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V tomto čísle najdete
Rozhovor se Štěpánem Pycivem
ZOD - odpovědná firma roku
Počátky skautského oddílu
Císař v Brništi

Vážení spoluobčané,
letošní rok neskutečně rychle uplynul a nastal čas pro
předvánoční Zpravodajství. První událostí posledních dvou
měsíců byly volby do krajského zastupitelstva. Chtěl bych
dodatečně poděkovat všem občanům, kteří přišli k volbám.
Účast 28,34 % není nijak vysoká a byla pod celostátním
průměrem.
Pro mě vždy příjemnou událostí je přivítat do života naše
nejmenší občánky. Tentokrát jsme jich přivítali celkem osm
ve dvou po sobě jdoucích obřadech.
Všechny plánované investiční akce v letošním roce byly
úspěšně dokončeny. Nyní se připravují jejich kolaudace
a závěrečná vyúčtování. V současné době pracujeme na rozpočtu obce pro rok 2017. Chystáme další investiční akce,
které jsem zmiňoval již v minulém čísle Zpravodajství. Na
setkání starostů s Úřadem práce v České Lípě jsem se
dozvěděl dobrou zprávu, že naše obec má nyní jen 1,7 %
nezaměstnaných. Je to jedna z nejnižších nezaměstnaností
v rámci českolipského okresu. Na druhou stranu už teď
vím, že na veřejně prospěšné práce pro obec dostaneme na
jaře příštího roku jednoho nebo nejvíce dva pracovníky.

Velmi povedenou akcí byl Svatomartinský jarmark pořádaný Podralským nadačním fondem v areálu Lesního Zátiší.
Program byl bohatý, určen jak pro děti, tak dospělé, včetně
stánkového prodeje, občerstvení, dřevosochání až po průvod s Martinem na bílém koni. I když bylo sychravé a nevlídné počasí, přišlo na jarmark hodně návštěvníků.
V prodeji na úřadě a na informačním centru je na léta 2017
- 2018 slibovaný kalendář k 665 letům výročí obce. Dle
názoru mého i jiných je moc pěkný, celý laminovaný, stojí
100 Kč a může posloužit pro někoho i jako dárek. Z hlediska požadované kvality fotek byly použity fotografie
rodiny Kovářových a profesionálního fotografa. Fotky dalších autorů, kvalitu nesplňující, naleznete na poslední
straně tohoto nebo v dalších Zpravodajstvích.
Do konce roku máme naplánované ještě tři kulturní akce,
pozvánky na ně naleznete uvnitř tohoto čísla. Těším se, že
se s Vámi ještě na některých z nich potkám. Závěrem Vám
všem přeji klidný adventní čas, příjemně prožité Vánoce
v kruhu svých nejbližších a v novém roce 2017 pevné
zdraví, pohodu, mnoho štěstí a úspěchů.

Nenechte si ujít:
Setkání seniorů v pátek 2. 12. od 18 hodin v KD Brniště
Mikulášská nadílka v sobotu 3. 12. od 13 hodin v KD Velký Grunov
Adventní dílny s mikulášskou nadílkou v sobotu 3. 12. od 13 hodin v Ekocentru
Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše v pátek 9. 12. od 18 hodin
Zpívání koled v grunovské kapli ve středu 14. 12. od 16 hodin
Adventní koncert v Oáze v neděli 18. 12. od 16 hodin
Zpívání u stromečku ve čtvrtek 22. 12. od 17 hodin
Půlnoční bohoslužba v sobotu 24. 12. o půlnoci v Oáze

Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
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Z jednání zastupitelstva konaného dne 26. října 2016
Zastupitelstvo obce projednalo převod vodohospodářského
majetku „Brniště - vodovod” v souladu se Zásadami nabývání vodohospodářského majetku od akcionářů SVS a. s.
Jedná se o vodovodní řad v majetku obce, vybudovaný obcí
v roce 1993. Ke konečnému rozhodnutí ZO pověřilo finanční výbor k jednání se zástupci SVS a. s. a k předložení
dalšího postupu akce „Předání vodovodu Brniště“ s termínem listopad 2016, zprávu přednese na dalším zasedání, tj.
30. 11. 2016 předseda finančního výboru.
Dále ZO schválilo vnitřní směrnici č. 2/2016 Organizační
řád Obecního úřadu v Brništi.
Probíhá příprava rozpočtu na rok 2017, návrh rozpočtu
bude předložen na listopadovém ZO a schvalován na
prosincovém jednání ZO.
Byla vyhodnocena fotografická soutěž na kalendář 2017
-2018 k 665 letům výročí obce Brniště, schváleny byly
fotky rodiny Kovářových z Hlemýždí a fotografie profifotografa pana Holendy.

Most u pily

Ing. Igor Jediný

Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 21. 12. 2016 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ

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

Opravený most Grunov

Poděkování
Děkuji všem občanům, kteří přispěli do sbírky použitého
textilu pro potřebné. Tato akce je prováděna celoročně
pro Diakonii Broumov.
Nevzdávejme proto naše úsilí a snahu pomáhat lidem,
kteří se dostali do svízelné životní situace a pokračujme
v této solidární činnosti i nadále.
Ing. Igor Jediný

Opravený most u pily v Brništi

Upozornění na povinnost pravidelné údržby kotlů
Do konce tohoto roku jsou provozovatelé spalovacích
stacionárních zdrojů povinni zajistit první kontroly
technického stavu a provozu zdroje. Kontroly musí
provádět odborně způsobilá osoba. Jejich seznam právě
zveřejnila Hospodářská komora a počítá s jeho
průběžnou aktualizací.
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná
paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení
kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně
způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1
písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 by si měly
domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle,
s nímž vytápějí svůj rodinný dům.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která
má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu
a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých
osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR
a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace
podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí
Hospodářské komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto HK ČR doporučuje
pro zajištění technické kontroly technického stavu
a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně
způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném
odborníkovi na odkazu www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor se Štěpánem Pycivem
Tentokrát jsem pro rozhovor nešla nikam daleko a zůstala
jsem na obecním úřadě. Ráda bych Vám představila
nového pracovníka, pana Štěpána Pyciva. Mnozí z Vás se
s ním již setkávali v průběhu roku, kdy zde působil v rámci
spolupráce s Úřadem práce v České Lípě. Na základě
rozhodnutí zastupitelstva o úpravě organizačního řádu
a s ohledem na narůstající agendu, na rozsah připravovaných investičních a stavebních akcí, doplní počet pracovníků úřadu.
Pane Pycive, můžete se čtenářům krátce představit?
Žiji v nedaleké České Lípě. Jsem absolvent stavební
průmyslovky na Mělníku a od studií se stavařině věnuji
doposud.
Mohl byste čtenářům podrobněji přiblížit, co budete mít
v rámci práce na obecním úřadě na starosti?
Na obecním úřadě se věnuji přípravě a následně pak vlastní
realizaci investičních akcí, které jsou financovány jak
z vlastních prostředků obce, tak i za finančního přispění
z různých dotačních titulů. Jedná se o spolupráci s projektanty při přípravě projektové dokumentace, zajištění
stavebního povolení, případně dalších rozhodnutí stavebního úřadu. Velmi důležitá je příprava podkladů pro podání
žádostí o dotace až po vlastní realizaci staveb. To znamená
výběr dodavatele formou výběrových řízení, případně
u menších staveb formou poptávky, dohled při realizaci
staveb jako technický dozor investora, zajištění všech dokladů ke kolaudaci a uvedení stavby do provozu. Mimo to
se věnuji i zajišťování drobných stavebních prací na údržbě
a správě objektů ve vlastnictví obce, prodeji pozemků
a ostatním činnostem, které souvisí se stavební činností
v obci.
Určitě využijete svých dřívějších zkušeností, že?
To zajisté. Dá se totiž říci, že jsem si ve stavařině zkusil
téměř vše. Nějaký čas jsem působil jako stavbyvedoucí,
vyzkoušel jsem si i správu bytového fondu u OSBD v České
Lípě, pár let jsem projektoval, vedl jsem stavební laboratoř
u firmy SaM - silnice a mosty. Dá se říci, že největší
zkušenosti mám právě jako investiční technik z působení na
Odboru rozvoje města na Městském úřadě v České Lípě.
V úvodu jsem vzpomínala, že prostřednictvím ÚP jste na
obci pracoval již letos. Jak tento rok vidíte z pohledu
dokončených akcí?
Myslím si, že i v letošním roce se podařilo několik zdařilých staveb. Z těch, které byly realizovány za přispění dotačních peněz, je to další nový chodník, vč. opěrné zdi
(z návsi ke kulturnímu domu), dva nové mosty přes Panenský potok (u pily v Brništi a u č.p. 87 ve Velkém Grunově)
a krásná nová střecha na kapli Panny Marie ve Velkém Grunově. Z vlastních prostředků obce bylo realizováno dětské
víceúčelové hřiště (vč. revitalizace okolní plochy) v Luhově a šatny a sociální zázemí pro naše fotbalisty na hřišti ve
Velkém Grunově. Mimo to samozřejmě probíhá příprava
dalších akcí na příští rok.
A co čeká obec z pohledu investic v roce 2017, samozřejmě s vědomím, pokud budou akce projednány
a schváleny v rozpočtu?
Jak jsem již naznačil, už letos připravujeme k realizaci další
stavby. Rádi bychom pokračovali v rozšiřování sítě chodníků a cyklostezek, aby se chodci na místních, značně
frekventovaných komunikacích, cítili bezpečněji. Jedná se
o další etapu chodníku (od OÚ směrem k bývalé restauraci
Bonanza) a pokračování smíšené cyklostezky a chodníku
od Ekocentra ke Zdislavině zahrádce. Dále připravujeme
stavbu „Regenerace parkové plochy u ZŠ Velký Grunov“
včetně tenisového hřiště a také bychom rádi zahájili 1. etapu prací na rekonstrukci objektu č.p. 109 ve Velkém Grunově (bývalá mlékárna). Budeme také pokračovat v opravách
na kapli Panny Marie ve Velkém Grunově, která je
zapsanou kulturní památkou a jistě si tyto opravy zaslouží.

Plánujeme drobné opravy interiéru, malování a případně
i rekonstrukci fasády. Rádi bychom se také pustili do oprav
na objektu MŠ v Brništi - revize oken a jejich oprava,
případně výměna, oprava fasády a další drobné práce.
Zkrátka práce mnoho… A trochu z jiného soudku, jak se
Vám v obci líbí?
Jak na tuto otázku odpovědět? Myslím si, že Brniště je
obec, kde to prostě „žije“. Od pořádání různých kulturních
akcí (však také nevyužít tak krásný areál, jakým je Lesní
Zátiší by byl hřích) až po podporu činností, které mě nejvíce
zajímají. Mám na mysli stavební rozvoj obce. Takže jedním
slovem - líbí.
Ale nejen prací je člověk živ, jaké jsou Vaše koníčky?
Můj velký koníček, dá se říci „kůň“, je hudba. Hraji na
klarinet a saxofon s dechovkou a českolipským swingbandem a nerad slyším, že někdo nemá rád dechovku. To
ještě neslyšel Českolipskou muziku!
Pane Pycive, co byste vzkázal našim občanům, čtenářům
Zpravodajství?
Myslím si, že v Brništi žijí výborní a vstřícní lidé (alespoň
dle mých dosavadních poznatků a zkušeností) a nebude tedy
žádný problém připravované akce nejen realizovat, ale
i účelně provozovat a udržovat. A s nadcházejícím koncem
roku přeji všem pevné zdraví, štěstí a pohodu.
To přeji i já Vám, připojuji přání mnoha úspěchů v práci a také v osobním životě. Ráda bych v závěru na Vás
ještě něco prozradila. A to, že s Vaší kapelou zahrajete
letos na předvánočním setkání seniorů.
Přeji Vám také, ať Vás muzika baví tak, jak doposud
a děkuji Vám za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Z PODRALSKÉHO FONDU

Ekodění v Ekocentru Brniště PODZIM 2016
Ohlédnutí za minulým měsícem:

Ekokroužky a relaxační večery
1. 12.

6. 12.
8. 12.

od 16.00

od 15.30
od 16.00

13. 12. od 15.30
2017
3. 1.

od 15.30

10. 1.
12. 1.

od 15.30
od 16.00

19. 1.

od 16.00

24. 1.

od 15.30

26. 1.

od 16.00

30. 1.

od 15.30

Relaxační a tvořivý večer - Výroba
krásného balení vánočních dárků
a adventní výzdoba (techniky balení
a výroba dárkových krabiček)
Ekokroužek - Svatý Mikuláš, sušení
ovoce, výroba přáníček
Relaxační a tvořivý večer - Vánoční
besídka (cukroví a dobrá nálada
s sebou)
Ekokroužek - Vánoční besídka (určená i pro rodiče ekokroužkových dětí)
Ekokroužek - Tři králové (tradice,
obyčeje, začátek masopustu)
Ekokroužek - Jak přezimuje rybník
Relaxační a tvořivý večer - Pletení a
háčkování I. s Terezkou Buzkovou
Relaxační a tvořivý večer - Pletení a
háčkování II. s Terezkou Buzkovou
Ekokroužek - Nosíme dary do lesa,
odlitky stop
Relaxační a tvořivý večer - Aromaterapie s Hankou Štroblovou
Ekokroužek - Masopustní rej

Výtvarka - klubík

Pravidelný program
Jóga v Ekocentru
Každé pondělí od 18.00

Baby klub Hastrmánek
Každé pondělí, středa, pátek od 9 do 12 h.
v herně na ředitelství ZOD Brniště

Akce a soboty v Ekocentru
3. 12.

Adventní dílny a Mikulášská nadílka - akce pro rodiny s dětmi, od 13.00
10. 12. Výlet táborových dětí do Neukirchu
14. 1. Vernisáž absolventů ze ZUŠ Mimoň
21. 1. Spaní Ekokroužku v Ekocentru

Více informací naleznete na webu www.ekocentrumbrniste.cz,
nebo na facebooku Podralský Nadační Fond ZOD.
Těšíme se na Vás
Tým PNF ZOD
Trh

Dílnička

Dřevosochař
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Zprávičky ze školky
I v naší mateřské škole je školní rok v plném proudu. V září
jsme přivítali nové děti a paní učitelku Ludmilu Dvořákovou, která nám chodí vypomáhat. Tradičně do školky jezdí
divadélko paní Čemusové se svým muzicírováním, čekáme
také kouzelníky a naše děti přivítaly nové občánky obce.
Pravidelně navštěvujeme místní ekocentrum, kde se dětem
líbí. Teď se již těšíme na mikulášskou nadílku, jejímž
sponzorem je každoročně firma Apollo metal. Tímto jim
moc děkujeme. Ve školce si také upečeme vánoční cukroví
a společně posedíme u vánočního stromečku s dárečky od
Ježíška.
13. prosince od 16 hod. připravujeme vánoční besídku na
sále KD v Brništi. Zveme nejen rodiče a prarodiče, ale
i ostatní občany naší obce.
Děti a učitelky MŠ

Výlet do Velenic
Děti a učitelky moc děkují Ing. Jedinému a panu M. Tomkovi za ochotu a čas, který věnovali přípravě a realizaci
skvělého programu v pátek 25. 11. při návštěvě pískovcových útvarů ve Velenicích.

Návštěva v Ekocentru

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Počátky a současnost skautského oddílu YMCA Brniště
Možná jste už o nás slyšeli, jelikož i u nás ve vesnici
tamtamy bijí. První skautská schůzka našeho oddílu
proběhla 10. října, tedy, jak my skauti říkáme, začali jsme
v měsíci padajícího listí. Pršelo, svítilo sluníčko a k tomu
foukalo. Na návsi v Brništi se nás sešlo 15 potenciálních
skautů a k tomu Máta a já, zvaný Jezevec (vedoucí našeho
oddílu).
První kroky našeho oddílu nejlépe přiblíží poznámky ze
skautského deníku Máty:
Na první -terénní- schůzku jsme celkem do deště nevybavení
vyšli za vydatné podzimní spršky. Bahnem jsme se dobrodili
ke Kozímu hrádku, kde nás Jezevec skautsky motivoval do
scházení. Hra Deset kroků do neznáma měla u dětí velký
úspěch, ale bylo třeba se věnovat rozdělání ohně (taková
zkouška vůdcovské způsobilosti pro Jezevce, v tom mokru).
Opekli jsme si buřty. Stopy po ohni za nás zahladil Lef s TomaNem, i tak jsme schůzku na návsi skončili s desetiminutovým zpožděním. Rodiče nám to zajisté prominuli.
Každý si domů odnesl silné zážitky a seznam, co patří do
skautské výzbroje a co má obsahovat KPZ (krabička
poslední záchrany).
Blížící se zima před námi nás, vedoucí a starší pomocníky,
popoháněla do akce. Kde se budeme scházet? Slovo dalo
slovo a po domluvě s vedoucím oddílu Brnov jsme se
domluvili o propůjčení staré skautské chaty v Grunově.
Tato chata je kultovní, a proto si vážíme toho, že se můžeme
scházet tam, kde se v devadesátých letech scházel oddíl,
v němž se mnozí z Velkého Grunova i Brniště dozvěděli
poprvé o skautingu a jeho ideálech. Poté nabraly události
v našem oddíle rychlý spád. Podzimní brigáda na neobyvatelné skautské chatě, průzkum okolí chaty (s cílem na vrchu
Holička), vaření buřtguláše, opékání hadů, noční hra Lov
zvířat s baterkou, výlet do hradu za pány ze Svojkova.
Takto se dá shrnout podzim v našem oddíle. A jak vypadá
výhled?
S velkou pomocí rodičů, všech členů oddílu a starších
skautů jsme zvládli základní opravu skautské chaty - máme
vyměněné nosné trámy a opravenou poničenou stěnu,
novou podlahu, strop, okenice. Plánujeme, jak prožijeme
Vánoce a kam vyrazíme na zimní výpravy. Děti jsou nadšené, co jsme už dokázali, a těší se, až získají šátek světlušky,
vlčete či skauta. Pomalu se začínají prokousávat nováčkovskou zkouškou, aby se i ony mohly brzy stát hrdými skauty.
Možná se ptáte, zda má v dnešní době ještě skauting v naší

Výprava za pány ze Svojkova

společnosti vědy, techniky a nejrůznějších kroužků svoje
místo? Odpovím vám slovy novináře, redaktora, publicisty
a spisovatele, držitele Ceny Jaroslava Seiferta, Jáchyma
Topola, který na skautských webových stránkách na otázku
Jaký je význam skautingu? odpovídá: „V ideálním případě
nechat si mladý vyzkoušet sebe v drsnějších přírodních
podmínkách, nechat je bez rodičů, školy, politiků, sekt a
církví mezi sebou, učit je myslet, spoléhat na sebe, pod
pevným a laskavým vedením chytrejch a vzdělanejch
lidí. Naučit se spoléhat na sebe.“

Oddílové foto na Kozím hrádku

Skautský oddíl YMCA Brniště je otevřený všem dětem
školního věku od 7 do 15 let. Ke schůzkám se scházíme
každé pondělí od 17:00 do 18:30 na skautské chatě ve
Velkém Grunově (pro děti z Brniště máme sraz na kolech
na návsi v Brništi v 16:45, v 17:00 u chaty). V případě zájmu nás můžete kontaktovat: vedoucí oddílu Ing. Lukáš Kuc
- Jezevec (e-mail: luko.kuc@gmail.com, tel.: 737 630 820).

Betlémské světlo!
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou.
Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista Betlémě - k nám letos dorazí již posedmadvacáté. Myšlenka
šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku,
odkud se rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Tak byla
založena novodobá vánoční tradice. Úplně poprvé plamínek
přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se stal
součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na
pomoc znevýhodněným dětem. K nám se Betlémské světlo
dostalo po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou
skautů a skautek poprvé putovalo v prosinci 1989 až pod
sochu sv. Václava v Praze.

Betlémské světlo k nám tradičně poputuje z Vídně, kde ho
rakouští skauti a skautky předají skautským delegacím
z celé Evropy. Za Česko tradičně přeberou plamínek skauti
a skautky z Brna.
Chcete mít doma Betlémské světlo?
Stačí si přijít do Brniště ve čtvrtek 22. 12. 2016 k Infocentru mezi 16. a 18. hodinou u příležitosti zpívání u vánočního stromu.
(Jak bezpečně odnést Betlémské světlo až domů? Ideálním
způsobem je obyčejná petrolejka, ale dobře poslouží
například i zavařovací sklenice se svíčkou.)
Lukáš Kuc - Jezevec
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STŘÍPKY Z NAŠÍ HISTORIE

Vzpomínky na minulost – císař v Brništi

Obecní Zpravodajství informuje zdejší občany o mnohém,
co se v naší obci děje v době současné. Možná, že někteří se
zajímají i o život našich předků v minulosti. Dovídáme se
o nich díky značnému množství historické literatury, muzejním sbírkám i zápisům v kronikách. Během roku si z nich
připomínáme různé historicky významné události, zejména
zásluhou médií – rozhlasu, televize i tisku. Letos jsme sledovali množství programů k 700. výročí narození Karla IV.
a nedávno, přesně 21. listopadu, smutnější, 100. výročí
smrti císaře habsburské monarchie Františka Josefa I. Oba
jsou osobnostmi, které významně ovlivnily minulost českého národa.

Císař na návsi

Zasahovaly tyto významné historické události i do života našich obcí v minulých časech? Mohli zdejší lidé
osobně poznat svého císaře Františka Josefa I.? Kladnou
odpověď uvádí zápis v kronice Velkého Grunova s názvem
„Císařská lavice“.
Dovídáme se, že to bylo 2. září 1899, kdy se v kraji konaly
císařské manévry, a kdy císař vyrazil na vrch, uváděný pod
názvem Kaple nad Brništěm. Císařova cesta vedla ze Zákup
přes Kamenici a Velký Grunov do Brniště. Ze Zákup až do
Grunova jel v kočáře a velké množství diváků lemovalo
silnici, aby císaři zamávali. Vždyť ani tenkrát se nestávalo
často, aby bylo možné dívat se váženému monarchovi do
tváře. Na okraji obce Grunov na křižovatce pod hřbitovem
jej očekávala jezdecká eskorta, která ho měla na stanovený
vršek s kapličkou doprovodit. Předem však měl přestoupit
z kočáru na svého koně, aby zbytek cesty absolvoval „horem na koni“. Aby se císaři usnadnilo nasednouti na koně,
z blízké kovárny (dnes již neexistující) se donesla malá
lavice, které se od té doby říkalo „císařská lavice“.
Císař však nikdy na té lavici nestál, ani se jí jinak nedotknul. Pouze jen jeden z jeho sluhů. I tak o lavici projevili
Grunovští značný zájem, a dokonce ji získal vítěz v dražbě.
Starý monarcha však nasedl na svého koně bez pomoci a se
svým doprovodem dojel na vršek s kapličkou, odkud sledoval manévry. Svou návštěvu v Brništi ukončil poobědváním
na brnišťské faře.
K uctění památky manévrů zřídili v Brništi u Školního
náměstí pomník, který byl slavnostně odhalen 30. září 1900
za bohaté účasti občanů.
Grunovská kronika se o císaři zmiňuje i v dalších letech,
kdy v roce 1908 zasadily školní děti u nového mostu
pamětní duby při příležitosti šedesátiletého jubilea vlády
Františka Josefa I. Na jeho počest byla v Brništi založena
nadace pro chudé školáky.
Poznávat historii našich předků patří k dobré úrovni života
civilizované lidské společnosti, a tak jsme rádi, že v obecních kronikách nacházíme mnohé zajímavosti, o které se
můžeme podělit i s našimi čtenáři.
text Iva Tomková, kronikářka, fotografie Jaroslav Kovář ml.

ZE ŽIVOTA V OBCI

Brnišťská firma získala ocenění
Cena za nejlepší strategii roku v kategorii TOP Odpovědná
malá firma byla 19. října 2016 na galavečeru v pražské La
Fabrice udělena českolipské společnosti ZOD Brniště a. s.
Zemědělské obchodní družstvo získalo prestižní ocenění za
odpovědné podnikání a dlouhodobý přínos k rozvoji regionu Podralsko.
„Přispět k místnímu rozvoji bylo a bude součástí naší
dlouhodobé strategie. Hodně věcí se nám již povedlo,“ říká
Petr Kubíček, předseda představenstva. „Byli jsme v kraji
první firma, která zavedla soukromé stipendium. Poskytujeme zázemí a podporu místním spolkům, vedeme vzdělávací programy pro školy a řadu akcí pro místní komunitu
včetně Ekokroužku.“
13. ročník ceny TOP Odpovědná firma již tradičně uspořádala odborná nezávislá platforma Byznys pro společnost.
Nezávislí porotci letos vybírali z více než 100 strategií
a projektů v oblasti trvale udržitelného a odpovědného
podnikání od zhruba 70 přihlášených firem.
Slavnostního předání cen se zúčastnil ministr financí
Andrej Babiš, místopředseda PSP ČR Petr Gazdík, Zdeněk
Čech ze Zastoupení Evropské komise v České republice
a další představitelé ministerstev a tuzemských podniků.
kam

Ohlédnutí za divadelní sezonou 2016 v Brništi
V letošním roce oslavilo ochotnické divadlo v Brništi již 70.
výročí. Naši herci si pro své diváky připravili hned dvě
divadelní hry - Sborovnu od J. Břehového a Víkend od Ivana
Krause. Premiéry obou proběhly už na jaře. A protože víme,
že se termíny ne vždy každému hodí, zopakovali jsme obě
před-stavení ještě jednou na podzim. O tom, že se povedla,
svědčí jejich návštěvnost. Našli se i tací, kteří navštívili obě
před-stavení na jaře i na podzim.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem nadšeným
ochotníkům, kteří většinu svého volného času tráví nad učením
dlouhých textů. A věřte, že není vždy jednoduché skloubit
všechny pracovní směny tak, aby měli všichni volno a mohli
zkoušet. Za takto strávený volný čas je pro nás všechny
největším poděkováním potlesk diváků v našem kulturním
domě.
Věřím, že po krátkém odpočinku a vánočním shonu se zase
všichni sejdeme a připravíme pro naše diváky něco nového.
Líba Horáčková
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POZVÁNÍ
INZERCE

Vánoční a novoroční akce v okolí
Výstava betlémů v muzeu Mimoň

Hra o ráji

27. 11. 2016 – 8. 1. 2017
2.–7. prosince, ukázky řemesel, rukodělné trhy, koledy a
pohádky

Tanečně divadelní pojednání o hliněném Adamovi, maškrtné
Evě a mistrném hadovi s vánočně nadějným koncem
Ve čtvrtek 22. prosince v 18.30 hod. refektář dominikánského
kláštera Jablonné v Podještědí
V sobotu 7. ledna 2017 v 17.00 hod. hotel Sever Cvikov

Vánoce na Grabštejně

Novoroční koncert

Vánoční trhy v muzeu Česká Lípa

V sobotu 3. prosince – kejklíř, šermíři, stánky, prohlídky se
sv. Barborou, Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby v
podání Luďka Veleho a pěveckého sboru Janáček

Truverská mše - Petr Eben, Česká vánoční mše
- Jakub Jan Ryba
V pátek 16. prosince v 19.00 hod. basilika minor sv. Vavřince
a sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí

Předvánoční pohoda v zámku a podzámčí v Zákupech
V sobotu 17. prosince - dílničky v muzeu, komentované
prohlídky kostela sv. Šebestiána, Císařské Vánoce na zámku,
krmení medvěda a další

Vánoční koncert pěveckého souboru Václavky
Ve středu 21. 12. 2016 od 18.00 hod.
Křížový kostel v Jablonném v Podještědí

V sobotu 7. ledna 2017 od 14.00 hod. basilika minor sv.
Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podještědí
Pořádá kulturní Šum Česká Lípa

SPORT
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Fotbal
Soutěž dospělých
Minule avizované utkání proti týmu z Oken naši hráči
vyhráli 2:0. Následovalo utkání v Horní Libchavě, která je
nejslabším týmem v soutěži. Zde naši vyhráli snadno
a vysoko 8:0. V dalším kole, které bylo vložené na středu,
nastoupili doma proti rezervě z Mimoně. Tohle utkání se
moc nepovedlo a prohráli 2:5. Poté se hrálo v Novinách,
kde zápas skončil remízou, na pokutové kopy vyhráli naši
6:5 a tím získali druhý bod. Po tomto zápase nastoupili
doma proti rezervě z Loko Česká Lípa. To zvládli a vyhráli
4:2. Pak se cestovalo jen kousek do Pertoltic, které letos
posílily kádr a zatím nenašly přemožitele. I naše mužstvo
prohrálo o tři branky. Následně jsme přivítali tým z Polevska, ale vůbec se nám nedařilo a prohráli jsme vysoko 1:6.
Pak ale přišlo zlepšení a v sousedních Kunraticích jsme
vyhráli 2:1. V dalším utkání k nám přijela rezerva ze
Cvikova, kterou naši jasně přehráli a vyhráli vysoko 6:1. Na
poslední zápas podzimu se v Lindavě sešlo pouze 10 hráčů
a do hry nastoupil i trenér, prohráli jsme 0:3.
Ještě něco o žácích
Naposledy jsem psal o drtivé porážce 0:7 s Mimoní.
Následně naši žáci cestovali do Jestřebí, kde vyhráli 3:2.
Pak se odehrálo utkání doma proti Horní Libchavě, které
opět skončilo vítězstvím našich 3:0. Následovala cesta do

Cvikova, kde se hrálo nerozhodně 1:1, ale na pokutové
kopy naši vyhráli. K dalšímu utkání jsme přivítali na hřišti
ve Velkém Valtinově hráče z Doks, po základní hrací době
bylo skóre nerozhodné 2:2 a na pokutové kopy nás Doksy
porazily. Následoval zápas doma proti Žandovu, ve kterém
jsme prohráli o jednu branku 0:1. Potom následovala cesta
do Bukovan, které potvrdily, že jsou nejslabším týmem soutěže, když se tam našemu týmu podařilo vyhrát vysoko 9:3.
Zatím poslední utkání podzimní části odehráli naši žáci
doma proti týmu z Mimoně a ve vyrovnaném zápase se podařilo v poslední minutě hostům vstřelit branku a tou
vyhráli 2:1. Škoda, že nám remíza unikla jen o vlásek.
Nejlepším střelcem našich žáků je Fanda Pícha, který dal 18
branek. Další utkání nás čekají opět až na jaře.
Další informace z fotbalového klubu
Po tomto zápase s Lindavou následovala schůze a valná
hromada, na které se odhlasoval nový název klubu,
a projednalo se utvoření spolku.
Na závěr bych chtěl pozvat všechny na náš sportovní
ples, který se koná 21. 1. 2017 v Kulturním domě
v Brništi a na kterém bude hrát Vosty Band se
zpěvačkou Zdeničkou. Srdečně všechny zveme.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, sloužit jako informační
bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou činnost
spolkové organizace, kulturní, zájmová, sportovní či
církevní sdružení. Významný prostor je také věnován informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva, školských zařízení, případně informovanosti
z dalších úřadů, které se dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Na webových stránkách je ke
zhlédnutí bohatá fotogalerie ze školních aktivit, dožínek,
nebo dne dobrovolných hasičů. Najdete zde informace
obecního úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 18. ledna 2016. 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 1. prosince 2016 nákladem 500 ks.
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Fotografie z kalendáře
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Vítání občánků

V neděli 16. října bylo na obecním úřadě přivítáno 8 nových občánků: Tomáš Škoda, Daniel Raich, Adam Procházka, Julie Havrdová,
Dominika Daňková, Vítek Novák, Josef Dvořák a Antonín Minařík.
Z jejich narození máme všichni radost, rodičům přejeme hodně sil a zdaru a dětičkám zdraví a radostné dětství v naší obci.

SETKÁNÍ SENIORŮ
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