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Nenechte si ujít
Výstava betlémů od pátku 6. prosince od 16 hod v přízemí OÚ Brniště
Mikulášský adventní koncert v pátek 6. prosince od 18 hod v kostele sv. Mikuláše
Mikulášská nadílka v sobotu 7. prosince od 13 hod v KD Velký Grunov od 14 hod v KD Brniště
Výroba vánočních dekorací ve středu 11. prosince od 17 hod v ZOD
Setkání seniorů v sobotu 14. prosince od 18 hod v KD Velký Grunov
Vánoční besídka MŠ ve středu 18. prosince od 16 hod v KD Brniště
Zpívání u stromečku v pátek 20. prosince od 17 hod na návsi
Půlnoční bohoslužba v úterý 24. prosince ve 24 hod v Oáze, BJB Brniště
Vánoční slavnost ve středu 25. prosince od 15 hod v Oáze, BJB Brniště

V tomto čísle najdete:
Úvodník
Rozhovor s Jaroslavem Kuziem
Půjdem spolu do Betléma
Vánoční zastavení
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Čas neúprosně letí, a tak zanedlouho oslavíme Vánoce a příchod nového roku. Nabízí se otázka, jaký ten rok 2014 vlastně
bude a co nás čeká. Bude lepší než ten letošní? V dnešní nejednoduché době jsme schopni ovlivnit spoustu věcí sami, ale
řadu naopak nikoliv. Proto pro většinu z nás bude asi i nadále platit rčení „nějak bylo a nějak bude, hlavně když nebude hůře“.
Příjemnou událostí pro naši obec bylo říjnové přivítání 13 nejmenších občánků do života. Je to důkaz, že se nám rozrůstá nová
generace. Mám také radost, že víceúčelové hřiště bylo po uvedení do provozu téměř každý den zaplněné hrajícími si dětmi
a mládeží.
V říjnu proběhlo setkání občanů, kteří měli zájem něco se dozvědět o těžbě, se zástupci firmy Kamenolom Brniště, v prostorách jejich provozovny. I nadále probíhají společná složitá jednání na zastupitelstvu obce. Nelze se tomu divit, neboť pro
těžaře je to velký byznys a na druhé straně existuje oprávněná obava ze všech negativních dopadů a nenaplněných slibů pro
obec i její občany.
Na začátku listopadu byl obci předán zbrusu nový mostek přes Brnišťský potok. Nahradil tak původní, který byl v havarijním
stavu a již více než sto let starý. Přípravné a administrativní práce pro výstavbu chodníků ve Velkém Grunově a nad návsí
v Brništi jdou do finále a na konci roku bychom měli získat stavební povolení. V lednu pak požádáme Státní fond dopravní
infrastruktury o finanční dotaci na jejich výstavbu. V zimních měsících, v budově obecního úřadu, proběhne modernizace
dvou kanceláří s výměnou nábytku a podlahových krytin. Rovněž v přízemí započneme s rekonstrukcí multifunkční společenské místnosti. Bude sloužit zastupitelům, komisím, spolkům i občanům pro účely slavnostní i obyčejné.
Během listopadu jsem měl příležitost se dvakrát setkat s hejtmanem Libereckého kraje panem Martinem Půtou. Hlavním
tématem našeho hovoru byla kritika stavu krajských komunikací. V letošním roce byly opravy přislíbeny v rámci konání
Krajských dožínek, bohužel k tomu ale nedošlo. A tak zůstaly výtluky a díry na silnicích ze zimy minulé a je jasné, jak to bude
vypadat na jaře. Navíc příští rok bude LK řešit své ekonomické problémy, realizovat ještě nedokončené investice v souvislosti
s povodněmi 2010 a na opravu vlastních komunikací mu opět nezbude moc financí. Jen pro vysvětlení uvádím, že dálnice
a silnice 1. třídy jsou ve vlastnictví státu, silnice 2. a 3. třídy vlastní kraje a ostatní komunikace tzv. místní nebo účelové jsou
měst či obcí. V našem případě jsou všechny páteřní silnice vedoucí přes obec a její části ze směru od Pertoltic, Novin
p. Ralskem, Kamenice u Zákup, Velenic, Lindavy, Velkého Valtínova i Stráže p. Ralskem vlastnictvím Libereckého kraje.
Všechny ostatní postranní, vedlejší a spojovací komunikace vlastní a udržuje obec.
Blíží se doba adventu, a tak bych Vás chtěl osobně pozvat na pěvecký koncert v kostele sv. Mikuláše v den jeho svátku a na
výstavku betlémů, vytvořených žáky naší školy, v přízemí obecního úřadu. Sejít se můžeme i v pátek 20. prosince při Zpívání
u stromečku na návsi s následným malým občerstvením.
Na závěr bych Vám rád popřál klidné, pohodové prožití vánočních svátků v kruhu nejbližších. Zároveň mnoho pevného zdraví,
úspěchů, štěstí, lásky, pohody a tolerance v novém roce 2014.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Dne 30. října se sešlo Zastupitelstvo obce Brniště ke svému
34. zasedání. Po zahájení jsme schválili rozpočtové opatření
obce a další část byla věnována pozemkům, věcným
břemenům a převodům. Přišla nám žádost na provedení
změny územního plánu, a protože se o toto téma zajímá více
občanů, připravujeme směrnici, která by ji umožnila ve
dřívějším čase, než bylo původně plánováno. Od schválení
územního plánu uběhl teprve rok a s každou změnou je
mnoho práce. Chápeme však potřeby lidí i firem a chceme jim
touto směrnicí vyjít vstříc. Na základě žádosti občana, týkající
se příspěvku na domácí ČOV (čističku odpadních vod),
připravíme též návrh směrnice na podporu této záležitosti,
kterou řeší mnozí občané, a která také pomůže kvalitě
životního prostředí. Slečně Kláře Bartošové jsme schválili
finanční dar na sportovní přípravu ve střelbě v reprezentačním týmu ČR ve výši 10 tis. Kč. Přísedícím u okresního

soudu jsme na léta 2014-2018 zvolili pana Eduarda
Václavíka, který tuto funkci vykonává již mnoho let a má v ní
dost potřebných zkušeností. Zastupitelům byl poskytnut
návrh rozpočtu obce na rok 2014. Rozhodli jsme o koupi
státních dluhopisů ve výši 2 mil. Kč, protože budou zúročeny
lépe než na běžném účtu a žádná ztráta těchto peněz
nehrozí. Bude podána zadávací dokumentace k vybudování
zasedací místnosti OÚ a během příštích týdnů budou nově
vybaveny kanceláře OÚ. Do dalšího setkání ZO též podáme,
jako každý rok, návrhy na odměny občanům, pracujícím ve
svém volném čase pro obec. V závěrečné části jsme jednali
se zástupci firmy Kamenolom Brniště, jednání budou
pokračovat i na příštím setkání. O listopadovém jednání
zastupitelstva se dozvíte v únorovém Zpravodajství.

Zapsal Miloš Matys

OÚ INFORMUJE
Obec Brniště zveřejnila záměr pronajmout novému zájemci pohostinství v kulturním domě
ve Velkém Grunově.
Nabídky zájemců o pronájem je možno předat na OÚ do 16. prosince tohoto roku do 12. hodin.
Celé oznámení je uveřejněno na úřední desce a na www.brniste.cz

ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA: čtvrtek 12 - 17 hod, sobota 14 - 17 hod
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Na sklonku roku jsem se s rozhovorem vypravila za panem Jaroslavem Kuziem. Člověkem, který toho o našich
obcích hodně ví, řadu z toho dal i na papír v brožuře Povídání o Brništi, která byla vydána v loňském roce u příležitosti 660 let od založení Brniště. Mnoho let pracoval v zemědělském družstvu a podílel se na výstavbě řady
místních objektů. S koncem letošního roku oslaví také významné životní jubileum. A povídání to bylo opravdu
příjemné, spojené s ochutnávkou jeho a manželčiných specialit.
Pane Kuzio, jak to děláte, že máte stále tolik energie?
Bude to asi tím, že jsem celý život byl zvyklý aktivně
pracovat. Vždyť už do družstva jsem nastoupil v polovině
roku 1973, přecházel jsem tehdy z tzv. STS (Strojní traktorové stanice) v Mimoni. V té době a následné se hodně
stavělo a realizovaly se tak dobré záměry. Jako vedoucí
stavebního střediska jsem měl tuto výstavbu na starosti.
A když se rozhlížím třeba Hlemýždím či Brništěm, vidím
stavby, které jsem řídil. Jsou to jednak bytové domy, ale
jsou to také provozní objekty, např. krůtí haly. Družstvo se
v těch letech rozvíjelo opravdu mnoha směry. Nesmí se
zapomínat na výstavbu kravínů, objektů zpracování masokostní moučky tzv. kostičkárnu či zelárnu.
Objekt, kde dnes sídlí Prominent se svoji prodejnou
masných výrobků, byl možná jedním z posledních,
dokončených ještě v osmdesátých letech?
Ano, je to tak. Pro jeho výstavbu se hledalo vhodné
umístění, a dá se říci, že je na rozhraní obcí Velký Grunov
a Brniště zcela záměrně. Zakládání této stavby v tomto
místě nebylo vůbec jednoduché (z důvodu vysoké hladiny
spodní vody). K této budově Vám prozradím jednu, dá se
říci „perličku“. Byla v ní a určitou dobu fungovala i pekárna!
Měl jsem ji krátce na starosti i provozně. A to byla doba
hodně časného vstávání, organizování, experimentování
a obav, aby se vše povedlo a také prodalo. Byla to pro mě
další zkušenost. Samotné stavařině jsem dal hodně, ale
musím přiznat, že původní profesí jsem byl elektrotechnik.
Pojďme ale přejít zase trochu do historie naší obce. Vy
jste její rodák, což v příhraničí nebývá obvyklé, že?
Ano, já jsem se tu narodil. Doba i život tu byl pohnutý i pro
moje rodiče. Já byl ale šťasten, že jsem si tu na našich
pozemcích postavil vlastní dům, ve kterém žiji. Udržuji také
chaloupku po své mamince. Byl jsem rád, že jsem mohl
v Povídání o Brništi soustředit informace o území a historii,
zejména staré obce Brniště. Čerpal jsem z historických
záznamů, uvedených v knize Dějiny obce Brniště. Jsou
v něm zachyceny vzpomínky bývalých starousedlíků
německé národnosti, výpovědi nových osídlenců po roce
1945, či z mého pohledu zachycené změny a události po
roce 1990 jak v obci, tak v JZD. A můj vztah k naší obci?
Cítím se být s ní tělem i duší spjat.
Pane Kuzio, vy samozřejmě velice dobře ovládáte
německý jazyk, viďte?
Samozřejmě, a tak i při tlumočení jsem měl možnost potkat
se se zajímavými lidmi nad různými projekty i při cestách
po vzdálenějších částech Německa. V rámci současné
přeshraniční spolupráce je porozumět si velmi důležité
a oceňuji snahu německých kolegů domluvit se také česky.
Pojďme ale trochu odlehčit naše povídání. I přes
důchodový věk jste velice aktivní, co patří mezi Vaše
koníčky?
Je to určitě zahrádka, kde toho na práci nemáme zrovna
málo. Ono jedna věc je zasázet a starat se, aby byly nějaké
výpěstky. Když jsou, nastává zase starost, jak s nimi naložit, aby nepřišly nazmar. Tak se ženou využíváme jednak
osvědčené recepty, občas i experimentujeme. Zrovna vy-

rábíme domácí jablečné víno. Mám rád, když naše domácí
výrobky chutnají jak naší rodině, pak i návštěvám. Za
svého koníčka považuji také zájem o dění v obci.
Tak se pojďme v obci trochu zastavit. Nejprve, co Vás
tu trápí?
Jsou věci, které mi nejsou lhostejné, a přál bych si jejich
zlepšení. V současné době se mi nelíbí stav průjezdných
komunikací či Brnišťského potoka. Ten již mnohokrát ukázal, co dokáže dlouhodobý silný déšť či náhlé tání. Vím, že
komunikace jsou krajské a údržba potoka náleží povodí
Ohře. Moc si přeji, aby se intenzivním jednáním obce dařilo
tento stav zlepšovat. Starosti mi dělá také vandalismus
mládeže a tolik potřebná výchova. Když se něco postaví
nebo udělá, aby se to neničilo.
A co Vás naopak těší?
Na druhou stranu musím říci, že řada věcí se daří. Víte, že
jsem se hodně angažoval a dále se snažím o zajištění
stavu kostela sv. Mikuláše. Je to přece dominanta celé
naší vesnice. Jsem rád, že byť částečně, tak přece započala oprava střechy, či byla provedena údržba lip. Hovořil
jsem o mládeži, čím mě trápí. Tak na druhou stranu jí přeji,
aby si užívala nového sportoviště, které má postavené za
školou a je na něm vidět čilý ruch.
Rád bych také řekl, že mám rád lidi. Bez aktivního
přístupu řady našich občanů by naše obec nebyla
taková, jaká je. Tak naší obci hlavně přeji vzájemné
porozumění a ať se nám zde dobře žije.
Panu Kuzio, děkuji Vám za pěkná závěrečná slova.
Protože jsem v úvodu prozradila, že Vás čeká významné
životní jubileum, přeji Vám, ať Vás provází zdraví, štěstí,
spokojenost a radost v rámci rodiny i celé obce. To samé
také přeji Vaší manželce a celé Vaší rodině.
Na úplný závěr mi Kuziovi prozradili jeden z receptů
a zároveň mi dovolili se s Vámi o něj podělit. Nazvala jsem
ho „medicína proti nachlazení“.
Nadrobno nakrájíme 1 balíček v cukru obaleného kandovaného zázvoru, zalijeme půl litrem 30% vodky a necháme cca 10 dní uležet. Užíváme pravidelně v malých
dávkách. (Nejen chutná, ale i léčí).
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se u nás děje? Novinky z Podralského nadačního fondu…
Dokončujeme rekonstrukci ekocentra. Zajímavostí, na kterou se můžete těšit, bude interaktivní expozice o kulturní krajině
Podralska.
Pro obce a širokou veřejnost pořádáme přednášky o odpadovém hospodářství, na kterých s německou stranou řešíme
a porovnáváme problémy týkající se odpadů.
V říjnu a listopadu se tématem přenášek stalo třídění odpadu a boj proti černým skládkám.
V rámci ekokroužku jsme navštívili sběrný dvůr ve Velkém Grunově a firmu Enroll v Nové Vsi u Chrastavy, kde se
zpracovávají odpady na další použití a děti viděly, že třídění má smysl.
Ekologická organizace Čmelák z Liberce nám darovala 12 ovocných stromů, které jsme vysadili „u Cihelny“ na jezdeckých
stezkách Podralskem.
Chystáme pro Vás:
Relaxační a tvořivé večery:
11. 12. 2013 Výroba vánočních dekorací z papíru, přírodního a jiného materiálu s Ivanou Erbenovou a Ivou Hollanovou.
Od 17 do 21 hod. v zasedací místnosti ZOD Brniště – v uvedenou dobu budeme pro Vás k dispozici:
Vy můžete přijít i odejít dle vlastních možností.
Vstup zdarma, rezervace na e-mail marcela@podralsko.cz nebo tel. čísle 733 571 057, můžete přijít
i nepřihlášeni.
15. 1. 2014
Seznámení s aromaterapií a práce s vůněmi. (Hana Štroblová)
Přednáška o odpadovém hospodářství:
21. 1. 2014
Jak můžeme pomoci v boji proti černým skládkám - pokračování diskuze o vytvoření systému proti černým
skládkám v Podralsku.
Ekokroužek:
8. 1. 2014
Koloběh ročních období - zima.
22. 1. 2014
Stopy a zvířata v zimě.
Ekokroužek, relaxační večery, přednášky o odpadech a semináře pro pedagogy: termíny pro rok 2014 sledujte prosím
na www.podralsko.cz v sekci ŠANCE.
Za Podralský nadační fond přeji všem příjemné prožití doby adventní, krásné Vánoce
a dobrý vstup do nového roku.
Jana Panáčková Feixová
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Podzim ve školce
V pondělí 2. září pro nás začal nový školní rok, ve kterém
jsme se sešli v hojném počtu. Rozloučili jsme se s našimi
kamarády tradičním doprovodem prvňáčků do školy.
Jako každý školní rok pokračuje naše spolupráce s hudebním divadlem paní Čemusové, které naši školku navštěvuje pravidelně a děti se na tato představení vždy velmi
těší. Letos měly děti možnost shlédnout také představení
kouzelníků, ze kterého byly opravdu nadšené. Nejen že
samy čarovaly, ale shlédly i módní přehlídku pudlí slečny.
S dětmi poznáváme při pravidelných pobytech venku naši
obec i její okolí. Navštěvujeme také nové hřiště u ZŠ, kde
se dětem velmi líbí.
V současné době tvoříme na místní výstavu betlém.
V prosinci přijde do MŠ čert s Mikulášem, které pro nás
zahrají rodiče. Za to jim patří náš obrovský dík. Děti jim
zazpívají, zarecitují a budou odměněny mikulášskou nadílkou, kterou sponzorovala firma APOLLO METAL.
Děkujeme.

Rok 2013 ukončíme vánoční besídkou pro rodiče
i ostatní občany naší obce dne 18. prosince od 16 hod
v KD v Brništi. Srdečně vás zveme!
Vaše Mateřská škola

Podzimní výlet školy
V pátek 1. listopadu jsme měli se školou výlet po Hastrmanské stezce. Nejdřív jsme obcházeli kostel sv. Mikuláše, došli
jsme až k rybníku Vratislav. Šli okolo lužního lesa a potom jsme se zastavili u Brnišťského rybníka. Za kapličkou u vlakového
nádraží jsme si hladili ovce a kozy. Poslední zastávkou byl obecní parčík. A pak už zpět do školy. Hastrmanská stezka se mi
moc líbí, už jsem po ní šla několikrát.
Barbora Vaňourková, 5. třída

PLESY 2014
LEDEN
11. 1. – Myslivecký ples Pertoltice p. R.
KD Velký Grunov
.

18. 1. – Ples FK Brniště
KD Brniště
pořádá

ÚNOR
1. 2. – Ples MS Diana
KD Velký Grunov
.

v sobotu 7. 12. od 14:00
na sále KD Brniště

15. 2. – Ples Obce Pertoltice p. R.
KD Velký Grunov
.

22. 2. – Ples Sdružení žen EVA
KD Brniště
.

zábava pro děti:
-loutkové divadlo
-Mikuláš s čerty a andělem
-balíčky

22. 2. – Dětský maškarní ples
KD Velký Grunov
BŘEZEN
1. 3. – Masopust
.

22. 3. – Hasičský ples
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Ve středu 27. listopadu proběhl první z relaxačních večerů s tématem pečení perníčků a nejednalo se jen o známou klasiku
a zdobení bílkovou polevou, ale i o originální způsob zdobení mandličkami, různými semínky, ale třeba i povidly. Perníčky
nejen pěkně vypadají, ale i náramně chutnají.

VÁNOCE
Pozvání za kulturou
Měsíc prosinec je jistě pro každého z nás ve znamení nakupování dárků, pečení cukroví a mnohých jiných více či méně
oblíbených předvánočních příprav. Přijměte pozvání na několik akcí, při kterých si můžete odpočinout, pobavit se nebo
zamyslet nad významem Vánoc.
Krásné vánoční svátky a úspěšný rok 2014 všem čtenářům Zpravodajství
za Komisi pro kulturu a sport přeje
Gabriela Tomková
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VÁNOCE
Vánoční zastavení
V tomto adventním čase Vás zdravím pozdravením pokoje
a slovy andělů „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj,
lidem dobré vůle“, která zněla nad Betlémem tenkrát, když
se narodil Ježíš. Tato slova znějí také každé Vánoce,
slyšíme je v básních, písních, koledách,… o čem vlastně
jsou?
Pozvednout svůj zrak k nebi, nejen k padajícím sněhovým
vločkám, ale k Tomu, kdo je nad námi, k Tomu, kdo nás
přesahuje, k Tomu, v co mnozí věříme a všichni doufáme.
K naději, že je někde spravedlnost, k naději, že je někde
odpuštění, k naději, že je někde Láska, která miluje a neklade si žádné podmínky, k naději, že můj život má smysl,
i když se cítím mizerně. Tato naděje je naplněna právě tím
dítětem, které se narodilo v Betlémě. Ježíš Kristus - dvě
slova, jméno, které zní z úst mnohých lidí, aniž by si
uvědomovali, koho volají. „Ježíši Kriste“, zvolání a oslo-

vení. Čekáme na odpověď? Ježíš Kristus nabízí pokoj těm,
kteří Ho volají a čekají odpověď. Bůh nám nabízí svou
dobrou vůli, i když my ji nemáme ani s Bohem, ani s druhými lidmi. Umět odpustit, přijmout, milovat, rozdělit se,
posloužit, je často těžké, a i když bychom rádi, nevíme jak
na to. Bůh nám to vše dává, odpouští, přijímá, miluje,
obětuje se a slouží. Je jen na každém z nás to přijmout. A to
v podobě Ježíše Krista, dítěte narozeného v Betlémě. On
nám dává smysl k životu, dává nám hodnotu, dává nám
naději, je s námi, když nás všichni třeba opustí a cítíme se
sami a dává nám sílu sloužit druhým. Zkusme letošní
advent a Vánoce prožít v duchu Kristově. Nemějme Ho jen
plná ústa, ale mějme Ho plné srdce. A budou se dít
zázraky.
Přeji všem Vám pokoj Kristův,
Miloš Matys, pastor baptistického sboru v Brništi

Půjdem spolu do Betléma ...
Kdo by neznal tuto krásnou vánoční koledu a mnoho
dalších, které ve vánočním období často zazní a připomenou slavné památné místo - Betlém.
Vzpomeňme na nejznámější:
Já bych rád k Betlému, k Ježíšku malému ...
Nesem vám noviny z betlémské krajiny….
Pásli ovce Valaši při betlémské salaši …
Rychle bratři, rychle vstávejme, do Betléma honem
chvátejme ...
Možná, že ne všichni z mladé generace znají, co znamená
tento vánoční zvyk a co je vlastně BETLÉM? Podle
encyklopedie se jedná o výtvarné zobrazení příběhu o narození Ježíše Krista, rozšířené po celém křesťanském
světě a vyvozuje se z názvu města Betlém, na dnešních
palestinských územích, které je podle Bible rodištěm
Ježíše Krista.
Nejstarší doklady o betlémech pocházejí asi ze 4. století
z Itálie, v českých zemích zlidověly koncem 18. století.
Jedná se vždy o vyobrazení svaté rodiny s narozeným
Ježíškem ve chlévě, ke kterému přicházejí prostí lidé se
svými dary. Nechybí zde i tři králové - Kašpar, Melichar
a Baltazar. Betlémy bývají zhotoveny v různých velikostech ze dřeva, papíru, slámy, skla, keramické hmoty,
perníku aj. Jsou i takové, kde často žasneme nad důmyslným mechanickým zařízením, které způsobuje pohyb
lidských figurek i různého technického vybavení. Obdivujeme menší rodinné betlémy i velmi rozsáhlé a prostorné
v kostelích, muzeích a výstavách.
Ve světě jsou proslavené i naše české betlémy, z nichž
Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci jsou zapsány dokonce v Guinnessově knize rekordů. Jsou 17 m dlouhé,
obsahují 1398 figurek, z toho 133 pohyblivých. Nejcennější
a nejobdivovanější je Proboštův betlém v Třebechovicích
pod Orebem, prohlášený za národní kulturní památku.
V našem bližším okolí si můžeme prohlédnout výstavu
betlémů v Kryštofově Údolí. Letos nám však tuto podívanou nabízí i naše obec. V přízemí Obecního úřadu se připravuje výstava betlémů, pro nás určitě ta nejmilejší! Vždyť
tyto jesličky s postavičkami a zvířátky vytvořily naše děti
- žáci zdejší školy - vedeni svými učitelkami. Děti byly z vý-

roby betlémů nadšené a je chvályhodné, že jsou vedeny
k udržování starých zvyků - kulturního dědictví své vlasti.
O Vánocích vždy zjišťujeme, že betlémský zvyk stále mění
svou podobu a děj betlémů často spojuje historické
události s fantazií tvůrců. Nejen, že se obměňuje vzhled
figurek jejich oblečením i různým nářadím, ale i postavy se
objevují takové, jaké v té určité době žily. Takže dárek
Ježíškovi přináší vedle venkovanů i císař Karel IV. a o celá
staletí později i prezident T. G. Masaryk.
Dokonce jsme se v těchto dnech v novinách dočetli o tvůrci
řezbáři Jaroslavu Benešovi z moravských Loštic, který už
17 let zpřístupňuje svůj betlém, kde vytvořil řadu zajímavých osobností ze svého okolí i celé země. Návštěvníky
překvapí i postava známého vězně Kajínka, jak vzadu
prchá po provaze z okna věznice, nechybí zde náš největší
člověk obr Josef Drásal, ani řidič Roman Smetana, který
proslul svým přimalováním tykadel našim politikům.
Několikanásobná mistryně v plavání Hana Paloušková je
vyobrazená jako mořská panna.
Z výše uvedeného se můžeme domnívat, že betlémy se
někdy vlastně stávají i úsměvnou učebnicí historie. Jistě si
všichni přejeme, aby i další období znázorněná v betlémech nám přinášela i ve skutečnosti jen radost a štěstí.
Iva Tomková
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Těžba na Tlustci
Jako občan Brniště se velice intenzivně zajímám
o všechny okolnosti, které souvisejí s připravovanou
těžbou na Tlustci. Postupně jsem v této věci vstoupil do
jednání s řadou orgánů státní správy v Praze, v Liberci
i v České Lípě.
Cítím potřebu se vyjádřit k nabídkám předkládaným
těžařskou firmou. Těžař verbálně argumentuje vznikem
cca 45 pracovních míst. Pro posouzení významu tohoto
aspektu je navíc třeba vzít v úvahu, že se přínos netýká jen
oněch 45 lidí, ale cca 160 lidí, kteří tvoří rodiny potenciálních zaměstnanců. A tento fakt je nesmírně silným
argumentem, se kterým nemůže být nikdo nespokojen.
Slyším argumenty zastánců zahájení těžby, že 45 pracovních míst je v místním hodnocení skoro zázrak. Souhlasím.
Ale přesto mám především k rétorice zastánců těžby silné
výhrady. Především těžař o vytvoření pracovních míst pro
občany Brniště (rozumí se samozřejmě i Luhova a Grunova) POUZE MLUVÍ a slibuje. V současné době předložil
určitou nabídku pracovních míst. Měl by předložit seznam
kvalifikačních požadavků na své budoucí pracovníky, pak
by se mělo ověřit, kolik lidí v Brništi tyto požadavky naplňuje. Až se tito lidé skutečně najdou, měl by vzniknout právní
závazek těžaře, že tito lidé budou skutečně zaměstnáni.
Těžař asi skutečně určitá pracovní místa vytvoří, nepřijme
ale do nich z nějakých důvodů vhodnější lidi z České Lípy,
Liberce a ze vzdálenějšího okolí? Či nenahradí pracovní
sílu moderní technikou? I za předpokladu, že by cca 45 rodin získaným zaměstnáním mělo z těžby přínos, představuje to necelých 12% občanů. Zbývá 88% těch, kteří
mohou mít a možná skutečně mají jiný názor. Často se
v naší společnosti hovoří o demokracii, kde by se mělo
rozhodovat podle názoru většiny, a na to bychom neměli
zapomínat.

Vítání občánků
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Mezi další oblasti, které mě znepokojují patří, že není
vůbec řešena cena za rekultivaci kopce a tvorba a čerpání
rekultivačního fondu. Dále není řešena kontrola průběhu
rekultivace a především kontrola tvarování kopce ani
účinná ochrana občanů před prašností a hlučností.
Zásadně nedostatečně a bezohledně je doposud řešena
otázka nárůstu nákladní dopravy. Starosta naší obce
podmiňuje souhlas obce s těžbou vybudováním obchvatu
Luhova. Ač je to určitě vhodné opatření, považuji ho za
nedostatečné, neboť při zahájení těžby dojde obecně
k nárůstu nákladní dopravy i v dalších částech naší obce.
Podotýkám, že k navrhovanému obchvatu Luhova se Liberecký kraj, v jehož vlastnictví silnice je, vyjádřil prozatím
zamítavě. A měl by to být právě on, kdo by měl v tomto
směru spolupracovat. Jsou tady i ostatní obce (Velký
Valtinov) či města (Jablonné v Podještědí), která budou
dopravou zatížena. K oblasti dopravní zatíženosti obce
mám řadu dalších připomínek a návrhů.
Myslím, že v této fázi, která se nikoliv vinou obce Brniště
zdá být konečná před zahájením těžby, by se měly prověřit
a využít všechny možnosti zajišťování a prosazování
zájmů obce. Dovolím si tímto nejen doporučit zastupitelstvu, ale dokonce zastupitelstvo i požádat, aby zvážilo vyhlášení referenda na souhlas se zahájením těžby a zejména na podmínky případného zahájení těžby. Občany pak
vyzývám k plné podpoře přístupu pana starosty k těžbě.
Po dlouhém čase mám totiž konečně pocit, že se zde
promyšleně a cílevědomě jedná a pracuje pro blaho obcí
a spokojenost jejich obyvatel. Velice rád bych spoluobčanům důkladněji vysvětlil motivy svého jednání, obhájil svá
stanoviska a upozornil na některá další související nebezpečí. Tedy samozřejmě, pokud o to budou občané stát.
Ing. Pavel Samus

SPORT
Noví hráči podali dobré výkony
Informace v minulém Zpravodajství jsem ukončil
pozvánkou na utkání hrané na hřišti ve Sloupu proti Svoru.
Tento oddíl hraje ve Sloupu z důvodu rekonstrukce
vlastního hřiště. Zápas se celkem povedl a naši hráči
vyhráli zaslouženě 4:3, ale snadné to nebylo. V dalším
utkání jsme přivítali tým z Horní Libchavy. Toto mužstvo
patří k těm slabším a naši hráči vyhráli snadno 5:0.
Následovalo nejpovedenější utkání podzimu v Sosnové,
kde naši vyhráli jasně a zaslouženě 7:0. Domácí už v poločase prohrávali o pět branek a vůbec nevěděli, co se s nimi
děje. Následná dvě utkání by ani neměla být hodnocena.
Hráli jsme doma proti rezervě z Mimoně s výsledkem 2:6,
a potom v Kunraticích s výsledkem 2:8. Byly to ostudné
porážky a bylo potřeba na ně rychle zapomenout.
Závěrečná dvě utkání už splnila očekávání a zlepšení.
Nejprve doma proti Novinám jasná výhra 4:1, a potom
poslední zápas podzimní části v Oknech, kde zápas
skončil vítězně 3:0.
Před začátkem podzimu jsem informoval o několika
nových hráčích. Z těch bych chtěl pochválit Milana Trégra,
Vláďu Srbu, Milana Škváru a také Jirku Švimberského,
kteří svými výkony zlepšili kvalitu mužstva. Bohužel
výsledky ovlivňuje ještě jeden faktor - naši hráči chodí do
práce, a proto nebyli vždy schopni k utkání nastoupit v plné
sestavě.
Po posledním zápase v Oknech se konala valná hromada.
Na té byl mimo jiné zvolen nový předseda, kterým se po
odstoupení Mgr. Robina Horáčka stal Václav Žemlička.
Dalším bodem bylo hodnocení všech soutěží, dále pak
dostal slovo pan starosta. Hned poté jsme řešili zimní

přípravu, v jejímž rámci se zúčastníme zimního turnaje
v Mimoni. Na závěr jsme diskutovali nad přípravou
Sportovního plesu, který se koná 18. 1. 2014 v Kulturním
domě v Brništi. Na tomto plese nás čeká změna a po 15 letech bude hrát nová hudba L - MODUS z Loun. Všechny
Vás srdečně zveme.
Našim starším žákům se zatím moc nedařilo, neboť vyhráli
pouze jeden zápas v České Lípě - Dubici. V utkání ve
Starých Splavech domácí jasně vyhráli 11:1. Následoval
zápas doma proti Bukovanům, kde naši opět prohráli, ale
soupeř byl dost neukázněný a zranil našeho brankáře
Pavla Pavlovce. Následovalo už zmíněné utkání v Dubici
a naši žáci vyhráli jasně vysoko 10:3. Závěrečná kola už
přinesla jen porážky s týmy Žandova, Stráže p. R. a Hor.
Libchavy. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na
chodu žákovského týmu podíleli.
To naše starší přípravka už hrála mnohem lépe. Z počátku
sice zápasy ve Skalici a proti Kam. Šenovu prohráli. Další
utkání už byla vítězná. Nejprve v Zákupech vyhráli 5:2,
dále pak doma proti Oknům skončil zápas výsledkem 6:1.
Další souboj nás čekal v Žandově, kde opět vyhráli 9:4.
Poslední zápas podzimu se odehrál doma proti Hor.
Libchavě a po nerozhodném výsledku 3:3 získali naši
vítězství na penalty 3:2. I tady chceme poděkovat za
pomoc všem, kteří pomáhali. Během zimní přestávky by se
měl odehrát nějaký turnaj, který musíme ještě zajistit.
Všem lidem chceme popřát hodně zdraví v novém roce.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Za přání a pěkný dar, který jsme dostali od obecního úřadu
u příležitosti naší „Zlaté svatby“ dne 9. listopadu 2013
mnohokrát děkujeme.
Arnošt a Libuše Herbstovi
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SPORT
Brnišťáci v OVOV
Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit
pro žáky základních škol atraktivní pohybový program
s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů
- OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity
co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné
generaci školáků příležitosti, zkusit sportovní začátky
podobnou formou, jaká se osvědčila jim. OVOV je v podstatě desetiboj upravený pro žáky základních škol.
Najdeme zde klasické atletické disciplíny: 60 m, 1000 m,
skok daleký, hod míčkem, ale i další, které mají prověřit
právě všestrannost soutěžících: kliky, shyby, sed-lehy,
dribling kolem met, vzdálených od sebe 10 m, plavání,
skok přes švihadlo (všechny tyto disciplíny po dobu 2 minut) a trojskok sounož z místa. Pokud jste napočítali 12
disciplín, tak proto, že závodníci si mohou vybrat, zda
budou driblovat nebo poběží 1000 m a zda poplavou nebo
budou skákat přes švihadlo.
Tento projekt běží již čtyři roky a od jeho založení je do něj
zapojena i ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, kterou navštěvují
některé děti z naší obce. Součástí tohoto projektu jsou
i zimní pětiboje, upravené pro soutěžení ve vnitřních prostorách. Strážská škola se, jako host, zúčastnila 8. listopadu Ústeckého pětiboje všestrannosti, který se uskutečnil v Lounech. Soutěžilo se v pěti disciplínách OVOV
– trojskok snožmo z místa, hod medicinbalem přes hlavu,
skákání přes švihadlo po dobu 2 min., leh-sedy po dobu
2 min. a dribling na 10-ti metrovém úseku po dobu 2 min.
Družstvo tvoří čtyři dívky a čtyři chlapci. Do celkového

součtu se počítají tři nejlepší chlapci a tři dívky, dále pak
každý závodí sám za sebe v soutěži jednotlivců. Celá akce
byla doprovázena bohatým programem. Autogramiáda,
které se zúčastnil olympijský vítěz v desetiboji – Roman
Šebrle (mj. i spolutvůrce projektu OVOV), olympijská vítězka ve skoku vysokém – Miloslava Rezková Hübnerová,
náš současný nejlepší skokan o tyči Jan Kudlička, bývalý
vynikající trojskokan Jiří Vyčichlo, trojnásobný účastník
olympijských her skokan o tyči Štěpán Janáček,
medailová účastnice z letošního MS ve sportovním
aerobiku Adéla Citová. Dále byl k vidění vložený závod
osobností, kterého se mj. zúčastnil i hejtman Ústeckého
kraje.
Ve strážském družstvu se objevila Natálie Peluňková,
pocházející z Velkého Grunova.
Její výborné výkony ji vynesly
na krásné 2. místo ve své
kategorii, což je veliký úspěch.
Na stupně vítězů vystoupala ve
čtyřech z pěti disciplín:
Natálie Peluňková
– 2. celkově,
1. v driblingu (300 m),
2. v trojskoku (5,40 m),
3. v leh-sedech (73),
3. ve švihadlech (135)
a medicinbalem hodila 7,80 m.
Mgr. Robin HORÁČEK

Aerobik pro každého
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: POZOR ZMĚNA! Vždy v úterý a čtvrtek od 17:30 hod.
Vánoční pauza od půlky prosince do začátku ledna
Co se tam děje: Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu,
20 min posilování problémových partií, 10 min protahování
Cvičební pomůcky k dispozici: podložky, overbally, posilovací gumy
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičuje: Marcela Herbstová
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