BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
tak jsme se dočkali podzimu a nastal čas pro další číslo Zpravodajství. Úvodem bych chtěl upozornit, že existuje časový
odstup minimálně 10 dnů od napsání mého příspěvku do vydání a doručení Zpravodajství do Vašich rukou. Proto nemohu
někdy aktuálně reagovat na události, které se přihodí v tomto období. Bylo tomu tak i začátkem srpna, kdy po tropických
vedrech přišel silný přívalový déšť a v kombinaci s blátem z čerstvě zoraného pole způsobil problémy v části Velkého Grunova
u křižovatky na Kamenici. Odstraňování následků tohoto živlu trvalo několik dní a zapojili se do něj místní hasiči, pracovníci
obce, zemědělské firmy a občané z postižených domů.
Radost můžeme mít z toho, že na konci srpna úspěšně proběhla kolaudace víceúčelového hřiště a v rámci zahájení školního
roku bylo slavnostně předáno k užívání žákům i ostatní mládeži a veřejnosti. Je potěšující, že se hřiště využívá každý den.
Slušným zacházením by se mělo docílit, aby sloužilo a vydrželo všem co nejdéle. Rovněž byla koncem prázdnin dokončena
výměna lehké střešní krytiny na budově základní školy ve Velkém Grunově, a tak jsem rád, že nám do školy nebude již
zatékat. Sedmého září proběhly v areálu Lesního zátiší XI. Krajské dožínky. Počasí nám přálo, účast návštěvníků byla velká,
program bohatý a myslím, že akce se celkově podařila. Nyní je už na místní zemědělské společnosti, aby v obnovené tradici
pokračovala i v příštím roce. V rámci dlouhodobého záměru postupné opravy kostela sv. Mikuláše se podařilo sehnat
300 tis. Kč a opravila se první část střechy. I v dalších letech nás čeká hledání finančních zdrojů pro pokračování již
započatého, neboť kostel tvoří dominantu obce a je jedním z nejstarších v našem kraji.
Znovu připomínám možnost přihlásit se k zasílání varovných sms v krizových situacích. Tuto bezplatnou nabídku
by měly využít hlavně rodiny, které bydlí poblíž potoků a jsou ohrožovány povodněmi. Vhodná je také pro
informování občanů Luhova, protože zde není obecní rozhlas.
Opět se stále častěji začíná hovořit o zahájení těžby na kopci Tlustec. Zastupitelstvo na svém jednání v dubnu vyjádřilo
nesouhlas v jejím pokračování. Důvodem je obava o ochranu zdraví, bezpečnosti a majetku občanů a velká zatíženost obce
dopravou. Ze strany firmy je avízovaná těžba 840 tis. tun ročně, což není malé množství, a tím by se zásadně ovlivnil život
v obci minimálně na dalších 20 let. Těžařská firma v současné době předkládá ničím nepodložené sliby a předsevzetí, co
všechno pro obec za souhlas k těžbě udělá. Zároveň na konci září přišlo Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR,
které zrušilo výjimku povolující těžbu, kterou předtím vydal Liberecký kraj.
Na závěr bych Vám chtěl popřát hodně pohody, klidu a krásných podzimních slunečných dnů.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

V tomto čísle najdete:
Rozhovor s novým velitelem hasičů
Anketa: Jak se vám líbí nové hřiště?
Těžba na Tlustci?
Zprávičky, informace a pozvání místních spolků

Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 30. října a 27. listopadu 2013
od 17 hod v sále KD v Brništi.
K jednání jste srdečně zváni.

Nenechte si ujít
Vítání občánků v neděli 13. října ve 14 hod v KD Brniště
Díkůvzdání v neděli 13. října v 15 hod v Oáze
Přednáška odpadové hospodářství v úterý 15. října od 15 hod v sídle ZOD
Volby do Poslanecké sněmovny v pátek a v sobotu 25. až 26. října
Z Grónska až do Brniště v sobotu 9. listopadu od 16 hod v Oáze
Členská schůze SŽ Eva v pátek 29. listopadu od 18 hodin v KD Brniště
Mikulášský adventní koncert v pátek 6. prosince v 18 hod v kostele sv. Mikuláše
Mikulášská nadílka v sobotu 7. prosince ve 14 hod v KD Brniště
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce na svém 32. a 33. zasedání ve dnech 28. 8. a 25. 9.
probralo několik bodů, které se týkaly, jak bývá pravidlem
i při jiných zasedáních, žádostí o koupi pozemků, schvalování věcných břemen a schválení rozpočtového opatření.
Zatím bez konkrétního stanoviska jsme se seznámili s nabídkou na zhodnocení vkladů u Komerční banky, kde má
obec zřízen účet. Tuto záležitost budeme dál řešit při dalších
zasedáních. Schválili jsme dodavatele stavby mostku na
Brnišťském potoce. Mostek je v havarijním stavu. Neodsouhlasili jsme smlouvu o zřízení věcného břemene pro společnost ČEPS a.s., týkající se navýšení elektrického vedení
Babylon-Bezděčín. Požadujeme uložení elektrického vedení
do země. Pro nové dětské hřiště a sportoviště, které již mnozí
užíváte a jste s ním, jak doufáme spokojeni, jsme schválili
provozní řád. Také byl vytvořen a schválen nový Povodňový
plán obce. Proběhla územní řízení k plánované stavbě

chodníků ve Velkém Grunově a na návsi v Brništi, k čemuž
jsme též schvalovali potřebné smlouvy, týkající se dotčených
pozemků. Mluvili jsme o opravě přízemní místnosti v budově
OÚ, která má v budoucnu sloužit k setkáním ZO, různým
poradám, školením, k vítání občánků, svatbám,… vytvoříme
k tomuto poptávku a necháme zpracovat projekt.
Na posledním zastupitelstvu jsme vedli delší diskusi s panem
Petrem Houskou, jenž zastupuje firmu Kamenolom Brniště.
Vyjádřil touhu a ochotu k dialogu o těžbě se zastupitelstvem
i dalšími občany obce Brniště, kde by měla firma šanci
prezentovat a obhajovat své záměry. Vyjasňovali jsme si
vzájemná stanoviska a hledali řešení jak spolu komunikovat,
aby to bylo k vzájemné spokojenosti. Z řad zastupitelů
zaznívaly hlasy proti těžbě i pro těžbu. Budeme o tom někdy
příště ještě hovořit. Pro Zpravodajství zapsal Miloš Matys

OÚ INFORMUJE
Informace k volbám
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek
dne 25. října 2013
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu
dne 26. října 2013
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Místo konání voleb
ve volebním okrsku č.1
pro voliče, kteří jsou hlášení k trvalému pobytu v Brništi – části Brniště, Hlemýždí a Jáchymov
volební místnost: budova obecního úřadu Brniště čp. 102 – přízemí (infocentrum)
ve volebním okrsku č. 2
pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Brništi – části Velký Grunov
volební místnost: budova školy Velký Grunov čp. 104 – přízemí
ve volebním okrsku č. 3
pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Brništi – části Luhov a Nový Luhov
je volební místnost: budova Luhov čp. 42 – přízemí
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem
nebo cestovním průkazem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Vzhledem ke zkrácení lhůty dle § 55 odst. 1 zák. o volbách do Parlamentu ČR budou hlasovací lístky každému voliči dodány 1 den
přede dnem voleb, tj. nejpozději 24. října 2013. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Zimní provoz sběrného dvora
Od 1.10 2013 do 31. 3. 2014 přechází sběrný dvůr na zimní režim
čtvrtek 12 - 17 hod
•
sobota 14 - 17 hod
Bezplatně je možné odevzdávat směsný odpad tříděný na plasty, papír, sklo, zářivky a úsporné zářivky, lednice a další
elektrozařízení a nadměrný odpad.
Platí se za uložení nebezpečného odpadu
• stavební suť z demolic, asfaltové lepenky (IPA), eternit – 300 Kč za plný vozík za automobil (případně alikvotní část)
• osobní pneumatika – 42 Kč za kus • nákladní pneumatika – 147 Kč za kus
SD nepřebírá prošlé léky ani bioodpad, jako jsou větve, tráva a další. Tyto odpady řeší občan kompostováním, respektive
odevzdáním léků do lékárny.

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov do 30. 11. 2013
Co vše můžete darovat? Letní a zimní oblečení (dětské, dámské, pánské) • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) • Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené • Peří, péřové i vatované přikrývky, polštáře, deky, spací pytle • Veškerou nepoškozenou obuv
Věci, které vzít nemůžeme: Znečištěný a vlhký textil, matrace, koberce
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Všem dárcům děkujeme

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Sbor dobrovolných hasičů naleznete téměř v každé obci, a ani u nás nechybí. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů (JSDH) má nezastupitelnou úlohu v Brništi, Luhově a Velkém Grunově a na základě veřejnoprávní
smlouvy působí také v Pertolticích a v Novinách. Obec má zákonnou povinnost zřídit jednotku, která je začleněna
do seznamu jednotek Požárního poplachového plánu v Libereckém kraji. Nedávno do funkce nového velitele
brnišťské jednotky nastoupil pan Petr Ječný. A tak jsem od něho získala několik informací, které jistě budou
zajímat i Vás.
Je to tak. Průměrně vyjíždíme k 20 událostem ročně. Za
Mohl byste nám, pane Ječný, nejprve svůj tým předletošní rok jsme zatím byli u 11 událostí, z toho dva výjezdy
stavit?
mimo náš hasební obvod. Jednotka je zařazena do
Náš Sbor dobrovolných hasičů má v současnosti 26 členů,
kategorie JPO III/I, to znamená, že je předurčena k hašení
z toho 11 je zařazeno do výjezdové jednotky. Mezi členy
požárů, likvidaci nebezpečných látek a technické pomoci.
patří Petr Gutkais, Rudolf Valenta ml., Radek Urban,
Dále
pomáháme doplňovat vodu při leteckém hašení.
Michal Kopecký, Pavel Svoboda, Jaroslav Svoboda ml.
a Zbyněk Kožmín. Těší mě, že mohu uvést i jména našich
nových členů - Jiří Hátle, Vladimír Peřina a Karel Vágner.
Jednotka pro svoji akceschopnost potřebuje materiální a technické vybavení, o jaké se jedná?
Naše vybavení tvoří vozidla CAS 25 – Š 706 RTPH
a DA 12 – A 31 s PPS 12, dále máme dvě motorové pily,
elektrocentrálu, plovoucí a kalové čerpadlo a také čtyři
dýchací přístroje.
Mohl byste čtenářům podrobněji představit činnost?
Oni to totiž nejsou pouze samotné výjezdy k událostem, že?
Scházíme se pravidelně každý pátek. Jsme zaměstnáni,
a tak nám pracovní povinnosti brání, abychom se vždy
sešli v plném počtu. Akceschopnost JSDH je možná pouze
za předpokladu, že se všichni členové zúčastňují a podroPetr Ječný (vpravo) na historickém hasičském voze
bují povinným školením. Jednou za dva roky musí mít
členové výjezdové jednotky také zdravotní prohlídku.
U technické pomoci bych se ráda zastavila. Bohužel
Každoročně se velitelé a strojníci zúčastňují cyklického
školení na útvaru Hasičského záchranného sboru v České
část domů v našich obcích leží v záplavovém území,
Lípě a po pěti letech absolvují přezkoušení. Všichni čleať už Brnišťského či Panenského potoka. On i přívanové výjezdové jednotky se musí starat o svěřenou výzbroj
lový déšť nebo větrná smršť dokáží napáchat své!
i výstroj a také o techniku.
Ano, to jsou chvíle, kdy jsme zde, abychom bezprostředně
Vaši působnost jsem již zmínila v úvodu. Je tomu
či následně poskytovali pomoc a pomáhali našim spoluopravdu tak, že působíte v rámci potřeby i v okolních
občanům. Děje se tak na žádost starosty obce při nečekaných událostech. Je to pro nás někdy náročné, protože
obcích?
zároveň si musíme plnit své pracovní povinnosti. Když není
Do našeho hasebního obvodu spadá Brniště, Luhov, Velký
zbytí, obec provádí refundaci zaměstnavateli. Ale jsou
Grunov a také Noviny pod Ralskem a Pertoltice pod
i veselejší povinnosti. Kromě výjezdů k zásahům máme
Ralskem. Poslední dvě jmenované obce za zajištění
také dohled nad kulturními akcemi (např. plesy, pouť,
služeb hradí na základě veřejnoprávní smlouvy do rozdožínky, otvírání stezky hastrmanů, pálení čarodějnic nebo
počtu naší obce příspěvek.
dětský den).
Osobně věřím, že i čtenáři si myslí, že je dobré a poPovídáme a povídáme o jednotce, co kdybyste něco
třebné hasiče mít. Zároveň, kdyby to bylo možné, přáli
prozradil také k Vaší osobě?
bychom si, abychom Vás nepotřebovali. Přání pěkné,
U hasičů jsem devátým rokem a „hasičina“ je můj koníček!
ale těžko uskutečnitelné. Statistiky Vašich výjezdů
Je fyzicky i psychicky náročný a také nebezpečný. Přináší
naznačují něco jiného, že?
mi však dobrý pocit, když mohu někomu pomoci v nouzi.
A dělám ho s partou dobrých a správných lidí. A to mě baví
a bavit bude.
Tak to je opravdu milé osobní vyznání.
Rád bych využil možnosti a vzkázal čtenářům, že uvítáme
v naší zbrojnici každého, kdo by se chtěl stát dobrovolným
hasičem a členem naší jednotky. Zároveň bych chtěl
poděkovat všem současným členům výjezdové jednotky
za dobrou práci a přeji jim, aby se z výjezdů vraceli vždy
živí a zdraví.
To samozřejmě přeji i já Vám, připojuji se k poděkování za práci všem dobrovolným hasičům a děkuji za
rozhovor.
Mgr. Daniela Pastorková
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje v PNF a ZOD Brniště?
Zemědělství žije
Dne 6. září se uskutečnil Den otevřených dveří ZOD Brniště a.s., nazvaný „Zemědělství žije“! Téměř pět set dětí ze třinácti
základních a mateřských škol z blízkého okolí a široká veřejnost přijela a přišla navštívit Brniště, aby absolvovala prohlídku
zemědělské farmy Velký Grunov, seznámila se s prací rostlinné výroby a prohlédla si stroje zemědělské techniky. Pro malé
děti byly připraveny i výtvarné a pohybové aktivity a pro větší naučná soutěž „Poznáváme zemědělství“. Všem, kteří nám
pomáhali akci uskutečnit, velmi děkujeme a těšíme se zase v příštím roce!

Brnišťské děti obdivují zemědělskou techniku

Čerstvě narozené telátko

Dřevosochání v Jonsdorfu
Ve dnech 20 - 22. září 2013 se v německém Jonsdorfu konalo Dřevosochání, na němž vznikaly postavy z pohádek
a pověstí, které budou dále zdobit pohádkovou stezku v Jonsdorfu. Partnerem tohoto česko-německého dřevosochání byl
Podralský nadační fond ZOD. Věříme a doufáme, že spolupráce, kterou jsme navázali s městem Jonsdorf, povede k dalším
společným projektům, a že v příštím roce budou na workshopu v Čechách vznikat sochy, které budou dále zdobit i Brniště.

Petr Kubíček na zahájení Dřevosochání

Jeden z mistrných
výrobků ozdobí pohádkovou stezku v Jonsdorfu

Přednáška na téma odpadové hospodářství
V rámci projektu „Šance pro zdravou budoucnost regionů Podralsko a Hornolužicko“ se
15. října od 15 do 17 hodin bude konat přednáška na téma
Osobní odpovědnost za místo, kde žiji, znečišťování ovzduší a černé skládky.
Přednáška proběhne v zasedací místnosti ředitelství ZOD a je určená pro širokou veřejnost i zastupitele.
Úvod moderuje Daniela Pastorková
Přednáší Kathrin Niebuhr: Třídění odpadu v Německu, rozbor a zkušenosti v praxi
Jana Panáčková Feixová
Helena Mojžíšková
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ZE ŽIVOTA V OBCI
Co se děje v PNF a ZOD Brniště?

Brnišťský kostel sv. Mikuláše

EKOKROUŽEK
Zveme všechny děti, které mají zájem navštěvovat
Ekokroužek na dílny, poznávání, prohlídky, povídání a tvoření. Těšíme se na Vás, vždy pravidelně ve středu!

Ve Zpravodajství č. 4 z r. 2010 jsem popsala situaci
ohledně zdejšího kostela sv. Mikuláše. Po třech letech
považuji za vhodné na toto téma navázat a uvést zde, jak
se nyní obec Brniště s touto problematikou vyrovnává.
Že oprava nebude krátkodobá a bude vyžadovat velké
finanční náklady si zdejší veřejnost, zastoupena starostou
a obecním zastupitelstvem, vždy uvědomovala. V této
době zjišťujeme, že se postupné rekonstrukci kostela věnuje pozornost a začínající opravy už můžeme sledovat.
S generálním vikářem na litoměřickém biskupství římskokatolické církve, které kostel náleží, projednávali opravu
brnišťský starosta ing. Ivan Pastorek s místním farářem
Václavem Horniakem. Obec podávala žádosti o finanční
dotace a na opravu byla ochotna přispět i některá
občanská sdružení z Německa. Výsledkem je zatím nezářící, ale odhalená věž kostela díky ořezání okolních lip, na
kterou obec dostala dotaci 54 tisíc od Ministerstva životního prostředí a 70 tisíc doplatila ze svého rozpočtu. Lípy
byly vyhlášeny za památné a další ořez se plánuje z vegetačních důvodů o několik let později. Do kostela se zavedl
elektrický proud, a tím se mohl rozzářit krásný lustr, renovovaný firmou Glass - Metal a v poslední době sledujeme
i postupnou opravu střechy.
Kostely na světě slouží nejen k církevním náboženským
obřadům, ale jsou místem, sloužícím ke sdružování lidí při
vzájemných setkáních i kulturních programech. Je potěšitelné, že i v této oblasti se vztah zdejší veřejnosti k využití
kostela rozvijí. Slavnostní mše se konala v loňském roce
při oslavách výročí obce, v předvánočním období jsme byli
pozváni na adventní koncerty houslového recitálu Jany
Hereinové a pěveckého sboru Zpěvandule. V tomto roce
byl připraven program u příležitosti Noci kostelů v pátek
24. května, kdy si návštěvníci vyslechli koncert komorního
kytarového orchestru paní Zdislavy z Lemberka. Součástí
byla i historicky komentovaná prohlídka celého prostoru
kostela. Největší shromáždění návštěvníků za účasti hejtmana i zástupců Libereckého kraje zaznamenal kostel při
Krajských dožínkách v sobotu 7. září na mši, věnované
Díkůvzdání za úrodu. Veškeré finanční prostředky z uspořádaných sbírek při těchto akcích se věnují na opravu
kostela.
Vedle pravidelných bohoslužeb vedených farářem Václavem Horniakem, vždy v neděli ve 14 hodin, se plánují
v kostele pro veřejnost další kulturní pořady, hlavně v předvánočním období. Mezi nejdůležitější bude patřit Mikulášský adventní koncert dne 6. prosince, k uctění památky
světce, kterému byl kostel zasvěcen, a na který jste již
předem pozváni. Věříme, že si nenecháte ujít zážitek
poslechu smíšeného pěveckého sboru Generace Gospel
Choir z Liberce v chrámové lodi, které jsou v kostelech
proslulé dokonalou akustikou.
A aby i v dalších letech zářil v brnišťském kostele sv. Mikuláše nejen krásný lustr, ale celkový dokonale opravený
prostor, bude záležet na snaze nás všech, věnovat
pozornost dominantní historické památce s cílem nejen
zkrášlit celkový pohled na panorama obce, ale vyjádřit i dík
a úctu předešlým generacím.
Iva Tomková

9. října od 16 do 18 hod
Poznáváme podzim a podzimní tvoření z přírodnin.
30. října od 15,30 do 17 hod
Ekologie doma, odpady a nakupování. Cesta rozbité
televize. Exkurze do sběrného dvora ve Velkém Grunově.
6. listopadu od 14 do 17 hod
Ekologie doma, energie a izolační materiály
21. listopadu (čtvrtek) od 15 do 18 hod
Ekologie doma – doprava a ovzduší, keramika
4. prosince od 16 do 18 hod
Krajina, kde žiji, její zvyky a tradice. Pečení medových
perníčků.
18. prosince od 16 do 18 hod
Krajina, kde žiji, její zvyky a tradice. Výroba ozdob
a adventních věnců.
Do Ekokroužku je možné se zdarma přihlásit u Mgr. Jany
Panáčkové Feixové, tel. 733571057,
e-mail: jana@podralsko.cz

Srdečně vás zveme do
sborového domu Oáza v Brništi
dne 13.10.2013 v 15:00 na

Slavnost
Díkůvzdání
Téma: Díkůvzdání v bohatství i
chudobě
V programu se můžete těšit na písně, zamyšlení,
svědectví i scénku o tom, co je to opravdové bohatství a
jak být Bohu vděčný i v chudobě

Po skončení programu - občerstvení
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ANKETA
Nově vybudované hřiště za školou se rychle stalo oblíbeným místem, kde děti a mládež tráví svůj volný čas. Ve
zkušebním provozu bylo od konce července, ke konci srpna proběhla kolaudace a při zahájení školního roku měli
prvňáčci ohromný zážitek, když do lavic neusedli ve třídě, ale venku s výhledem na nové hřiště. Při té příležitosti
pásku slavnostně přestřihl starosta Ivan Pastorek s ředitelkou ZŠ Věrou Tvrdíkovou.
Na dojmy a zážitky jsem se ptala přímo na hřišti, kde se v pondělní podvečer, na konci září, sešly hned dvě
skupiny hráčů. Někteří odpovídali rádi a ochotně, jiní se snažili nenápadně uniknout. Druhý den ve škole potom
nejmladší žáčci odpovídali s nadšením, a aby mi něco mohli říci, stáli dokonce ve frontě.
Otázky byly pro všechny podobné. Jak se ti hřiště líbí, jak často sem chodíš a s kým, a které sporty tu
provozuješ?
Dominik z Brniště, 11 let
Hřiště je hodně pěkný, byl jsem tu už asi třicetkrát. Hraju
tady fotbal s klukama z mužstva.
Mates z Brniště, 13 let
Na hřiště chodím často, už jsem tu byl asi 27krát a nejčastěji hraju fotbal s touhle partičkou a občas taky basket.
Péťa a Pája z Velkého Grunova
Chodíme sem skoro každý den, kromě úterý a čtvrtka, kdy
máme tréninky na hřišti ve Velkém Grunově. Jezdíme sem
na kole a nejraději hrajeme fotbal. Párkrát jsme zkusili
i basket.
Petr z Brniště, 23 let
Hraju za místní fotbalový tým a dneska jsme si přišli zahrát
s kamarády, už jsme tu po druhé. Hřiště nám vyhovuje,
protože nemusíme pořád jezdit do Grunova na velké
hřiště.
Radek z Brniště, 24 let
Taky tu jsem dneska podruhé, přišli jsme si zahrát fotbal.
Hřiště je dobrý, povrch měkký, chtěli bychom chodit častěji
a vyzkoušet ještě i nohejbal.
Bára z Velkého Grunova, 10 let
Se školou chodíme na hřiště na tělocvik a s mojí sestrou si
někdy odpoledne zahrajeme basketbal a fotbal.
Honza z Kamenice, 10 let
Hřiště je mnohem lepší než dřív. Chodíme na něj s paní
družinářkou, taky na tělocvik a někdy s kamarády. Už jsem
hrál fotbal, basketbal a vybíjenou.
Amálka z Brniště, 7 let
Se školou jsem byla na hřišti hodně krát a jednou jsem tam
byla i se Sárou, mojí ségrou. Hrály jsme přehazovanou
a lezly na průlezkách a po stěně. Nejvíc se mi líbí ty
průlezky.
Filip z Velkého Grunova, 7 let
Se školou hrajeme fotbal nebo vybíjenou a chodíme na
průlezky. A pak jsem tam hrál s taťkou a se ségrou fotbal.
Líbí se mi to fotbalový hříště, už jsem dal i gól.
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Tobiáš z Brniště, 7 let
Na hřišti jsem byl asi 50krát, chodím tam se školou a taky
s kamarády. Hrajeme fotbal a basket a chodíme na průlezky. Nejradši hraju basket, už jsem se několikrát trefil do
koše.
Markétka z Hlemýždí, 7 let
Na hřišti jsem byla třikrát v létě s Američany a s tatínkem.
Hráli jsme přehazovanou, střílela jsem na koš. Nejvíc se mi
líbí šplhací věž.
Martin z Velkého Grunova, 7 let
Pětkrát jsem byl na hřišti s bráchou Fandou a s taťkou.
Hráli jsme basket a fotbal. Někdy jsme na průlezkách nebo
skáčeme do písku, to se mi líbí nejvíc.
Kromě návštěvníků hřiště, ochotně odpověděli na
dotazy i dva dospělí, kteří mají s hřištěm co do činění.
Pan Červenka, který bydlí hned v sousedství a zájemcům půjčuje klíče a míče.
Na hřišti je každý den někdo, někdy 5, někdy třeba 8 návštěvníků. Je to velký rozdíl než dříve. Na staré hřiště
nechodil skoro nikdo. Nejčastěji se půjčují balóny na
kopání, málokdy na košíkovou. Někdy je problém, že síť
překopnou, i když je vysoká 4 metry. Stává se to dětem
i dospělým, proto raději všechny předem upozorním. Míče
padají k nám na zahradu a někdy se stane, že balon psi
prokousnou dřív, než pro něj stačíme dojít. Musím říct, že
na hřišti se všichni chovají slušně a bezproblémově.
Paní učitelka Dagmar Kocková chodí na hřiště s žáky
při hodinách tělocviku.
Hřiště nám vyhovuje, jsme rádi, že tam můžeme cvičit.
Včera jsme na něm opět byli, cvičili jsme s lanem. Děti se
moc vyřádily. Je tam veliký prostor a můžeme dělat spoustu věcí, které při tělocviku ve třídách dělat nemůžeme.
Včera mě akorát zarazilo, že přímo na hrací ploše byl
nepořádek. Byly tam asi čtyři PET lahve, zapomenutá mikina a prasklý míč. Měli bychom všichni dbát na pořádek,
ať nám nové hřiště dlouho zůstane pěkné.
Ptala se Kamila Matysová

ZE ŽIVOTA V OBCI
Těžba na Tlustci
Společnost Kamenolom Brniště a.s., se sídlem v obci
Brniště, je majitelem kamenolomu na vrchu Tlustec,
kde dlouhodobě usiluje o sanaci a rekultivaci celého
území tak, aby se celý prostor mohl otevřít široké
veřejnosti. Vlastník firmy má již bohaté zkušenosti
s rekultivací bývalých lomů a pískoven. Zástupci
společnosti Kamenolom Brniště a.s. na setkání se
zastupiteli Brniště navíc nabídli nezištnou pomoc při
rozvoji obce v podobě silničního obchvatu obce a finančních příspěvků do rozpočtu.
Kamenolom, který je vidět z velké dálky, působí jako jizva
na kopci. V rámci projektu bylo zpracováno již několik
studií a Kamenolom Brniště obdržel od úřadů většinu
povolení pro provedení sanace a rekultivace, která má
kopec postupně zalesnit a opět zpřístupnit veřejnosti.
Přestože činnost Kamenolomu Brniště výrazně nezvýší
nákladní dopravu v obci, protože materiál bude odvážen
po železnici, společnost se rozhodla vyjít obci vstříc
a nabídnout součinnost při řešení dopravy. „Výstavbu
obchvatu nenabízíme výměnou za souhlas obce, to
v žádném případě. Jelikož převážné množství
dopravy povedeme po železnici, chceme tak nabídnout pomoc s tíživou dopravní situací v obci, jejíž
silnice jsou ve špatném stavu. Nestavili bychom tak
obchvat pro nás, jelikož jej nevyužijeme do plné míry
jako ostatní společnosti v kraji, ale jako výraz
sounáležitosti s obcí. Zároveň jsme připraveni obci
maximálně pomoci při přípravě podkladů pro jednání
s úřady,“ uvádí na pravou míru Petr Houska z Kamenolomu Brniště a dodává: „Obec zatím nevyužívá
surovinu, kterou má na svém území a za jejíž využití
by ušetřila finance v rozpočtu například při výstavbě
chodníků, kde nyní platí řádově vyšší cenu, a to nejen
díky ceně dopravy.“
Sanace a rekultivace na vrchu Tlustec bude podle projektu
trvat 20 let. V průběhu této doby bude vrch postupně
zalesňován a po dokončení rekultivace opět přístupný
veřejnosti. Zároveň podle odborníku se bývalý lom stane

po rekultivaci domovem pro stovky živočišných druhů.
Během doby těžby ovšem budou na kopci vidět například
těžební stroje a při přejezdu přes koleje budou závory
častěji stažené kvůli zvýšení počtu nákladních vlaků.
„Naší nabídkou příspěvku chceme udělat vstřícný
krok za tato omezení, které může někdo vnímat
negativně. Tento pozitivní přístup je filosofií naší
firmy. Obec může finance využít například na rozvoj
školství, místního hasičského sboru, při stavbě
kanalizace a podobné aktivity, které pomohou při
rozvoji obce a okolí,“ doplnil Petr Houska.
V kamenolomu najde při plném provozu práci až 45 lidí.
Od obsluhy moderních strojů, přes administrativní pracovníky, až po odborníky. Na Českolipsku se přitom letošní
průměrná nezaměstnanost pohybuje přes hranici 9 %.
„Dovolím si uvést základní ekonomické pravidlo, že
pokud naše společnost zaměstná lidi z okolí, tak ti
naopak budou mít peníze na to, aby mohly nové
služby a pracovní místa vznikat. Projeví se takzvaný
multiplikační efekt, kdy lidé ze své výplaty budou více
utrácet v místních obchodech nebo restauracích
nebo u jakéhokoliv živnostníka. Všichni budou odvádět daně, které poté poputují i do obecní poklady.
Brniště bude mít více financí na svůj rozvoj a vytvoření lepšího prostředí pro nové generace,“ říká Petr
Houska.
V závěru uvedeme hlavní myšlenku sanace a rekultivace
vrchu Tlustec, který je jako důlní dílo uzavřen veřejnosti již
přes 40 let, kdy zde začala těžba. Projekt počítá s postupnou rekultivací lomu během těžby v kamenolomu. Projekt,
který má schválenou EIA (Vyhodnocení vlivu na životní
prostředí), ke kterému se vyjadřovali odborníci z Akademie
věd ČR, je postaven na myšlence neplýtvání kvalitními
přírodními zdroji a co nejšetrnějšímu přístupu k životnímu
prostředí a obyvatelům dotčené lokality. Podoba Tlustce
se nezmění. Zároveň nynější zastupitelé mohou jednou
provždy vyřešit budoucnost vrchu Tlustec a otevřít tak vrch
Tlustec pro své děti.
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Tábor V GRÓNSKU NAPOSPAS
Babí léto bylo tak krátké,
že se brzy zavrtáme do
svých chýší a začneme
vzpomínat, jaké to bylo
v letních měsících, když
naše prokřehlé klouby
ohřívalo polární slunce.
No vidíte, stále v mysli
žiju, jako bychom pořád
byli ještě na táboře
v Grónsku. Pokud i vám
se stýská po táborovém
Grónsku nebo naopak
nechápete, na co pořád
vzpomínáme, jste srdečně zváni na besedu s českými Eskymáky Alenou
a Jaroslavem Klempířovými, kteří nám přiblíží,
pro nás tak vzdálenou
zemi a největší ostrov na
světě, GRÓNSKO.

Lužická sedmička
Ve dnech 20. až 22. září 2013 se v Brništi uskutečnil již 15. ročník Lužické sedmičky. Pochodu se zúčastnilo 66 šlaperů, kteří
se postavili na start ve dvou hlavních a čtyřech dílčích trasách. Hlavní trasu vedoucí přes 7 vrcholů a 99km zdolalo 32 borců.
Tento dálkový pochod by se nemohl konat bez našich partnerů: obce Brniště, BJB Brniště a MŠMT, za to jim patří velké díky.
za YMCA tým L7 Lukáš Kuc

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Smrt nechodí k těm,
kteří po ni touží.
Vybírá si mezi těmi,
jejichž ztráta se dotýká
mnohých srdcí.
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Dne 8. října uplynuly již 4 roky bolesti a smutku,
kdy od nás navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Ladislav Kancnýř z Velkého Grunova.
Dosud se nemůžeme smířit s tím, že už není mezi námi.
Stále vzpomínáme.

SPORT
Začal fotbalový podzim
Minulou zprávu jsem končil pozvánkou na podzimní
zápasy ve 3. třídě. Hned v prvním kole se našim hráčům
vůbec nedařilo a smolně prohráli o jednu branku s týmem
ze Žandova. Následovala cesta do Polevska, kde už to
bylo lepší a zápas skončil vítězně 2:0. Branky dali Vláďa
Srba a Michal Kopecký. Následně naši přivítali jedno z nejslabších družstev v soutěži, tým Tuhaně. Toto utkání naši
jasně vyhráli v poměru 5:0.
Následovalo první vložené středeční kolo, kde jsme hráli
doma proti druhému nejslabšímu týmu z Blíževedel. Toto
utkání vyšlo podle očekávání, jen branek mohlo padnout
více. Nakonec to skončilo 6:0 pro naše barvy. Následovala
cesta do Dubnice, kde se našim hráčům opět moc nedařilo
a prohráli 1:2. Po té přišla cesta do České Lípy na hřiště
Loko a souboj s tamní rezervou. Zde se hrál vyrovnaný
zápas, který nakonec skončil remízou 2:2. Podle nových
předpisů se musí v případě remízy kopat pokutové kopy
a vítězné mužstvo si připíše ještě jeden bod do tabulky.
Naši tento souboj vyhráli a připsali si druhý bod.
Následně jsme přivítali doma tým rezervy z Bukovan.
V tomto zápase se naši hráči ujali vedení, ale hosté za pomoci pomezního rozhodčího Germana srovnali z penalty.
Následovaly opět pokutové kopy s jasnou výhrou 3:0 a zisk
druhého bodu. V dalším kole, které bylo opět a naposled

na podzim vložené ve středu, jsme odehráli velice špatný
zápas v sousední Lindavě a ostudně prohráli 0:4. Doufáme, že se další zápasy budou vyvíjet lépe a bude více
vítězných utkání.
I naši žáci začali své soutěže. Máme letos přihlášeny starší
žáky a starší přípravku. Starším žákům se zatím moc nedaří, ale snad se to postupem času zlepší. První zápas hráli
v Doksech, kde odešli poraženi 11:0. V prvním domácím
utkání přivítali sousedy z Jablonného, ale i když se výkon
zlepšil a do posledních chvil nebylo o výsledku rozhodnuto, tak hosté vyhráli 4:1. Následovalo vložené kolo ve středu, a to se hrálo v Mimoni. Tam ale domácí potvrdili roli favorita a vyhráli 15:0. Zatím poslední zápas odehráli doma
proti druhému favoritovi ze Zákup a rovněž prohráli 12:0.
Starší přípravka si vede značně lépe. V prvním kole sice
vysoko prohráli s Mimoní, ale pak už se vyhrávalo. Ve druhém kole přivítali doma silné Doksy a po remíze 3:3 se
rozhodovalo z pokutových kopů, na které naši vyhráli.
Následovalo vložené kolo v Jablonném, kde vyhráli 4:2.
Následně se cestovalo do Stráže p. R., kde zatím hráli
nejlépe a vyhráli vysoko 12:0. Zatím poslední utkání hráli
doma proti Bukovanům a vyhráli jej 3:2.
Za FK Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.

Aerobik – cvičení pro každého
Kdo: Každý, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: Vždy v úterý a čtvrtek od 17:00 hod.
S kým: Prima parta místních i přespolních
Jak dlouho: Hodinku
Co se tam děje: Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu,
20 min posilování problémových partií, 10 min protahování a drby po cestě domů
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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Sdružení žen „EVA“
Pozvánky
Vítání občánků – neděle 13. 10. 2013 ve 14 hodin na sále
KD Brniště
Členská schůze – pátek 29. 11. 2013 od 18 hodin na sále
KD Brniště
Mikulášská nadílka – sobota 7. 12. 2013 ve 14 hodin
na sále KD Brniště

minut a povídání sestry dominikánky bylo opravdu poutavé
a určitě vyčerpávající.
Na konec Vám prozradím, že příští rok navštívíme zámek
a Zoo v Děčíně.

Naše každoroční cestování vlakem
V sobotu 14. září jsme se po roce opět vydaly za krásami
našich památek. Letos jsme navštívily zámek Lemberk,
kde jsme absolvovaly dva prohlídkové okruhy. Kromě
prodlouženého okruhu jsme měly možnost navštívit ClamGallasovské apartmány, které byly ještě před druhou
světovou válkou obývány šlechtou. Tyto apartmány byly
otevřeny v rámci evropského víkendu památek. Příští rok
budou připojeny ke každodenním prohlídkám.
Po té jsme se přesunuly po vlastní ose do Jablonného
v Podještědí. Cestou jsme se zastavily u studánky svaté
Zdislavy pod zámkem Lemberk. Při procházce lesem,
kolem Markvartického rybníka a Markvartic nám dobře
vyhládlo, a tak jsme poobědvaly v hotelu Zlatý Lev.
Po obědě jsme si některé vyšláply 178 schodů na
vyhlídkovou věž starého pivovaru. Ještě jsme stihly
kávičku a navštívily jsme Baziliku minor svatého Vavřince
a svaté Zdislavy s katakombami. Prohlídka trvala cca 90

Doplnění informací k oslavám dětského dne
Vzhledem k deštivému počasí začátkem června jsme na
poslední chvíli zrušily oslavy dětského dne. Rodiče dětí,
chodících do školy a školky v Brništi a školy ve Velkém
Grunově jistě postřehli, že balíčky původně určené jako
odměny na dětském dni, byly rozdány mezi všechny děti.
Školáci je dostali v rámci školního trojboje na konci roku
a ve školce byly rozdány nadvakrát.
Za SŽ „EVA“ Stoklasová Zdeninka

Krátké ohlédnutí za letošními dožínkami

Předávání kytic za ZOD O. Forman, za obec starosta
I. Pastorek a za farnost farář V. Horniak

Taneční vystoupení brnišťských dětí

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Info-centru.
Uzavírka prosincového čísla bude tentokrát už 15. listopadu.
Své příspěvky odevzdávejte členům redakční rady nebo na podatelně OÚ, lze je také poslat na adresu
zpravodajstvi@brniste.cz. Na internetových stránkách obce www.brniste.cz jsou všechny aktuální informace z dění v obci,
zápisy z jednání zastupitelstva, Zpravodajství v digitální podobě a bohatá fotogalerie – prohlédněte si nejnovější
fotografie z Dožínek.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 10. října 2013 nákladem 500 ks.

