ZPRAVODAJSTVÍ

Nenechte si ujít: 22. 10. - New retro party / 18. 11. - Večírek
seniorů / 21. 11. - Beseda o odpadech / 25. 11. - Rozsvícení
stromečku / 26. 11. - Retro diskotéka / 29. 11. - Zpívání v kapli

.
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LISTOPAD

ážení spoluobčané,

koncem léta to v Brništi opět žilo a jsem nesmírně rád, když vás
potkávám šťastné a usměvavé. Největší akcí bylo Brniště se baví, kdy
ve večerních hodinách vystoupil Michal David. Myslím, že akce se vydařila
a kdo přišel, odnášel si nezapomenutelný zážitek.

Děti se vrátily do lavic. Letos jsem měl tu čest přivítat v první třídě 14
prvňáčků. Byl to pro ně určitě vzrušující a významný den. Všem prvňáčkům
přeji, ať vstup do jejich nové etapy života je ten nejšťastnější. Už nebude tolik
času na hraní, ale více času budou trávit při učení. Rodičům i paní učitelce
přeji pevné nervy a ať jim jejich ratolesti dělají jen samou radost.
I mateřská škola přivítala nové kamarády. Kapacita školky je naplněna a to
jsme rádi. I malým školáčkům přeji, ať se jim ve školce líbí. 

Další významnou akcí byly dožínky, kde občané spolu se zemědělci oslavili
úspěšnou sklizeň letošní úrody.

Letošní počátek podzimu byl ve znamení komunálních voleb, ve kterých
jsme volili nové zastupitele obce. Celkem kandidovala tři uskupení Svoboda
a přímá demokracie, Nezávislá a moderní obec a MODERNÍ OBEC.
Po sečtení výsledků získalo všech devět mandátů (zastupitelů) uskupení
Nezávislá a moderní obec, byl to velmi překvapivý výsledek. Voliči rozhodli
podle svého uvážení, děkujeme jim za projevenou důvěru, vážíme si jí
a bereme to jako velký závazek. Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří
přišli vyjádřit svůj názor a přišli volit. Vážím si i všech, kteří se rozhodli
kandidovat a neuspěli, ale to se volbách stává. Předchozím zastupitelům
děkuji za odvedenou práci a přeji jim hodně úspěchů v dalším životě.
Novým zastupitelům přeji správné rozhodování, aby na nás mohli být
občané pyšní. 

V průběhu podzimu se můžete těšit na několik kulturních a společenských
akcí, na které vás samozřejmě srdečně zveme. Rádi vás přivítáme
na připravovaném Setkání rodáků Luhova, výsadbě sadu života za narozené
děti, Večírku seniorů, Rozsvícení vánočního stromečku a Zpívání v kapli.
Podralský nadační fond připravuje Svatomartinský jarmark. Snad si všechny
akce patřičně užijeme. 

Na závěr bych vám rád popřál krásný a pohodový podzim, ať nám dopřeje
ještě alespoň trochu toho hřejivého sluníčka a ať veselé podzimní barvy jsou
odrazem vaší výborné nálady
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Mgr. Michal Vinš, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2022
Poř.
číslo

Jméno

strana

Počet
hlasů

%

1.

Mgr. Michal Vinš

Nez. a mod. obec

487

12,3 %

2.

Ing. Igor Jediný

Nez. a mod. obec

437

11 %

3.

Ing. Marcela Herbstová

Nez. a mod. obec

439

11,1 %

4.

Mgr. Libuše Horáčková

Nez. a mod. obec

468

11,8 %

5.

Kateřina Zdobinská

Nez. a mod. obec

430

10,8 %

6.

Rudolf Valenta

Nez. a mod. obec

456

11,5 %

7.

Ing. Martin Čech

Nez. a mod. obec

429

10,8 %

8.

Pavel Rutterle

Nez. a mod. obec

413

10,4 %

9.

Petr Luft

Nez. a mod. obec

413

10,4 %

Moderní a nezávislá obec
SPD

MODERNÍ OBEC

9%
9%

82 %

STAVBY
okončujeme 3 stavební projekty, a to osvětlení
na chodníku u zinkovny, výtah v budově
úřadu a Kombinovanou sportovní střelnici.
Veřejné osvětlení na chodníku u zinkovny bude
dokončené a zprovozněné během měsíce října, občané se
budou po chodníku pohybovat bezpečněji. Výstavba
výtahu u budovy úřadu pokračuje, výtah bude
montován počátkem října a poté dojde k opláštění
konstrukce skleněnými bloky. Výtah by mohl být
funkční začátkem prosince. 

Práce na výstavbě Kombinované sportovní střelnice
probíhají podle plánu a předpokládané dokončení je
plánováno ke konci listopadu. Střelci by ji mohli
využívat od prosince 2022. 

Oprava silnice 3. třídy 27011 z Velkého Grunova směr
Jablonné v Podještědí pokračuje, byla změněna

technologie v jednom úseku, což vedlo k úplné uzavírce
silnice, ale bez této uzavírky by se stavba musela přerušit
a čekalo by se na přeložku vedení vysokého napětí. Byli
jsme ochotni přistoupit na využívání místní komunikace
přes Hlemýždí pro autobusovou dopravu, abychom
zachovali dopravní obslužnost v obci. Musíme to chvíli
vydržet, počátkem listopadu bude firma pokládat
asfalty. Investorem akce je Liberecký kraj, ale snažíme se
koordinačně pomáhat, aby rekonstrukce plynule
pokračovala. 

V říjnu zahájíme výstavbu chodníku v Luhově,
uvidíme, jak práce půjdou rychle a jaké bude počasí.
Pokud by počasí přálo, mohl by být chodník z 80% hotov
ještě v letošním roce. 

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

INFORMACE K ANKETĚ O ODPADECH
edávno jsme vám položili několik otázek
k problematice separátních odpadů. Výsledkem
byla nespokojenost s četností vývozu a velikostí
nádob. Na základě toho budeme žádat o dotaci na
zvětšení nádob k třídění plastu a papíru ze současného
objemu 120 litrů na 240 litrů, což by mělo být již
dostačující. Pokud ne, budeme to i nadále řešit k vaší
spokojenosti. Bytové domy budou mít nádoby o objemu
1100 litrů. Když půjde vše hladce, tak by nádoby mohly
být rozdávány na podzim roku 2023. Opravdu jsme

nečekali takový nárůst vytříděné složky. Jsme za to rádi,
je to moc důležité a věřím, že v tom budeme i nadále
pokračovat. 

Díky třídění se výrazně zvýší opětovné využití recyklátů. 

Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 24. 8. 2022
Značnou část programu zastupitelé věnovali
prodejům a pronájmům pozemků,
podrobnosti jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo na úřední desce. 

I tentokrát zastupitelé řešili
žádosti o dotace, bylo vyhověno Ymce
Sever, SDH Stráž pod Ralskem a ZUŠ
Mimoň. Také pan starosta informoval
přítomné o obdržených dotacích /
Kombinovaná sportovní střelnice,
chodník Luhov, varovné informační
systémy/ a vyzval k diskuzi i ostatní.

Na závěr starosta všem přítomným poděkoval za
účast a stanovil termín příštího jednání zastupitelstva,
které se bude konat na sále KD Brniště.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

a úvod starosta přivítal všechny
přítomné a následně
zastupitelstvo schválilo
ověřovatele zápisu. Úvodní část jednání
byla zaměřena na SDH Brniště,
schvaloval se dodavatel vozíku pro
hasiče a smlouva o dotaci s LBK
na pořízení zásahových kompletů.
V dalším bodě programu zastupitelé
schválili změnu vyhlášky
o nočním
klidu a apelují na spoluobčany, aby byl
dodržován. 

Dále pak zastupitelstvo schválilo triumvirát
o společném školském obvodu s obcemi Noviny
pod Ralskem a Stráží pod Ralskem. 


USTAVUJÍCÍ

ZASTUPITELSTVO
14. 10. 2022

17:00

VÝZVA K OŘEZU DŘEVIN
ádáme o spolupráci
vlastníky stromů a keřů,
případně i květin či travin,
které zasahují na veřejná prostranství
a zužují či snižují průchozí nebo
průjezdní profil komunikací nebo
komunikaci přímo pokrývají, aby tyto rostliny ořezali, to
samé platí i u chodníků. Přesahy dřevin znesnadňují letní
i zimní údržbu vozovek i chodníků nebo mohou
způsobit poškození komunální techniky při práci, či
zkomplikovat příjezd vozů záchranného systému. Je
nutné redukovat řezem i větve, které brání výhled
do křižovatky, na přechod pro chodce, na dopravní či
orientační značením apod.


Řez dřevin proveďte v souladu se sadovnickými
zásadami tak, aby nedošlo k jejich poškození.
Půdopokryvné dřeviny či byliny odstraňte na vnější
straně obrubníku od vozovky nebo chodníku. 

Dle § 7 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, je péče o dřeviny, zejména jejich
ošetřování a udržování, povinností vlastníků. Ořez
dřevin či bylin proveďte do 31. října. Po uplynutí této
lhůty budou kolizní větve odstraněny v nezbytně
nutném rozsahu pracovníky technických služeb obce. 

Děkujeme za spolupráci. 

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
těly bychom poděkovat za uskutečněný
výlet do divadla Brodway v Praze
na představení Mýdlový princ. Člověk čas
od času potřebuje vypnout, zapomenout na obyčejné
starosti všedních dnů, kterých máme určitě každý dost, a
tak jsme se opravdu těšily. Už když jsme nasedly
do autobusu, měly jsme příjemný pocit, že zažijeme něco
zajímavého a krásného. To nemluvím o tom, když jsme
usedly na místa v 5. řadě a když začalo představení
a před námi se v plné parádě objevil Martin Dejdar. Pak
už to začalo. Hrály se ty skvělé a známé písničky, které
nás v podstatě provázely celý život a od mládí jsme si je
zpívaly. Bylo to báječné, výkony účinkujících strhující.
Prostě jsme se bavily. Ještě jednou moc a moc díky
a kdyby bylo něco příště, už teď se moc těšíme.


ád bych poděkoval všem, kteří přispěli na mou
sbírku, ať už na transparentní účet nebo
do pokladničky, která byla umístěna v kanceláři
Obecního úřadu v Brništi. Moc si cením vaší pomoci.
Vybrané peníze použijeme na vybudování bezbariérové
koupelny v našem domě. Ještě jednou všem moc děkuji.

Petr Ječný

a transparentní účet pro pana Petra Ječného
bylo vybráno od všech dárců 23.160 Kč. Všem,
kteří přispěli, velmi děkujeme a vážíme si toho.
Obec Brniště tuto částku navýší o 20.000 Kč. Věříme, že
to Petrovi pomůže a ulehčí život celé rodině. Je to velký
bojovník a my všichni jemu i celé rodině přejeme hlavně
zdraví a ať se jim v životě daří.

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

L. Korpášová, M. Trlicová, L. Kolvrátníková
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ZŠ BRNIŠTĚ
ZÁŘÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
úkoly, spolupracovat s kamarády, rozvíjí své
komunikační dovednosti, vnímání, motoriku. Zkrátka se
posouvají stále dál. Přejeme jim, ať je jejich snaha,
vytrvalost a nadšení pro práci i nadále provází každý
školní den. 

Náš pedagogický tým usiluje o to, aby čas strávený
ve škole byl pro všechny děti příjemný, proto chodíme
za příznivého počasí ven, žáky také podporujeme
ve společných aktivitách a hrách i mezi třídami,
nebojíme se ani práce na počítači nebo interaktivní tabuli
o hodinách i o přestávkách. Dbáme ale i na odpočinek
během dne. Jsme rádi, když vidíme, že děti jsou ve škole
spokojené. 


kolní rok 2022/2023 je tu. Prvního září jsme
s radostí přivítali v budově ZŠ Brniště všechny
naše žáky po prázdninovém odpočinku.
Pro prvňáčky to byl velký den v jejich cestě za poznáním.
V doprovodu svých blízkých a učitelek z MŠ se vydali do
základní školy, kde je čekalo milé uvítání od paní
ředitelky, pana starosty, třídní učitelky, pedagogického
sboru i starších spolužáků.  

Byli opravdu odvážní, protože se i přes všechny obavy
zvládli představit a symbolicky si zazvonit na zvoneček.
Jejich první chvilky v lavicích prolínaly humorné
i dojemné okamžiky.  

Během počátečních týdnů ve škole se nejmladší žáci
zvládli zorientovat ve školní budově, ve své třídě
a většina se už vyzná i ve své aktovce i penálu. I tak
jednoduchá věc jako například zapnutí zipu, knoflíku
na oblečení, zavázání bot, srovnání sešitů do desek nebo
otevření krabičky na svačinu se může někdy žákovi
první třídy zdát jako neřešitelný problém. Během
prvních měsíců se ale všechny tyto záludnosti naučí
překonávat. Pokroky dětí jsou vidět opravdu každým
dnem. Postupně si zvykají na řád, který je pro školní
výuku nepostradatelný, učí se překonávat rozmanité

Za ZŠ Brniště Mgr. Dagmar Gottfriedová
Novinky v ZŠ a MŠ Brniště
Od září má naše škola nové posily v řadách
zaměstnanců:  

• Bc. Miroslava Kepka (učitelka ZŠ) 

• Mgr. Eva Nacházelová (učitelka MŠ)  

• Karel Vrána (školník)
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ZŠ BRNIŠTĚ
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FK BRNIŠTĚ / SSK BRNIŠTĚ
FK BRNIŠTĚ

Pavel Horáček, Mirek Kosina, Petr Gutkais, Martin Větrovský, Michal Kopecký, Jarda Zelenka, David Luft, Marek Havelka, Jarda Löbl, Zdeněk Bartoň a Pavel
Luft st., Jakub Sulja, Pavel Luft ml.,Standa Novák, Ondra Stand, Milan Trégr, Dominik Kopecký, Martin Holas, Matěj Vokřínek a Petr Luft

ak nám začal nový ročník fotbalové soutěže, letos
o třídu výš. Kádr zůstal pohromadě, jak skončil
minulý ročník ve 3. třídě. K prvnímu zápasu
cestovali naši hráči do sousedních Zákup. Těm se
v minulém ročníku moc nedařilo, a tak se čekalo, jak to
dopadne. Nakonec to bylo snadné utkání a jasná výhra
5:0. Následovalo utkání doma proti celku z Dubé. Tohle
utkání naši po velké převaze vyhráli 1:0. V dalším kole
nastoupili naši hráči v České Lípě proti Dubici. Tento
zápas jsme prohráli vysoko 1:10. Dalším soupeřem na
domácím hřišti byl Svor. V tomto zápase naši vedli po
prvním poločase o tři branky, hosté ale ve druhém
poločase přidali, ale více než snížit na rozdíl jediné
branky nestihli. K dalšímu utkání cestovali naši hráči do
dalekého Žandova. K tomuto zápasu chybělo 6 hráčů

základní sestavy (práce, zranění), a tak se čekalo, jak to
dopadne. V prvním poločase se hra vyvíjela vyrovnaně,
dokonce jsme dali první branku, ale víc se nám
nepovedlo a domácí vyhráli vysoko 5:1 i za pomoci
velice nepřesného rozhodčího pana Řeháčka staršího.
V následujícím utkání jsme prohráli na domácím hřišti se
Stružnicí 3:2. Další neděli jsme zavítali na hřiště PV FC
Polevsko, kde jsme inkasovali 6 branek s konečným
skórem 6:0. Náladu jsme si trochu zlepšili hned ve středu
na sv. Václava, kdy jsme hostili mužstvo SK Družba
Bukovany. Konečně jsme prolomili smůlu posledních
zápasů a vyhráli 4:2. Zato od Arsenalu ČL B jsme
v sobotu inkasovali 7 gólů.

Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu


SSK BRNIŠTĚ
Léto bylo fajn, my už se ale těšíme na závody
etní měsíce a příprava byla ovlivněna
rekreacemi a tábory dětí. Tréninky probíhaly
jako příprava na podzimní a zimní sezónu.
Zároveň jsme měli léto ve znamení náboru nových dětí.
Střelbu si v létě vyzkoušelo mnoho nových dětí, ale
vydrželi tři, kteří s námi začnou střílet právě
zmiňovanou nadcházející zimní sezónu. My už
vyhlížíme první závody a také se těšíme ze stavby nové
střelnice na Lesním zátiší.

Mgr. Klára Kaspe

r
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RYBÁŘI
LETOŠNÍ NOČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU VRATISLAV
Za věnované ceny do soutěže děkujeme obci Brniště
a panu Jaroslavu Kaminskému, který byl zároveň
účastníkem závodů. Poděkování patří rodině Trégrových
za občerstvení, které zajišťovali po celou dobu závodů. 

Velké poděkování za hladký průběh akce náleží panu
Bohuslavovi Eliášovi, řediteli závodu a rozhodčím panu
Milanovi Trégrovi a Pavlu Serdelovi. 


e soboty na neděli 6. 8. – 7. 8. 2022 proběhly
na rybníku Vratislav noční rybářské závody.
Zúčastnilo se celkem 34 soutěžících. Chytalo se
na dva odhozové pruty s navijákem. Úlovky se
uchovávaly v saku a rozhodčí průběžně během závodu
zapisovali body. Jejich výše závisela na druhu ulovené
ryby. Sumec za 200 bodů, jeseter 100 bodů, ušlechtilá
ryba – kapr, amur, úhoř a karas za 10 bodů. Nehodnotili
jsme bílou rybu a novinkou pro tento rok bylo losování
lovných míst při registraci soutěžících. 


Anna Serdelová, hlavní rozhodčí

Hodnotné ceny a poháry získali:
Největší rybu ulovil: Ladislav Szabo - jeseter - 116cm

S největším počtem bodů za ulovené ryby: 

1. místo pan Libor Bína – 170 bodů 

2. místo pan Ladislav Szabo – 120 bodů 

3. místo pan Michal Vinš – 60 bodů 


ÚPRAVY NA RYBNÍKU VRATISLAV V LETOŠNÍM ROCE
ráce kolem rybníku ještě nekončí. V letošním
roce došlo hned na jaře k prořezům stromů
na břehu rybníka a přibyly čtyři nové lavičky.
Došlo ke zpevnění břehů dřevěnými prkny, která
poskytla pila Brniště, a kamením, které nám dodal
kamenolom.  

Nezbytnou nutností je také sekání trávy kolem
rybníka, úklid znečištěných prostor a laviček, nejčastěji
od husic nilských. 

Všechny tyto činnosti provádějí rybáři dobrovolníci,
kterým záleží na tom, aby rybník Vratislav byl upravený,
uklizený a příchozí se k němu stále rádi vraceli. 

Místní občané, ale i návštěvníci naučné stezky, která
prochází právě kolem rybníku Vratislav, si zde rádi
posedí a odpočinou, ale zároveň po sobě někteří
nechávají velký nepořádek – obaly, lahve a nedopalky
z cigaret. Také výkaly po venčení pejsků jsou běžné,
a proto bychom chtěli všechny návštěvníky touto cestou
požádat o dodržování čistoty kolem rybníka. Děkujeme. 

 


Bohuslav Eliáš, správce rybníka
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DĚNÍ V EKOCENTRU
Máme za sebou také dožínky, na kterých se podílí
Ekocentrum nemalou měrou. Postarali jsme se
o výzdobu pódia i techniky, která byla letos zastoupena
třiceti traktory. Stan, ve kterém probíhaly dílničky
Ekocentra, byl obležen několika desítkami
tvorbychtivých dětí, které si mohly odnést náhrdelník
z korálků, panenku ze sena nebo zvířecí masku. 


áme tady podzim a pro nás v Ekocentru
Včelín začíná nový školní rok plný práce
a dětí.  


Co máme za sebou a co se nám povedlo?
O prázdninách proběhly týdenní workshopy jak
v Brništi, tak v Neukirchu v Německu. Myslíme si, že se
všechny tábory povedly a dětem se líbily, o to nám
lektorům jde především. 

Děti z DDŠ-Chrastava, které byly na táboře ve Včelíně
nám na naší vznikající Skleněné stezce vytvořily krásnou
skleněnou stužku a korálkové mandaly. Moc jim za to
děkujeme a doufáme, že si práci užívaly stejně jako my
dospělí. Další velcí pomocníci přijeli z Krásného Lesa.
Byli to malí hasiči a v rámci společně prožitého dne jsme
spolu navrhli a vyrobili další část stezky – pochozí
žebříček „bosou nohou“. Použili jsme přírodní materiály
a samozřejmě skleněné korálky. Malí hasiči ho hned
nadšeně vyzkoušeli. Poděkovat bychom také chtěli firmě
Pískovna Velký Grunov, která nám na stezku darovala
písek. 


Co nás čeká a nemine?
5. 10. 2022 nám začínají relaxační večery. Relaxační
klub pro ženy s možností si něco krásného vyrobit, dát si
dobrou kávu, zákusek v kavárně Jako Doma
a samozřejmě si popovídat se stejně naladěnými ženami.
Budeme začínat v 16 hodin, jednou za čtrnáct dní
ve středu. Na relaxační večer je nutné se vždy přihlásit
nejméně 3 dny dopředu.

6. 10. 2022 se také poprvé sejdou děti v rámci
ekokroužku. Kroužek bude probíhat každý čtvrtek
od 14:00 do 15:30 hod. a přihlášky je možné stáhnout
na webových stránkách: www.ekocentrumbrniste.cz 


Tým ekocentra Včelí

RELAXAČNÍ VEČERY
DATUM
05. 10. 2022

EKOKROUŽEK

TÉMA

DATUM

Upcyklace – výroba šperků z plastu

19. 10. 2022

Výroba závěsných lamp

02. 11. 2022

Výroba závěsných lamp –
kompletace

16. 11. 2022

Upcyklace – výroba tašek ze starých
šanonů

30. 11. 2022

Výroba dekorací na Vánoce

14. 12. 2022

Výroba dekorací na vánoční stůl,
výroba jmenovek

n
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TÉMA

06. 10. 2022

Zahájení, seznamování

13. 10. 2022

Procházka za listy – pozorujeme,
poznáváme, tvoříme

20. 10. 2022

Jablka – uskladnění a zpracování
ovoce

27. 10. 2022

Procházka do přírody – sběr
přírodnin pro tvoření

03. 11. 2022

Výroba krmítek pro ptáky ze dřeva

10. 11. 2022

Exkurze po minifarmě – péče o zvířata

24. 11. 2022

Příprava na advent - tvoření
z přírodních materiálů

01. 12. 2022

Pečení vánočních perníčků

08. 12. 2022

Ozdoby z přírodního materiálu
(tradiční ozdoby z přírodnin)

LUHOVÁCI
LUHOVSKÝ VÍCEBOJ
obdržely sladkou odměnu, voňavé perníkové medaile a
míč, který nás provázel celý den. 

Po dětech se do dějiště víceboje vrátili dospělí, s ještě

e sobota, 27. srpna, půl 9 ráno a na luhovském
hřišti to začíná ožívat. Pomalu se začínají scházet
soutěžící Luhovského víceboje. Všichni natěšení, co
že je to letos čeká, co jsme si to
na ně připravili. Nikdo do poslední
chvíle nevěděl, zda bude soutěžit jako
jednotlivec, dvojice nebo tým.
To všechno je tradičně pod pokličkou
do poslední chvíle.

Po zápisu soutěžících pomalu odbíjí
9. hodina a s ní oficiální zahájení. Už
není tajemstvím, že letos se
v desetiboji utkají trojice a všechny
disciplíny budou mít společné téma
a tím bude „míč“. Aby to bylo
spravedlivé, družstva se losovala. 

A už před námi stoji 8 natěšených
skupin. Všichni od první disciplíny
jedou na plno a pro svůj tým chtějí
podat ten nejlepší výkon. Názvy jednotlivých disciplín se
zdají být jasné, ale pod tradičními pojmy jako štafeta,
běh, kolo a podobně se skrývají jako každoročně
netradiční disciplíny. Všichni se skvěle baví a čas letí.
Po pátém úkolu je na čase dát prostor dětem a posilnit se
před dalším zápolením. 

I děti se do hry pustily s chutí a nasazením, každý by
rád vyhrál. Pro velký zájem dětí se nám povedlo
uspořádat i několik soutěží holek proti klukům. Kluci
měli menší nevýhodu, bylo jich o pár více, ale statečně
s děvčaty soupeřili. Děti si vyzkoušely například štafetu,
pin pong, fotbal a vedly si skvěle. Za své výkony

větší chutí a motivací dotáhnout zrovna ten svůj tým
do vítězného konce. A komu že se to letos nakonec
povedlo? Vítězem se stal tým ve složení Míša, Terka
a Míša. Na druhém místě bylo družstvo Pavel, Míša
a Jarča a na třetím místě Saša, Světla a Lenka. 

Když si všichni užili stupně vítězů, přišla na řadu
hasičská pěna, za kterou děkujeme brnišťským
a zákupským hasičům. A po pěně už jen volná zábava.

Bylo to s vámi, jako každý rok, skvělé. A jak jsme již
avizovali, všechno se má v nejlepším ukončit, proto jsme
se rozhodli, že i Luhovský víceboj byl letos tím
posledním. Bylo to takové naše miminko a cítíme, že už
vyrostlo a my chceme jít dál. Máme celý rok na to,
abychom vymysleli, čím tuto zábavnou akci nahradíme
a slibujeme, že to nehodíme za hlavu a že uděláme
maximum, aby i ten další nový začátek stál za to.

Na závěr bychom moc rádi poděkovali sponzorům.
Vážíme si vaší podpory a chuti podpořit kulturní život
v naší obci. 

Nina a Michal Vinšov

i
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YMCA
SÍŇ SLÁVY L7
užická sedmička se v naší obci konala již
po dvacáté čtvrté, a tak není divu, že se dá nejen
získat titul „Lužický mazel“, ale po deseti
úspěšně zdolaných pochodech může šlaper vstoupit
i do „síně slávy“. Letos tuto metu překonali dva borci
Michal Bicenc (z Děčína) a Pavel Procházka (z Kladna).
Rádi bychom se jich tedy dnes zeptali na pár otázek,
před tím ale ještě trochu čísel k letošnímu ročníku 2022.

Délka hlavní trasy byla 88 kilometrů, obsahovala
8 kopců (z toho 7 kopců sedmistovkových). V průběhu
trasy se muselo překonat výškový rozdíl 2 500 metrů.
Na start se postavilo 100 odvážných. Hlavní trasu
zdolalo úctyhodných 55 šlaperů a šlaperek. Dílčí trasy
noční a denní úspěšně absolvovalo 19 účastníků. Jednou
z často kladených otázek od vás sousedů je: Kolik lidí
z naší vsi vyráží na tento dálkový pochod? Letos se na
start postavilo 15 „rodáků“ a medaili si jich odneslo
5 (Květa Kabátníková, Jáchym Kuc, Luko Kuc, Marie
Matysová a Tomáš Matys). Zanechme ale statistik,
a raději pohovořme s našimi oslavenci.


Pavel: Chtěl jsem po svých toulkách Krkonošemi
vyzkoušet také něco delšího, díval jsem se
na dalkovepochody.cz, a tam našel ve vyhovujícím
termínu L7, tuším že bylo již po termínu přihlášení, tak
jsem napsal Lukovi, jestli je možné se ještě přihlásit,
a vyšlo to. První L7 byla jediná z 11, kterou jsem
nedokončil, skončil jsem tuším kolem 65 km před Klíčem
a volal si Lužické taxi.

Co se ti na pochodu L7 líbí, že tě to každý rok táhne
vracet se?


Michale a Pavle, letos jste úspěšným zdoláním L7
vstoupili do „šlaperské síně slávy“, jak slangově říkáme
– máte deset zářezů. Ani jeden nemáte vazbu na Brniště.
Vzpomínáte si, jak jste se k pochodu dostali?


se známými šlapery a
samozřejmě Lužické hory, které jsem díky této akci
vlastně "objevil".

Máš nějakou příhodu, která ti za ty ročníky utkvěla
v paměti a rád či nerad na ni vzpomínáš?


Michal: Líbí se mi ta atmosféra a filozofie, kterou tu má
Luko nastavenou. Nejedná se o závod, a tak se celý
pochod nese v pohodovém duchu. Nikdo neřeší časy,
pořadí, jak rychle kdo jde. Řešíme maximálně to,
abychom nepřišli moc pozdě a kuřátko, na které se celou
cestu těšíme, nevychladlo moc. (Děkujeme tímto všem,
co pro nás to skvělé zázemí a jídlo v Brništi připravují ‒
jsou neuvěřitelní a patří jim veliký dík.)

Pavel: Líbí se mi vše ‒ organizace akce, setkání po roce

Michal: Byla to čistě náhoda a jsem za ni moc rád.
Prostě jsem chtěl zkusit dálkový pochod, tak jsem hledal
něco, co se bude konat v našem regionu a na internetu
narazil na L7. Ročně chodím pouze jeden dálkový
pochod, a tak jsem rád, že jsem tenkrát narazil zrovna
na Sedmičku, Lukovu severočeskou Lužickou :).


Michal: Není to příhoda, jen lužickohorská šlaperská
zkušenost. Za ty roky jsem poznal to, že pokud chceš mít
hezký výhled z Luže, udělej si na ni výlet mimo L7.
Na sedmičce je na Luži buď tma, ranní mlha nebo prší

.
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Michal: Bude to bolet, ale ta bolest je jen v hlavě a
stejně jednou odejde. Vzpomeňte si, jak dobře chutná
jídlo, po jakémkoliv delším výletě. Tak jak asi může
chutnat večeře po Sedmičcce? -> Do třetice veliký dík
všem, kdo se na organizaci podílejí. Nemá to chybu a
přeju si, ať se sedmička moc nemění a zůstane taková,
jakou ji znám a mám rád :)

Pavel: Vyzkoušet si před tím alespoň 50 km pochod.
No, a když už si myslím, že nemůžu, dát si půl hodinky
pauzu a zkusit pokračovat dál. Dávat si dílčí cíle a
neupínat se na to, že do konce je třeba ještě 50 km. Ale to
je můj pohled na věc, každý to může mít jinak.

Pánové, děkuji vám mnohokrát, že jste se s námi
podělili o vaše zážitky, zkušenosti, ale i za vaše rady pro
mladé a nadějné šlapery. Vynasnažíme se, abyste se k
nám vždy rádi vraceli a odnášeli si jen ty nejintenzivnější
prožitky, které nejsou vždy možná zprvu příjemné, zato
se nám silně vryjí do paměti a rádi na ně po letech
vzpomínáme.


Pavel: Těch příhod bylo mnoho a na žádnou
nevzpomínám s odstupem času ve zlém. Namátkou: šli
jsme ještě se dvěma šlapery z Chřibské směrem
na Studenec a já na dřevěné lávce za obcí uklouzl
a spadnul do příkopu u silnice. Zlámal jsem při tom obě
nově pořízené hůlky. Podařilo se mi ze dvou zlomených
poskládat jednu funkční a na Studenci mi kolega, který
již nechtěl dále pokračovat, půjčil své. L7 jsem nakonec
s půjčenými hůlkami dokončil. Díky, Petře! Další
příhodu si vybavuji z výroční retro L7 ‒ proti mně mezi
ohradníky v úzké uličce běžela bučící kráva. To jsem
trochu znejistěl, ale minula mě a běžela dál. No,
a na závěr nemohu nezmínit, že každá cesta na Brnišťák
je pro mne malým dobrodružstvím :-)

V čem tkví tvůj úspěch, že vždy dojdeš do konce?

Michal: Zeptejte se těch milých lidí, kteří pro nás dělají
to výše zmíněné kuřátko s hranolkama. V čem tkví ten
jejich úspěch, že to mají vždycky tak skvělé, a my se na to
celý rok a celou cestu těšíme a je to pro nás jeden
z hlavních cílů, který nám pomáhá nemyslet na unavené
nohy. (Druhý veliký dík lidem z kuchyně v Brništi.)

Pavel: Mít něco natrénováno, pohodlné boty a zbytek
je v hlavě.

Kdybys mohl dát radu novým šlaperům, kteří nemají
zkušenosti s dálkovými pochody a rádi by L7 zdolali
napoprvé, co by to bylo?


Děkujeme také našim partnerům za
jejich neutuchající přízeň – BJB
Brniště, obci Brniště, firmě Glass
M e t a l s . r. o . , D r. O e t k e r a
NaCestu.cz.

za YMCA tým L7 Luko

SELEŠKA - NÁŠ TÝM

SELEŠKA - OBJEVUJEME AMERIKU

ŽÍT - POKOUŠÍME SE ZACHRÁNIT

SKAUTI - DOBÝVÁNÍ DRAČÍ SLUJE
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ČÁPI
MONITORING HNÍZDĚNÍ ČÁPŮ BÍLÝCH
Ve druhé polovině 20. století došlo v přírodě
k rozsáhlým změnám, které měly většinou negativní vliv
na všechny organismy, tedy i na čápy. 

Počty čápů bílých se začaly snižovat. Čáp bílý (Ciconia
ciconia) je zařazen podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny a vyhlášky MŽP ČR
č. 395/1992 Sb. mezi zvláště chráněné živočichy
do kategorie „ohrožených“ druhů.

V Červeném seznamu je čáp bílý zařazen do kategorie
NT – téměř ohrožený druh. 

Proto je třeba těmto brodivým ptákům všemožně
pomáhat, především obnovou rovnovážného stavu
v zemědělské krajině, čili realizací tzv. „ekologického
zemědělství". Je nutné pečovat o čapí hnízda jejich
čištěním, opravou a úpravou, budovat kvalitní a vhodné
umělé hnízdní podložky, zachraňovat handicapovaná
mláďata na hnízdech a soustavně stále objasňovat dosud
nepoznané biologické údaje ze života čápů i pomocí
kroužkování mláďat na hnízdech. 

Celkově je možno konstatovat, že úspěšnost hnízdění
čápů bílých byla v roce 2021 v Libereckém kraji
nadprůměrná - s výjimkou okresu Semily, kde byla
vyvedena pouze 3 mláďata. V okrese Česká Lípa bylo
vyvedeno 32 mláďat, v roce 2020 jich bylo 20, v okrese
Liberec 33 mláďat - v roce 2020 jich bylo 21, v okrese
Semily 3 mláďata, v roce 2020 žádné. Celkem 68, v roce
2020 tedy pouze 41 mláďat.

V roce 2020 na 17 hnízdech bylo vyvedeno 41 mláďat,
v roce 2019 na 14 hnízdech 36 mláďat, v roce 2018 na 15
hnízdech 45 mláďat a v roce 2017 na 16 hnízdech 38
mláďat. 

Monitoring přinesl další nové výsledky v objasňování
biologických a etologických poznatků života čápů,
tahových cest, délek života apod. 


ako každý rok i letos v roce 2022 zahnízdili čápi na
komíně ve Velkém Grunově. Přiletěli na začátku
dubna a
pan domácí se hned začal
starat
o obnovu hnízda. Po námluvách začaly rodičům
starosti jako každé jiné rodině, která čeká přírůstek.
Radostnou událost čapí táta oznamoval 21. června.
„Máme dvojčata,“ klapal zobákem. Po necelém měsíci
začal trénink létání, nejdříve na komíně a první ostrý let
zahájil prvorozený druhého srpna. Druhorozená se
nenechala zahanbit a den na to absolvovala taky první
let. Tak jak bylo minulé období pro čápy těžké - úmrtí,
nevylíhnutí, covid.., tak tento rok byl pro tuto čapí
rodinku příznivý. 21. 8. odletěli mladí, 31. 8. rodiče.
Snad dobře doletěli. 


Jako ukázku toho, co obnáší monitoring čápů
přikládám:
Čápi jsou v naší vlasti jedněmi z nejpopulárnějších
a nejsledovanějších ptáků. Je to dáno jejich vzhledem
a u čápa bílého také tím, že svá hnízda často staví
v bezprostřední blízkosti lidských domovů. Podílí se
na tom i role, která mu byla přisouzena ve vztahu
k člověku. Týká se to nejen „nošení“ dětí, ale i známé
pranostiky: „Na svatého Řehoře čáp letí přes moře...“,
čápů jako důležité součásti heraldiky, obrazů a kreseb
našich známých umělců, apod... Čápi se tedy těší mezi
lidmi velké oblibě, ale v krajině mají i kladný a velice
důležitý ekologický a ekonomický význam. V dnešní
době tvoří hlavní složku potravy čápa bílého hraboš
polní. Jeden hnízdící čáp uloví za jeden den až 44
hrabošů. Jeden hraboš spotřebuje za jeden rok cca 2 kg
obilí. Čápi pochopitelně loví i jiné obratlovce, jako jsou
drobní savci (např. krtek obecný), obojživelníci, plazi,
plevelné rybky a nepatrně i ptáci. Nepohrdnou ani
mršinami. Hojně vyhledávají hmyz, zejména brouky,
sarančata, kobylky apod. Mláďata hodně krmí žížalami
a plži, občas i zelenou hmotou, jak ukázalo zjištění ZO
ČSOP Ciconia Roudnice nad Labem. 


hlídač čápů u č.p. 109, IJ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

na oplátku rozšiřují obzory moderního světa nám
ostatním. 


řetí zářijovou neděli jsme opět měli možnost
přivítat 4 nové občánky Brniště. Jsem rád, že
máme v obci stále nové a nové děti a že se tak
rozrůstá naše příští generace, která je pro naši
budoucnost nesmírně důležitá. Není jen na rodičích, jak
budou úspěšní a vychovaní, neboť my všichni starší se
podílíme na výchově těch nejmladších a ti mladší

Přeji všem nově narozeným i jejich rodinám do života
jen to nejlepší, hlavně štěstí, zdraví a lásku. 

Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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KŘÍŽOVKA / POZVÁNKY

POZVÁNKY / INZERCE
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A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč. Příspěvky procházejí redakční úpravou. Redakce si vyhrazuje právo upravovat příspěvky po stylistické
stránce. Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových
stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec Brniště.”
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