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V tomto čísle najdete
•	Rozhovor s Petrem Matušíkem
ze Samir s. r. o.
•	Aktivity hasičského kroužku
•	Pozvání na vánoční akce
•	Plesová sezóna 2020

Milí spoluobčané,
čas běží jako voda, možná i rychleji. Již je to rok, co jsem měl tu čest,
napsat svůj první úvodní článek do našeho Zpravodajství.
Hned na úvod musím začít nejdiskutovanějším tématem poslední
doby. Na posledním zastupitelstvu obce bylo odsouhlasené kladné
stanovisko obce k těžbě kamene na Tlustci.
Toto téma je velmi složité, vždy bude někdo, kdo z rozhodnutí bude
zklamaný, ať by stanovisko bylo kladné či záporné. Kladné stanovisko ale neznamená, že těžba na kopci je povolena. O tom nerozhoduje
obec, potažmo zastupitelé. Zda se na kopci bude či nebude těžit, musí
v poslední řadě rozhodnout báňský úřad. O čem jsme tedy vlastně
rozhodli? Svým kladným stanoviskem jsme firmě Kamenolom a.s.
dali najevo, že máme zájem o spolupráci, a z toho vyplývající kompenzaci a výhody pro obec za to, že na našem území bude probíhat
důlní těžba. V současné době pracujeme na dohodě o kompenzaci,
kterou prověřují právníci.
Stále platí to, že by se těžař musel v případě povolení těžby řídit
platnou EIAou, že by musel plnit své povinnosti a jejich kontrolorem
by byl báňský úřad a kontrolní komise složená z občanů Brniště.
Firma by pak měla dle platných stanovisek provádět rekultivaci prostoru, čímž by do budoucna mělo dojít ke zpřístupnění kopce turistům, přičemž výška kopce musí být zachována. O této problematice
budete samozřejmě i nadále průběžně informováni. Za celý letošní
rok se v obci dokončovalo, budovalo a opravovalo. Máme za sebou

kus práce a jsem za to moc rád. Byl dokončen chodník ve Velkém
Grunově, oprava fasády na kapli Navštívení Panny Marie ve Velkém
Grunově, vybudováno nové streetworkoutové hřiště. Byl dokončen
převod vodovodu Brniště na Severočeskou vodárenskou společnost,
nastala změna v třídění odpadů a před koncem roku měli radost naši
hasiči, kteří konečně obdrželi hasičské auto od HZS.
Na čem se stále pracuje nebo v příštím roce pracovat bude, je rekonstrukce a zvýšení kapacity MŠ Brniště, vybudování chodníku
v Luhově, zasíťování 6 rodinných domů v Hlemýždí, restaurování
oltáře kaple ve Velkém Grunově, zlepšování zázemí pro pracovníky
obce, kteří zajišťují úklid obce a obecních prostor. Máme v plánu se
zapojit do projektu květnaté louky, budeme řešit nádoby na tříděný
odpad do domácností, II. etapu kompostérů. Nenecháme usnout ani
projekt na domácí čistírny odpadních vod, výstavbu haťového chodníku v areálu Lesního zátiší a dokončení fasády na sociálním zázemí
v tomto areálu.
Abych vás ale nezahlcoval jen informacemi. Máme tu advent, čas
určený k odpočinku, kratičkému zastavení se v této uspěchané
době. Užijte si ho v poklidu se svými nejbližšími, s rodinou, s přáteli a nechte starosti stranou a radujte se třeba i z maličkostí. Vždyť
Vánoce jsou svátky klidu a lásky. Tak tedy krásné Vánoce a do roku
2020 vám přeji hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Nenechte si ujít:
Mikulášská nadílka v neděli 8. 12. od 13 hod. v KD Velký Grunov ● Vánoční zpívání u kaple ve Velkém Grunově ve středu
11. 12. v 16:30 hod. ● Vánoční besídka MŠ ve čtvrtek 12. 12. od 15:30 v KD Brniště ● Adventní koncert Evy Henychové
v neděli 15. 12. od 17 hod. v Oáze ● Betlémské světlo v pondělí 23. 12. od 16 do 18 hod. v budově OÚ Brniště ● Půlnoční
bohoslužba v úterý 24. 12. od 24 hod. v Oáze ● Živý betlém ve středu 25. 12. od 15 hod. na návsi v Brništi ● Silvestrovský
gulášek v úterý 31. 12. od 15 hod. v Luhově ● Novoroční bohoslužba ve středu 1. 1. od 15 hod. v Oáze
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Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 23. 10. 2019
Zastupitelé jednali podle schváleného programu. Nejdůležitější bod programu – schvalování rozpočtu na rok 2020 - pečlivě
projednali a připomínkovali, než byl návrh rozpočtu schválen.
Značnou část jednání věnovali záměrům prodeje a nákupu
pozemků. V návaznosti na rozpočet roku 2020 byl schválen
i střednědobý výhled rozpočtu obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Brniště. Dále pak zastupitelé schválili změnu
v Osadním výboru Luhov a ocenili jeho činnost, která přispívá

ke zkvalitnění života v naší obci. Změna byla schválena i ve
složení redakční rady Zpravodajství. Byla také projednána
a schválena žádost o investiční dotaci Podralskému nadačnímu
fondu. Na závěr jednání starosta pohovořil o plánovaných projektech a v diskusi zastupitelé reagovali na podněty Osadního
výboru Luhov, jelikož jeho členové zjistili, že písek v pískovišti u hřiště není dostatečně prokypřený. Následně starosta
poděkoval všem za účast a navrhl termín dalšího jednání.

Z jednání zastupitelstva obce konaného dne 20. 11. 2019
Na svém 14. zasedání projednávali zastupitelé dodatky k návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Změna oproti původnímu návrhu souvisela se změnou projektové dokumentace – rozpočtu
na rekonstrukci MŠ v Brništi. Značnou část programu zabralo
opět jednání o prodeji a nákupu pozemků. V žádostech o finanční příspěvky zastupitelé vyhodnocovali důvodnost žádostí. U zapsaného spolku Kolej – klub, oslavy 120 let trati Česká
Lípa – Liberec, shledalo zastupitelstvo částečnou důvodnost
žádosti. Žádost na opravu plotu zastupitelé shledali jako nedůvodnou. Dále zastupitelé vyjádřili souhlas se záměrem firmy Kamenolom a.s. ve smyslu hornické činnosti v dobývacím
prostoru Luhov – Tlustec. Usnesení bylo přijato v návaznosti
na platnou státní surovinovou politiku České republiky a Libereckého kraje. Samotný souhlas zastupitelstva se záměrem
je pouze součást administrativy v povolovacím řízení. Není
to verdikt o povolení k dobývání suroviny. Konečné resumé
je na Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu životního
prostředí a zejména na Oblastním báňském úřadu. Pomoc za-

stupitelům při jejich práci a náměty na zkvalitnění činnosti
zastupitelstva opět poskytl Osadní výbor Luhov. V diskusi se
starosta zmínil o připravovaných akcích a na závěr poděkoval
všem za účast.
Ing. Igor Jediný - místostarosta

Jednání

zastupitelstva
se uskuteční ve středu

9. 12. 2019

od 17:00 v zas. místnosti OÚ

Provoz
sběrného dvora
v ZIMNÍM období
(říjen – březen)

čtvrtek 12–17 hod.
sobota 14–17 hod.

Pytle a QR kódy k třídění odpadu
si můžete vyzvednout na obecním úřadě

Na podzim se sázelo, sázelo a zase sázelo
Mít dobrý pocit mohu mít nejen já, ale především vy, co jste přidali ruku k dílu při budování streetworkového hřiště, sázení aleje,
lípy na návsi i bukového porostu v obecním lese. Jsem opravdu
velice potěšen, kolik vás dorazilo na jednotlivé akce a jak skvěle
nám šla společně práce od ruky.
Začalo to budováním nového streetworkového hřiště, které vyrostlo za školou, vedle již stávajícího dětského hřiště. Je určeno
k rozvíjení a zvyšování tělesné zdatnosti a myslím, že nejčastějšími návštěvníky bude místní mládež, která tam odvedla velký kus
práce. Troufám si říct, že snad i ten největší. Scházeli se v hojném
počtu, a co bylo v jejich silách, opravdu udělali sami. Na závěr se
na dokončení hřiště podíleli i žáci naší školy, kteří vybudované
hřiště osázeli keři a rostlinami. Věřím, že si hřiště budou vážit nejen ti, co jeho vybudování věnovali svůj čas a snahu, ale všichni,
kteří ho budou využívat, a že zůstane dlouhou dobu ve výborném
stavu.
Do výsadby aleje aneb „Sázení stromů nám prostě dává smysl“ se
zapojily snad všechny věkové kategorie našich občanů. Společnými silami jsme vysadili 36 převážně ovocných stromů, které lemují smíšenou stezku pro pěší a cyklisty mezi benzinovou pumpou

a ekocentrem. Třeba až jednou vyrostou vaše děti či vnoučata, budete jim vyprávět: „Tak tuto alej jsem sázel společně s babičkou,
sousedem, spoluobčany v roce 2019.“
V pátek 15. listopadu jste měli možnost zúčastnit se „Sázení lípy
k 30. výročí od sametové revoluce“. Lípu jsme sázeli na návsi,
nápomocny nám byly především děti z naší základní školy. Všechny děti se na sázení podílely a na závěr každý zapíchl k lípě vlaječku, kterou si vyrobil. Lípa ještě bude opatřena deskou, k jaké
příležitosti byla vysazena. Poslední sázení v tomto roce proběhlo
v neděli 24. listopadu k projektu „Sázíme budoucnost“. I na tuto
akci dorazil dostatek lidí, abychom zvládli osadit, co bylo v plánu.
Vysazovali jsme bukové stromky v obecním lese na Vartě.
Velice si vážím vás všech, kteří jste na jednotlivé akce přišli, zapojili se do práce a tyto akce podpořili. Věřím, že i pro vás to byl
příjemně prožitý čas s vašimi spoluobčany a že máte být na co
pyšní, společně jsme udělali kus práce. Ještě jednou děkuji za vaši
účast, za váš čas a budu rád, když se příště uvidíme znovu. Zároveň bych rád poděkoval Kavárně jako doma, která se společně
s obcí podílela na občerstvení při akci Sázíme budoucnost.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce
Další fotografie ze sázení stromů naleznete na straně 11.

Co vás zajímá?
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Samir Kysané zelí s. r. o.
• společnost byla založena v roce 2000
• zabývá se výrobou kysaného zelí
• zaměstnává 17 zaměstnanců z toho 7 je z Brniště

R o z h o v o r
Sám název vaší společnosti napovídá, čím se zabýváte, ale můžete
nám přiblížit, co že se to děje za vraty vašeho areálu?
Naše společnost se zabývá výrobou kysaného zelí. Zpracování hlávkového zelí začíná odvrtáním košťálu, poté je zelí očištěno, rozkrouháno,
nasoleno a dopraveno do kvasných kádí, kde je rozvrstveno, udusáno
a zatíženo panely. Následuje přírodní mléčné kvašení v průměrné délce
2,5 měsíce. Po ukončení kvasného procesu a na základě poptávky se
kysané zelí vyskladňuje, balí do sáčků s ochrannou atmosférou nebo
do velkospotřebitelského balení, paletuje a rozváží konečným odběratelům.
Kolik vyrábíte produktů?
Vyrábíme kysané zelí bílé a červené v balení: Kysané zelí bílé – sáček
0,5 kg, kbelík 5 a 10 kg a vanička 13 kg (vratný obal). Kysané zelí
červené – sáček 0,5 kg.
Váš výrobek získal již poněkolikáté ocenění „regionální potravina
Libereckého kraje“, co pro vás toto ocenění znamená?
Získání značky „regionální potravina Libereckého kraje“ je pro nás
oceněním, že naše výrobky snesou porovnání s tím nejlepším z Libereckého kraje a také oceněním práce všech zaměstnanců.
Kde všude si vaše výrobky můžeme zakoupit? Dodáváte i do zahraničí?
Naše výrobky je možno koupit pouze v tuzemsku, a to v obchodních sítích společností KAUFLAND, PENNY MARKET, NORMA a v maloobchodní síti hlavně v severních a středních Čechách a v Praze.
Zpracováváte hlávky zelí jen jednou do roka, v době jeho sklizně,
a pak celý rok čerpáte vytvořené zásoby, nebo nádoby plníte čerstvým zelím opakovaně v roce?
Hlávkové zelí obyčejně zpracováváme v období od července do prosince přímo od kombajnu z pole a v lednu nebo únoru z chladícího
boxu. Vše je ovšem závislé na počasí. V době, kdy nekrouháme, vyskladňujeme zásoby z kvasných kádí.

Paní zima
Lukáš Pilous

Už přichází paní zima,
hodně zvířat v zimě dřímá.
Lidé topí, chtějí teplo,
chybí jim sluneční světlo.
Přesto ale těšíme se.
Na co? Přeci na Vánoce!
Na cukroví, plné mísy,
zapálíme první svíci.

Přání k Vánocům
Štěpánka Laláková

Lásku a zdraví, štěstí a něhu,
nechť tobě přinese vánoční sen.
Přání své posílám na vločce sněhu,
zachyť ji na dlani a těš se na Štědrý den.

Co považujete ve vaší firmě za velký úspěch?
Velkým úspěchem je, že se nám daří udržovat kvalitu kysaného zelí.
V posledních letech je naším největším protivníkem neskutečné sucho,
které neuvěřitelným způsobem mění růst hlávkového zelí. V letošní
sezoně nás ještě na velké ploše nasetého i vysázeného hlávkového zelí
poškodily kroupy, takže bohužel budeme mít o 1/3 méně hlávkového
zelí, než bychom potřebovali.
Čeho si ve vašem podniku ceníte a co byste naopak rádi změnili?
V naší společnosti si ceníme našich zaměstnanců a rádi bychom pro ně
i nadále zlepšovali pracovní prostředí.
A na závěr jedna pro vás asi nepříjemná otázka, nejen v poslední době se obcí line nepříjemný zápach spojený pravděpodobně
s kvašením zelí. Je nějaká možnost, jak tomuto zápachu předejít,
případně plánujete nějaké opatření?
Této otázce se věnujeme, snažíme se vymyslet, jak tomu zamezit. Probíhají konzultace s odbornými společnostmi. Téma odpadních šťáv
bylo v září probíráno i na jednání Sekce výrobců kysaného zelí Zelinářské unie Čech a Moravy. Většina výrobců řeší podobný problém.
O našich krocích informujeme vedení obce.
Na otázky pro Zpravodajství odpovídal:
Petr Matušík, jednatel společnosti
K problematice zápachu se vyjádřil starosta Mgr. M. Vinš:
„S panem Matušíkem jsem skutečně od léta v pravidelném kontaktu.
Informoval mne o možných opatřeních, aby zabránili zápachu, a to
buď zakrytování Vítkovické věže nebo zasypání hladiny směsí, která
bude zápach pohlcovat. Věřím, že si pan Matušík problém se zápachem dobře uvědomuje, vyřešit to však nejde tak rychle, jak bychom
si všichni přáli. Snad k jeho odstranění dojde v průběhu roku 2020.

OKÉNKO MŠ A ZŠ
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Podzim v mateřské škole
S novým školním rokem jsme přivítali spoustu malých kamarádů, kterým starší děti rády pomohly se adaptovat. Hned začátkem
školního roku starší děti navštívily sférické kino v ZŠ. Do MŠ dál
pravidelně jezdí s hudebním divadlem paní Čemusová. Děti se na
ni vždy velmi těší a rády muzicírují. Krásný podzim využíváme
k zaměstnání a pobytům v přírodě. Pastelem jsme dělali frotáž
na lípách u kostela, kde jsme si užili i hrátky ve spadaném listí.
Sbírali jsme přírodniny na výtvarná tvoření, pouštěli draky a také
chodíme krmit kačenky. Užili jsme si červený den. Prošli jsme si

Hastrmanskou stezku, i stezku Sochy ve skalách. Okolí Brniště
má krásnou přírodu, snažíme se o její poznání a učíme se, jak ji
chránit. Známe spoustu nových písniček a básniček. Závěr roku
pro nás bude velmi rušný, čeká nás hodně akcí. Kouzelník, divadlo ve školce a divadelní představení v České Lípě. Dále tvoření
pro rodiče s dětmi, kde si napečeme cukroví a vyrobíme svícny,
zpívání u stromečku a besídka na sále KD. Přejeme vám krásné
Vánoce a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Kolektiv MŠ

Setkání seniorů
V sobotu 22. 11. 2019 se uskutečnilo v KD ve Velkém Grunově
tradiční setkání seniorů. K tanci a poslechu hrála skupina Akcent
pod vedením pana Kouby.
V 18 hodin, když přivezl autobus poslední účastníky, zahájil setkání pan starosta Vinš. Všechny přivítal, popřál příjemnou zábavu, ale i příjemné prožití adventu, Vánoc a hlavně zdraví do
nového roku. No a pak přišlo to, na co se vždycky nejvíce těšíme
– vystoupení žáčků z naší školy. Letos to byli druháci a třeťáci.
Jako vždy nás jejich básničky, tanečky a přání dojaly, a tak došlo
„také tradičně“ na kapesníky. Chtěla bych touto cestou poděkovat obci, všem dětem a paním učitelkám, ale i vedení školy za
krásný zážitek a příjemně strávený večer.
L. Horáčková

Zima

Alena Trpišovská

Tak už zase je tu zima,
pro nás děti je to prima.
Sáňky z půdy vytáhneme
a pěkně si zajezdíme.

Až nám z mrazu zrudnou líčka,
rozsvítí se první svíčka
na věnečku adventním,
na Vánoce se těším.

EKODĚNÍ
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Novinky
z Ekocentra

Program Ekokroužek

Máme za sebou poslední letošní velkou
akci – Svatomartinský jarmark a Krůtí
hody. Tímto bychom
vám chtěli moc poděkovat, že jste i navzdory nepříznivému
počasí na nás nezanevřeli a dorazili se
pobavit a ochutnat
regionální speciality.
Děkujeme také všem,
kdo se podíleli na
přípravách – dobrovolníkům, stánkařům
a zúčastněným soutěžícím. Letos poprvé
jste se mohli zapojit do soutěže o největšího JEDLÍKA. Šlo
o soutěž v pojídání krůtích párečků v rohlíku. Každý soutěžící
měl před sebou sklenici vody a 12 ks párků v rohlíku. Jejich
úkolem bylo spořádat je co nejrychleji nebo v časovém limitu pěti minut. Bohužel se to letos nikomu nepovedlo. Největší
JEDLÍK dokázal spořádat necelých 11 párečků, a vyhrál tím
poukázku na nákup potravin od firmy Prominent CZ s.r.o.
Kromě této soutěže jste se mohli zapojit také do řeznické
show v bourání celé krůty v kategorii laik nebo profi a hlasovat v soutěži o nejlepší krůtí řízeček. Celým odpolednem
vás provázeli zpívající andělé na chůdách a s několika vstupy
také šermíři ze souboru SHŠ GOLEM. Na pódiu se o zábavu
postarala kapela Malelirish. V areálu bylo bezmála 50 stánkařů
s různým sortimentem a mysleli jsme i na děti, pro které byly
ve vyhřívaném stanu připraveny tvořivé dílny. Hřebem celého
odpoledne byl příjezd sv. Martina na bílém koni.
Doufáme, že se vám akce líbila a pokud máte nějaké nápady,
připomínky či výtky, budeme rádi, když se s námi o ně podělíte na facebooku PNF nebo můžete psát na e-mail: katerina@
podralsko.cz.
Velice nás těší zájem o Ekokroužek a Tvořivé večery, chodí
vás stále víc a víc. Musíme vyhlásit stop stav na přihlašování

Vánoce

každý čtvrtek od 14:30 do 16:00

12. 12. 2019
9. 1. 2020
		
16. 1. 2020
		
23. 1. 2020
		
6. 2. 2020
13. 2. 2020
		
20. 2. 2020
		
27. 2. 2020
		

Recyklované Vánoce – ozdoby netradičně
Nákupy bez igelitu – potisk plátěných
nákupních tašek
Škrob v potravinách - co je zač a jak
vypadá? - pokusy, mikroskopování
Domácí mazlíčci – představení vlastních
zvířátek
Cukr - kde na nás číhá?
Klíčení rostlin v různých podmínkách
– založení pokusů
Jak se příroda brání proti mrazu – práce
s ovčí vlnou
Vitamíny – kde je najít a k čemu jsou
dobré, příprava zdravého smoothie

Program Tvořivé večery
každou druhou středu od 16:00 do 18:00

8. 1. 2020
		
		
22. 1. 2020
		
5. 2. 2020
		
19. 2. 2020

Šaty dělají (nejen) člověka – originální
zdobení skleniček a hrnečků, recyklace
látek
Nákupy bez obalu – zdobení sklenic a dóz
na potraviny
Nákupy bez igelitu – potisk plátěných
nákupních tašek
Recyklace látek – ze svetru kabelka

do Ekokroužku. V současné době evidujeme 18 aktivně přihlášených dětí a tím jsme pro letošní rok naplnili kapacitu. Na
relaxační večery se prosím hlaste prostřednictvím FB nebo na
telefonu 733 571 057. Kapacita je maximálně 15 osob, více už
není v našich silách. Děkujeme za pochopení.
Přejeme všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů do nového roku 2020. Děkujeme občanům
a obci Brniště za spolupráci v roce 2019, a budeme se těšit na
příští rok.
Tým Ekocentra Brniště

Thea Čápová

Maminko, tatínku, já mám pro vás novinku.
Už se blíží Vánoce, jsou tu opět po roce.
Stromeček si ozdobíme a dárečky rozbalíme.
Máme radost velikou, objímám se s maminkou.
A tatínka políbím, na krk se mu pověsím.
Pak se párkrát probudím, na Silvestra připravím.

Vánoce

Natálie Lencová

Konečně jsou svátky tady, všechny dětičky jsou rády.
Nač se těší? Na Ježíška, na dárky a plná bříška,
dobrot, mlsů, cukroví, stromek krásný třpytivý.

Vánoce
Jan Müller

Ježíšek už letí k nám,
cukroví mu přichystám.
Nachystám i stromeček
a adventní věneček.
Až Ježíšek zacinká,
přijde pro mě maminka.
Když si pěkně zazpíváme,
dárečky si rozdáváme.
Potom všichni pospolu,
hrajeme si u stolu.

LUHOVÁCI / POZVÁNÍ
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Vítej advente
Vánoce se blíží rychlými kroky, děti už píšou desátý dopis Ježíškovi, aby na něco nezapomněly. Nastává čas adventu a s ním
přichází spousta tradic a zvyklostí. I u nás v Luhově jsme přivítali tento krásný čas, jak se sluší a patří. Připravili jsme pro děti
dílničky, kde si mohly ozdobit perníčky, vytvořit svícen a společnými silami jsem vyrobili ozdoby, které budou slušet naší
nasvícené jedličce. Venku, po krátkém proslovu pana starosty
a slavnostním rozsvícení, nám tu pravou a krásnou atmosféru
přinesla Dáša Kavenská svým zpěvem koled, ke které jsme se
všichni rádi přidali. „Dášo, bylo to krásné, moc ti děkujeme.“
Jediné, co chybělo k vánoční atmosféře byl sníh, ale na ten si
asi všichni rádi počkáme. Na závěr bych ráda popřála jménem
svým i jménem všech Luhováků krásné prožití vánočních svátků, dětem splněná přání pod stromečkem a rodičům klid a pohodu v kruhu rodinném.
Nina Vinšová

www.evahenychova.cz

příloha Libereckého kraje
prosinec 2019

událost měsíce

BETLÉM JIZERSKÝCH HOR
Výstavu o rekonstrukci největšího

S Ferdinandovským (Augstenovým) betlé-

dosud žije v Bílém Potoce. Augsten byl

pohyblivého betlému Jizerských

mem jsou spojována nejrůznější tajemství

majitelem restaurace Lesní zátiší (dnes

hor, který býval ve Ferdinandově, si

i podivuhodné zkazky. Se svými nejméně

U Cimpla) a betlém stavěl v jejím prvním

návštěvníci budou moci prohlédnout

16 metry čtverečními byl největším pohyb-

patře na půdě. Mezi válkami to již byla vyhlá-

od �. do ��. prosince ve vestibulu

livým betlémem v Jizerských horách. Jeho

šená, o Vánocích hojně navštěvovaná atrakce.

Krajského úřadu Libereckého kraje.

existenci potvrzují čtyři černobílé fotografie,

Kromě betléma na půdě dělal Augsten

Výstavu zahájí slavnostní vernisáž

na nichž je zachycena určitá část díla, ale

v sále restaurace výzdobu, kde údajně býval

v pondělí �. prosince v �� hod.

jsou poměrně nečitelné a pochází z různých

i vodopád. Stavbu betléma začal pravděpo-

období. Oficiální je až zpráva důchodko-

dobně po smrti své manželky a doplňoval ji

vého tajemníka Tomáše Jankoviče z června

až do své smrti v roce 1949. Do konce 80. let

1946, která říká, že jde o dílo „s několika

došlo několikrát ke změně vlastníků restau-

sty ﬁgurkami, zámečky, přehradami, stájemi,

race a tím i k zanedbání údržby betlému

mlýny, vodopády atd., které jsou většinou

a ztrátě mnoha figur. Torzo unikátu nakonec

pohyblivé…bývalý majitel na nich pracoval

zakoupil Milan Maršálek a uskladnil jej

prý �� roků…“ Znalec Jizerských hor Emil

v depozitáři v Dolní Řasnici. Od té doby pro-

Novák se domníval, že tento betlém původně

bíhá pokus o rekonstrukci a záchranu celého

býval v hejnickém kostele, jiní přísahají, že

díla. Právě rekonstrukce umožňuje podrobně

v betlémské krajině byl skutečný vodopád

dokumentovat nejen figury, ale i stroje, a uká-

a že betlém o vánocích stával na sále v místní

zat, že rozhodně nejde jen o práci jediného

hospodě. Na základě historického průzkumu

tvůrce, ale o dílo několika betlémářů sahající

dnes můžeme s určitostí říci, že hlavním

až do 19. století.

tvůrcem betlému byl Gustav Augsten, který
se narodil 25. března 1871 v Bílém Potoce

Text: Květa Šírová

a v roce 1911 se přistěhoval do domu č. 48

Foto: Pracovní pokus o rekonstrukci

ve Ferdinandově. Jeho první manželka Anna

Jesliček z Ferdinandovského betlému

byla Češka, zemřela v roce 1919. Její vnučka

Foto: archiv M. Maršálka

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Pocty hejtmana

Českou Lípu. V letní sezoně pak na spěšném

Co byste popřáli obyvatelům

Osm osobností dostalo u příležitosti výročí

vlaku z Liberce do Jičína.

našeho kraje k Vánocům?

Martina Půty významné ocenění. Uděluje

stavbou libereckého kraje roku
2019 je školka ve vratislavicích

Všem přeji klid a radost z přítomnosti

se mimořádným lidem, kteří se zasloužili

Tradiční akcí, jež oceňuje originální archi-

nejbližších. A také, aby vás v příštím

o vynikající jméno Libereckého kraje doma

tekturu, zajímavé stavby i jejich tvůrce, je

roce potkávaly jen šťastné okamžiky.

i v zahraničí. Poctu hejtmana si ve středu

soutěž Stavba roku Libereckého kraje, která

30. října v Oblastní galerii Liberec převzali

od letoška nově nese název Soutěž Karla

michal kříž (ano 2011)

Josef Haisler, Jaroslav Hlubůček, Jaroslav

Hubáčka. Vítězem letošního ročníku se stala

Především abychom všichni oslavili

Rudiš, Graziano Sanvito, Jiří Suchomel

Mateřská škola Nová Ruda ve Vratislavicích

Vánoce na sněhu a pak také v klidu

nad Nisou, která zároveň zvítězila v kate-

a pohodě se svými blízkými.

Dne vzniku samostatného československého státu od hejtmana Libereckého kraje

gorii Občanské a průmyslové stavby a také
v Inovacích. Cenu hejtmana získala stavba

zPlk

Česká beseda v Českém Dubu. V kategorii

Odpověď nebyla dodána do uzávěrky

Rodinné a bytové domy se nejlépe umístil

magazínu.

Dům Za zdí v Liberci. Kategorii Veřejný

Ocenění Poctou hejtmana LK 2019: Jaroslav Rudiš, Jiří
Suchomel, Markéta Pechová, hejtman Martin Půta,
Simona Kratochvílová (převzala Poctu za Michala Beneše –
in memoriam), Jaroslav Hlubůček, Josef Haisler, Graziano
Sanvito. Foto: Jaroslav Appeltauer.

Květa vinKlátová (slK)

prostor a komunikace ovládl Park Nové

Přemysl sobotka (ods)

Vratislavice ve Vratislavicích nad Nisou.

Obyvatelům kraje přeji štěstí a zdraví. Není

Nejlepším projektem v kategorii Junior je

to klišé! Život se stává těžším, čím vážnější

Malý velký dům autora Filipa Drapáka. Cenu

je případná choroba. S jejím příchodem

veřejnosti si vysloužila Hasičská zbrojnice

si uvědomujeme, co je skutečně nejcen-

v Krásné Studánce a Cenu veřejnosti – stu-

nější. Štěstí nám pak pomáhá překonávat

dentská realizace vyhrál opět projekt Malý

všechny útrapy. Jen tak se dokážeme rado-

velký dům. Veškeré stavby a projekty jsou

vat, ačkoliv prožíváme nelehké chvíle.

k nahlédnutí na www.stavbaroku.lk.

Pavel svoboda (čssd)
Obyvatelům našeho kraje přeji o Vánocích

Ing. Michal Beneš. Cenu za něj převzala

do jizerských hor za zimními
sPorty častěji

jeho partnerka Simona Kratochvílová. Osmá

Pro milovníky zimních sportů připravil

a aby nebyl nikdo sám. Do nového roku

laureátka Jaroslava Brychtová obdržela hejt-

Liberecký kraj novinky v autobusové dopravě

pak především zdraví, protože když je

manský dukát již ve středu 23. října doma

do Jizerských hor. Aby se předešlo dopravním

člověk zdravý, dokáže všechno. A sou-

při osobním setkání s Martinem Půtou.

komplikacím, které na horských silnicích

časně, aby se obyvatelům v našem kraji

Letos nominovala veřejnost na udělení Pocty

způsobují řidiči osobních automobilů, počítá

dobře žilo.

hejtmana celkem 30 kandidátů, finálních

nový jízdní řád s posílením autobusových

osm osobností vybrala odborná porota.

linek č. 145 z Liberce do Bedřichova a č. 650

radovan vích (sPd-sPo)

Pocty hejtmana se udělují od roku 2006.

od vlaku z Hejnic na Smědavu. V případě

Občanům našeho kraje bych popřál

vhodných sněhových podmínek budou

k Vánocům hlavně hodně zdraví a osobní

autobusy do Bedřichova o víkendech jezdit

pohody. Jsou to nejkrásnější svátky v roce,

v cca třicetiminutových a na Smědavu v hodi-

kdy je čas na setkávání s rodinou a přáteli

nových intervalech (v návaznosti na vlaky

a sdílení společné radosti dětského očeká-

Od neděle 15. prosince budou vlaky

od a do Liberce). Na obou linkách platí

vání příchodu Ježíška.

a autobusy jezdit podle nových jízdních

integrovaný tarif IDOL. Bedřichov navíc nově

řádů. Ty reagují na vyhodnocení provozu

spadá do zóny Liberec. Oproti loňské sezoně

Pavlína nováková hrabálková (ksčm)

uplynulého roku v celé České republice.

je tak jízdné levnější.

Láska, radost a mír. To jsou ty nejdůleži-

a Markéta Pechová. In memoriam byl oceněn

nový jízdní řád Pro rok 2020
Přinese řadu novinek a nového
železničního doPravce

V Libereckém kraji budou zohledněny

hodně rodinné pohody, štěstí a lásky

tější ingredience báječných Vánoc. Ať vám

ních linkách. Z hlediska jízdného se pro

heřmanické vánoční sklářské
trhy 2019

cestujícího, který využívá jízdenky IDOL,

Sklářský ateliér Spider Glass (Heřmanice 7)

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

nic nezmění. Nový železniční dopravce

pořádá o třech adventních sobotách

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

ARRIVA vlaky s.r.o. bude plně integrován

(30. listopadu, 7. a 14. prosince) vždy

do krajského tarifu. Hlavní rozdíl oproti

od 10 do 17 hodin Heřmanické vánoční

předchozímu dopravci bude pouze v jiném

sklářské trhy. Trhy se konají již po sedm-

typu vozidla, které ocení zejména osoby

nácté. Na programu bude prohlídka

s pohybovým a orientačním omezením. Nový

sklárny s možností nákupu exkluzivních

dopravce bude zajišťovat provoz osobních

výrobků, koncerty, předvádění ručního

vlaků z Liberce do Staré Paky, z Železného

tvarování skla nad kahanem, ochut-

Brodu do Tanvaldu a na rychlíkách z Prahy

návky piva a vína. Podrobný program je

do Tanvaldu a Kolína do Rumburku přes

na www.spiderglass.cz/aktuality.htm.

i změny dopravců na vybraných železnič-

žádná z nich nechybí. Krásné Vánoce!

1 | Milan Maršálek dokončuje figurku volka při rekonstrukci
Ferdinandovského betlému. Foto: archiv M. Maršálka.
2 | Keňský betlém z Nairobi umístěný v dýni.
Foto: archiv M. Maršálka.
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osobnost Kraje

MILAN MARŠÁLEK
Původním povoláním lesník, vystudo-

Který betlém je nejzajímavější?

ty dřevěné. Zatímco v Německu a Rakousku

vaný ekonom, novinář. Vytvořil program

Pochopitelně vždycky ten poslední! Je to

jsou zhotovovány na kopírovacích frézách,

Český svět, který se zaměřuje na národopis,

jako, když se zeptáte mámy, které dítě má

tedy strojově přesné kopie, české jsou

a to zejména na Frýdlantsku. Nositel

nejraději. Hezké jsou keramické práce z Peru

originály dovedných řezbářů. Proto je o ně

mezinárodních cen za záchranu památek.

a dalších míst Latinské Ameriky. Zajímavá

v zahraniční opravdu velký zájem.

Betlémář.

je drobná práce z Izraele. Veřejnost tradičně
zaujme komplet z portugalského Lisabonu.

Jak dlouho trvá vyřezat jednu figurku?

Říkáte o sobě, že jste betlémář.

Hodně prací je z Německa a Rakouska.

Záleží na druhu. Figurku kralického typu

Co to znamená?

Nakonec ale člověk skončí u českých. Z cínu,

udělá zručný řezbář za hodinu, z Třešti

Asi, že jsem členem Spolku českých

včelího vosku, ze dřeva, z papíru.

za den, větší a náročnější figura může trvat

betlémářů, který sídlí v Praze. Schází se

i týden, a to bez polychromie.

zde přes 160 lidí, kteří mají rádi betlémy.

Je možné, aby měl někdo všechny

Někteří je sbírají, jiní je studují, další jsou

druhy betlémů?

V čem myslíte, že může být betlém

zaměstnanci muzeí, řezbáři, výtvarníci.

Jestli se nemýlím, tak loni bylo v Čechách

zajímavý pro současníka?

Vydávají pětkrát za rok časopis Betlémář,

vydáno asi 96 papírových betlémů. Za jediný

Když můj dědeček stavěl na Štědrý den

který měl letos už 14. ročník. Já betlémy

rok. Připočtěte si k tomu dovozy. Není

betlém, opatrně ošetřoval figurky a k tomu

sbírám a opravuji. Někdy dodělávám figury,

v lidských silách, a nemá to ani smysl, mít

nám vyprávěl. I nejmenším dětem je možné

jindy krajinu, krabici pro vystavování.

všechno. Musíte si vybírat. Jsou výrobky,

na svaté rodině vysvětlit současnou rodinu.

které si ani vzhledem ani obsahem nezaslouží

Je to příležitost k setkání, prožitku. Teprve

Kolik máte betlémů?

považovat je za betlém. Papírový betlém

později začnete chápat i uměleckou stránku.

Papírových asi 120 a zhruba stejně tolik

může být tištěný nebo malovaný. Tištěný

trojrozměrných z nejrůznějších materiálů.

může být plochý nebo tlačený. Vystřihovací

Vytvořil jste nějaký svůj betlém?

Počínaje africkou tykví přes nejrůznější

nebo leporelo…

Jaký máte vztah ke dřevu?

dřeva, keramiku, sklo, kovy, textil, šustí,

Učil jsem se na lesnické škole v Hejnicích,

pečivo až třeba po plast. Nejmenší se vejde

Taková práce asi vyžaduje přesnost,

maturoval jsem jako lesník. První figurku

do vlašského ořechu, jeden z těch větších

ale není to trochu nuda?

jsem vyřezal v deseti letech, když jsem

je široký asi 2,5 metru a má sedm podlaží.

Betlemáři mají svůj humor už po staletí.

ve Větrově pásl kozy. Pak jsem si udělal

Nejvíce je takových, které se vejdou

Hieronym Bosch (1510) namaloval u jesliček

několik papírových, pohyblivých. Teď ale

na stůl.

nahatého krále a pastýře na střeše. Sv. Josef

jen opravuji a doplňuji, když někde něco

Sandra Botticelliho spí. Luboš Škorpil

chybí. Nemám proto svůj rukopis, ale snažím

Můžeme sbírku někde vidět?

z Jablonce má jankovitého osla a pozoru-

se připodobnit původnímu celku. V Dolní

Celou zatím ne. Ale jednotlivé betlémy

hodné černochy v poušti. V každém betlému

Řasnici v kapličce Domov je každoročně

jsem vystavoval třeba v kostele sv. Anny

je nějaký vtip.

několik papírových figurek a jsou to sousedé.

v Jablonci nad Nisou, jiné v Muzeu

Někteří už nežijí.

u Karlova mostu v Praze, v Dolní Řasnici,

Jsou české betlémy něčím specifické?

v Liberci nebo ve Větrově.

Pokud jde o lidové betlémy, tak ano, zejména

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Český svět – část statku, který je zároveň skanzenem.
2 | Tradiční průvod při akci Vajíčkovník 2019 v Dolní Řasnici.
3 | Kovárna Ondřeje Stelziga, kde se kovář Josef Malý
připravoval na zkoušky.
4 | Modlitba u kapličky Domov.
5 | Štěpánské zpívání 2008, ženy v kovárně u betléma
z Českého ráje.
6 | Sv. Michael – svěcení kapličky u lesa v Bulovce.
Foto: archiv Milana Maršálka.

1

2

Krajem

SPOLEK ČESKÝ SVĚT:
VYPĚSTUJ STROM, VYCHOVEJ DÍTĚ!
Daleko těžší než zasadit strom, postavit dům

symbolických obětin na strom je v Čechách

a zplodit syna je vypěstovat strom, zacho-

známo přes tisíc let.

vat dům a vychovat dítě, aby po nás něco

Asi nejviditelnější stránkou činnosti

hezkého zbylo. To je v nejstručnější podobě

spolku je výstavba skanzenu. Obnovené

krédo kdysi občanského sdružení a dnes

místní i převezené objekty dokumentují

zapsaného spolku Český svět. Jeho název

vývoj podstávkových domů, které jsou

je zapsanou ochrannou známkou. Program

charakteristické nejen pro sever Čech,

vznikl před více než 40 lety.

ale pro celou Horní Lužici. Ty převezené

Starosta spolku Český svět Milan
Maršálek řekl, že jako studenta ho přivádělo
k zoufalství, když viděl jak v tuzexu a přes

jsou z Poustky, Chrastavy, Dolní Olešnice
i z Frýdlantu.
Samotný spolek Český svět má několik

Artii mizí z Čech unikátní památky kultury.

skupin. Významná a zcela samostatná je

Asi proto je začal sbírat. V roce 1980 zachrá-

v Ralsku, kde provozuje Muzeum pyrotech-

nil před zbořením Kovárnu Ondřeje Stelziga

nické asanace. Další se schází ve Větrově

v Dolní Řasnici. Statečného kováře, který

(Frýdlant), kde letos v září otevřela Památ-

vedl největší povstání nevolníků v Čechách

ník české školy. Zde byla poprvé zveřejněna

v 17. století.

fotografie Václava Bělíka, který se zasloužil

Od té doby se spolek zabývá záchranou
kulturních památek a obnovuje tradice. Asi

Jedním z novějších hezkých zvyků
v Dolní Řasnici je setkání u Kapličky Domov

při které místní i přespolní vyhánějí zimu.

odpoledne 1. ledna pod názvem: Co nám

Průvod vedený velkým kohoutem (Jaro-slav)

zbylo od loňska. Příchozí přinesou, co

a čápem, který letos uspořádali již po šest-

jim zbylo, a popovídají si, jaký rok právě

nácté, jde obcí a za mohutného bubnování

uplynul. Když v roce 2004 kapličku opět

vyhání zimu. Za Kapličkou Domov u statku

postavili a vysvětili, přijela i skupina rodáků

Český svět pak příchozí na strom věší vajíčka,

ze SRN. Jedna hodně stará dáma při té

na kterých je namalované nebo napsané

příležitosti prohlásila, že kaplička je sice

jejich přání pro příští rok. V kulturním

nová, ale stále taková, jak si ji pamatuje,

programu se hraje i písnička, kterou pro tuto

až na prosklené dveře.

prvky slavnosti byly na Frýdlantsku udr-
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Veškeré informace o spolku jsou uvedeny
na www.ceskysvet.info

žovány ještě ve 30. letech minulého století
i před 1. světovou válkou. Samotné věšení
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o vznik české školy ve Frýdlantu.

nejzajímavější akcí je Vajíčkovník. Slavnost,

slavnost napsal básník Jiří Žáček. Jednotlivé
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YMCA SEVER

Vzdělávání ve Švýcarsku
YMCA, to nejsou jen domácí aktivity. Součástí
naší práce je také vzdělávání dobrovolníků, kteří
pracují s dětmi. Jedno takové v listopadu absolvovali vedoucí skautského oddílu v Brništi, Jezevec,
Kolohnát a Máta, a to rovnou mezinárodní. Vyjeli
do YMCA skautského oddílu ve Frauenfeldu ve
Švýcarsku. Obrázek o tom, jak to celé proběhlo,
si můžete udělat z následujících několika veršů
a fotografií.
Pasy, eura, rakev, McDonald.
Kampak, na návštěvu do švýcarských Alp?
Nene, čekají nás v CEVI Frauenfeld,
No, jedem, ale nebudem tam hned.

Jen silní vytrvají... při klikování
v Mobyho rytmu.

Matthias, u kterého jsme nikdy nevěděli, jestli na nás promluví německy,
anglicky nebo česky!

Mokrá a studená řeka Rhein.

Parta v nočním kostele.

Těšíme se, míjíme sníh, provází nás řev,
Mimino se nudí, my jsme jak na trní,
Oblékáme skautský košile a šátky, balíme dárky,
A už se zdravíme, seznamovací hrátky.
Povídáme, sdílíme, nasloucháme, jsme hrdí.
Co máme společného a co si odvezem nového?
Vyhlížíme oddílové děti, program je bohatý,
Vybíháme do města a do lesa, blbnem jak malí.
Ochutnáváme lahůdky, vaříme co na výpravě,
Koukáme a obdivujem, povídáme do odpadnutí,
Když nestačí jazyky, pomůže rukou posunutí.
I Julie je šťastná, neví, že ji čeká cesta zpět.
Vyrážíme za krásou města a na výhledy,
Koupem se v studeným mokrým Rhein,
Místo panoramat zeje Alenčina díra v zemi.
Je polyglot, kdo neuměl časovat ani sein.
Zveme k nám, vyměňujem kontakty,
Děkujeme a vůbec se loučíme v dobrém.
Vracíme se pro batoh, jen půl hodiny,
McDonald, tma a doma Ahoj, rodiny!
Společná fotka zleva odshora: Kolohnát,
Matthias v/o Orario, Jonas v/o Twike, Máta,
Julie, Kryštof, Šárka, Romeo, Peťko, Jezevec,
Vořech, Dominik v/o WoW a Maitrí

Vaření po seversku.

YMCA na Národní
Brnišťští a cvikovští skauti vyrazili slavit 30 let svobody na
pražskou Národní třídu. Pomáhali jsme ve stánku YMCA
umístěném hned vedle srdce Václava Havla vyrábět a rozdávat
pamětní placky (byl o ně takový zájem, že jsme ani neměli čas

pořádně se vyfotit) a taky tvořit čtyřicetitisícový dav. Navštívili jsme mimo jiné tábor bratrů junáků a vyhlášenou zmrzlinárnu. Zkrátka, vzdělali jsme se v minulosti, užili si přítomnost
a těšíme se na budoucnost!
Máta

ZE ŽIVOTA V OBCI

8

Nepláčeme ani nejásáme
Vážení a milí občané, rok 2019 se blíží ke konci a já bych se
s vámi rád, za agenturu Oslavy na míru, podělil o shrnutí všech
našich akcí, které jsme pro vás připravili v letošním roce.
Vše začalo Velikonoční zábavou v KD Brništi, kam přišlo pouze
15 lidí a dostavilo se první malé zklamání. Dne 1. června jsme
vám po dlouhém úsilí nabídli 1. ročník Brnišťské noci, kterou na
rozdíl od předchozí akce hodnotím kladně. Na to, že to byl první ročník, tak to, co se návštěvnosti týče, dopadlo dobře. Protože
jsme chtěli, abyste se měli možnost bavit, připravili jsme v listopadu koncert Verona duo, ani tady ale návštěvnost nebyla úplně
podle našich představ. Přišlo asi 100 lidí, i když jsme účast čekali
alespoň jednou takovou. Chápu, že koncert byl ve Velkém Grunově, že do Brniště by vás možná přišlo více, ale pro vaše pohodlí
byla zajištěna taxi služba. Nic z toho nás ale neodradilo, a proto
chystáme další akci a tou je Mikulášská zábava pro dospělé, hrát
pro vás bude kapela ALTERNATIVA III. Opět se na vás budeme
těšit připraveni a se skvělou náladou.
Teď ještě pár čísel a informací, které vás možná budou zajímat.
Proč vlastně jsme začali s pořádáním akcí v Brništi? Vyslyšel jsem
přání některých z vás, že tu máme málo kulturních akcí. Teď si ale
kladu otázku, proč, když akce jsou, na ně chodí málo lidí? Myslíte
si, že jsem mladý na to, abych připravil kvalitní akci? Že si chci
vydělat velké peníze? Snad se sami přesvědčíte, že je vše jinak.
A teď fakta. Verona chtěla 33 000 + DPH za 60minutové vystoupení, k tomu ještě zvlášť aparatura. Brnišťská noc stála 800 000
Kč, pro nás znamenala, že jsme se dostali do mínusu cca 450 000
Kč. Snažím se nepřipouštět si poznámky typu, že vstupenky byly
drahé, vždyť sami víte, že nebyly. Když byste šli jen na koncert
Hanky Zagorové, zaplatili byste mnohem více a měli byste jen
jednu kapelu. Abych se vrátil k financím, říkáte si, máme sponzory. Ano, máme, pokud se nám jich podaří dost sehnat, ale počítáme s nějakým příjmem ze vstupného a když se ani zdaleka
nenaplní naše očekávání, nemůžeme dosahovat zisku. Stále ale
věříme, že tohle všechno se změní, že vy, co se akcí účastníte,
povyprávíte sousedům a známým, jak skvěle jste se bavili a příště
se uvidíme v hojném počtu.
Teď už připravujeme 2. ročník Brnišťské noci, kapely vám prozradíme na Mikulášské zábavě, která se koná v KD v Brništi 14.
12. 2019 od 19.00 hodin. Přijďte na chvílí hodit starosti za hlavu
a pobavit se s kamarády u hudby nebo u pivka. Život máme jenom jeden, tak proč si ho neužít naplno. Přeji vám krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok 2020. A co si přejeme my?
Abyste se s námi chodili více bavit.
Milan David, jednatel společnosti Oslavy na míru

Tříkrálová sbírka podpoří nákup nového auta pro hendikepované děti
Občané Brniště se každoročně zapojují do největší dobrovolnické
akce v ČR a od 1. ledna bude opět možnost na tuto tradici navázat
a podpořit nákup nového automobilu určeného pro svoz zdravotně
hendikepovaných dětí do školy a ze školy, který v našem regionu za-

jišťuje Farní charita Česká Lípa. Skupinky koledníků v kostýmech
tří králů budou v rámci Tříkrálové sbírky koledovat v jednom či
hned v několika dnech mezi 1. a 14. lednem 2020 od domu k domu
či v ulicích města a za zpěvu tříkrálové koledy přinesou radostnou
zvěst vánočních svátků. Současně budou dobrovolní koledníci vybírat do úředně zapečetěných kasiček opatřených charitním logem
finanční příspěvek, který jako již v předchozích letech podpoří v našem regionu zmíněný Sociální automobil. „Díky Tříkrálové sbírce
2020 bychom chtěli finančně podpořit nákup nového tranzitního
vozu, který rozšíří dosavadní svozové linky i do jiných obcí. Jakýkoli příspěvek je pro nás důležitý. Přejeme si, abychom dále mohli
pomáhat svozem rodičům v intenzivní péči a hendikepovaným dětem poskytovat pocit samostatnosti. Předem všem dárcům srdečně
děkujeme,” říká ředitelka Farní charity Česká Lípa Eva Ortová.
Harmonogram lednového koledování a další informace naleznete od druhé poloviny prosince na internetových stránkách
Farní charity Česká Lípa www.fchcl.cz.

ZE ŽIVOTA V OBCI / DĚTSKÝ KOUTEK
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Aktivity hasičského kroužku
Dne 11. října 2019 se naši mladí hasiči z Brniště zúčastnili projektu 72 hodin, který pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná
se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které se v ČR konají
již posedmé. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit,
které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Společnými
silami zasadili dvě jabloně, které nám budou zdobit naši alej.
Také shrabali listí na Zátiší, kam chodí nejen trénovat, ale také
si společně hrát. Užili si spoustu legrace a splnili tím povinnou
roční brigádu.
Chtěli bychom poděkovat obci Brniště za koupi triček a všem
zúčastněným, kteří přiložili ruce k dílu a nenechali v tom děti
samotné.
MOC DĚKUJEME.

SNĚHULÁK
Za okny už padá sníh, kluci jezdí na saních.
Kluky kupa sněhu láká, postaví si sněhuláka.
Tři koule jsou na sobě, plecháček má na hlavě.
Místo očí uhlíky, na kabátě knoflíky.
V ruce drží košťátko, pohlídá nám štěňátko.
Rubriku pro děti připravuje Mgr. Michala Povolná

SPORT / POZVÁNÍ
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Naše fotbalové úspěchy
V minulém Zpravodajství jsem jako poslední zmiňoval vítězné
utkání v Kunraticích. Další zápas odehráli naši hráči doma proti
týmu z Tuhaně, výsledkem byla jasná výhra 6:0. Následoval derby zápas ve Velkém Valtinově, kde se nám nedařilo, a prohráli
jsme 0:3. Poté přijela rezerva z Mimoně a utkání skončilo další
jasnou výhrou 4:0. Následující tři zápasy se vůbec nepovedly.
Začalo to v Prysku, kde souboj na domácím hřišti Kamenického Šenova skončil výsledkem 0:5. Potom přijelo první mužstvo
tabulky, cvikovská rezerva. Letos se jim výjimečně daří, což
potvrdili i u nás výhrou 5:2. Vůbec nejhorší utkání jsme odehráli ve Starém Šachově. I když chybělo několik hráčů základu,
neměl to být takový debakl - 0:8. Následně jsme doma přivítali
sousední Noviny a po bojovném výkonu jsme zakončili těsnou
výhrou 2:1. Poté nás čekala cesta do Nového Oldřichova a i tady
jsme očekávali bodový zisk. Brzy jsme vedli o jednu branku, ale
místo abychom přidali další, v posledních 5 minutách dali dvě
branky domácí. Pro nás to znamenalo další prohru 1:2. Zatím
poslední zápas, a předposlední podzimní, jsme doma hostili tým
ze Zahrádek. Opět nám chybělo několik hráčů a následovala vy-

PLESOVÁ SEZÓNA 2020
18. ledna
24. ledna
1. února
22. února

ples MS Diana Brniště

(KD V. Grunov)

Obecní ples

(KD Brniště)

Sportovní ples FK

(KD Brniště)

Babský bál SŽ Eva

(KD Brniště)

14. března Hasičský ples SDH
(KD Brniště)

21. března Jarní ples Skauti Velký Grunov
(KD V. Grunov)

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. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec Brniště“.
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2020. 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:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Bc.
Kateřina Kabešová, Dis., Mgr. Kamila Matysová, Hana Pekárková, Mgr.
Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 6. prosince 2019 nákladem 500 ks.
Grafické zpracování a tisk:
Reklama Klapka
(www.reklamaklapka.cz)

soká prohra 1:5. Poslední zápas podzimu odehrajeme v sobotu
23. 11. proti týmu rezervy Doks. Podle výsledků nejsme příliš
spokojeni s dosavadní hrou. Věříme, že přes zimu se kádr trochu
posílí a na jaře přijdou lepší výsledky.
Co se týče mladších žáků, v podzimní části měli střídavé výsledky a v tabulce o deseti účastnících obsadili 8. místo. Mají ale
ještě dvě utkání k dobru, která se budou hrát až na jaře. Ještě další poznámka, jarní část soutěže se odehraje celá na venkovních
hřištích, z důvodu rekonstrukce naší travnaté plochy.
Vzhledem tomu, že je to poslední číslo Zpravodajství v letošním
roce, chtěli bychom všem našim příznivcům i ostatním lidem
popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a pohody
v novém roce. Dále oznamujeme termín našeho sportovního
plesu, kam vás srdečně zveme. Ples se bude konat 1. 2. 2020
v Kulturním domě v Brništi a k tanci a poslechu bude hrát Vosty
band se zpěvačkou Zdeničkou.
Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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POZVÁNÍ

Sázení stromů

Sázení aleje ovocných stromů k ekocentru

Sázení bukového porostu v obecním lese na Vartě

FOTOOHLÉDNUTÍ

Nesem vám noviny i Půjdem spolu do Betléma
Tyto dvě koledy a spousta dalších se nesly
1. prosince brnišťskou návsí. Krásné kulturní vystoupení připravily pro všechny
účastníky děti z MŠ i ZŠ v Brništi. Zpříjemnily nám všem krásný nedělní podvečer
při rozsvěcování vánočního stromku. Během programu mohli návštěvníci ochutnat

cukroví, zahřát se čajem či punčem. V samém závěru přišli i čerti s Mikulášem a po
krátkých básničkách všechny malé účastníky obdarovali sladkým balíčkem.
Za všechny zúčastněné děkujeme obci
i Sdružení žen Eva za krásnou akci.
L.H.
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Nový rok

Martin Mužík

Co bychom si měli přát?
Život v míru, klidu, lásce,
aby nás měl někdo rád
a náš život plynul hladce.
Bez starostí a ve zdraví,
každý problém ať se spraví.
Hodní k sobě stále buďme,
sami sebe nejdřív suďme.

Nový rok

Jakub Holman

Nový rok už se blíží,
starému se oči klíží.
Na Silvestra o půlnoci
nový rok se ujme moci.
Co nás čeká? Překvapení?
O to nikdy nouze není.
Hlavně ať se dobře máme
a nikdo z nás nestonáme.
Zdravíčko si popřejme,
hezké vztahy pěstujme.

