseku jsou most
přes Bílinu hned za Úpořinami a Úpořinský tunel pod
výběžkem Bžanského vrchu, 234 m dlouhý, který je na celé
trati třetím nejdelším. Dalších 8 km z Lovosic do Litoměřic
na horní nádraží bylo postaveno v roce 1898, včetně 362 m
dlouhého ocelového příhradového mostu přes Labe mezi
Lovosicemi a Žalhosticemi, který je zároveň nejdelším
mostem celé trati.
Téhož roku bylo dokončeno následujících 41 km do České
Lípy. Na nich trať střídavě stoupá a klesá v obloucích
vinoucích se jihovýchodními výběžky Českého středohoří.
Malebnost okolní krajiny zvyšují četné vrcholky sopečného
původu, pohledy na historické město Úštěk a vhodně ji
dokreslují četné chmelnice úštěcké chmelařské oblasti. Od
Blíževedel trať klesá až ke dvěma nádherným vysokým
mostům u Zahrádek. První z nich vede přes údolí Peklo,
jímž protéká Robečský potok, druhý přetíná suché Helenino
údolí, které je od Pekla odděleno pískovcovou skálou. Oba
mosty mají krajní konstrukce z pískovcových kleneb,
hlavní mostní pole jsou ocelová. Celek působí velice impozantním dojmem.
Z České Lípy byla využita již existující lokální trať do
Mimoně. Byla však rekonstruována a přestaničena od
kilometru 85 v České Lípě do km 100 za jejím vrcholovým
bodem na okraji Mimoně na Slovanech. Tam, poblíž
nynějšího stavědla č. 1 na českolipském zhlaví mimoňské
stanice, začala roku 1898 stavba nového úseku. Nová trasa
odbočila doleva a na přilehlé plošině bylo postaveno (tehdy

nové) nynější mimoňské nádraží. Je v nadmořské výšce 305
m a v traťovém km 100,5. Nadmořskou výšku uváděla historická kovová tabulka na stěně nádražní budovy uprostřed
nástupiště, ale za celkové rekonstrukce výpravní budovy
bohužel zmizela.
Než ke stavbě Severočeské transversální dráhy došlo,
předcházela ji mnohá projednávání, která nepostrádala
dramatických obratů pro Mimoň. Zvláště, když Ústecko
-teplická dráha spolu se zástupci dalších měst na zamýšlené
trase přišla během stavby s návrhem dráhu zkrátit ze Zákup
přes Nové Zákupy a Kamenici k Brništi. Je zásluhou
tehdejšího starosty města Antona Maxe, hraběte Franze
Hartiga a dalších osvícených zástupců města, že vyvinuli
veškeré úsilí pro to, aby pokračování dráhy do Liberce
navázalo na stávající trať právě v Mimoni. Významně jim
v tom napomáhal mimoňský rodák, železniční projektant
Friedrich Linke. Zástupci města nevynechali jediné zasedání, na němž se jednalo o stavbě dráhy, odeslali spousty petic
do Vídně, podnikli tam dokonce několik osobních intervencí na ministerstvech. Vedli deputace k ředitelství
Ústecko-teplické dráhy a ekonomickými rozbory prokazovali dopravní požadavky a tedy i přínos mimoňského
průmyslu pro dráhu. I jejich snaha přispěla k tomu, že
původní projekt byl dodržen, byť už dokonce nádražní
budova vypsaná pro Mimoň byla v plné důvěře ve vítězství
zkrácené varianty mezitím realizována v Jablonném. Přesto,
že výpravní budovy na severočeské transversálce jsou v podobném stylu, úplně stejná se na trati opakovat nesměla,
a tak pro Mimoň byla místo původně navržené dodatečně
vyprojektována menší staniční budova. Samozřejmě že
v duchu ostatních nádraží, z červených tvrdě pálených neomítaných cihel, což bylo pro tuto trať typické. Slavnostní
zahájení provozu do Liberce bylo dne 17. září 1900 a od
toho dne původní mimoňská místní dráha zůstala už jen
jako nákladní trať, z níž se oddělují vlečkové koleje
k jednotlivým vlečkařům.
Nové umístění nádraží znamenalo pro Mimoň dosti podstatnou změnu nejen pro lepší dopravní možnosti, ale i po
stránce změny směru následující městské zástavby. Kolejiště nové železniční stanice totiž přerušilo původní cestu
z Mimoně do České Lípy.
(...pokračování na následující straně)

ZE ŽIVOTA V OBCI

4

Rozhovor s Ing. Jiřím Šťastným
(...pokračování z předchozí strany)

Proto byla tato silnice přeložena do údolíčka pod návrším
Kalvárie, kde ji trať na Liberec nadjíždí 17 m vysokým a 74
m dlouhým kamenným mostem. Klenby tohoto masivního
mostu, jakož i jeho průčelní zdi stavěné z čedičových kvádříků, jsou ukázkou mistrovské kamenické práce, neboť
tato vyvřelina se jen velice nesnadno opracovává do kvádrových tvarů, její přirozená odlučnost je totiž v polygonálních sloupcích. Ovšem materiál je to velice odolný.
Důkazem toho je výborný stav zdiva mostu i po stoletém
provozu. Větší opravou prošel most až roku 2007. Při ní
byly obnoveny izolace, opraveny mostní římsy a také
osazeno nové ocelové zábradlí, protože původní bylo téměř
zničeno pádem stromů na most při orkánu Kirill dne
18. ledna 2007.
Z Mimoně směřuje trať dále do Jablonného v Podještědí,
z něhož byla zanedlouho, roku 1905, postavena spojka do
Cvikova. Roku 1973 však na ní byla, především ke škodě
města Cvikova, zastavena osobní doprava včetně 4,5 km
dlouhého úseku ze Svoru do Cvikova, sloužící již od roku
1866. Později byla celá trať Svor – Jablonné v Podještědí
zrušena.
Za Jablonným začíná téměř horský terén až do Liberce.
Dráha nejprve dlouze stoupá, zvláště od Rynoltic přes
Zdislavu do Křižan, které jsou jejím nejvýše položeným
místem. Hned za nimi začíná úsek trati s pěti tunely a několika mosty. První je nejdelší tunel celé trati „Ještědský“
dlouhý 815 m pod Ještědským hřbetem. Po něm následuje
známý a mnohokrát fotografovaný viadukt přes údolí
Rokytky v osadě Novina, součásti Kryštofova Údolí. Za zastávkou Novina je nejkratší (41 m) tunel trati „U myslivny“
a další zajímavý kamenný viadukt přes boční údolí. Po
zastávce Kryštofovo Údolí, která se však až do padesátých
let minulého století jmenovala Údol sv. Kryštofa, je opět
48 m krátký tunel „Kryštofský“.
Následuje další kamenný most přes rokli, po něm druhý
nejdelší tunel celé trati „Karlovský I“ o délce 318 m pod
Srnčí horou. Při jeho ražení bylo u nás prvně pokusně užito
elektrických vrtaček a ventilátorů. Proud vyráběla dynama
poháněná parním strojem umístěným mimo tunel. Stavebně
náročný úsek zakončuje krátký tunel „Karlovský II“
s délkou 51 m před stanicí Karlov pod Ještědem.

Trať byla provizorně ukončena ve stanici Liberec - Horní
Růžodol. Teprve roku 1903 byla zapojena až do stanice
Liberec. Vzhledem k významu Liberce se její šedesátikilometrový úsek mezi Českou Lípou a Libercem stal rychlíkovou tratí. Dnes tudy jezdí denně sedm párů motorových
rychlíků z Ústí nad Labem do Liberce jako důležité spojení
krajských měst.
Za 110 let provozu byl železniční svršek trati již několikrát
vyměněn. Z větších objektů prošel rekonstrukcí „Ještědský“
tunel pod Malým Ještědem. V letech 1949-1950 v něm bylo
po padesáti letech provozu narušeno spárování klenby
prosakující vodou a především agresivními kouřovými
plyny z tehdy ještě parních lokomotiv. Oprava si vyžádala
dlouhodobou výluku. Ostatní čtyři tunely v ještědském
pásmu byly potom opravovány již za provozu. Od konce
padesátých let byly postupně opravovány, a to za provozu,
viadukty u Novin, Kryštofova Údolí i u Karlova pod Ještědem vystavěné z lomového kamene.
Těžba a doprava uranové rudy v Hamru na Jezeře si vyžádala výstavbu vlečky ze stanice Brniště do Stráže pod
Ralskem a roku 1989 dokončenou přeložku části tratě mezi
Českou Lípou a zastávkou Vlčí Důl. Současně vybudovaná
spojka z nové odbočky Žizníkov do Srní umožnila přímou
jízdu nákladních vlaků s uranovou rudou mimo českolipský
železniční uzel a bezúvraťovou jízdu vlaků osobní přepravy
v převládajícím směru mezi Děčínem a Libercem. Původní
trasa přes Českou Lípu město, kolem Staré Lípy a přes
zastávku Dobranov byla opuštěna a přeměněna na cyklostezku.
Přestože jednokolejná trať není elektrizována a je z důvodu
členitého terénu směrově i spádově nepříznivá pro rychlejší
jízdu, tvoří důležitou součást celostátní železniční sítě, protože prakticky jen ona a trať do Turnova spojují významné,
ale okrajové, Liberecko, po železnici s celým ostatním
územím republiky.
Do poutavého vyprávění, které poskytlo řadu zajímavých informací, mi nepříslušelo ani vstupovat. Jedno
jsme si s panem Šťastným slíbili. A to, že se příště
budeme věnovat železniční stanici v Brništi. A něco málo
si řekneme také k okolním nádražním budovám, např.
v Jablonném v Podještědí, kde se nachází muzeum
severočeské transversální dráhy.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Vážení spoluobčané.
Rádi Vám popřejeme u příležitosti významné
události ve Vaší rodině (výročí společné cesty
životem – při stříbrné, zlaté svatbě, apod.).
Záleží na Vás, zda se rozhodnete pro sváteční
obřad v prostorách obřadní místnosti našeho
obecního úřadu či popřání v soukromí Vašeho
domova.
Máte-li o tuto formu oslavy zájem, kontaktujte
v dostatečném předstihu obecní úřad.
,
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Dění na Ekocentru Brniště

Dožínky

Cvičení s dětmi

Těšit se můžete na následující akce:

Ohlédnutí za minulým měsícem

11. 10. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace
- Říjnové téma „Urbanizace a životní prostředí“
Pískovny a kamenolomy - přednáška: „Prospěšnost
pískoven a kamenolomů z hlediska biodiverzity"
výroba: mandaly z písku, malování kamínků
12. 10. od 15.30 Ekokroužek - Mimikry a výstražné
zbarvení - kdo a proč se maskuje?
14. 10. od 9.00 do 12.00 Bazárek dětského oblečení
19. 10. od 15.30 Ekokroužek - Využití přírodních barviv jak se barvilo dříve? Barvení látky pomocí
přírodnin
25. 10. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace Pomoc živočichům - přednáška: „Jak pomoci
živočichům na zahradě a kompenzovat likvidaci
přirozených stanovišť" - výroba: betonové dekorace na zahradu, ježčí domečky, hmyzí hotely
2. 11. od 15.30 Ekokroužek - Jak listy mění barvu?
8. 11. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace
- Listopadové téma „Zahrady a lesy“
Listí - přednáška: „Jak nakládat s bioodpadem
a listím ze zahrady?“
výroba: podzimní dekorace s listím
9. 11. od 15.30 Ekokroužek - Pomáháme zvířátkům
přezimovat - domečky pro ježky

V září začaly relaxační a tvořivé večery v novém kabátě.
Nyní se nazývají „Krásy tvoření (nejen) z recyklace“
a v září proběhla již dvě nová setkání na téma dřevo. V říjnu
už funguje Ekocentrum na plný úvazek. Mimo pravidelného
programu jezdí školy a školky na programy, a pomalu
ale jistě se připravuje Svatomartinský jarmark a krůtí hody.

11. 11. 2017 od 10.00 do 17.00

Svatomartinský jarmark
a krůtí hody
- tradiční akce pro rodiny s dětmi,
proběhne v areálu Lesního zátiší v Brništi
16. 11. od 15.30 Ekokroužek - Výroba krmítek a co do
nich patří
22. 11. od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace Problémy sucha - přednáška: nedostatek srážek,
odvodňování, lesní požáry a pálení listí
výroba: sušina a tvoření s ní
23. 11. od 15.30 Ekokroužek - Ptáci, kteří přezimují
- poznáte je?
30. 11. od 15.30 Ekokroužek - Výroba netradičního krmelce - "strašák hojnosti"

Pravidelný program
Pondělí od 17.30
Středa od 16.00

Jóga v Ekocentru
Hýbánky zpět v Ekocentru

YMCA SEVER

6

YMCA v ČR, tedy Křesťanské
sdružení mladých lidí, mělo
donedávna v České republice 25
místních sdružení. Od 1. září
letošního roku přibyl 26. člen, a to
YMCA Sever, který se osamostatnil
od YMCA Děčín a sdružuje
skupiny v Brništi, Cvikově, Bělé
pod Bezdězem a Jablonci nad Nisou. U nás v Brništi působí
YMCA již od roku 2005. V počátcích vznikl klub Hrot, kluby
angličtiny pro děti i dospělé, Baby klub, letní tábory
a mnoho dalších jednotlivých aktivit, z nichž největší je
Lužická sedmička. Nejnovější pravidelnou aktivitou je
činnost skautského oddílu, který zakončil první rok své
existence skautským táborem v Holanech.

Skautský tábor
Týden na táboře byl opravdu krásný.
Sami jsme si vařili a chodili do vodárny pro vodu. Proud
tam byl opravdu silný. Proto jsme se vrátili většinou celí
mokří.
Každý den byl jiný, než ty ostatní. Z kvízů jsme se dozvěděli zajímavé věci, vyrobili si helmy, štíty a meče, měli
jsme souboje a drželi bobříky. Denně jsme si četli Bibli a
zamyšlení, modlili se a večer u táboráku slyšeli svědectví
lidí, kteří se rozhodli pro Ježíše. Krásný a slavnostní byl
večer u slibového ohně. Slíbili jsme, že budeme žít skautským životem. Po celý týden jsme zažívali nějaké věci.
Jednou jsme měli dokonce i svítivé záchody, když tam
spadla baterka, nebo bobříka mlčení pokaženého po pěti
minutách.
Všichni jsme si tábor užili a těšíme se na ten další.
Nejvíc se mi na skautském táboře v Holanech líbila etapová
hra podle příhod Vikinga Vika. To byl malý kluk, který
neměl zas až tolik síly, jak by si jeho táta náčelník Vikingů
přál, zato dokázal všechny přelstít svým důvtipem. Podle
jeho vzoru jsme se i my pokoušeli zdolávat různé překážky
při jednotlivých hrách a vynalézat nebo vyrábět různé užitečné věci. Svoji šikovnost jsme využili při výrobě papundeklových helem, štítů a mirelonových mečů a vzápětí
jsme tuto výzbroj odzkoušeli při vzájemných bitvách.
Nikdo nebyl zraněn, tedy se osvědčila naše zručnost. Sestavili jsme také mlýnky na mouku do potoka, ušili si speciální
skautské turbánky na šátek z březové kůry a postavili několik válečných vikingských kůrových lodí. Některé věci se

ale přesto nepovedly, třeba přenášet papír uchycený mezi
horní ret a nos se nám vážně nedařilo. Schválně si to i vy
doma zkuste, jestli budete lepší než skauti z Brniště! Jako
správní Vikingové jsme každý večer rozdělali oheň, kde
nám ti starší z nás vyprávěli o všech možných i téměř
nemožných svých zkušenostech, které zažívají na své cestě
s Bohem. Tenhle tábor byl po všech stránkách - duchovní,
duševní i tělesné, jak se na YMCA tábor sluší a patří - velmi
inspirativní.
A nezbývá než dodat, že se děti učily starat se o sebe ve
všech směrech a šlo jim to velmi dobře: počínaje hygienou,
přes obstarávání zásob pitné vody a dřeva až po vaření
lahodných pokrmů v polních podmínkách. Tužíme se dle
skautského hesla Buď připraven!
Skauti z YMCA oddílu Gruniště

YMCA kluby
Skautské schůzky (pro děti od 6 do 15 let) každé pondělí od
17:00 do 19:00 hod. (skautská chata V. Grunov za hřištěm)
- hry, dovednosti, tvořivost a další.
Kontakt: Ing. Lukáš Kuc, tel: 737 630 820
Baby klub (pro malé ratolesti a jejich maminky) každou
středu od 9:00 do 11:00 hod. (Oáza BJB Brniště čp. 13)
- přátelské prostředí plné her, říkanek a hraček.
Kontakt: Anna Kouřimská, DiS. tel: 728 013 812
AKCE:
Drakiáda (pro malé i dospěláky) sobota 21. 10. od 14:00 do
17:00 hod. (skautská chata) - výroba draků, závody
- vzhled, vzlet a let, opékání brambor
Výroba adventních věnců pátek 1. 12. od 16:00 hod. Oáza

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Den dobrovolných hasičů
V sobotu 12. srpna se uskutečnilo v Brništi setkání
dobrovolných hasičů z blízkého okolí. Dveře brnišťského
areálu se otevřely ve 13:00. Zde již bylo nachystáno
pódium pro vystupující kapely a stánky s občerstvením.
Hasiči přistavili svoji techniku jako ukázku své připravenosti k zásahu.
Ve 13:45 přivítal přítomné krátkým proslovem pan Ivan
Pastorek, starosta Brniště. Poté předal slovo hejtmanovi
Libereckého kraje Martinu Půtovi. Ostatní zástupci zúčastněných měst a obcí též pronesli krátká pozdravení ke všem
hasičům. Poděkovali jim za jejich činnost a obětavou práci
pro nás všechny.
Program pokračoval vystoupením country kapely Sešlost.
Zatímco kapela hrála svižný bluegrass, byly nachystány
ukázkové akce. V první z nich dobrovolní hasiči z Jablonného v Podještědí předvedli vyproštění řidiče z havarovaného auta pomocí pák a hydraulických nůžek, včetně
resuscitace a dalšího odborného postupu při zacházení s raněným. Potom předvedli mladí hasiči ze Stráže pod Ralskem ukázkový požární útok. Sklidili zasloužený potlesk
a ještě větší, když umožnili přihlížejícím dětem také
podržet stříkající proudnici a vyzkoušet její sílu. Pauzu
mezi úklidem a další akcí vyplnila opět skupina Sešlost.
Největší a nejpopulárnější atrakci pro děti připravili hasiči
ze Stráže pod Ralskem - velkou hromadu pěny. Děti se
pořádně vyřádily.
Mgr. Jiří Vaněk, místostarosta Stráž pod Ralskem

Investiční akce obce Brniště

Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Velký Grunov

Revitalizace sídelní zeleně Velký Grunov - mlatové cesty

Revitalizace sídelní zeleně Velký Grunov

Chodník Brniště III. etapa

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Luhovská olympiáda

Milí spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsme vás zvali na Luhovskou
olympiádu, která se konala v sobotu 9. září na hřišti
v Luhově. Pokud jste zvažovali svou účast a nedorazili, pak
můžete jen litovat, nálada byla skvělá, občerstvení výborné
a počasí příjemné, co více si přát?
Disciplíny byly pro sportovce do poslední chvíle velkou
neznámou, všichni ale očekávali, že se více zasmějí, než
zapotí. Jako každý desetiboj, i ten náš začal sprintem, sportovci ale neobuli tretry, ale potápěčské ploutve, každý zvolil
svou techniku běhu, někdo více rychlou, někdo více zábavnou. Všichni pochopili, že vážně nikoho nechceme zničit,
ale pobavit se. S první disciplínou zároveň začala soutěž
o nejhezčí pád, kde hned v prvním kole zabodoval Jan Troják (Stráž pod Ralskem), který téměř kotouly zopakoval
ještě několikrát a stal se také vítězem. Po akčním začátku se
soutěžící přesunuli na hod na přesnost, skok v pytli, nafukování balonku na čas a chůzi na špalkách. Ani profesionální
desetibojaři nedají všechny disciplíny na jeden zátah, tak
i v Luhově nastal čas pro občerstvení, odpočinek a nabrání
nových sil pro další boje.

Sportovní plocha se vylidnila, a tak ji mohly zaplnit děti.
I pro ně bylo připraveno několik úkolů, do kterých se
pustily s velkým nadšením, a všichni se snažili být lepší než
ostatní. Vyzkoušeli si překážkový běh, hod do sudu, stavění
kostek, shazování kuželek, ale i jízdu na koloběžce. Vyhrát
si zasloužili všichni, těžko by se mezi dětmi hledal ten
nejlepší, a tak dostali medaile a věcné ceny.

Po hodinové pauze se mohli do dění vrátit desetibojaři,
čekala je střelba z vodní pistole, hod pytlem, skákání přes
švihadlo, či točení obručí. Velká radost propukla při odtajnění poslední disciplíny, a to běh na běžkách. Možná vás
napadají běžky kolečkové, ale pro naše sportovce byly připraveny běžky klasické, a kdo z vás lyžoval v létě?

Během několika disciplín si sportovci připomněli svá dětská léta, ověřili svou pružnost a dovednost, poznali nové
přátele a hlavně obohatili svůj život o spoustu zábavných
zážitků. Na závěr nechybělo slavnostní vyhlášení vítězů
s předáním medailí, diplomů a cen od našich sponzorů.
Vítězem v I. kategorii - nad 35 let - se stala Milena Jelínková (Stráž pod Ralskem), ve II. kategorii - do 35 let - Pavel
Vinš (Mladá Boleslav). Z řad domácích se nejlépe umístili
v I. kategorii na 2. a 3. místě Karel a Martina Kabešovi
(Luhov) a v II. kategorii na 2. místě dnes již bývalý Luhovák Michal Havrda.
Ráda bych na závěr poděkovala všem sponzorům a hlavně
všem zúčastněným z řad sportovců i diváků, že naši akci
podpořili a přišli si ji užít s námi.
Věřím, že jsem Vás svým článkem přesvědčila o tom, že
stálo za to na naši akci dorazit, a že se uvidíme v příštím
roce na 2. ročníku.
Nina Vinšová
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Fotbalisté ukončili sezónu
Nový ročník soutěže dospělých začali naši hráči doma proti
týmu z Kunratic, který porazili snadno 3:1. Ve druhém kole
nás rozlosování zavedlo do Horní Police, která sestoupila
z okresního přeboru, přesto tam naši vyhráli 3:2. Následně
jsme přivítali doma sousední Lindavu. Protože chyběli
někteří hráči, náš tým smolně prohrál 2:4. Následně se hrálo
ve Velkém Valtinově, naši hráči zde třikrát vedli, ale nakonec utkání skončilo remízou 3:3. Na pokutové kopy jsme
vyhráli 7:6 a připsali si další bod. Zatím poslední utkání proběhlo doma a vyhráli jsme nad rezervou Skalice 2:0.
K dalšímu zápasu budeme cestovat do Starého Šachova,
který chtěl hrát v našem okrese soutěž.
Novému týmu dorostu se zatím moc nedaří, neboť chybí
dobrý brankář. Dorostenci odehráli zatím tři utkání a všechna prohráli. Snad se to časem zlepší.
Starší žáci začali svou soutěž lépe, když první dva zápasy
snadno vyhráli, až potom třetí utkání s Cvikovem prohráli.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, 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 15. listopadu 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,
Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 5. října 2017 nákladem 500 ks.
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Vesnice roku 2017 - Oranžová stuha

Oranžová
stuha

Ocenění Oranžová stuha
Od roku 2007 je garantem mimořádného ocenění Oranžová
stuha rezort Ministerstva zemědělství ČR. Cílem této soutěže je vyhledávat, zveřejňovat a ocenit příklady dobré
spolupráce obce a zemědělského subjektu. Sleduje se péče o
veřejná prostranství a krajinu, projekty v obci a zároveň
společné projekty a další rozvojové aktivity včetně podílu
na zaměstnanosti obyvatel v obci.

Soutěž Vesnice roku je každoročně vyhlašována již od
roku 1995. Cílem této soutěže je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňování programů obnovy
vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova,
ale také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, které se snaží
nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice
a zapojují se do společenského života v obci. Organizace
soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním.
Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny
v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební
fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě
a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

V rámci krajského kola soutěže Vesnice roku 2017
ocenění Oranžová stuha získala naše obec.
Postoupili jsme tím do celostátního kola a absolvovali
znovu návštěvu hodnotící celostátní komise. V rámci dvou
hodin, které na nás měla vyčleněné, jsme ji ve spolupráci se
ZOD a Podralským nadačním fondem stručně představili
obec, Ekocentrum a aktivity PNF. Protože ocenění Oranžová stuha je udělováno pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR, byla jim představena také mléčná farma ve Velkém
Grunově. Konečné výsledky celostátního kola byly
vyhlášeny 25. září v Senátu ČR. Z deseti hodnocených obcí
jsme sice nebyli na prvních třech místech, ale pořadí
ostatních nebylo stanoveno. Dle hodnotitelů bylo Brniště
v té první polovině, tedy do pátého místa. S umístěním je
spojena finanční odměna ve výši 600 000 Kč, která bude
poskytnuta Ministerstvem zemědělství v příštím roce.
Ing. Ivan Pastorek, starosta

