Nenechte si ujít:
28. 10. - Brniště sází budoucnost / 13. 11. - Svatomartinský
jarmark / 13. 11. - Večírek seniorů / 28. 11. - Rozsvícení
stromku / 30. 11. - Adventní koncert
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dnes se vám do rukou dostává nový vzhled Zpravodajství.
Věřím, že sním i jeho obsahem budete minimálně stejně
tak spokojeni, jako jste byli doposud. V příštích číslech bude ještě
docházet k úpravám, abychom docílili co nejlepšího výsledku.
Máte-li připomínky či nápady, klidně se obraťte na redakční radu,
uvítají je a budou se jimi zabývat. Snovým vydáním Zpravodajství
přichází i nová šéfredaktorka Mgr. Libuše Horáčková. Mgr. Dagmar
Gottfriedová neopouští redakční radu úplně, ale zůstává jejím
členem a já bych jí tímto rád oficiálně poděkoval za její odvedenou
práci a celé redakční radě přeji, ať se jim daří.
Celé léto to v Brništi zase žilo a já jsem za to nesmírně rád. Znovu
vás potkávám šťastné a usměvavé. Děti se vrátily do lavic.Vprvní
třídě Základní škola Brniště přivítala11 prvňáčků. Letos jsem neměl
tu čest v tento nezapomenutelný den být s vámi, protože i já mám
doma prvňáčka a nemohl jsem si tento zážitek nechat ujít. Proto
bych všem prvňáčkům rád popřál pohodový vstup do další etapy
života, kdy hraní se mění v učení a přijde ještě spousta dalších
změn v jejich životě. Rodičům a paní učitelce pevné nervy a sobě
i vám přeji, ať letos zlavic děti nikdo nevyžene. Imateřskáškola
přivítala nové kamarády. Přibyla nová paní učitelka, a tak jsme
mohli otevřít třetí třídu pro nejmenší děti. Kapacita školky je
naplněna. Ať se i ve školce všem dětem líbí.
Letošní podzim bude ve znamení voleb, které jsou těsně
„za dveřmi,“ všichni vnímáme nervózní atmosféru kandidátů
a politických stran. Než půjdete k volbám, udělejte si na vše vlastní
názor a rozhodněte se podle toho, jak to vnímáte a cítítevy.
Důležité je k volbám jít a využít svého práva hlasovat, protože kdo
nejde k volbám, tak by neměl v budoucnu kohokoli kritizovat,
jelikož mu to bylo lhostejné. Ve volbách vám přeji šťastnou
ruku. „Podaří se nám v obci dosáhnout 80% účasti voličů?"
Finišujeme spřípravou projektů na příští a následující rok, jedná se
o pokračování chodníku v Brništi od kulturního domu směrem
na Lindavu, výtah v budově úřadu, kde bude přístup k lékaři,
na poštu a úřad bezbariérový, chodník v Luhově,
pokračování na str. 2

pokračování ze str. 1

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

rekonstrukce ZŠ Velký Grunov, rekonstrukce č.p. 109 ve Velkém Grunově (bývalá mlékárna), kde bude
probíhat výstavba bytů, kombinovaná sportovní střelnice, rekonstrukce asfaltového povrchu v Hlemýždí,
rekonstrukce mostu u modlitebny, posílení vodovodu v Luhově, vodovod na Sedliště a do Nového Luhova
nebo vybudování vodovodu ve Velkém Grunově. Projektů je opravdu hodně a bude se co ohánět. Důležité
je, abychom byli připraveni na výzvy a snažili se naplno využít co nejvíce dotačních programů.
V průběhu následujících dvou měsíců jsme pro vás připravili několik kulturních a společenských akcí, na
které vás srdečně zveme. Máme připravené Setkání rodáků Luhova, výsadbu tvrdého sadu, Večírek seniorů,
Rozsvícení vánočního stromečku a Zpívání v kapli ve Velkém Grunově. Podralský nadační fond připravuje
Svatomartinský jarmark, který bude spojený s dožínkami, které byly s ohledem na nepříznivé počasí
přesunuty. Snad si všechny akce patřičně užijeme.
Na závěr bych vám rád popřál krásný a pohodový podzim, ať nám dopřeje ještě alespoň trochu toho
hřejivého sluníčka a ať veselé podzimní barvy jsou odrazem vaší dobré nálady.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 15. 9. 2021
a úvod zastupitelé schválili zápis z minulého zasedání a schválili ověřovatele zápisu. Starosta pak
prezentoval zápisy vobecní kronice za rok 2019 a 2020, které provedla paní Libuše Horáčková.
Zápisy jednomyslně zastupitelstvo schválilo. Následně ZO odsouhlasilo uzavření smlouvy
na vypracování projektové dokumentace – propojení vodovodu v místní části Velký Grunov. Dále pak byly
schváleny dodatky ke smlouvám s odpadovými firmami. Dalším krokem blíž kobčanovi je schválení
pořízení elektronické úřední desky. V bodech programu – pozemky – a žádosti – byl poskytnut pronájem
a prodej pozemku v katastrálním území Brniště a byl schválen finanční dar pro místní spolek střelců,
pro Sociální služby Mimoň a pro akci Lužická sedmička.
Zároveň zastupitelé jednomyslně schválili darovací smlouvu na nákup 4 ks hasičských přileb za celkovou
sumu 22.559 Kč, poskytovatel daru je firma Kamenolom Brniště a.s. V diskusi starosta informoval přítomné
o připravovaných investičních a kulturních akcích. Jedná se o Setkání všech dobrých rodáků Luhova na den
2. 10. 2021, Večírek seniorů na 13. 11. 2021 a Zpívání vkapli ve Velkém Grunově na den 30. 11. 2021.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a stanovil termín dalšího jednání ZO - 27. 10. 2021.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

ŠKOLSKÝ OBVOD
ěkteří z vás jistě zaznamenali, že děti z páté třídy nastupovaly na 2. stupeň do zákupské základní
školy. Bylo zvykem, že děti přecházely na druhý stupeň do mimoňských škol. Město Mimoň si
v letošním roce odsouhlasilo vyhlášku o spádovosti škol s dovětkem, že okolní obce budou muset
hradit poplatek za žáka ve výši 1.500 Kč na každý rok. Touto vyhláškou bylanavícpro naši obec určena
Základní škola Mírová - bez možnosti jiné volby. Zastupitelstvo naší obce s tímto návrhem nesouhlasilo.
Nechtěli jsme, aby se za děti muselo platit, když jednotlivé školy jsou financovány zrozpočtu státu podle
naplněnosti své kapacity a hlavně jsme nechtěli, aby děti musely striktně chodit do určené školy, tedy
pouze do školy Mírová. Město Mimoň si trvalo na svém a naší žádosti o změnu nevyhovělo. Někteří rodiče
projevili snahu toto řešit vlastní cestou, obraceli se na ředitele základních škol v Mimoni s žádostí o přijetí
svých dětí, ale bohužel ani jejich žádostem nebylo vyhověno.
Vzhledem k vážnosti situace jsme se obrátili na ZŠ Zákupy a ti nám děti sradostí přijali a přijímat budou
i v příštích letech. Podle platného školského zákona si mohou rodiče vybrat školu, kam umístí své dítě
podle vlastního uvážení. Po obdržení přihlášky musí ředitel školy děti přijmout. Nemusí tak učinit pouze
v případě, že mají naplněnou kapacitu ročníku. Záleží jen na rodičích, kam své dítě přihlásí k základnímu
vzdělávání. Celá situace nás mrzí, ale věříme, že jednotliví ředitelé škol budouv budoucnuk přihláškám
přistupovat racionálně.
+2

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

straně silnice nacházela továrna na pálení cihel,
donedávna v těchto místech ještě stávala malá
stodola. Dnes již toto místo pohltil zub času a je
zarostlé stromy. Za chvíli necháváme les za zády
a zbývá nám už jen kousek k vysílači, který se
nepřehlédnutelně tyčí na obzoru.
U vysílače opustíme místní komunikaci a vpravo se
vydáme směr „brnišťské stráně.“ Tato část cesty
nám poskytne krásné výhledy do okolí - na Tlustec,
Ralsko, Bezděz a pod Brnišťským vrchem
i na samotný Ještěd. Jak jsem v úvodu zmínil,
ani tomuto vrchu se nevyhnula kůrovcová kalamita,
a tak i zde probíhá velká těžba dřeva. Což nám
přináší nové výhledy a odkrývá zákoutí, která byla
dříve skryta hustým porostem. Pro každého je to
výzva k objevování. Pro mnohé může být tento
kopec sice úplně obyčejný, ale v těžkých dobách,
kdy v zemi řádily líté boje, byl pro místní
obyvatelstvo bezpečným útočištěm. To dokládá
i událost, kdy na jihovýchodní straně vrchu,
na pozemku Antonína Kirnicha, byly v roce 1918
na památku velké světové války zasazeny čtyři
duby. Pod první dub, jenž hledí k obci, byla dokonce
zakopána zapečetěná láhev s pamětním spisem.
O útočišti v bojích či ideálním místě pro branná
cvičení v době komunismu by se dalo povídat více,
ale to až jindy.

Karel Vollmann,
Dějiny obce Brniště (1350‒1930)
Laufberg (491 m n. m.)
řiblížil se barevný podzim, a tak se nechme
pozvat do lesní scenérie, kterou nám
poskytne místní vrch. Severozápadně
od Brniště se nachází kopec, dříve německými
rodáky nazývaný Prienssberg nebo také Laufberg.
Prostý překlad Laufberg je běžecký vrch. Název
Laufberg však spíše pochází od názvu Laubberg Listnatý kopec, neboť vrcholek ještě v 19. století
pokrývalo množství listnatých stromů. Nyní
po kůrovcové kalamitě se možná k listnatému
osázení rádi vrátíme.

eď se vydáme po jediné lesní cestě vedoucí
pod vrchol do velkého kamenolomu.
Na začátku cesty při okraji lesa objevujeme
i malé kamenolomy. Dnes jsou pro svoji polohu
povětšinou zality vodou. Stoupáme dál po cestě,
která byla před lesní těžbou pohádkově kouzelná,
nyní se podobá spíše tankodromu, ale i tak jí její
kouzlo nevyprchalo. Pomalu obcházíme kopec
ze západní strany až do bodu, kdy cesta začíná
klesat. V těchto místech odbočíme doprava, kde se
po pár metrech před námi otevře krásný
kamenolom. V těchto místech se po dlouhá léta
lámaly kamenné desky na stavbu okolních ulic
a silnic. Jak těžko se nám to v tak divoké přírodě po
tolika letech představuje. I když tu už nejsou
dělníci, přesto tu nejsme sami. Budeme-li se chovat
tiše, uvidíme další návštěvníky těchto míst - srnce
obecného nebo jelena evropského. Zanechejme
snění a raději vystoupejme z levé strany po jelení
stezce až na vrchol Listnatého kopce – Laufbergu.
Vrchol je ideální místo pro svačinu a chvíli
oddychu. Není zde věru velký výhled, přesto stojí
za to vrchol trochu prozkoumat. Cesta dolů už tak
pohádková není, jelikož důsledkem kácení je kopec
prosvětlen, začal hodně obrůstat vším možným

Výlet začněme opět nejprve z tepla domova
nahráním si do svých mobilů aplikaci Mapy.cz
a pomocí QR kódu i naši trasu, která bude naším
průvodcem v terénu.
Nyní nám již nic nebrání vyběhnout za humna.
Trasa začíná u Lesního zátiší, odkud se vydáváme
místní silnicí směr Velenice. Ještě před vstupem
do lesa procházíme kolem dvou osamocených
stromů (jírovců maďalů – lidově kaštanů) po pravé
straně silnice. Tyto stromy tam nestojí jen tak samy
od sebe, byly zde vysazeny po stranách dnes již
zbořené kaple, kterou nechal vystavět v roce 1805
Mikuláš Lehmann. Vystoupáme-li silnicí až
na hranu lesa, dostaneme se na místo, které se
nazývá „U cihelny“ (na mapě bod 1). Zde se po levé
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i v místě strmé cesty. Čeká nás tedy prodírání se
džunglí nejrůznějších rostlin a keříků. Za zmínku
stojí ještě místo kousek pod vrcholem, takzvané
„bahenní lázně.“ Divoká prasata si toto místo
oblíbila a mají tu několik bahenních tůní a drbátek
v podobě stromů, která uchvátí nejen myslivce,
ale i nás lajky. Cesta lesem je sice náročná, zato
krátká, a tak se po chvíli vynoříme z lesa v místě
dalekého rozhledu (bod 2).

Pokud se vám dnešní výlet na listnatý Brnišťský
vrch líbil, můžete se příště těšit na další výlet
tentokrát v okolí Luhova.

ro návrat volíme nyní levou stranu lesíka
vedoucího ke vsi. Pěkná polní cesta nám
vynahradí obtížný sestup z kopce. V lesíku,
který obcházíme, se nachází hezké údolí zvané
Graben (Příkop) s přírodními krásami a skalami,
které prý v minulosti lidé rádi navštěvovali.
V současnosti je místo navštěvované pro svou
nedostupnost spíše houbaři. Zanedlouho nás
již z dálky vítá Brniště svojí novou výstavbou
místního kosmodromu se sv ými raketami
a odpalovacími rampami (posklizňová linka ZOD
se sily). Po vyfotografování tohoto „velkolepého
díla“ obcházíme brnišťský kosmodrom z pravé
strany a dostáváme se opět k zátiší, odkud jsme náš
výlet začali.

Keška: „Laufberg“

Délka trasy: 5,3 km (převýšení 200 m), výlet 1,5
‒ 2 hodiny
Pro: rodiny s dětmi od 10 let (vhodné dlouhé
kalhoty)
Terén: silnice, lesní zpevněné cesty, lesy, louky

Luko a Toman
YMCA Sever, z. s

MAPA TRASY
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SSK BRNIŠTĚ
PO COVIDU KONEČNĚ
ZÁVODY

STŘELECKÁ SOUTĚŽ - O POHÁR
ZOD BRNIŠTĚ

řišlo rozvolnění a my jsme se mohli opět
pustit sdětmi do trénování. Po zahájení
tréninků přišly tak dlouho očekávané závody
a my jsme tak konečně mohli vyrazit sdětmi
na připravované sportovní soutěže.

ne 25. 9. 2021 se konala tradiční střelecká
soutěž - „O pohár ZOD Brniště.“ Soutěž
proběhla ve dvou kategoriích: první do 12 let
a druhá od 13 do 17 let. V první i druhé kategorii se
sešlo celkem dvanáct závodníků. Střílelo se ze
vzduchové pušky na vzdálenost 10 metrů s těmito
výsledky: V první kategorii se umístila na 3. místě
Nela Gottfriedová - 77 bodů, na 2. místě Lenka
Eflerová - 86 bodů a na 1. místě Jakub Hudák - 88
bodů. Ve druhé kategorii se sešlo také šest
závodníků a na 3. místě se umístila
Amálie
Obdržálková - 84 bodů, na 2. místě Karel Stránský 93 bodů a na 1. místě Jaroslav Nedbal - 97 bodů.
Jako zástupce ZOD Brniště jsme přivítali na soutěži
paní Terezu Buzkovou, která nám pomohla se
zajištěním občerstvení pro děti. Na závěr bych chtěl
touto cestou poděkovat ZOD Brniště za finanční
podporu na uspořádání soutěže a dále pak
Podralskému nadačnímu fondu, který nám poskytl
již dvakrát finanční dar na zakoupení nových
vzduchovek pro děti. Vzduchovky budou využívány
jak k tréningu mladých střelců, tak i k pořádání
střeleckých soutěží. Děkujeme také firmě
Prominent za občerstvení pro soutěžící i kavárně
Jako Doma za sladkou tečku za pěkným
dopolednem.

Naše dvě dívky Daniela Švarcová a Magdalena
Klimešová absolvovaly tři kola Českého poháru.
Z nastřílených výsledků se tak nominovaly do
finále Českého poháru mládeže, což vnímáme jako
veliký úspěch, neboť naše příprava díky covidové
situaci byla velmi krátká a můžeme konkurovat
mládeži, která má i dva roky tréninků před námi

náskok. Některá kola poháru a finále se střílela v
armádním středisku v Plzni Lobzích. Zde naše
střelkyně okusily atmosféru těch pravých velkých
závodů, neboť tady se střílí české vrcholové závody
a také zde trénuje česká reprezentace. Začátkem
září se konalo finále Českého poháru mládeže.
Malorážky vleže se účastnily obě naše střelkyně.
Daniela Švarcová skončila na 30. místě s 565 body
a Magdaléna Klimešová s 556 body na místě 34.
Ve vzduchovce v poloze stoje závodila díky
dosaženým předešlým výsledkům jen Daniela
Švarcová a s nástřelem 372,9 bodů skončila na 25.
místě.

Za střelecký klub Brniště – Pavel Husák

Dne 19. 9. startovaly naše střelkyně na Mistrovství
ČR vPlzni vpoloze vleže. Daniela nastřílela 556
bodů a Magdaléna 545 bodů. Zde nám děvčata
trošku zaostala oproti tréninkovým výsledkům, ale
musíme brát zřetel na to, že to bylo jejich první
mistrovství a z chyb se poučíme v dalším tréninku.
Malorážková sezona byla uzavřena 26. 9.
na Mladoboleslavsku závodem Cena kamarádů, kde
si Daniela Švarcová vystřílela 3. místo svým
osobním rekordem 586 bodů. Tak krátká sezóna
a dva starty na mistrovství jsou pro nás slibným
úspěchem, motivací i zhodnocením naší práce.
Nyní se již připravujeme na zimní vzduchovkovou
sezónu. Zájemci o náš sport mohou sledovat naše
klubové webové stránky www.ssk-brniste.cz.
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FK BRNIŠTĚ

KYNOLOGOVÉ

FOTBALISTÉ INFORMUJÍ

AKTUALITY ZE CVIČÁKU

ne 18. 8. 2021 začal nový ročník fotbalové
soutěže. Začali jsme prvním zápasem
na hřišti v Pertolticích. Tady jsme dobře
začali a po poločasovém vedení o dvě branky
nakonec vyhráli domácí 5:4. Následovaly dva
domácí zápasy za sebou. Vprvním k nám přijela
rezerva ze Cvikova, tu naši hráči přehráli snadno
a vysoko 7:2. Ve druhém utkání přijely sousední
Noviny a i tady byla jasná výhra 5:1. 5. 9. nás cesta
zavedla do sousedního Valtinova, kde se nám
poslední dobou moc nedaří a nedařilo se ani
tentokrát, prohráli jsme 1:2. Dalším soupeřem byly
11. 9. Kunratice, které jsme jasně přehráli
výsledkem 5:0. Vtomto utkání byla představena
nová světelná časová tabule, která byla hráči
i příznivci fotbalu velice kladně hodnocena. Další
vydařené utkání odehráli naši hráči 19. 9. v Mimoni
proti tamní rezervě. Tady se nám z počátku moc
nedařilo, ale tentokrát to vyšlo a vyhráli jsme 4:3.
Zatím se nám jeví jako výborná posila Mirek Kosina,
který k nám přišel z Košťálova. Věřím, že i další noví
hráči budou kvalitní posilou pro náš tým. Zatím
poslední zápas odehráli hráči doma proti týmu
z Jablonného v Podještědí a opět vyhráli 5:1. Další
utkání nás čeká proti Kamenickému Šenovu, kam se
vypravíme již 3. 10. 2021, ale o tom až v příštím
čísle... Co se týče mládeže, tak nedošlo k dohodě
o působení s Velkým Valtinovem.

éto je za námi a nastává ta správná
kynologická sezóna. Počasí je už zase
přívětivé pro výcvik, a proto se scházíme
každou sobotu opět od devíti hodin. Vletních
měsících jsme kvůli vysokým teplotám volili
časnější hodiny výcviku. Brzké sobotní vstávání
však naše členy neodradilo ani během dovolených
a vždy se sešli vhojném počtu. Psovodi i jejich
čtyřnozí svěřenci se neustále zdokonalují ve všech
činnostech – poslušnost, socializace, obrana –
z čehož máme všichni radost. V následujících
měsících bychom rádi vylepšili prostor našeho
cvičáku o úvazové kotce. Také zázemí pro psovody
si zaslouží drobné úpravy pro zvýšení pohodlí členů
kynologického klubu v nepříznivém počasí.
Uvidíme, jak se vše podaří. Držte nám palce.
Za ZKO Brniště M. Gottfried

Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu
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ZŠ a MŠ
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TU

ZÁŘÍ VE ŠKOLCE
novém školním roce jsme v MŠ přivítali
patnáct nových kamarádů a novou paní
učitelku p. Šárku Tomanovou Bc. Otevřeli
jsme třídu Sluníčka, která byla při rekonstrukci MŠ
vybudována pro dvou až tříleté děti. Začátkem září
se nám krásně vydařilo počasí, a tak jsme mohli
využít školní zahradu k hrám na pískovišti. Čas
venku také využíváme kpoznávání okolí
a pozorování přírody. Nastává podzim a my se moc
těšíme na vše, co nám nabídne. Ať už jsou to krásně
v y b a r v e n é l i s t y, š í p k y i j i n é p ř í r o d n i n y.
Při vycházkách jsme objevili a dlouho pozorovali
housenky. Jaký motýl se z nich asi vyklube?

rvního září jsme zahájili nový školní rok
2021/2022, letos poněkud netradičně – venku
za budovou školy. Jedenáct prvňáčků přivedla
paní učitelka Věra Šulcová spolu sjejich rodiči.
Ve škole je mile přivítala paní ředitelka Věra
Tvrdíková, třídní učitelka Soňa Charvátová, pan
místostarosta Igor Jediný a zástupkyně SPOZu paní
Zdena Stoklasová. Také ostatní děti se opět
shledaly se svými třídními učitelkami a novými
spolužáky a zahájily tak další školní rok své
povinné školní docházky. V září si žáci užili kromě
běžné výuky také sférické kino a výlet
po Českolipsku. Začátek roku se vydařil a všichni se
těšíme, co přinesou další měsíce.

Starší děti navštívily sférické kino, kde se dozvěděly
spoustu zajímavostí z podmořského života.
Zpředstavení byly nadšené. Doufáme, že situace
dovolí a akcí pro děti bude přibývat. Ještě bychom
chtěli poděkovat paní Novákové za ušití návleků
pro naši školku.

Vtomto školním roce se náš pedagogický sbor
rozrostl o novou paní učitelku Mgr. Milenu
Tanderovou, která učí žáky ve 4. ročníku.
aní učitelka nám odpověděla na několik
otázek.

Kolektiv MŠ

Odkud jste a kde jste učila?
Bydlím v České Lípě a působila jsem na ZŠ Zákupy,
ZŠ Špičák a naposledy na ZŠ Slovanka.
Co se vám na naší škole líbí?
Dělá mi radost, když vidím, že děti jsou nadšené.
Líbí se mi, že je to škola „rodinného typu,“ kde
vládne příjemná atmosféra. Mám kolem sebe milé
kolegyně a hodné žáky. Vzhledem k malému
kolektivu dětí se mohu ve výuce věnovat každému
podle jeho potřeb. Každý den se do práce opravdu
těším.
Jaké předměty ráda učíte?
Mám ráda český jazyk, matematiku a přírodovědu.
V letošním roce bych zařadila i výtvarnou výchovu
a pracovní činnosti kmým oblíbeným předmětům,
protože již po úvodních hodinách jsem
zaznamenala velkou snahu a zájem dětí o tyto
činnosti.
Jak trávíte volný čas?
Víkendy trávím spejskem Josífkem na chalupě,
která je ve Velkém Grunově nedaleko školy.
S oblibou chodím na houby a na procházky. Ráda si
posedím a popovídám s přáteli.
Za ZŠ Brniště Mgr. Dagmar Gottfriedová
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YMCA
LUŽICKÁ SEDMIČKA JE OPĚT ZA NÁMI
etos se výjimečně na hlavní trase překonala
trojciferná vzdálenost – 102 km. Dosud se
chodilo jen 98 km, ale letos psychologická
bariéra trojciferného čísla padá, a to u příležitosti
oslav 100 let od založení YMCA v Československu.
Organizace YMCA, která začala práci s mládeží už
v Londýně v roce 1844, šířila se zeměmi napříč
světem a do Československa se dostala roku 1921
díky Tomáši Garrigue Masarykovi a sekretářům
YMCA z USA, kteří sem přišli Ymku zakládat. To je
trochu historické okénko, ale teď už zpět
do přítomnosti.

tak si řeknete, že to už dojdete. Ale když je ten
poměr 30 : 70 opačný? Asi bude moudřejší skončit
v půlce, honí se mi hlavou. Ale nechci kazit morálku
ostatním a stěžovat si, i do té půlky potřebujeme
vyšlápnout ještě další 2 až 3 kopce, a tak šlapu dál
a mlčím. Čekám na příhodnou chvíli. Kousek před
sestupem k silnici do Lesné se rozhodujeme
skončit. Zjišťujeme, jak bude možný odvoz.
Přecházíme silnici k autobusové zastávce. Vidím
povědomou tvář, ale říkám si, kdo to je… A pak mi
svitne, no to to je tenhle! Rodák z Brniště, který teď
žije v jižních Čechách. Před pár lety L7 taky chodil,
letos je účastníkem jeho dcera a on jí dělá

Jdeme s dobou. Za pomoci dronu vzniká startovní
fotografie s
87 šlapery (pokud to lehce
extrapolujeme a započítáme i opozdilce). Ještě než
vyrazíme (šlapeři už mají trasu nahranou v mapách
v telefonech), tak se zdravíme se starými známými.
Po letech tu potkávám i spolužačku, nové tváře, ale
i staré známé tváře, i když je třeba neznám jménem.
Jádro se tu drží, i když se obměňuje. Dobří holubi se
vracejí. Tempo na začátku je svižné, je třeba polykat
co nejvíce kilometrů dříve, než přijde noc a s nocí
i horší orientace v prostoru. S nocí ale nepřichází
spánek (když nepočítáme ten za chůze). Zvláště pak
nad ránem přichází únava, která zase spolyká
náskok, který byl před setměním získán.

doprovodné vozidlo. Tomu říkám profi podpora 😊 .
Nabídl nám, že nás sveze zpět do Brniště
a za takovou ochotu jsme moc vděční.
etošní rok nevyšel, jak jsem si představovala.
Někdy je čas hecnout se a dojít. Jindy je
moudré spolknout hrdost a skončit. Jen
škoda, že mi unikla medaile – tentokrát vyrobená
z uranového skla. Co si ale odnáším? Jak skvělé je,
když si navzájem pomůžeme čelovkou, odvozem
i prostou společností. Když nejedeme jen na výkon,
ale jsme schopni vnímat lidi kolem sebe.
Během slavnostní večeře si beru na starost udělat
malý průzkum mezi šlapery. Tím úkolem jsem se
dobrovolně nechala pověřit – tak trochu
s myšlenkou, že když už jsem to neušla, tak že
aspoň budu užitečná. A taky mě vždycky zajímá, jak
to kdo má s L7. No a teď mám ke zvědavosti
pověření od samotného ředitele pochodu. Otázky
mi byly dány, některé odpovědi si můžete přečíst
níže sami.

V noci je ve tmavém lese a nerovném terénu
potřeba světlo. Ještě, že kolem nás prochází šlaper.
Vidí, že naše svícení telefony, není při pohybu při
sestupu roklí zcela praktické (nemluvě o tom, kolik
svícení sežere z nabité baterie telefonu). Díky Bohu,
že je vybaven lépe než my, má s sebou záložní
čelovku i s několika náhradními bateriemi
a ochotně nám své vybavení půjčuje.

a L7 se lidé dostanou přes kolegy,
spolužáky, kamarády, ale dozví se o ní i přes
internet. Často je zaujme ta výzva, zůstane
v nich intenzivní zážitek a mají chuť se překonávat.
Rádi se sem vrací. Někteří, i když jsou odsud z kraje,
na L7 poznají kopce, o kterých dosud ani nevěděli,
nebo se na ně ještě nevypravili. Někteří sem jedou i
z daleka (Praha, Karlovy Vary, České Budějovice).

alším střípkem na naší cestě je jeden šlaper s
obrovským psem – československým
vlčákem Leonem. Na cestě se asi párkrát
míjíme, tu někdo zrychlí, tu zpomalí, či zabloudí.
Nakonec se rozhodujeme naše výpravy spojit. Vlčák
je očividně spokojen s větší společností a možná je
i kvůli svému pánovi rád, že jeho pán s ním nejde v
noci sám. Však už i dříve chlupatý obr chodil
uprostřed mezi námi a páníčkem a nebyl rád, když
jsme se rozdělili. Noc pokročila, my pokračujeme
pomalu. Únava si vybírá daň, nohy těžknou, tempo
upadá.

o tě vedlo k tomu zúčastnit se Lužické
sedmičky?
Mě k tomu vedla tradice, protože každej rok
se zúčastňuji už 10 let, líbilo se mi tady to
prostředí, Lužický hory, ten koncept.

Také mě začíná bolet kyčel. Tu bolest znám. Ale
většinou se dostavuje tak na sedmdesátém nebo
osmdesátém kilometru. Ale teď jsme teprve
na třicátém. Když jste na sedmdesátém kilometru,

Mě k tomu vedla zvědavost, říkal jsem si, že se to
přeci nedá ujít, tak jsem to chtěl zkusit. Tohle je
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YMCA
můj druhý ročník, ale obecně mě k L7 vedla ta
zvědavost, vyzkoušet si něco nového.
o kolikáté se účastníš a jaký z toho máš
pocit?
Zklamaný, nedošel jsem to celý. Dobrý, ale
příště to chci dokončit.
Že to bylo téměř nad moje síly, ale došel jsem to
celý, ale bylo to na hranici.
No já z toho mám vynikající pocity, protože jsem
došel… to je vždycky, když člověk dojde.
Já jsem trochu vyčerpaná a mám nějaké puchýře,
ale jako bylo to skvělý, je to skvělej pocit vědět, že
jsme ušli padesát kilometrů, my jsme to tedy nešli
celý. Šli jsme jenom tu denní část, takže super pocit.
Příští rok chceme jít celou.
o všechno jsi do toho dal? (tuhle otázku
jsem se skoro bála pokládat, abych
někoho moc nenaštvala a byla jsem moc
ráda, že jsem ji nevymýšlela).
Všechno, úplně všechno, možná i něco víc. Do toho
se musí dát všechno, protože jinak to člověk
nedojde. Těším se na to, až do toho někdy nebudu
muset dát všechno.
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DĚNÍ V EKOCENTRU
d počátku září se opět pravidelně setkáváme
se školáky zLibereckého kraje při výuce
environmentálních programů a programů
zaměřených na volbu povolání. Snovým školním
rokem opět odstartovaly relaxační večery
a ekokroužek. Nově využíváme při programech
a dalších akcích prostory
Centra inkluzivního
vzdělávání Včelín, Brniště č. p. 16. Relaxační večery
probíhají vždy ve středu jednou za 14 dní od 16:30
do 18:00 hod. První setkání proběhlo 15. 9. 2021,
kde si účastníci mohli vytvořit šité brože. Ve stejný
den je také otevřena Kavárna Jako Doma.
Ekokroužek probíhá každý čtvrtek od 16:00 do
17:30 hod. První ekokroužek se bude konat 7. 10.
2021.

otevřených dveří na zámku Doksy. Nahlédnout
jsme mohli do historie Valdštejnů a zavítat také
do Muzea Čtyřlístek. Během výjezdního pracovního
setkání Brniště navštívil tým „přeshraniční
spolupráce“ složený ze zástupců SAB, MMR
a krajských úřadů Libereckého, Karlovarského
a Ústeckého kraje Centrum inkluzivního vzdělávání
Včelín.
Seznámili se s projektem „Vzdělávání Aktivně“
Podralského nadačního fondu a s projektem
„Rozkvetlé louky,“ kde je Lead parterem obec
Brniště. Vyzkoušeli si sečení kosou a prohlédli si
nově zrekonstruovanou budovu Centra
inkluzivního vzdělávání Včelín. Akce byla
zakončena obědem, který zajistil sociální podnik
pro podporu zaměstnávání znevýhodněných osob
Krůtí Chef a Kavárna Jako Doma.

Přihlašovat se lze na:
relaxační večery: buzkova@zodbrniste.cz,
736 752 470
ekokroužek: luciel@podralsko.cz, 733 571 057
Více informací naleznete na webových stránkách
www.ekocentrumbrniste.cz a facebookových
s t r á n k á c h Po d r a l s k é h o n a d a č n í h o f o n d u
a Ekocentra Brniště.
V rámci aktivit „Kde dotace EU pomáhají" jsme se
s dílničkami pro děti i dospělé zúčastnili Dne

EKOKROUŽKY

RELAXAČNÍ VEČERY

DATUM

TÉMA

7. 10. 2021

Zahájení, seznamování

14. 10. 2021

Ekosystém les - podzimní procházka
spojená se sběrem přírodnin, vyrábění
z přírodnin

21. 10. 2021

Ekosystém les - druhy stromů, stromová
patra, dřevo a jeho využití

4. 11. 2021

Ekosystém les - obyvatelé lesa, landart v
lese

DATUM

TÉMA

13. 10. 2021

Šité houby a dýně (100,- Kč/osoba)

11. 11. 2021

Půda - co se děje v mraveništi, vycházka do
lesoparku

10. 11. 2021

Výroba adventních kalendářů (100,- Kč/
osoba)

18. 11. 2021

Léčivé bylinky - výroba vlastního čaje

24. 11. 2021

Zdravé vánoční pečení (200,- Kč/osoba)

25. 11. 2021

Léčivé bylinky - výroba vlastního čaje

08. 12. 2021

Zdravé vánoční pečení (200,- Kč/osoba)

2. 12. 2021

Léčivé bylinky - výroba vlastního čaje
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FESTIVAL ROZKVETLÉ LOUKY A LESNÍ SLAVNOSTI
etos poprvé obec Brniště ve spolupráci
s Podralským nadačním fondem ZOD
pořádala letní Festival Rozkvetlé louky
a Lesní slavnosti. Akce se konala v areálu Lesního
zátiší 14. 8. 2021 a byla financována Evropskou unií
z fondu pro regionální rozvoj z Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko
2014 - 2020. Počasí nám přálo, a tak jsme si užili
parádní odpoledne plné zábavy pro děti i dospělé.
Pro děti byl připraven skákací hrad, tvořivé dílničky,
dětská show Honzy Poplety, dětská show v podání
německého sdružení Mosaika, zvířecí koutek Adélčin dvoreček, kde si děti mohly pohladit

domácí zvířátka, stánek Vojenských lesů ČR a další
bohatý doprovodný program. Dospělí mohli
navštívit odborné přednášky o biodiverzitě,
regionální tržiště, ukázky sečení a klepání kosy,
ukázku práce se dřevem a
rozmanitý hudební
program po celou dobu konání akce. V rámci
programu pan starosta osobně poděkoval všem,
kteří se aktivně podíleli v boji proti pandemii
a předal jim čestná uznání a medaile.
Moc děkuji všem, kdo jste dorazili a doufám, že jste
si letošní první ročník alespoň trochu užili. Příští
rok se na vás budeme opět těšit v Lesním zátiší,
snad ještě v hojnějším počtu. :)
Bc. Kateřina Kabešová

VZPOMÍNÁME
26. července
2021 nás
n a v ž d y
opustil náš
p ř í t e l ,
t a t í n e k
i dědeček –
výjimečný
člověk - pan
František
Jandera.
Narodil se
před 73 lety
v Praze, kde take strávil své dětství a větší část
svého života. Vystudoval střední školu se strojním
zaměřením a po absolvování základní vojenské
služby nastoupil jako zámečník do ČKD Praha.
Po krátké době své zaměstnání opustil a většinu
života pracoval u Policie ČR. Se svojí druhou

manželkou Emilií si koupili chalupu v Luhově
a v 90. letech se do Luhova přestěhovali. Zde se
zapojil do veřejného života a v roce 2002 byl zvolen
na dvě volební období starostou obce Brniště.
Pro mnohé z nás byl velkým vzorem, byl to člověk
velice přívětivý, laskavý, vstřícný, pracovitý a vždy
ochotný pomoci.
Ve svém volném čase se věnoval sportovní střelbě,
rád rybařil i houbařil a největší jeho vášní bylo
sbírání mincí.
Se svou první ženou měl dvě děti Františka
a Magdalénu. Měl také tři vnoučata, kterým se
snažil věnovat, jak jen mu to čas dovolil.
Pane Jandero, navždy jste se zapsal do našich srdcí
a nikdy na Vás nezapomeneme. Čest Vaší památce.
Mgr. Libuše Horáčková
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LUHOVÁCI
LUHOVSKÝ VÍCEBOJ
ž popáté. Ano, opravdu již popáté jsme letos
měli tu čest připravit pro vás den plný
zábavy. Všechno to začalo trochu divoce.
Na poslední chvíli jsme museli změnit název
připravované akce. Původní název Luhovská
olympiáda se přestal líbit Českému olympijskému
výboru a ten nás požádal o změnu názvu nebo
absolvování procesu schvalování. Proto se nám
z Luhovské olympiády stal Luhovský víceboj.

všechno, co bylo v jejich silách. Utkali se
v dovednostních, výkonnostních i logických
soutěžích a zábava byla opravdu veliká.
Pozadu nezůstaly ani děti, pro které byl
před polednem připravený pětiboj. Disciplíny byly
podobné těm dospěláckým, protože i děti si chtějí
ledasco vyzkoušet a změřit své síly. Těžko se
u dětských bojovníků hledá ten nejlepší, proto byli
sladkým balíčkem odměněni všichni. Po celý den
mohly děti řádit na skákacím hradu a mezi tím byly
výbornými fanoušky. Podporovaly bez rozdílu
všechny sportovce. Na závěr si nejen vítězové
odnesli medaile, diplom a hodnotné ceny, ale
hlavně spoustu nádherných zážitků.

Druhou, ještě nepříjemnější překážku, nám chystalo
počasí. Na hlášený vytrvalý déšť jsme se snažili
maximálně připravit, abychom místo sportovců
nebyli vodníci, kteří si namísto zážitků odnesou
pořádnou chřipku. Počasí nás má ale přeci jen rádo,
podpořilo naše úsilí, podtrhlo výborný dojem z celé
akce a samozřejmě zlepšilo nám všem náladu.

Děkuji vám všem, kteří nás svou účastí motivujete
k dalšímu snažení, kteří nás podporujete v našem
nadšení z této i podobných akcí. Nebýt vás, vaší
podpory a účasti, chyběl by nám vítr do plachet,
který je tak potřebný pro to, abychom mohli jet dál.

Pátý ročník - půlkulaté výročí - si zasloužilo něco
nového, a proto jsme vymysleli soutěž družstev.
Do samotného začátku nikdo netušil, že přišel
bojovat jako jednotlivec a za pár okamžiků z něho
byl týmový hráč. Aby rozvržení sil bylo spravedlivé,
přišel na řadu los. Víceboje se účastnilo 6 družstev,
jejichž členové ze sebe v soubojích vydali úplně

Velké poděkování patří všem našim sponzorům
a obci Brniště.
Nina Vinšová
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Prodej slepiček

Červený Hrádek
prodává slepičky. Stáří
16-20 týdnů, cena 185-229,- Kč/ ks. Typy:
Tetra hnědá
Dominant všechny barvy
Green Shell-typu Araukana
Dark Shell-typu Maranska.
PRODEJ: 23. 10. a 13. 11. 2021
Brniště: parkoviště u pošty - 10.00 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky
Info: Po-Pá 9.00- 16.00 hod.,tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
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Periodický tisk územního samosprávného celku, dvouměsíčník, MK ČR E 15751, vydává Obec Brniště, Brniště 102, 47129, IČ 00260401.
Toto číslo vyšlo dne 6. 10. 2021, nákladem 550 ks. Uzávěrka příštího čísla je 15. 11. 2021.
Redakční rada: Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Bc. Kateřina Kabešová, DiS., Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová.
Své příspěvky předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
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. 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. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky po stylistické
stránce. Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových
stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec Brniště.”
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Realizace: funprint.eu

