Nenechte si ujít:
22. 12. - Zpívání u stromečku / 23. 12. - Betlémské světlo /
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31. 12. - Silvestrovský gulášek / 14. 1. - Obecní ples
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ážení spoluobčané,
máme před sebou úplný závěr letošního roku. Můžete se se
mnou zamyslet, jak vlastně tento rok zhodnotit.
Pro mě, a myslím ani pro vás, nebyl tento rok vůbec jednoduchý,
stejně tak jako ten loňský byl ve stínu pandemie Covid 19 a navíc
umocněn hospodářskou krizí. Dnes a denně ze všech médií dýchá
samá negace, stále přicházejí nové a nové vlny pandemie a my se
jen těžko snažíme orientovat v platných nařízeních a opatřeních.
Kde jste snad vliv pandemie nezaznamenali, byl chod obce. Byli
a jsme tu stále pro vás a řešíme vaše podněty a snažíme se pomáhat,
jak je to jen možné.
Kde se nás všech pandemie téměř po celý rok dotýkala, byly
kulturní akce. Většina vnitřních kulturních akcí musela být zrušena,
venkovní akce probíhaly v omezeném či uzpůsobeném režimu.
Úplně jsme přišli o Obecní ples, Den matek i podzimní Večírek
seniorů. Masopust proběhl bez hromadného průvodu,
Svatomartinský jarmark či dožínky byly zrušeny úplně. Ale my stále
chceme být optimisté, vyhlížíme k lepším zítřkům a snažíme se
plánovat a připravovat další a další akce na dobu, kdy nám bude
umožněno vrátit se k „normálnímu“ životu.
Stále si uvědomujeme, jak velmi důležité je udržovat sociální
kontakty. Proto jsme se rozhodli, že našim seniorům za zrušený
večírek nabídneme poukaz, za který si mohou v kavárně Jako doma
(na návsi č.p. 16) pochutnat na kávě, čaji a sladkém či slaném
zákusku. Je na vás, zda oslovíte souseda, kamarádku, rodinu
a zajdete posedět do malebných prostor místní kavárny, nebo si
něco na zub necháte zabalit s sebou a pochutnáte si v teple svého
domova. Poukazy je možné využít do 31. března 2022.
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pokračování ze str. 1
Naštěstí jsme nebyli nuceni zrušit úplně všechno. A tak všichni máme v čerstvé paměti akci Den boje
za svobodu a demokracii a koncert Zpěvandulí v kapli Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově, snad
každému blízké Rozsvícení stromečku doplněné čertovským rejem a návštěvou Mikuláše a anděla.
Pro období adventu jsme vám nově nechali nasvítit naši náves a dřevěný Betlém, který pro nás vyrobila
paní Dana Čápová, za což jí moc a moc děkujeme.
Přeji vám krásný a pohodový advent. Vánoce jsou svátky klidu a lásky, tak si je užijte se svými nejbližšími,
rodinou a přáteli. Nechte starosti stranou a radujte se třeba i z maličkostí. Přeji všem krásné Vánoce
a do roku 2022 hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví.
Mgr. Michal Vinš, starosta

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 27. 10. 2021
a svém třicátém čtvrtém zasedání se zastupitelé věnovali zejména rozpočtu obce a jeho návrhu na
příští rok. Zastupitelé obce schválili návrh rozpočtu obce na rok 2022 k vyvěšení. Bude se jednat
o schodkový rozpočet, který bude dofinancován z přebytků let minulých. Příjmy se očekávají
ve výši 21.136.510 Kč a výdaje 24.560.510 Kč, dofinancování bude činit 3.424.000 Kč. Mezi
nejvýznamnější výdaje jsou zahrnuty tyto investice: pořízení nového hasičského vozu, oprava mostu
M09, rekonstrukce silnice Hlemýždí, rekonstrukce oltáře kaple II. etapa ve Velkém Grunově, nákup
nového vozíku pro hasiče, vybudování výtahu na úřad a realizace chodníku v Luhově.
Dále pak zastupitelstvo obce schválilo návrh střednědobého rozpočtu obce na roky 2023 až 2025
k vyvěšení. Následně ZO schválilo návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Brniště p.o. na rok 2022 – příspěvková
organizace potřebuje z obecního rozpočtu na zajištění činnosti částku 1.700.000 Kč, je zde promítnuto
současné zdražování. Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod majetku Varovný systém ochrany
před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko II, který bude převeden na obec
od Mikroregionu Podralsko v pořizovací ceně 1.624.496,88 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
zrealizováním bezúplatného převodu. Významným bodem jednání je schválení podání žádosti a realizaci
dalších úkonů k převodu kostela sv. Mikuláše v Brništi od církve do majetku obce. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu jednáním o bezúplatném převodu kostela do majetku obce. Na základě potřeb rodičů
zastupitelé schválili dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcí Brniště a městem
Mimoň na základě § 178 školského zákona, kdy je obec povinna zajistit podmínky pro vzdělávání. Školy
pro umístění ve společném školském obvodu
budou ZŠ a MŠ Mírová p.o. a ZŠ a MŠ
Pod Ralskem p.o.. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem dohody. Dále
pak zastupitelé schválili Obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se
stanovuje místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství. Tato
PŘÍŠTÍ
vyhláška bude účinná od 1. 1. 2022.
Vyhláška definuje také motivační
ZASTUPITELSTVO
systém, který bude účinný od 1. 1.
2023, kdy poplatníci budou mít
možnost uplatnění slev.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
15.12.2021
podpisem vyhlášky a následným
zveřejněním
po připomínkování MVČR.
17:00
Aktivním občanům obce na základě
návrhů zastupitelé schválili odměny za
tento rok a zároveň zastupitelstvo obce
schválilo darovací smlouvu za nákup dresů
pro FK Brniště v celkové ceně do 22.000 Kč. Darovací smlouva bude uzavřená mezi obcí Brniště
(obdarovaný) a firmou Kamenolom Brniště a.s. (dárce) se sídlem Brniště, Luhov 1, 471 29 Brniště,
IČ: 27827011. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu uzavřením darovací smlouvy. Starosta pak přítomné
informoval o restaurování oltáře v kapli Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově, dokončeno bude
v roce 2022. V diskuzi zastupitelé vzali na vědomí nutnost prodloužit interval svícení na pánských WC
v KD Brniště, aby pánové nemuseli hýbat rukama z důvodu zachování osvícení. Na závěr starosta
poděkoval přítomným za účast a stanovil termín příštího jednání zastupitelstva.
Ing. Igor Jediný, místostarosta
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PLÁN PROJEKTŮ NA PŘÍŠTÍ ROK
minulých letech jsme připravovali projekty na několik staveb a v letošním roce již máme nebo ještě
budeme mít stavební povolení. Jsem velmi rád, že se nám několik plánů podařilo. Není to úplně
lehké, cesta k vydání stavebního povolení bývá dlouhá a dosti složitá.
Další věcí, která hodně ovlivňuje naše chystané projekty je dotační titul. Chceme těchto výzev využívat
v maximální míře, obec pak nehradí vše z vlastních peněz, dotační tituly většinou pokrývají od 50 do 90 %
nákladů. To by byla škoda nevyužít, a proto se snažíme řešit projekty, které jsou zrovna podporovány.
V letošním roce čekáme na stanovisko o přidělení dotace na výstavbu „Kombinované sportovní střelnice,“
která bude především pro naši mládež. Jedná se o stavbu, která je nadregionálního charakteru a významu.
Pokud dostaneme kladné stanovisko o poskytnutí dotace, začneme s realizací ještě v tomto roce.
V příštím roce, pokud nám budou přiznány dotace, bychom měli vystavět chodník v Luhově, výtah
na poštu, úřad a k lékaři, rekonstruovat dům č.p. 109 na obecní byty ve Velkém Grunově (bývalá mlékárna),
opravit místní komunikace v Hlemýždí – nový asfaltový povrch, pěšinu za Zinkovnou, rekonstruovat nádrž
v Luhově, most M09“ za modlitebnou BJB a tribunu na fotbalovém hřišti ve Velkém Grunově. Čekáme
na dokončení projektové dokumentace na stavby „Rekonstrukce základní školy ve Velkém
Grunově,“ „Chodníku IV. etapa Brniště,“ „Posílení vodovodní sítě v Luhově a rozšíření vodovodu Sedliště“
a „Rozšíření vodovodu ve Velkém Grunově.“ Po dokončení projektových dokumentací a vydání stavebních
povolení budeme hledat vhodné dotační tituly, abychom mohli co nejdříve začít s realizací.
V příštím roce má Liberecký kraj provést již několik let slibovanou rekonstrukci silnice III. třídy z Velkého
Grunova až k firmě Partner In Pet Food (bývalá kostičkárna) včetně přemostění nad železnicí. Při této
rekonstrukci se nebude jednat pouze o asfaltový povrch, ale budou se opravovat všechny propustky
pod komunikací a dojde i k obnově podloží. V letošním roce bude dokončena první etapa restaurování
oltáře v kapli Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově. V následujícím roce byl měl být oltář plně
dokončen a navrácen do kaple.
Dále budeme připravovat další projektové dokumentace na nové projekty. Důležité je, abychom byli
připraveni a uměli obratně reagovat.
Mgr. Michal Vinš, starosta

POKRAČUJEME V BOJI S ODPADY! A CO POPLATKY?
a minulý rok se nám podařilo vytřídit o 41 % plastu (38 t) a 79 % papíru (34 t) více než v roce 2018,
když jsme s odpadem chodili do sběrných hnízd. Odměna od společnosti EKO-KOM nám dokonce
narostla o 339 %! To je skvělý výsledek, ale stále bojujeme s velkým množstvím směsného
komunálního odpadu. Proto jsme se rozhodli přistoupit k dalším změnám, které nám pomohou udržet naše
odpady pod kontrolou. Chceme zvýšit pohodlí v třídění, a proto od nového roku už bude mít žlutou
a modrou nádobu každá domácnost. Zároveň se také chceme posouvat dál, a tak rozšíříme evidenci
i na směsný komunální odpad. Ta bude probíhat pomocí speciálních RFID čipů, které nám zjednoduší
provoz při výsypu nádob. Díky tomu budeme moci adresně měřit produkci vašich odpadů.
V budoucnu pak plánujeme zavést nový systém poplatku za odpady. Ten zvýhodní občany, kteří poctivě
třídí a předcházejí vzniku odpadu (například domácím kompostováním).
loňském roce jsme informovali, že pro rok 2022 dojde k navýšení místních poplatků za obecní
systém odpadového hospodářství. Předpokládali jsme navýšení na 600 Kč za rok na poplatníka.
Vzali jsme v potaz to obrovské zdražení energií, které se promítlo do všech odvětví a nevyhnulo se
žádné domácnosti. K tomu stoupla inflace na 5,3 %. Zastupitelé přihlédli k těmto skutečnostem a rozhodli,
že nechtějí v tuto chvíli ještě více zatěžovat vaše rodinné rozpočty a poplatek na rok 2022 zůstane ve stejné
výši, jako byl v letošním roce, a to 500 Kč na poplatníka.
Náklady na likvidaci odpadů činí v přepočtu na jednoho občana 1679 Kč, což není vůbec zanedbatelná
částka. Ale věříme, že zapojením se do třídění tyto náklady klesnou.
Mgr. Michal Vinš, starosta
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ZA NAŠIMI HUMNY
„Ves Brniště, položená líbezně na úpatí Brnišťského
vrchu, je pro svou nádhernou a zdravou polohu
s oblibou navštěvována letními hosty. Obyvatelstvo je
bodré, počestné a vstřícné vůči všem, kdo zde hledají
klid a zotavení. Lákají je sem levné letní byty, dobrá
kuchyně, zdravá pitná voda, možnost koupání
v místních lázních, lesní procházky a rozkošné výlety
polodenní i celodenní.“

zvonicí a malou zahrádkou. Vedle kaple se nachází
také jeden ze čtyř malých místních rybníků.
Přestaňme ale řečnit a raději vyrazme objevovat.
Kde asi býval mlýn, místní škola se svou
jednotřídkou či hospoda se svým tanečním sálem?
To nechám již na vás a vaši zvídavosti, kdy můžete
prohodit pár slov se starousedlíky, kterých tu však
není mnoho. Po hlavní silnici vyrážíme směr Stráž
pod Ralskem. Silnicí nejdeme dlouho, po 200
metrech odbočíme doleva, kde míjíme obecní
víceúčelové hřiště, kde si přijdou na své malí i velcí.
Je zde dokonce i altán pro odpočinek. Vesnici brzy
opouštíme a vcházíme do lesa. Úpatí Tlustce je
ideálním místem pro klidný život kruhorohých
divokých ovcí nebo chcete-li muflona evropského.
Zdejší stádo čítá okolo 25 kusů a rádo pobývá právě
na Tlustci a na jeho svazích. My stoupáme lesní
cestou až do sedla pod Ptačím vrchem
(387 m n. m.). Samotný vrchol se rozkládá
na pastvinách a je z něj krásný výhled do okolí na renesanční zámek Wartenberg, na areál bývalých

Karel Vollmann, Dějiny obce Brniště (1350‒1930)

Sedliště
imní období nás více drží „za pecí,“ a tak se
vás v dnešním díle pokusíme pozvat do míst,
která na nás dýchnou časy dávnými a okouzlí
nás svou architekturou. Mluvíme zde o naši krásné
vísce Luhov, která přitahuje už svým slovanským
jménem. Nenajdeme zde ale jen háje, luhy či lesní
palouky, ale i nádherné roubenky a podstávkové
domy tak typické pro německo-česko-polské
pomezí s hrázděnými či roubenými patry. Tato ves
není žádným mladíkem, první zmínky o obci jsou již
z roku 1481 jako součást panství Stráž. Pokud jste
z Brniště, a ještě jste nezavítali do této vesničky,
vězte, že o hodně přicházíte, jelikož tato vesnice se
v novodobé historii obce Brniště proslavila nejen
svou malebností, ale i tím, že z ní pochází nejvíce
našich starostů.
Vyrážíte-li s námi na
výlet
poprvé,
nahrajete si nejprve
do svých mobilů
a p l i k a c i M a p y. c z
a pomocí QR kódu
i trasu putování,
která bude naším
průvodcem v terénu.
ýchozím bodem pro dnešní výlet je samotná
náves v Luhově. Ideální místo
pro zaparkování našich plechových ořů je
u bývalé Jednoty. Střed obce je vcelku nenápadný,
ale i tak zde najdeme několik zajímavostí. Přes
silnici je mezi košatými tújemi schován pomník na
paměť osvobození pohraničí Rudou armádou, který
do vybudování nového velkého brnišťského
pomníku stával na návsi v Brništi. Pořekadlo, že je
zde vše „jako na dlani“ je vskutku nasnadě.
Rozhlédneme-li se směrem k nádraží, uvidíme
malebnou kapli Nejsvětější Trojice, kterou
vybudovala obec v roce 1739 jako velkou obecní
modlitební kapli pro 30 lidí s dřevěnou osmibokou
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1540 pod názvem Smrďákov (související se
zrušeným rybníkem podle zápachu sirných
pramenů). Nemůžeme se divit, že se tento název
neujal, protože právě tato část obce nejvíce odráží
samotný název LUH - louky na vlhčí půdě se svěží
zelení s porostem listnatých stromů a křovin. Naši
procházku nám zpříjemňuje nově upravená cesta,
která nás provází již zmiňovanou starou zástavbou
a obloukem nás přivádí opět k hlavní silnici
a železniční vlečce, kterou si nechali v roce 1969
v ystavět pro svou potřebu uranové doly.
V samotném závěru naší cesty zavítáme do zdejšího
kravína, kterým si zkrátíme cestu na náves.
Za statkem, kde se cesta stáčí doprava, se můžeme
ještě ohlédnout směrem k vlečce. Z rákosí
pod železničním náspem na nás vykukuje malá
kaple ke cti Sv. Kryštofa nazývaná Kirnichova kaple
(bod 2). Dříve kaple stávala při pěšině z Brniště
do Stráže p. R. Cestu však nahradila železniční trať,
a tak je dnes dosti nepřístupná.
ni jsme se nenadáli a už jsme v cíli naší
cesty. Možná si někteří povzdychneme,
že to tu moc nežije. Dokonce jsem slyšel,
že uzavřením místní školy v roce 1975 došlo
k poklesu kulturních aktivit. Myslím ale, že není
třeba truchlit nad tím, že už tu není divadelní
spolek, spolek pro péči o děti, hasičský, pěvecký,
čtenářský či okrašlovací spolek a nebo že se ženy
nemohou scházet v Brnišťském pohřebním spolku.
Každá doba má své, a tak je úžasné, že i přes
množství zaniklých spolků se zde lidé mohou
potkávat s „Luhováky“ při dětském dni, Luhovské
olympiádě či v tomto čase u Silvestrovského
gulášku, kam jsme každoročně všichni zváni.

uranových dolů, z kopců pak vidíme Lipku, Ralsko,
Bezděz nebo Lysou skálu. Jednou ze zajímavostí
tohoto místa je rozvod elektrické energie všeho
druhu - od zvláště vysokého napětí, přes velmi
vysoké napětí až po nízké napětí procházející
samotnou vesnicí. Tato dominanta nás možná
na první pohled neuchvátí, ale tak jako kopce či
věže kostelů nám slouží pro dobrou orientaci
na míle daleko. Na holém vrcholku bývá často
větrno, a proto se vydáme pomalu a jistě směrem
dolů ke statku a k části obce zvané Sedliště
(na mapě bod 1). Již od pradávna se v obci lidé živili
chovem dobytka, drůbeže, předením, tkaním či
těžbou dřeva a rašeliny.
Čím více se blížíme
ke statku samotnému, vracíme se v čase do
šedesátých let století minulého, kdy zde
hospodařily Vojenské lesy a statky. Rozlehlé stavení
se svými hospodářskými budovami a skleníky nás
zcela pohltí. Na tomto místě jakoby se zastavil čas
a tohoto jevu si pro svou autentičnost všimli
i filmaři. Můžeme si zde na chvíli pustit fantazii
na špacír a nechat se unášet v myšlenkách, jak to
zde asi vypadalo v době své slávy. Až se
„prodereme“ příkrým svahem, houštinami a časy
minulými, ocitneme se v kaštanové aleji
před bytovkami v Sedlišti.

Délka trasy: 4,1 km (převýšení 280 m), výlet
1,5 hodiny
Pro: rodiny s dětmi od 5 let (vhodné dlouhé
kalhoty)
Terén: silnice, lesní cesty, lesy, louky
Keška: „Sedliště“
Luko a Toman, YMCA Sever, z. s.

o delším čase se ocitáme u hlavní silnice,
za kterou se nachází poslední část vesnice,
kterou jsme ještě neprozkoumali - Nový
Luhov. První zmínky o této osadě se uvádí v roce
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SSK BRNIŠTĚ A FK BRNIŠTĚ
Náš sportovní klub se zapojil do závodů konaných
v Libereckém kraji. Střílíme Jiříkovskou ligu,
Libereckou ligu a sledované závody.

STŘELCI V BRNIŠTI VÁLÍ
a podzim končí malorážková sezóna
a přechází se na sezónu vzduchovkovou.
Sportovní střelec tudíž „nikdy nespí.“ Kdo
chce uspět, musí makat! Za tak krátkou dobu a ještě
v tomto covidovém období se musíme pochlubit.
Naše děti se dobře zařadily mezi zkušenější
závodníky a jsou konkurenceschopné, což jsme
na začátku ani nepředpokládali. Naše práce

Naše nejmenší děti střílí v poloze vleže na 30 ran
také obě ligy konané v kraji, ale také Plzeňskou ligu.
Závody jsou tedy v plném proudu. 21. listopadu se
bude střílet Mistrovství republiky v disciplíně
VzPu30 a nominaci získali všichni naši střelci.
Vyhodnocení Jiříkovské a Liberecké ligy bude až
po novém roce. Vždy se střílí 4 kola. A Daniela má
před sebou veliké sledované závody v Plzni, kde
bude střílet naše reprezentace a profesionální
střelci.
Přejeme všem krásné vánoční svátky, do nového
roku vše nejlepší a hodně zdraví a našim
sportovcům dobrou mušku!
Zájemci o náš sport mohou sledovat naše klubové
webové stránky www.ssk-brniste.cz.
Mgr. Klára Kasper (Bartošová)

FOTBALISTÉ INFORMUJÍ
inule jsem avizoval další utkání proti
Kamenickému Šenovu. Tady se našim
hráčům dříve moc nedařilo, ale tentokrát
vyhráli 3:0. V dalším utkání naši hráči přivítali
první tým soutěže z Pertoltic. V tomto zápase naši
vedli ještě 20 minut před koncem o dvě branky,
nakonec ale zápas skončil remízou 3:3
a na pokutové kopy vyhráli hosté. Následně
cestovali naši hráči do Cvikova za tamní rezervou.
Tady jsme v poločase vedli o jednu branku, domácí
však v závěru vyrovnali a zápas skončil remízou 2:2,
na penalty vyhráli domácí. Další utkání hráli naši
hráči v sousedních Novinách. Tady domácí dali
branku minutu před poločasem, naši pak v závěru
srovnali na konečný stav 1:1, na pokutové kopy
tentokrát vyhráli naši a připsali si druhý bod.
Poslední zápas podzimní části odehráli naši hráči
doma proti Velkému Valtinovu, který po dlouhých
letech porazili 3:1 a tímto výsledkem obsadili
pěkné druhé místo.

s mládeží má dobré výsledky a jedeme dál! Moc
děkujeme obci za podporu a našim sponzorům
Floresia s. r. o., AVE cz, ZOD Brniště a. s.,
Podralskému nadačnímu fondu, ZEPS s. r. o., Pila
Brniště s. r. o., Partner in Pet Food CZ, s. r. o.,
Prominent CZ, s. r. o., městu Mimoň a panu
Herbstovi z Pertoltic. Bez takového zázemí bychom
takové výsledky neměli!

Po zápase se konala členská schůze s občerstvením,
a tím byla uzavřena podzimní část soutěže.

Vzduchovkovou sezónu jsme začali medailovými
úspěchy. Naše svěřenkyně Daniela Švarcová získala
stříbrnou medaili v závodě Velká cena Jiříkova.
Ze sledovaných závodů v Semilech, kde střílela
i část naší reprezentace se povedlo Daniele opět
přivézt stříbrnou medaili.

Ještě bychom chtěli poděkovat všem příznivcům,
kteří naše hráče podporovali na domácím hřišti
i na venkovních zápasech.
Závěrem bychom chtěli popřát všem hodně zdraví,
zvláště v této složité době.
Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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ZŠ A MŠ
ČTVRTLETÍ ZA NÁMI

PODZIM V MŠ

rvní tři měsíce školního roku uplynuly
a školní práce je v plném proudu. Žáci si
snadno přivykli na své každodenní
povinnosti a užívají si přítomnost ve škole se svými
spolužáky. S radostí sledujeme jejich nadšení,
snahu, píli a zájem poznávat a objevovat. Pravdou
je, že i jejich kamarádské vztahy se stále upevňují,
vzájemně si pomáhají, spolupracují nejen v rámci
své třídy, ale i napříč ročníky. Svou schopnost
spolupráce skvěle předvedli například během
projektového vyučování na téma Halloween.
Vzniklé plakáty zdobí chodby školy ve Velkém
Grunově tak jako jiné jejich výtvarné práce.

etošní podzim je trochu uplakaný, ale pro nás
veselý a se spoustou námětů. Při vycházkách
běháme po loukách, sbíráme přírodniny,
pozorujeme srnky, kterých je na okolních polích
opravdu hodně. Z přírodnin jsme si vyrobili velký
obrázek stromu. Udělali jsme si výstavu ovoce
a zeleniny, vyhlásili soutěž o nejmenší a největší
mrkvičku. Z dýně hokaido jsme uvařili dýňovou
polévku. Byla krásně oranžová a dětem moc
chutnala. Paní Šáchová nám do školky také
dopravila na vyřezávání jednu velikánskou dýni.
Byla to těžká práce, ale povedlo se. Z dužiny jsme
uvařili dýňový kompot, který také všem chutnal.

Příjemným a pohodovým zážitkem byla
pro všechny také výroba keramických svícnů
pod vedením paní Lenky Vránové. Děkujeme jí
za čas, který nám věnovala. Před námi jsou Vánoce,
žáci se těší na vánoční besídku, předávání dárků
a zpívání koled u vánočního stromu. Jménem
naší školy bychom chtěli popřát všem klidné prožití
vánočních svátků a bezstrarostný nový rok 2022.
Mgr. D. Gottfriedová, ZŠ Brniště

Ve školce se také pekly svatomartinské rohlíčky
a i ty byly moc dobré. Třídy Broučků i Lištiček
navštívily Ekocentrum. V krásných nových
prostorech jsme byli poprvé. Protože se blíží
nejkrásnější svátky v roce, navštívila nás v MŠ paní
Lenka Vránová a děti si vyráběly adventní věnce.
Byly opravdu velmi šikovné a práce s keramickou
hlínou se jim líbila. Chystáme se také na zpívání
u stromečku. Už se moc těšíme, až si ve školce
napečeme perníčky, cukroví a užijeme si zdobení
stromečku a krásnou vánoční atmosféru. Přejeme
vám všem krásné a pokojné svátky a rok 2022 plný
zdraví a radosti.
Kolektiv vaší MŠ
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YMCA
YMCA SEVER POD BOŽÍ OCHRANOU
době díkůvzdání či na sklonku roku se
zamýšlíme, jaký vlastně byl uplynulý rok.
Zda si můžeme říct, že naše snažení mělo
cenu, co nám uplynulý rok dal a co vzal. Chvíli jsem
se musel zamyslet, abych poctivě mohl říct, jaký
vlastně byl uplynulý rok 2021. Doba covidu nebyla
dvakrát příjemná nejen nemocí samotnou, ale
i svými zákazy a nařízeními, které přinesla.
Před rokem jsme si ani neuměli představit, jak
společně oslavíme 100 let YMCA v Československu.
No a člověk míní a Bůh mění. Pro někoho možná
rok strachu a úzkostí se u nás v YMCA proměnil
v úžasný rok „pod Boží ochranou.“Naše skupina
v Brništi v tomto roce čítala 50 členů, z toho 25
členů patří do skautského oddílu YMCA. I když jsme
se nemohli scházet a vídat se ve skautském oddílu,
mohli jsme se vídat na sociálních sítích a společně
vyrazit na „Jízdu kolem světa,“ která vyvrcholila
v červnu návštěvou „Země nezemě“ na řece Otavě.
V jarních měsících se také uskutečnil
za neuvěřitelných podmínek střediskový skautský
závod jednotlivců „Jarní manévry,“ kde se naši
skauti umístili na předních pódiových místech.
Rozvolňování státních nařízení nám také umožnilo
uspořádat na naše poměry velkou třídenní oslavu
v Lesním zátiší s účastí 250 lidí. Naše nabité
vědomosti z kurzu lanových aktivit jsme mohli
zúročit hned na těchto oslavách, a to postavením
nízkých a vysokých lanové překážek, které sklidily
velký úspěch. Tuto činnost dále rozvíjíme a kromě
lanových aktivit jsme na skautských táborech
uspořádali i dovednost smicování.

I přes přísná opatření se několikrát mohl sejít Baby
klub v prostorách Oázy, a to díky chuti se vidět
s kamarádkami a jen nesedět doma.V čase podzimu
a adventu jsme rozhodně ještě nespali a jako skauti
jsme uspořádali Drakiádu s bramborami v ohni,
výpravy do okolí - na Krkavčí skály a za rozhledy
do Horní Police a to nás v prosinci ještě čeká Naivní
divadlo s městskou pouliční hrou v Liberci.
A na závěr roku se se všemi vámi moc těšíme
na viděnou 23. 12. 2021 na Betlémském světle
v obřadní místnosti OÚ v Brništi, kde zakončíme
naše stoleté oslavy, takže se máme ještě na co těšit.
V tomto roce jsme si skutečně mohli okusit nové
formy komunikace, které zvláště mladým sloužily
hlavně k zábavě a nyní jsme vše zúročili
při videokonferencích a různých chatech a o to víc
jsme si začali vážit osobního kontaktu
a společenství, které máme. Díky všem, kteří nám
přispíváte finančně (obci, BJB i jednotlivcům),
ale i všem, kteří si čas v Ymce užíváte
při organizování nejrůznějších akcí, ale i na akcích
samotných jako účastníci.
Ing. Lukáš Kuc, Ymca Sever Brniště

Prázdniny jsme roztočili letos ve velkém stylu.
V červenci jsme uspořádali mládežnický tábor
pro mladé ve věku od 15 do 30 let na statku
v Kunraticích u Cvikova na téma „Bez mezka jsem
omezen“ – vycházely zde noviny Hlas mezka, mladí
si zde zatrsali na rokovém koncertu a při hrách
zakusili, kolik vydrží. O tři týdny později se místní
i přespolní děti vydaly na „Cestu
za dobrodružstvím“ a proměnily se na týden
v hobity. A do třetice všeho dobrého jsme
uspořádali na Měsíční louce u Holan dva skautské
tábory. Tolik porce prázdninového dobrodružství,
radosti a kreativity jsme si mohli užít jen díky
dobrovolníkům z celé naší Ymky Sever a jejich
týmům, které daly do táborů vše, včetně svých
dovolených a za to jim patří nemalé díky.
V minulém čísle jste se dočetli, že i na Lužické
sedmičce jsme 100 kilometry oslavili naše výročí.
!8

DĚNÍ V EKOCENTRU
ým Ekocentra Brniště již od léta sídlí v nové
budově Centra inkluzivního vzdělávání
Včelín. Od září zde pravidelně probíhají
environmentální programy pro žáky škol zblízkého
i vzdáleného okolí.

EKOKROUŽEK
DATUM

Od října jsme obnovili pravidelnou činnost
ekokroužku pro místní děti a relaxačních večerů pro
dospělé. Doufáme, že šířící se pandemie nám
umožní dále v těchto aktivitách pokračovat. Setkání
Ekokroužku probíhají každý čtvrtek, během
podzimu si děti vyzkoušely např. vyrábění
z přírodnin, dlabání dýní apod. Témata lednových
a únorových setkání najdete níže.
Relaxační večery se konají každou druhou středu
v měsíci, témata na leden a únor najdete níže.
V případě zájmu prosíme o předchozí objednání na
emailu: buzkova@zodbrniste.cz
V rámci projektu „Je to tady!- Praktická profesní
orientace a setkávání v Euroregionu Nisa/Los
geht´s! - Praktische Berufsorientierung und
B e g e g n u n g i n d e r E u r o - N e i ß e - R e g i o n ,“
financovaného Česko-německým fondem
budoucnosti, se během podzimních měsíců
setkávali žáci Praktické školy z Nového Boru a žáci
z Gutenbergschule z Rothenburgu. Společně se
zabývali volbou povolání a vyzkoušeli si různé
profese. Kurzy probíhaly na české i německé straně.

TÉMA

6. 1. 2022

Jak vzniká látka - zpracování lnu

13. 1. 2022

Barvení látek - barvy z přírody,
batikování

20. 1. 2022

Využití starých látek, odstřižků

27. 1. 2022

Masopust - výroba masek

3. 2. 2022

Ekosystém pole - obyvatelé pole
(ptáci, savci, hmyz) - pohybové hry,
pracovní listy

10. 2. 2022

Ekosystém pole - druhy a stavba
obilovin a jejich využití, výroba
müsli

24. 2. 2022

Ekosystém pole - hospodářské
rostliny, brambory v kuchyni

RELAXAČNÍ VEČERY
DATUM

V polovině listopadu přivítala lektorka Leona
Vobrová rodiče s dětmi na prvním Cvičení
pro rodiče s dětmi ve věku od 3 do 6 let. Cvičení
bude nadále probíhat vždy v pondělí od 16:30
v Ekocentru. V případě zájmu prosíme o přihlášení
u lektorky na tel. č. 721 324 881.
Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace jsme
se rozhodli zrušit Svatomartinský jarmark a krůtí
hody. Doufáme, že se situace zlepší a budeme se
potkávat na akcích během příštího roku.
11. 12. 2021 jsme si pro vás připravili vánoční
dílničky, které se budou poprvé konat v prostorách
Včelína. Přijďte si vyrobit vánoční dekorace,
ochutnat něco dobrého z kavárny Jako doma těšíme se na vás! V rámci dílniček bude možné si
prohlédnout expozici, venkovní prostory Včelína
a děti si zde mohou pod dohledem rodičů pohrát.
Chtěli bychom vám popřát krásné, pohodové
a klidné Vánoce a mnoho úspěchů v novém roce.
Tým Podralského nadačního fondu
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TÉMA

12. 1. 2022

Tečkované mandaly z přírodních
barviv, Výroba stromů štěstí (100,Kč/osoba)

26. 1. 2022

Pečení chleba (100,- Kč/osoba)

9. 2. 2022

Valentýnská přání (100,- Kč/osoba)

23. 2. 2022

Jmenovky pro semínka (100,- Kč/
osoba)

17. LISTOPAD – MEZINÁRODNÍ DEN STUDENTSTVA
A SAMETOVÁ REVOLUCE
ezinárodní den studenstva je připomínkou
tragických událostí, ke kterým došlo
v období od 28. října do 17. listopadu 1939
v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava. Byl
vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti
2. výročí těchto událostí. Stalo se tak na zasedání
Mezinárodní studentské rady, jehož se zúčastnili
delegáti 26 zemí. Mezinárodní den studenstva je
jediným dnem mezinárodního významu, který má
český původ.

byla londýnská schůze Mezinárodní studentské
rady, která v roce 1941 vyhlásila 17. listopad
za Mezinárodní den studentstva.
ametová revoluce je označení období
politických změn v Československu od
17. listopadu do 29. prosince roku 1989. Tyto
změny vedly k pádu komunistického režimu
a přeměně politického zřízení na pluralitní
demokracii. K urychlení změn přispěl rozpad
bý valého Východního bloku a narůstající
nespokojenost obyvatelstva s ekonomickou
a politickou situací v zemi.

Vše začalo násilným potlačením poklidné
demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku
samostatného Československa 28.
října 1939
v Praze,
během níž byl těžce zraněn student
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal
a zabit pražský dělník Václav Sedláček...
Na potlačování demonstrace, která se konala
na Václavském náměstí, se kromě policie podílely
i jednotky SS. Následovaly další střety na mnoha
místech v Praze, při nichž Němci stříleli nejen
do vzduchu, ale i do demonstrantů. Při jedné
z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal,
který 11. listopadu 1939 svému zranění podlehl.
Poslední rozloučení se konalo 15. listopadu
na Albertově, odkud byla rakev s ostatky převezena
na nádraží a odeslána na Moravu, kde je v obci
Náklo pohřben. Následné demonstrace se měnily
v protest proti okupaci. Účastnily se jich tisíce lidí.
Opět docházelo ke střetům s pořádkovými silami.

Kromě událostí ze 17. listopadu, kdy byli
demonstranti napadeni Veřejnou bezpečností,
nebyla revoluce provázena násilím a během
státního převratu nebyl zmařen jediný život.
Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce
označuje jako „sametová revoluce.“ Ačkoli není
zřejmé, kdo tento název poprvé použil, podle Petra
Pitharta panuje shoda, že to byli nějací zahraniční
novináři. Tento termín se pak stal synonymem
revolucí, kde nebylo použito násilí.
Od
února 2019 je tento den přidán mezi
vyjmenované státní svátky s pracovním klidem
a s názvem „Den boje za svobodu a demokracii
a Mezinárodní den studenstva.“
17. listopad 2021 v Brništi
v Brništi jsme si připomněli Den boje
za svobodu a demokracii a Mezinárodní den
studenstva. 17. listopadu přesně v 17.00 hodin
přivítal pan starosta Mgr. Michal Vinš všechny
přítomné občany na vzpomínkovém setkání občanů
na návsi před obecním úřadem. Po krátkém
proslovu zazněla státní hymna a byl slavnostně
nasvícen obecní úřad v barvách naší státní vlajky.
K Lípě Svobody na návsi byla položena kytice a byly
zapáleny svíčky. Přibližně stovka občanů si zde
mohla při svařeném vínečku a příjemné hudbě
popovídat s těmi, se kterým se nemohli vzhledem
k současné situaci dlouho vidět. Na návsi panovala
velice příjemná atmosféra, kdo přišel, určitě
nelitoval.

Následující den se v Berlíně konala porada za účasti
Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí
o uzavření českých vysokých škol na dobu tří let,
zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů
studentské organizace /Josef Adamec, Jan Černý,
Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula,
Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav
Šafránek, a Jan Weinert/ a internace stovek
studentů v koncentračních táborech. Ještě v noci
z 16. na 17. listopad došlo k rozsáhlému zatýkání
českých studentů v Praze, v Brně a v Příbrami.
Studenti zatčení v Praze byli dopraveni
do ruzyňských kasáren, kde došlo i k popravě
představitelů studentských organizací. Celkem
1200 zatčených studentů bylo poté převezeno
do koncentračního tábora SachsenhausenOranienburg, odkud jich byla většina koncem roku
1942 propuštěna, zbytek pak v lednu 1943. Útrapy
koncentračního tábora nepřežilo 35 studentů.

Mgr. Libuše Horáčková, šéfredaktorka

Ústřední svaz československého studenstva
vyvíjel po roce 1939 v zahraničí za pomoci
exilové vlády aktivní činnost. Vyvrcholením
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VÁNOČNÍ TRADICE
ánoce jsou tím nejkrásnějším a možná
i trochu magickým časem v roce.
Zanedlouho nás tyto nejoblíbenější svátky
čekají. S Vánoci se pojí spousta tradic, zvyků
i pověr, na které věřili už naši předkové. Pojďme si
některé společně připomenout.

a zapomíná se na tradice, které jsou hlavně o klidu,
pokoře a trávení času v kruhu nejbližších.
Rybí šupiny
Dáváme si je při štědrovečerní večeři pod talíře, pak
si je dáme do peněženek, aby penízky věděly, kde se
mají držet. Mají zajistit dostatek financí po celý
následující rok. Proto si musíte obstarat kapra se
šupinami. Nevyhazujte ale ani zbylé šupiny,
očistěte je a umyjte, hodí se třeba k tvoření. např.
v jižních Čechách se používaly na výšivky. Můžete
z nich vytvořit třeba jmenovky na vánoční stůl
a nebo už budete mít svůj vlastní nápad.

Zdobení stromků
Ještě počátkem 16. st. bylo zdobení stromků
považováno katolickou církví za pohanský zvyk
a tedy i pronásledováno. Poprvé se ozdobené
stromky objevily v Německu. První zmínky najdeme
v kronice z Brém z roku 1570. Zajímavé je, že první
stromky byly věšeny za špičku od stropu. Nejčastěji
je zdobily děti, věšely na ně jablíčka, slaměné
ozdoby, perníčky a později i papírové řetězy.
Historie zdobení stromků u nás není dlouhá. První
stromeček se rozsvítil v Praze roku 1812 ve vile
ředitele Stavovského divadla Jana K. Liebicha.
O třicet let později se již stromky prodávaly zcela
běžně.

Rozkvetlá Barborka
Tento zvyk je rozšířen hlavně mezi svobodnými
dívkami. Na svátek svaté Barbory je potřeba
utrhnout větvičku třeba z třešně a pokud
do Štědrého dne rozkvete, věřilo se, že se dívka
do roka vdá. Větvičku si však může utrhnout
kdokoli, když rozkvete, je nádhernou vánoční
dekorací.

Betlémy a koledy

Krájení jablíčka

Stavění betlémů patří mezi nejstarší a dodnes
přetrvávající tradice. Zprávy o nich se hojně
objevují už ve středověku. Spousta zvyků se ale
dnes nedodržuje – magická moc se připisovala
vánočním koledníkům, kteří měli přinést
do každého stavení štěstí a blahobyt. Na koledu se
chodilo o Štědrém večeru, na svátek sv. Štěpána,
na Nový rok a někde i na Hromnice. Dnes si tento
zvyk opět připomínáme pouze na Tři krále.

I v dnešní době je velmi oblíbené rozkrajování
jablíček. Nejčastěji to děláme po štědrovečerní
večeři a kdo najde pěticípou hvězdičku se zdravými
jadérky, toho čeká příští rok štěstí. Je-li jadřinec
červivý nebo se objeví něco jiného, může přijít
nemoc.
Házení střevíce
Další oblíbený zvyk hlavně pro mladá děvčata.
Mohou se zeptat, zda je příští rok čeká svatba.
Střevíc se hodí přes hlavu a pokud dopadne patou
ke dveřím, dívka zůstane doma, jestliže špička míří
směrem ven, čeká dívku láska, svatba nebo odchod
od rodičů.

Pověry
Štědrý den se také pojí s různými pověrami
a zákazy. Během dne se nesmí zametat a vynášet
z domu smetí, protože byste si vynesli štěstí. Nesmí
se také prát prádlo, prý to přináší smůlu. Nemají se
čistit stáje a chlévy, jinak bude dobytek kulhat,
pokud něco rozbijete, střepy vám přinesou štěstí,
před půlnoční mší nesmíte šít a plést, protože by
vaše dílo zničily myši. Také se nesmí zatloukat
hřebíky, nikdo nesměl sedět naproti dveřím
do ulice, aby on nebo někdo z rodiny nezemřel,
nesmělo se hlasitě kýchat nebo volat, aby vás
nenašla smrt. Možná jsou některé pověry úsměvné,
ale proč riskovat, že?

Adventní věnec
Věnec je tradičním symbolem adventu. V různých
oblastech má různou podobu. Dávají se na něj čtyři
svíčky, které se postupně rozsvěcují. Každá má
svoje jméno. První svíce je svíce proroků, druhá je
betlémská, třetí pastýřská a čtvrtá andělská.
Mgr. Libuše Horáčková, šéfredaktorka

Novoroční přání
Z 19. st. pochází zvyk v podobě novoročních přání,
tzv. novoročenky, které v dnešní době elektronické
pošty upadají v zapomnění. A právě s ekonomickým
růstem a politicko-sociálním vývojem je spojená
i komerce s předháněním se v nadělování dárků
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1. Kristýna Trégrová (4. třída), 2. Martin Pačín (4.třída), 3. Andrea Hanzíková (4. třída), 4. Lucie Lašová (5.
třída), 5. Tonda Bárta (5. třída), 6. Sabina Pokorná (5. třída), 7. Ami Badamdorj (5. třída)

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
letošním roce jsem měl tu čest přivítat
ve dvou termínech deset nových občánků
obce Brniště. Všem dětem přeji ještě jednou
hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Ať je nejen
jejich dětství naplněno láskou a štěstím. Rodičům
pevné nervy při výchově a ať jim jejich ratolesti
přinášejí jen samou radost.
Mgr. Michal Vinš, starosta
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