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Rozhovor s Milanem Davidem
Dobrodružství v zoologické zahradě
Inovujeme odpady v naší obci
Úspěch v krajských sportovních hrách

Milí spoluobčané,
léto je v plném proudu a s ním i dění v naší obci. Máme za sebou
i před sebou spoustu akcí. Letitou tradicí pro většinu Brnišťáků je
Brnišťská pouť. Znají ji všichni místní, ale i občané více či méně
vzdálených měst a obcí. A tak jako je naše pouť známá, je známo
i počasí, které ji často doprovází, a to počasí ne zrovna příznivé.
Letos se tato tradice potvrdila a věřím, že to byl hlavní důvod, který
odradil většinu návštěvníků. Propršelo celé sobotní i nedělní odpoledne. Je to škoda, vše stojí nemalé finance a úsilí, ale počasí je
jeden z mála mocných čarodějů, kterým neporučíme.
Když už jsem u Brnišťské pouti, často od vás občanů slýchám, proč
už někoho nenapadlo změnit datum a udělat pouť jindy, když víte,
že druhý víkend v červenci vždycky prší. Napadlo, věřte, ale ta tradice je tak silná, má tak dlouhé kořeny, vždyť letos byl již 66. ročník této akce. Prostě to musíme brát tak, že déšť k naší pouti patří.
Brnišťská pouť ale nebyla za poslední dva měsíce jedinou akcí,
která se v Lesním zátiší uskutečnila. O měsíc a půl dříve proběhla
Brnišťská noc a sám za sebe musím uznat, že se povedla. Pořadatelé mě mile překvapili a musím uznat, že pořadatel Milan David ve
svém mladistvém věku udělal obrovský kus práce. Má můj obdiv,
šel si za svým cílem a povedlo se to. Věřím, že vy, co jste se akce
účastnili, mi dáte za pravdu. Když se v naší obci mluví o mládeži,
povětšinou se řeší problémy, co kde vyvedla, poničila, ale to asi
v každé obci a městě. Jsem moc rád, že tentokrát mohu vyslovit
slova uznání a těším se, že za rok půjdu na druhý ročník.
Další milou zprávou, kterou vám mohu sdělit, je, že 19. srpna by
měla být hotova II. etapa chodníků ve Velkém Grunově. Toto datum je snad již definitivní, ale může se stát, že budeme mít připomínky ke stavbě, budeme chtít upravit nedostatky, ale vy, co če-

káte, až konečně zmizí stroje, ustane rámus a nepořádek, byste se
měli dočkat každým dnem.
Dění a rekonstrukce se tentokrát přesunou do středu obce Velkého
Grunova, protože na konci července byla započata rekonstrukce
Kaple Navštívení Panny Marie. Na kapli se bude opravovat fasáda.
Prostředky na tuto rekonstrukci jsou ze zdrojů Libereckého kraje
a obce.
I v Brništi se bude budovat a to pravděpodobně od druhé poloviny
srpna. Za úřadem vedle hřiště vyroste streetworkové hřiště. Je to
splněné přání naší mládeže. Obec na něj získala dotaci od Ministerstva místního rozvoje a věřím, že bude hojně navštěvované a využívané k účelům, ke kterým je určené.
Z větších investic, které se v současné době realizují, je to asi vše,
co vám mohu přiblížit. Na projektu mateřské školky se pracuje,
termín vyřízení všech náležitostí by měl být na podzim. V současné
době se dětem buduje nové zastřešené pískoviště. Kdo čtete zpravodaj pravidelně, víte, že rozpracovaných projektů a studií je více,
ale to bych se k daným tématům vracel donekonečna, vše má svůj
čas. Co už čas nemá, je možnost podávání předběžných přihlášek
na čističky, tato možnost již skončila. Přijaté žádosti evidujeme
a budeme řešit studii proveditelnosti s odborníky.
Vyčerpal jsem to, co jsem vám chtěl sdělit a než se s vámi rozloučím, tak bych vás rád pozval na hasičské slavnosti k 150. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů Brniště, které se budou konat
3. srpna na Lesním zátiší.
Přeji vám hezký zbytek léta a dětem ať ty prázdniny utíkají pomalu.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Nenechte si ujít:
HASIČSKÉ SLAVNOSTI v sobotu 3. srpna od 13.30 na Lesním zátiší ● LESNÍ SLAVNOSTI A FESTIVAL PIVA v sobotu 10. srpna
od 15 hod. na Lesním zátiší ● DOŽÍNKY v sobotu 31. srpna od 12 hod. ● LUHOVSKÁ OLYMPIÁDA v sobotu 7. září od 9 hod.
na hřišti v Luhově ● BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ v sobotu 14. září od 9 hod. v bývalé družině Velký Grunov
LUŽICKÁ SEDMIČKA dálkový pochod po vrcholech Lužických hor (www.luzickasedmicka.cz) 20.–22. září

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Z jednání 8. zasedání zastupitelstva obce konaného 19. 6. 2019
Zasedání zastupitelstva se jako obvykle uskutečnilo v zasedací místnosti obecního úřadu.
Značnou část programu jednání tvořily záměry prodejů a prodeje pozemků. Zastupitelé podrobně projednávali jednotlivé žádosti a po jejich vyhodnocení rozhodovali o jejich schválení,
resp. neschválení. V dalších bodech programu se zastupitelé věnovali schvalování zhotovitele
projektové dokumentace na akci chodník „Luhov“ a schvalování dodatku ke smlouvě o dílo
s organizací Zeps, spol. s r. o. Pro svou práci pro obec zastupitelé opět čerpali inspiraci z diskusních příspěvků občanů a pro své zdokonalení znalostí zákona o obcích využívali diskusní
příspěvky zkušeného služebně staršího zastupitele. Na závěr jednání poděkoval starosta všem
zúčastněným za vytvoření tvořivé a pracovní atmosféry a pozval všechny na příští jednání
zastupitelstva obce.
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce

Z jednání 9. zasedání zastupitelstva obce konaného 17. 7. 2019
Díky neutichající snaze služebně zkušených zastupitelů zkvalitňovat práci zastupitelstva měli
zastupitelé možnost být přínosem pro obec i o prázdninách. Starosta proto povolal zastupitele
na neplánované jednání dne 17. 7. 2019. Na tomto zasedání zastupitelé schválili dodatek č. 3 ke
smlouvě s firmou ZEPS o dokončení chodníku ve Velkém Grunově, termín dokončení do 19.
8. 2019, a čerpání z rezervního fondu pro ZŠ – oprava školy ve Velkém Grunově. Dále se pak
zastupitelé věnovali možnosti přihlásit se do výběrového řízení na odkup nemovitosti – část Brnišťského (mysliveckého) rybníku a místní komunikace do Nového Luhova patřící Vojenským
lesům a statkům. V dalším bodě jednání zastupitelé schválili bezúplatný převod automobilové
stříkací cisterny Tatra 815 od HZS LK pro SDH Brniště podmíněný následnou opravou. Na
závěr jednání starosta všem poděkoval za účast a navrhl termín dalšího jednání zastupitelstva
obce na 21. 8. 2019.
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce
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Jednání

zastupitelstva
se uskuteční ve středu

21. 8. 2019
v 17 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Provoz
sběrného dvora
v letním období
(od 1. 4. 2019)

Úterý 12–17 hod.
Čtvrtek 9–14 hod.
Sobota 14–18 hod.

Fyzická analýza odpadů v obci Brniště
Jako první krok při zefektivňování odpadového hospodářství
v naší obci se uskutečnila fyzická analýza odpadu. Jejím cílem
bylo zjistit, v jakém stavu se nachází vyprodukovaný odpad
z naší obce a kolik procent tvoří jednotlivé složky z celkového
množství směsného komunálního odpadu. Fyzická analýza probíhala na sběrném dvoře ve Velkém Grunově, a to v obvyklý den
sběru komunálního odpadu. Na vzorek byl použit obsah z 30 náhodně vybraných nádob směsného komunálního odpadu. Celkové množství odpadů bylo 402 kg. Svezený materiál se vysypal
na sběrném dvoře a následně byl tříděn na zhruba 10 složek. Po
vytřídění byla každá složka zvážena a zaznamenána. Výsledky
této analýzy byly překvapující.
Radost nám udělalo malé množství tzv. zeleného odpadu. Celkové množství kompostovatelné složky sice bylo 20,5 %, ale velká
část pramenila ze dvou velkých pytlů, pravděpodobně z jedné či
dvou domácností. Je tedy vidět, že náš záměr předcházet vzniku

odpadů pomocí kompostování funguje, i když prostor pro zlepšení stále existuje.
O poznání méně příznivá zpráva je, že množství nevyužitelného
odpadu (dětské pleny, hygienické potřeby, nedopalky…) tvořilo
26 % z celkového množství. Analýza nám tedy potvrdila naše
obavy, a ještě více nás motivuje k zavedení změn, které naší obci
usnadní třídění odpadů.
Právě od zavedení změny třídění a chytré evidence odpadů si slibujeme zlepšení. Pokud by se v nádobách na směsný komunální
odpad recyklovatelné složky nenacházely, ale občané je třídili
přímo ve svých domácnostech, snížilo by se celkové množství
komunálního odpadu v obci, a tím by byly nižší náklady na likvidaci odpadu a tím pádem by došlo k potřebným úsporám.
K plánovaným inovacím odpadového hospodářství se více dočtete na str. 9 tohoto Zpravodajství.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Úřední
hodiny

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7.00
7.30
7.00
7.30
7.30

–
–
–
–
–

11.30
11.30
11.30
11.30
11.30

13.00
13.00
13.00
13.00

–
–
–
–

17.00
15.30
17.00
15.30

Kontakty:
Starosta:
Úřednice:

487 850 215, 602 391 245, starosta@brniste.cz
487 850 193, chladkova@brniste.cz
487 850 338, obec@brniste.cz
Mobil na úřad: 728 971 773

Co vás zajímá?
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Milan David
Nejen noc, ale i odpoledne plné hudby a zábavy přinesla Brnišťská noc. Na své si přišly děti, kde pro ně byly nachystány zajímavé atrakce a hlavně dospělí, pro které byl připraven pestrý
program, jako Hanka Zagorová a Boom Band Jiřího Dvořáka,
kapela Lunetic, The Rockset, Václav Noid Bárta a Bekbek clan,
Vilém Čok a Bypass, či Patrola Šlapeto. Velký obdiv sklidila i ohnivá šou, připravená přímo na míru obci Brniště. A teď už rozhovor s pořádajícím.
• V červenci mu bylo 19 let.
• Je rodákem z Brniště, proto také všechny jeho akce
směřují do Brniště.
• V červnu úspěšně zakončil studium na Střední
škole dostihového sportu a jezdectví v Praze,
obor jezdec a ošetřovatel koní.
• Jeho velkým zájmem jsou hlavně koně, které má rád
a věnuje jim hodně času, jsou pro něho zároveň
odpočinkem. Velice rád bruslí, jezdí na kole, plave.
Nejvíce času se ale snaží trávit se svou přítelkyní
a ježděním dostihů.

R ozhovor
Jak vůbec vznikla myšlenka připravit Brnišťskou noc?
Tuto otázku mi kladlo mnoho lidí. Jak jsem na to přišel? Bylo
to asi v říjnu nebo listopadu, když jsem seděl se svou kolegyní
Eliškou Holubovou v pokoji a poslouchali jsme Čechomor. Já
jsem se tak opřel a řekl „uděláme festival v Brništi“ a ona mi
na to řekla, že jsem se asi zbláznil. Tak jsem to chvilku nechal
být, mezitím proběhlo stěhování společnosti Oslavy na míru do
kanceláře. A jak se vše kolem stěhování uklidnilo, tak jsem ten
nápad měl pořád v hlavě. Šel jsem na kávu s majitelkou paní
Zuzanou Kranátovou, kde jsem jí své myšlenky prezentoval
a nápad se jí nejevil jako špatný, ať to zkusím zařídit. V tu chvíli
jsem dostal zelenou a šel jsem do toho naplno. Začali jsme hledat termín, dělat program a shánět sponzory. Šel jsem na obecní úřad za panem starostou, co že bych to chtěl uskutečnit. Bál
jsem se, že mě vyrazí ze dveří a řekne mi, že jsem se zbláznil.
Neřekl, projekt se mu líbil, ale že to musí schválit zastupitelstvo. Tam už nebylo tak lehké je přesvědčit, stále jsem slyšel, že
jsem mladý, že to v životě nemůžu zvládnout, ale stál jsem si za
svým plánem. Akorát mě mrzí, že jsme museli změnit termín.
Nejdříve to mělo být 25. května 2019, ale to nám zastupitelstvo
nedovolilo, že v areálu Lesního zátiší je nějaká akce. Tak přišel
první problém změna termínu. Zvedl jsem telefon a volal panu
Dvořákovi, což je manažer paní Zagorové a žádal o nový termín.
Dal nám datum 1. června, s čímž jsem souhlasil. Vše se prakticky odvíjelo podle paní Zagorové, chtěli jsme ji tady hrozně moc,
dosáhli jsme toho a jsem na to hrdý.
Jak hodně dopředu jste na této akci začal pracovat?
No moc času nebylo, tak 6 až 7 měsíců. Do toho jsme se museli
připravovat na závěrečné zkoušky, které jsme měli 14. června
2019, byla to fuška dát vše dohromady, ale myslím, že to stálo
za to.
Jak těžké bylo přesvědčit vystupující interprety, aby zavítali
do Brniště?
Ani moc ne, oslovil jsem je, někteří už tu vystupovali na Brnišťské pouti, takže věděli, kde to je a co je čeká. Podpořili tedy můj
nápad.
Kdo z vystupujících byl nejnáročnější? Kdo si kladl největší
požadavky?

Nemůžu říct, že by si někdo kladl velké nároky, to asi ne, všichni
byli v pohodě, těšili se sem. Nároky měli hlavně na ozvučení, ale
po konzultaci s naším zvukařem byli spokojení po všech stránkách, dostatek světel, využití moderní techniky. On málokdy
bývá na takových akcích pódiový zvukař s tabletem, který zařídí
vše, co kapela potřebuje na pódiu, aby měl méně práce hlavní
zvukař.
Máte nějaký vtipný zážitek s některým z interpretů?
Ano, máme třeba s paní Zagorovou. S jejím manažerem jsme
byli domluvení, že až se Hanka bude blížit, že mi dá vědět a že
najede do stanu pro VIP, vystoupí a půjde v utajení do šatny.
Jenže paní Zagorová byla tak natěšená, že u hlavní brány stáhla okénko a začala mávat na lidi, takže vše, co mělo být tajné,
tak nebylo. Anebo s Lunetikama, ti přijeli, sedli si na stoly, kde
později probíhala autogramiáda a lidi kolem nich chodili a ani si
jich nevšimli.
Na co jste hrdý, co se Vám na akci skutečně povedlo?
Jsem hrdý úplně na vše, mohl jsem stát na jednom pódiu s Lunetikama, s Hankou Zagorovou a se všemi ostatními účinkujícími.
Kdo si může dát domácí pálenku od Viléma Čoka? Ťuknout si
s ním, to je také velká čest a jsem na to hrdý. A ještě si vážím
jedné věci, když jsem šel z poutě, zastavil mě pan Čermák ze
střelnice a osobně mi poděkoval, to mě nejvíce zahřálo u srdce
a já tím děkuji jemu, že mi udělal radost.
A naopak, v čem jste spatřil nedostatky a je potřeba na nich
zapracovat?
Byl to první ročník, takže nějaké chyby byly, ale spíše personální, nic, co by se nedalo odstranit nebo se tomu vyvarovat.
Každý si asi všiml, že vystupujete pod společností Oslavy na
míru, je i toto společnost, kterou jste založil Vy? Nebo jak
byste ji přiblížil čtenářům?
Ano, tuto společnost jsme založili společně s Eliškou Holubovou. Lidé si nás zvou na svatby, na oslavy a mnoho dalších, kde
pro ně připravujeme program, propagaci a podobně. Sami také
pořádáme akce pro veřejnost.
Jaký máte pocit z celé akce, jaké byly zpětné reakce návštěvníků?
Pocit z celé akce je úžasný, lidé si to chválili, jak program, tak
i nápad s velkoplošnou televizí, ta se líbila moc.
Byla Brnišťská noc prvním ročníkem a plánujete udělat
z toho tradici a pokračovat v příštích letech?
Mým cílem je, aby se stala tradicí, jako je Brnišťská pouť, tu
vnímám jako velkou tradici já i všichni u nás doma. Každý rok
o pouti děláme bramborový salát s řízky. Přijede k nám celá rodina i příbuzní z Rakouska a krásně se bavíme, každý rok je náš
dům úplně plný. A konečně to v Brništi žije. I když jsme malá
obec, tak si to umíme pořádně užít, popovídat si, sejít se na jed-

Co vás zajímá? / DĚTSKÝ KOUTEK
nom místě, zasmát se a pobavit se. Jsem pyšný, když se o naší
vesnici mluví a když o nás vědí široko daleko.
Prvního června je zrovna den dětí, uvědomoval jste si tu obrovskou konkurenci akcí konaných všude v okolí? Zkusíte
se případně příště tomuto datu vyhnout nebo v tom nevidíte
problém?
Ano, uvědomoval, hrozně moc jsem se toho bál, ten den bylo
v okolí hodně akcí, ale i tak jsme dokázali mnoho diváků přilákat,
přeci by si nenechali ujít Hanku Zagorovou v Brništi :) nebo i Lunetiky. Příští rok chceme udělat úplně jiný termín, ale to se vše čtenáři dozví, kdy a kdo se k nám přijede podívat. Jestli se vše podaří,
tak hned v lednu by měly být plakáty. Příští rok to bude ještě větší.
Už víte, co budete dělat od září, až Vám skončí prázdniny?
Stanou se Oslavy na míru Vaším stálým zaměstnáním nebo
to budou koňské dostihy?
Já už prázdniny nemám asi tak 8 let, od doby, co jsem u dostihových koní. Já odpočívám prací, tedy když není zima. Brzy
nastupuji do Německa asi 20 km od Berlína do dostihové stáje,
dostal jsem šanci od dobrého trenéra. Takže tam se velice těším.
No a co bude s naší firmou? Ta poběží dál, vše budu řídit na dálku. Budu se snažit, aby všechny akce, které budeme ještě letos
dělat, byly také dobré a budu sem dojíždět. Ono upřímně, mám
firmu jako zadní vrátka, kdyby se mi něco náhodou stalo, u koní
to může být hned, musím počítat se vším. A jestli se bojíte, že
festival kvůli tomu nebude, tak se bát nemusíte, bude. A půjdeme ještě o příčku výše. Doufám, že se o tom jednou bude psát až
za hranicemi. Ale zatím se chci věnovat dostihům.

VODNÍČEK
Já jsem malý vodníček,
koupím já si hrníček,
barevný a s pokličkou,
ovaž mi ho pentličkou.
Já ti za to zazpívám
i malou hubičku dám.

Křížovku, omalovánku a básničku
pro děti připravila Michala Povolná
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Brnišťská noc není jedinou Vaší akcí, kterou jste v Brništi
uspořádal, byla to například i Velikonoční či Mikulášská zábava. Budete i v tomto pokračovat a je něco, co už teď víte,
že se uskuteční a na co byste čtenáře chtěl pozvat?
Ano, není to naše jediná akce, kterou jsme pro občany připravili.
Chystáme se uspořádat Mikulášskou zábavu, ale to je ještě daleko, teď hledáme vhodnou kapelu, ale vše je zatím v začátcích.
Konkrétní datum ani čas příští události, kde se společně můžeme
pobavit, vám tedy zatím neřeknu. Až budu vědět, určitě zveřejním a budu moc rád, když dorazí nejlépe úplně každý.
Je něco, co byste chtěl říct na závěr našeho rozhovoru?
Určitě bych chtěl moc poděkovat všem pořadatelům, naší zdravotnici Helence Astalošové, Ále Rekšákové za pomoc se sponzory, Elišce Holubové a celé mé rodině, že mě v tom podporovali. Jaroslavu Lalákovi děkuji za nápady na příští rok, a také
děkuji zaměstnancům obce za pomoc. Děkuji i panu starostovi,
je nejlepší starosta, kterého si musíme vážit, hodně toho pro občany dělá, hodně nám pomáhá a podporuje nás.
Moc děkuji za rozhovor. Na závěr bych chtěla tímto Milanovi vyjádřit obdiv, co ve svém mladém věku dokázal,
jak si šel za svým cílem a uspořádal pěknou a povedenou
akci, která měla velký a kladný ohlas. Jen tak dál, ať se daří
v soukromém, závodním i pracovním životě a ať se podaří
ještě spousta takových akcí, jako byla tato.
Za redakční radu Nina Vinšová
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

Závěr roku v naší škole
Školní rok se pomalu chýlil ke konci, učivo již bylo skoro probráno a žáci se těšili, co pro ně paní učitelky na měsíc červen
přichystají.
Den dětí oslavili výletem na dětské hřiště ve Vratislavicích,
kde se všichni vyřádili na velkých trampolínách a jiných herních prvcích. Nemalý zájem dětí vzbudila také další akce –
ukázka bojových umění pod vedením zkušeného lektora. Dívky i chlapci, malí i velcí si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se
ubránit útočníkovi.
Ani letos nebyl vynechán školní výlet, tentokrát na Staré Hrady. Počasí bylo ideální, pohádková prohlídka sklepení i půdy
hradu zábavná, děti si zalétaly na koštěti a došlo i na utrácení
kapesného – kupování suvenýrů.
Návštěvou Ekocentra Brniště pokračovala řada akcí v závěru
školního roku. Žáci zde získali nové zkušenosti z oblasti včelaření, vaření, živočišné výroby, zemědělských strojů a ručních
prací. Nezbývá než týmu ekocentra poděkovat za spolupráci.
Zvláštní pozornost je třeba věnovat lehkoatletickému trojboji,
který naše škola každým rokem organizuje. Letošní ročník byl
obzvláště náročný na přípravu, protože se ho zúčastnilo 151
závodníků z osmi škol. Soutěžilo se v běhu na 50 metrů, skoku

do dálky a hodu. Vzhledem k horkému počasí a velké konkurenci musíme vyzdvihnout výkony žáků naší školy v jednotlivých kategoriích:
3. místo – E. Dolejšová (1. třída)
2. místo – M. Peřinová (2. třída)
2. místo – A. Toráňová (5. třída)
2. místo – L. Peřina (5. třída)
V rámci průřezového tématu environmentální výchova proběhla exkurze ve sběrném dvoře ve Velkém Grunově. Názorná ukázka špatného třídění odpadu na všechny udělala velký
dojem. Nikdo si nedovedl představit, co vše se nachází v popelnicích u našich domů. Panu Jedinému patří poděkování za
uskutečnění akce.
Velkolepé rozloučení s celým školním rokem proběhlo v KD
Brniště. Školní akademie se účastnila mateřská škola i všechny
ročníky základní školy. Chtěla bych poděkovat učitelkám i dětem za velmi pestrý program. Jako diváci jsme si ho opravdu
užili.
D. Gottfriedová

Aktivity v mateřské školce
Je až neuvěřitelné, jak rychle utekl školní rok. Zažili jsme
spoustu legrace, naučili se nové věci a hlavně poznali další
nové kamarády.
Závěr roku byl naplněn různými akcemi a aktivitami. Oslavili
jsme Den matek a Den otců besídkou pro rodiče v mateřské
škole. Šli jsme velkou cestu za pokladem, ve kterém si každý našel dáreček ke Dni dětí. Moc se povedl školní výlet do
Starých Hradů, kde se nám nejen líbilo, ale dozvěděli jsme se
spoustu nových a užitečných věcí o zdraví a zvířátkách. Jako
každý rok jsme navštěvovali místní Ekocentrum, kde se nám
líbí. Mateřskou školu také navštívil nadšený amatérský ornitolog, který s sebou přivezl spoustu krásných ptáků. Nejenže
o nich uměl poutavě vyprávět, ale také jsme mohli zkusit, jaké
to je, podržet si třeba papouška na rameni jako piráti nebo na

rukavici dravého ptáka jako sokolníci. Ve sběrném dvoře ve
Velkém Grunově předškoláci získali spoustu užitečných informací o třídění odpadů. V posledním týdnu jsme ve školce měli
parádní pěvecký a taneční rej, navštívili nás muzikanti s písničkami z pohádek, na akademii jsme vám ukázali, jak krásně
umíme nejen zpívat, ale také jsme nadšeně sledovali naše starší
kamarády ze školy. Den s IZS na hřišti byl krásným zakončením školního roku i se sladkou tečkou v podobě zmrzliny.
Všem, kdo se na jeho přípravě podíleli, děkujeme.
Fotografie ze všech akcí i informace z dění ZŠ a MŠ naleznete
na stránkách zsmsbrniste.cz
Přejeme vám krásné léto a moc se těšíme, co nám přinese nový
školní rok.
Kolektiv MŠ Brniště

LUHOVÁCI
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V ZOO v Luhově je sranda,
sejde-li se správná banda.
Medvěd, tučňák, opička,
pavouk, had i zebřička,
to jsou skvělí kamarádi,
dnes s nimi i zajíc řádí.
Slon, želva i krokodýl,
rozjedou to ze všech sil.
Zvířátka tu nejsou v kleci,
kam by utíkala přeci,
přišly za nimi dnes děti,
škoda, že ten čas tak letí.
A tak těšíme se zase
za rok na pirátské trase.

Dobrodružství v zoologické zahradě
Bylo to velké, bylo to divoké, bylo to zábavné a hlavně veselé.
Dětský den si užili děti i dospělí, kteří se převlékli za zvířátka žijící nejen v zoologické zahradě. V neděli 2. června jste
na hřišti v Luhově měli jedinečnou možnost prolézt si hadí či
pavoučí dráhu, naučit se obří skoky pumy černé, chytat ryby
s tučňákem, stříkat na terč se slonem, zaskákat si se zajícem,
pomoci přepravit med medvědovi, zahádat si se želvou, složit
puzzle s krokodýlem, zasoutěžit se zebrou a nebo proběhnout
opičí dráhu. Pro šikovné a snaživé děti byla na konci putování
připravena nejen sladká odměna. A když už bylo tak veselo,
nesměl chybět Honza Popleta v ZOO, který s dětmi řádil, tan-

čil, soutěžil, zpíval a bublal. Bylo opravdu vedro, ale ani to
nezabránilo té spoustě dětiček, které dorazily. A já bych tímto
chtěla poděkovat všem rodičům, co nás přišli podpořit a ocenili naše úsilí. Věřím, že jsme vám na oplátku potěšili vaše děti.
Na závěr bych chtěla poděkovat obci Brniště, Kamenolomu
Brniště a Michal Vinš – rizikové kácení za finanční podporu
na tuto akci. A hlavně velké díky patří vám všem, co jste mi
pomohli, připravili jste si kostýmy a podíleli se na dění celého
odpoledne. Jste úžasní, díky. Těším se zase za rok nebo raději
v září na Luhovské olympiádě.
Nina Vinšová

příloha Libereckého kraje
červenec–srpen 2019

událost měsíce

TRADIČNÍ LETNÍ AKCE V KŘIŠŤÁLOVÉM ÚDOLÍ
Křišťálové údolí je směr, kterým se nově

Křehká krása je prezentačně-prodejní výstava

14. a 15. září 2019 v Železném Brodě. Tradi-

vydává Liberecký kraj, aby zachoval tradici

skla a bižuterie, kterou již poosmé připravuje

ční setkání sklářů, výtvarníků, historiků,

sklářství v našem regionu i pro budoucí

Svaz výrobců skla a bižuterie spolu s partnery.

sběratelů i laických obdivovatelů sklářského

generace. Je to způsob, jakým dlouhodobě

V areálu jabloneckého Eurocentra se ve dnech

umění a kvalitního řemesla se letos koná již

ukázat obyvatelům kraje i turistům tradici

8. až 11. srpna 2019 představí a nabídnou své

potřinácté. Nabídne nejen mnoho výstav, ale

sklářství, jeho produkty a akce, které se

nové kolekce čtyři desítky výrobců skla, bižu-

také bohatý kulturní program plný hudby

na jeho oslavu konají. Jsou jimi například

terie a vánočních ozdob. V rámci programu

a uměleckých vystoupení. Více informací

Křehká krása nebo Skleněné městečko.

bude představena nová „Kolekce Miss České

na www.sklenenemestecko.cz.

republiky“ – designová bižuterie z dílen člen-

Nová sklářská akce náš kraj zasáhne

ských firem svazu. Návštěvníci uvidí finalistky

ale až na podzim, 9.–10. listopadu. Bude

soutěže Miss České republiky 2019 a čeká

to Víkend Křišťálového údolí, kdy se veřej-

na ně také výstava „Sklo na Železnobrodsku,“

nosti otevřou i běžně nepřístupné výrobny

která představí několik firem reprezentují-

skla a bižuterie v kraji.

cích výjimečné sklářské a bižuterní techniky
typické pro tuto oblast. Více informací

Text: Květa Šírová

na www.krehkakrasa.cz.

Foto: Bižuterií a sklářskými výrobky je náš kraj

Další akcí oslavující sklářské řemeslo
je Skleněné městečko, které se bude konat

proslulý po celém světě.
Foto: Petr Zbranek

krajští zastuPitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Hlasujte o cenu veřejnosti stavba
roku libereckéHo kraje

pod Troskami či Semil. Nově budou vlaky

O tom, jaká ze staveb nominovaných

s parní nebo motorovou lokomotivou. Plán

jaromír dvořák (slk)

v soutěži Stavba roku Libereckého kraje,

jízd je na www.vlakemrajem.cz. Opomenout

Už v dětství byla mezi námi pány kluky

která od letoška nově nese titul Soutěž

nelze ani „sklářský“ motoráček mezi Českou

skleněná kulička nejvíce ceněna. Dnes

Karla Hubáčka, získá cenu veřejnosti, může

Kamenicí a Kamenickým Šenovem. Výlety

je sklo pro Nový Bor největším pokla-

rozhodnout kdokoliv. A to prostřednictvím

za historií dopravy nejsou jen o svezení, ale

dem, kterým je známý po celém světě.

veřejného internetového hlasování na webo-

i o poznání a návštěvě míst s ukázkou historie

Dává práci tisícům lidí a nikde jinde ho

vých stránkách www.stavbaroku.lk. Hlasovat

dopravy, například Muzeum „zubačky“

nedovedou s takovou láskou a dovedností

je možné do 15. října.

v Kořenově, Technické muzeum v Liberci

tvarovat, jako u nás.

oslavy ještědu

jezdit každou prázdninovou sobotu – střídavě

nebo úzkokolejné Frýdlantské okresní dráhy.

Skleněnky nebo hliněnky a proč?

Na sezónní provoz spolků přispívá i Liberecký

robert gamba (ano 2011)

Oslavy Ještědu 2019 se konají v sobotu

kraj. Novinky na cestující čekají také v auto-

Pocházím z Českomoravské vysočiny,

14. září od 10 hodin. V letošním roce slaví

busové dopravě, a to v podobě výletních

která je odjakživa proslulá jako kraj bram-

vysílač a horský hotel Ještěd, dominanta

autobusů s přepravou jízdních kol v Českém

bor. K bramborám patří hlína a tak jsme

Libereckého kraje, už 46. výročí od svého ote-

ráji. Spojení je již zajištěno ze všech stran.

jako kluci cvrnkali hliněnky. Skleněnky

vření. Návštěvníci budou mít opět jedinečnou

Nová linka 392 Liberec – Turnov – Hrad

patřily k vzácnostem. Liberecký kraj je

příležitost prohlédnout si jindy nepřístupné

Kost – Sobotka jezdí o prázdninách od pátku

regionem skla, proto předpokládám, že

prostory vysílače, hotelu, strojovny kabinové

do neděle a v celé trase můžete využít výhodné

hrát v tomto kraji se skleněnkami bylo

lanovky, areálu skokanských můstků či sta-

jízdné IDOL v kombinaci s kartou Opuscard.

přirozenější.

na vrchol Ještědu. Doprovodný program bude

cykloProHlídky Po clam-gallasovském Panství

Skleněnky. Vzhledem k postupující

plný koncertů, divadelních i kouzelnických

Hned dvě cykloprohlídky se budou konat

klimatické změně, která ohrožuje lidskou

představení. V centru Liberce doprovodí akci

v červenci po clam-gallasovském panství.

civilizaci, mohou být skleněnky vítaným

program Den otevřených dveří Dopravního

První provede návštěvníky po lemberském

archeologickým nálezem civilizace, která

podniku měst Liberec a Jablonec nad Nisou.

a libereckém panství – sraz účastníků je

třeba někdy přijde po nás.

Více informací na www.jestedliberec.cz.

14. 7. na vlakovém nádraží v Jablonném

nice horské služby. V rámci Oslav proběhne
tradiční závod ve vynášení pivních sudů

Prázdninové jízdy
Historickými vlaky

jaromír baxa (zPlk)

v Podještědí v 9.15. Druhá prohlídka je

juraj raninec (ods)

naplánována na 28. 7., a to po grabštejnském

Vždycky skleněnky! Sklo je s naším krajem

panství. Sraz účastníků je opět na vlakovém

bytostně spojeno, má u nás tradici, živilo

Bohatou nabídku železničního i vlakového

nádraží, tentokrát ale v Hrádku nad Nisou

generace našich předků a je stále výstavní

spojení, která je v době letních prázdnin

v 9.15. Obě cykloprohlídky povede Vladimír

síní našeho kraje.

tradičně posilována na sezónních linkách,

Tregl, který seznámí účastníky se zajímavostmi jednotlivých clam-gallasovských pan-

Pavel svoboda (Čssd)

ství. Účast na cykloprohlídkách je zdarma,

Skleněné kuličky byly vždycky vzácnější

zájemci si hradí pouze vstupné do navštíve-

než ty obyčejné hliněné. A taky hezčí.

ných památek.

Vydržely všechno, při cvrnkání se neo-

výstuP na „ještěd“

tloukaly a urazily delší dráhu. Kdo měl
skleněnky nebo duhovky, byl mezi námi

Další ročník výstupu na imaginární Ještěd

dětmi král. U mne tedy jednoznačně vítězí

pořádala ZŠ Orlí ve spolupráci s Libereckým

skleněnky.

Lokomotiva se speciálním Abtovým ozubnicovým
systémem, který je použit na ozubnicové trati z Tanvaldu
do Harrachova. Foto: Aneta Rolníková.

krajem. 80 žáků školy zdolávalo 352 schodů
budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

radovan vícH (sPd-sPo)

V cíli na terase v 17. patře na soutěžící čekal

Jasně, že skleněnky! Mají v sobě určité

můžete zkombinovat také se zážitkovou

nejen krásný výhled na celé město, ale také

kouzlo zhmotněné prací a uměním našich

dopravou. V Libereckém kraji působí několik

malé občerstvení a věcné ceny pro všechny

sklářů. Skleněnky měly také v dětství mezi

spolků a dopravců věnujícím se záchraně

soutěžící, které věnoval Liberecký kraj.

hráči větší hodnotu. Měnily se v poměru

historických vozidel veřejné dopravy

jedna skleněnka za pět a více hliněnek.

i technického zázemí. Do Českého ráje nebo
Jizerských hor se dá v létě vycestovat také

miloš tita (ksČm)

parním vlakem nebo Zubačkou. I letos jsou

Skleněnky, ty průsvitné, světlo se krásně

připraveny nostalgické jízdy na nejstrmější

láme do duhových barev. Ale pozor,

ozubnicové trati v Evropě. Z Tanvaldu

na mělký důlek jsou vhodnější hliněnky.

do Kořenova a Harrachova budou opět

Skleněnky rády vyskakují. Měnit v poměru

vypravovány historické motorové vlaky.

minimálně pět ku jedné.

Podrobný rozpis jízd je na www.zubacka.cz.
Motorové nebo parní vlaky jezdí také
do Českého ráje, a to z Turnova do Rovenska

Budova Krajského úřadu Libereckého kraje se pro žáky
ZŠ Orlí, kteří stoupali po schodech až na vyhlídku, stala
na chvíli Ještědem. Foto: ZŠ Orlí.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst
na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

osobnost kraje

PETR NOVÝ
Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci

jinde toho není tolik na tak malém prostoru

Otázkou je, kolik místních obyvatel je srozu-

nad Nisou. Připravuje prezentační projekty a výstavy

jako v Libereckém kraji. Vyplatí se jim proto

měno s tím, že žijí v kraji sklářství a bižuterie.

se zaměřením na sklo a bižuterii v České republice

se tu zdržet, podívat se na výrobu, přímo si

Bez silného marketingového produktu, který

i zahraničí, autor odborných, popularizačních

ji vyzkoušet nebo něco koupit. Vzhledem

bude fungovat víc volebních období a opravdu

a propagačních publikací, studií, textů a přednášek,

k tomu, že tady máme fabriky s automatic-

se stane součástí poznávacího znamení

šéfredaktor a editor odborného časopisu, který stál

kými provozy, které zaměstnávají kolem tisíce

našeho kraje, je to podle mě jediná šance,

u zrodu projektu Křišťálového údolí.

lidí, i malé podniky či studia zaměstnávající

jak tady může sklářství a bižuterie přežít.

jednotlivce, je tu zastoupeno široké spektrum
Jak to všechno začalo?

sklářské výroby. Je to podobné, jako když

Proč?

Původně se jedná o marketingový projekt

přijdete do obchodního domu a tam máte

Není to jen věc České republiky, ale celé Evropy.

Preciosy Lighting, který měl představit

padesát různých obchodů s oděvy. Přesto má

Ruční výroba je složitá a nákladná. Nebezpečí,

Liberecký kraj a zvýšit chuť zákazníků kupovat

každý svoje klienty, protože každý nabízí

že tenhle typ výroby postupně zmizí, je proto

svítidla. Motivací bylo představit klientům

něco specifického. Je potřeba ukázat, že

obrovské. Nechci říkat, že projekt Křišťálového

Blízkého východu kraj, kde se vyrábí sklo,

sklářská výroba není jenom sklář s píšťalou,

údolí je záchrannou brzdou zániku sklářství

které zdobí jejich paláce. Že tu máme hodně

že je toho mnohem víc. Do budoucna to může

a bižuterie v našem kraji, ale je to jedna z cest,

stromů, vody a je tu krásná živá krajina, kterou

pomoct k uchování řemesel, která by jinak

jak tady sklářství udržet. Z mého pohledu,

v jejich písečných dunách nemají. Za nápadem

dávno zanikla, pro turistický provoz.

za dvacet let, co jsem v oboru, je tento projekt

stála Jindra Vejvodová, tehdejší ředitelka

jedním z prvních, který je myšlen vážně.

firmy, která usilovala i o to, aby se sklářství

Pomůže Křišťálové údolí malým

Nehraje si na to, že „jsme Nový Bor“ a „jsme

v Libereckém kraji stalo památkou UNESCO.

podnikatelům?

Jablonec“ a „my si to budeme dělat každý

V Evropě jsou koncentrace výrobků na jedné

Myslím si, že především malým podnikatelům

po svém“, ale že nabízí určitou platformu,

lokalitě běžnou praxí a ve vazbě na Silicon

projekt pomůže. Jde o diverzifikaci. Ruční

ke které se výrobci skla a bižuterie, školy,

Valley bychom mohli mít naše Křišťálové údolí

práce určitě není to, co by ekonomicky drželo

hoteliéři či provozovatelé restaurací mohou,

v oblasti od České Kamenice po Harrachov

české sklářství, ale zaručuje mu exkluzivitu.

ale také nemusí dobrovolně připojit.

a Turnov, což souvisí s lokalitami, kde má

Malovýroba nebude nikdy primárním zájmem

roztroušené podniky Preciosa.

ministerstva průmyslu a obchodu. Podpora ze

Vidíte v projektu nějaká rizika?

strany menších územně samosprávných celků

Riziko vidím ve vztazích mezi prodejci

O čem je projekt dnes?

ale funguje i ve světě. Například koncentrace

v případě, že se jednomu bude dařit lépe než

Jeho základní myšlenka se rozšiřuje. Má

pivovarů v Bavorsku, kde téměř každé měs-

druhému. Jeden železnobrodský exportér,

za cíl jak zákazníkům, tak turistům říct, že

tečko má svůj pivovar, je projekt, který bez

Ludvík Lubas, za první republiky napsal, že

v Křišťálovém údolí, tedy Libereckém kraji,

podpory kraje nebo spolkového státu nemůže

rozdíl mezi českým a česko-německým přístu-

vždycky najdou něco, co je tu zabaví. A to nejen

fungovat. Do Křišťálového údolí samospráva

pem k podnikání, to znamená rozdíl mezi

po dobu jednoho dne. Mohou tu přespat jednu

(kraj, potažmo stát) investuje s tím, že by to

Železným Brodem a Jabloncem nad Nisou,

noc nebo pobýt celý týden a pořád budou mít

mělo v ideálním případě přinést zisk i malým

je ten, že když se v Jablonci začne někomu

co dělat. Máme toho tady víc než hory a Ještěd.

podnikatelům – účastníkům projektu –, a to

nad míru dařit, tak jeho německý soused se

Mohou jít do muzea, galerie nebo do výrobny

bez ohledu na to, že by oni sami museli nějak

bude maximálně snažit, aby se mu dorovnal.

skleněných produktů. Právě proto, že je tady

nekoordinovaně investovat.

Nespí a vymýšlí, jak se dostat na jeho úroveň.

výroben hodně a jsou pestré, nebudou si vzá-

Čech to udělá jednodušeji, nespí a přemýšlí,

jemně konkurovat. Každý výrobce má možnost,

Existuje někde ve světě podobná koncent-

jak konkurenta zničit. Je to věc, která se dlou-

aby nabízel něco zvláštního, co ten druhý nemá.

race výrobků v jedné lokalitě?

hodobě opakuje. Největší nebezpečí tohoto

V 90. letech se město Toyama v Japonsku

projektu je i specifický negativismus: „ono to

Jak to bude vypadat v praxi?

rozhodlo, že se stane sklářským centrem.

k ničemu nebude…“ Místní obyvatelé se také

Mohlo by to vést i k tomu, že se zde vybu-

Postavili školu s předváděcí hutí, na sklo

musí ztotožnit s tím, že žijí v kraji, který je

dují lepší silnice, zlepší se gastronomie

ve městě narazíte úplně všude, hotely jsou

něčím specifický a naučit se být na to hrdí.

a ubytování, které bude lákavé pro luxusní

vybaveny skleněnými produkty vyrobenými

zahraniční klientelu. Ta nyní volí ubyto-

žáky tamní školy a dnes je Toyama respek-

Co se vám na projektu líbí?

vání v Praze, protože v našem kraji není

tována jako sklářské město známé po celém

Líbí se mi, že vychází z podstaty našeho

až na výjimky takové, které by odpovídalo

světě. U nás v kraji máme největší koncent-

kraje. Někdy mě překvapuje, že v Jablonci

jejím požadavkům. Z mého pohledu je to

raci sklářských škol od středních po vysoké,

nad Nisou řešíme, co je jeho podstatou, když

vlastně program, který se posunul z čistého

jako nikde jinde na světě. Máme tu také

vyjdeme ven z budovy a všude vidíme peníze

marketingového plánu Preciosy na sebeiden-

jediné státní muzeum skla a bižuterie v zemi.

z bižuterie. Tak co je asi identita Jablonce

tifikační program pro kraj. Český křišťál zná

Z pohledu zahraničního turisty je Praha cen-

nad Nisou? Sport? Jsem hluboce přesvědčen,

každý a o české bižuterii ví v zahraničí stále

trem všeho v naší republice, tady teď vzniká

že kdyby si Jablonec ujasnil, čeho je město,

více lidí než u nás. Vidím tu proto veliký

potenciál proto, aby autobus plný turistů z ní

tak už mohl být na mapě českého turismu

potenciál jak sdělit turistům, ale i místním

nezamířil jen do jižních Čech nebo na jižní

někde úplně jinde, než je teď. To samé by se

obyvatelům, že pokud hledají velkou koncen-

Moravu, ale přijel taky sem k nám.

dalo říct o kraji. Nejdříve se prostě musíme

traci skleněných věcí, které jsou příjemné,

identifikovat sami vůči sobě.

hezké a mohou je používat, tak je neseženou

Jak se ke Křišťálovému údolí budou podle

nikde jinde na planetě, než tady u nás. Nikde

vás stavět místní obyvatelé?

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Pod šikovnýma rukama brusičů a brusiček vznikají
ve sklárnách opravdové unikáty. Foto Igor Zacharov.
2 | Sklářské tyče, surovina, ze kterých se „mačkáním“ vyrábí
například lustrové ověsy. Foto: Igor Zacharov.
3 | Foukání skla je unikátní technikou. Skláři měří své umění
na sklářských sympoziích. Foto Petr Zbranek.
4 | Skleněnou bižuterii z Jablonce nad Nisou zná ve světě
skoro každý. Foto: archiv LK.
5 | Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. Odborník na sklářství a jeho historii. Rozhovor s ním o podstatě a vzniku Křišťálového údolí
najdete na straně 3. Foto: Tomáš Rubín.
6 | Logo nového směru, kterým půjde cestovní ruch zaměřený
na sklářství v Libereckém kraji.
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krajem

KŘIŠŤÁLOVÉ ÚDOLÍ
V druhé polovině 17. století se na českém

a budou obdivovat centrum bižuterního

území začalo tavit průzračně čisté sklo

průmyslu. Novoborské linky denně vyrobí

označované jako český křišťál, díky němuž

desetitisíce kusů užitkového skla a nedaleko

se v první polovině 18. století staly české

vznikají gigantické světelné objekty pro

země nejvýznamnějším vývozcem skla

nejslavnější hotely, paláce i lodě světa. Jemné

na světě. V roce 1711 utavili bratři Fišerové

a křehké vánoční ozdoby vznikají v Poniklé

v Turnově první čirou, diamant imitující

na krkonošských svazích, šperkařské

olovnatou kompozici, která konkurovala

a kamenářské dílny se ukrývají v Českém ráji.

do té doby jedinečným benátským skleně-

Železný Brod proslavily skleněné figurky.

ným výrobkům. V roce 1724 byla v Práchni

Většina produkce z Libereckého kraje

nedaleko Kamenického Šenova otevřena

odchází za zákazníky daleko za hranice

první lustrařská dílna a české křišťálové

republiky i Evropy, umění našich mistrů

lustry s broušenými ověsy se takřka přes noc

můžeme obdivovat ale jen zde. Liberecký kraj

staly pojmem i mezi světovými panovníky

prezentuje sklářské a šperkařské umění pod

jakými byli Ludvík XV., Marie Terezie nebo

značkou Křišťálové údolí nově a jeho úkolem

Osman III. Čechy se tak vedle Itálie a Francie

do budoucna je zvýšit zájem turistů o toto

zařadily k nejdůležitějším centrům výroby

téma a motivovat je k návštěvě kraje. Vzniká

lustrů v Evropě. Historie výroby skla na

tak ucelená platforma nabídky sklářských

severu Čech se skládá z mnoha fascinujících

muzeí, otevřených dílen, studia výroby skla

příběhů, které se dnes zrcadlí ve stovkách

a bižuterie nebo akcí a tipů pro volný čas.

živých dílen a v různorodosti sklářské

Křišťálové údolí propojuje stovky sklářských

a šperkařské výroby.

provozů, více než desítku muzeí a představuje

V Libereckém kraji je k vidění mnoho
různých forem uplatnění sklářské tradice.
Rozsah nabídky jednoho odvětví na takto

4

5

kompletní nabídku souvisejících turistických
služeb, která je hodna světového uznání.
Na podzim letošního roku, 9. a 10. listo-

malém území je celosvětově unikátní.

padu, se chystá rozsáhlá akce „Víkend

Vzniká tak směr, kterým by se mohla ubírat

Křišťálového údolí“, kdy se veřejnosti

budoucnost našeho kraje – Křišťálové údolí.

otevřou i běžně nepřístupné výrobny skla

Jeho návštěvníci nahlédnou pod ruce

a bižuterie v kraji.

sklářů v hutích v Lindavě nebo Harrachově,
na Jablonecku navštíví mačkárny perlí

3

Text: Květa Šírová
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YMCA SEVER

Tábor na Selešce
Sotva skončil školní rok, děti i vedoucí vyrazili na chatu Seleška v Lužických horách. Již posedmé se zde konal YMCA tábor,
tentokrát s názvem Naber vítr do plachet. Celý týden jsme napjatě poslouchali příběh plavčíka Jeana, a někdy i prožívali to,
co on. Každý v týmu se učil námořnickým dovednostem (uzly,
počasí, první pomoc) a plnil své povinnosti. Lezli jsme na
stěžeň, táhli za jeden provaz, vyráběli záchranné čluny a jedli
spoustu kysaného zelí. Odvahu jsme museli projevit při námořní bitvě, osvobozování zajatých, hlídání vlajek a soubojích
jeden na jednoho. Učili jsme se, že je potřeba odpouštět, chovat se zodpovědně a být druhým příkladem, i když to mnohdy není jednoduché. A že v každé situaci můžeme důvěřovat
Bohu, protože je věrný. Naše loď Jitřenka nakonec ztroskotala,
a my, zachráněni na člunech, jsme jen z dálky pozorovali její
výbuch. Z tábora jsme se do přístavů domovů vrátili obohaceni
na těle, duši i duchu.
Květa K.

Skautský tábor
Po celý uplynulý rok se brnišťští a cvikovští zlatokopové
ve svých partách chystali na Aljašku, píše se rok 1896 a Zlatá
horečka je v plném proudu. Přinesou celoroční přípravy a dlouhé cestování na sever kýžený
efekt? Zbohatnou odvážní dobrodruzi? A co se naučí o životě
v divočině? Stanou se přáteli na
celý život? Jde nejen o peníze,
ale i o čest. Neváhejte se jich po
návratu, pokud přežijí, zeptat!
YMCA skauti z Brniště

EKODĚNÍ
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Léto je v plném proudu a my se připravujeme na další školní
rok a další várku programů. Během července jsme pořádali týdenní vzdělávací workshop na Luži v rámci projektu Užitkové
rostliny a 3 týdenní kurzy u německého partnera v Rothenburgu v rámci projektu Vzdělávání Aktivně!. V srpnu se můžete
těšit na 2 velké akce a těmi jsou hned 10. srpna Lesní slavnosti
& Pivní festival a 31. 8. 2019 Dožínky Brniště.
Nově byly spuštěny webové stránky projektu www.vzdelavaniaktivne.cz, kde se dozvíte vše, co by vás mohlo zajímat o tomto
projektu. Informace o pořádaných akcích a nabídce Ekocentra
na webových stránkách: www.ekocentrumbrniste.cz.
Přihlásit na vzdělávací programy se můžete na telefonním čísle
733 571 057.

Lesní slavnosti & Pivní festival 2019
První ročník Lesních slavností se uskuteční dne 10. 8. 2019 od
15 hodin v areálu Lesního zátiší v Brništi. Těšit se můžete na
odpolední program, který jistě zabaví všechny malé i velké návštěvníky. K vidění bude ukázka dřevorubeckých schopností,
sami si můžete vyzkoušet „vesnickou olympiádu“ s disciplínami, jako je hod špalkem, jízda s trakařem nebo běh v gumácích. Děti si užijí vodní radovánky v brouzdališti a na vodní
skluzavce, vydovádí na skákacím hradě nebo si něco vyrobí
v dílničkách. Dospělí se mohou zchladit v mlžném stanu nebo
u jednoho z šesti přizvaných pivovarů. Pro prázdné žaludky
a mlsné jazýčky pak bude Krůtí Chef rozpalovat gril se svými
krůtími specialitami a na své si přijdou i milovníci sladkého.
K tomu všemu nás bude doprovázet kapela Druhá míza. Večer
pak bude patřit kapelám různých žánrů z regionu, které nám
budou hrát až do půlnoci a nabídnou písničky z vlastní tvorby
i známé hity posledních desetiletí. Během odpoledne proběhne
také slavnostní otevření druhé části stezky Sochy ve skalách,
která bude pojata především land-artově a doplněna sochami
ze dřeva a pískovcových bloků.
Přijďte si s námi užít prázdninový den se vším, co k létu patří!

Podrobný program:
15.00 – 15.15
		
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.30
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
		
18.15 – 19.00
19.15 – 20.00
20.00 – 20.15
20.30 – 21.15
21.30 – 22.15
22.30 – 24.00

Zahájení, otevření Stezky,
zahájení Vesnické olympiády
Vesnická olympiáda I. část
Ukázka dřevorubeckých dovedností
Vesnická olympiáda II. část
Kapela Druhá Míza
Ochotnické divadlo Brniště
Stezka ve skalách – vyhlášení
sochařské soutěže
Kapela MYL
Kapela NVS
Vyhlášení soutěže o nejlepší pivo
Kapela F. A. KING
Kapela DC Rádio
Kapela DECL Band

Doprovodný program:

Skákací hrad, brouzdaliště pro děti, mlžný stan, vodní skluzavka, dílničky pro děti, dílničky hnutí Duha na téma les, stánky, občerstvení.

Akce je součástí projektu „Lesní slavnosti, přeshraniční setkávání v ERN“ r.č.: ERN-0882-CZ-17.05.2019 podpořeného
Libereckým krajem a Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa. / Die Veranstaltung ist Bestandteil
des Projektes „Waldfest, grenzüberschreitende Begegnungen
in der ERN“, Nr. ERN-0882-CZ-17.5.2019, gefördert von der
Region Liberecký kraj und der Europäischen Union aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung aus dem Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020 im Rahmen des Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Inovujeme odpady v naší obci
Ze zpracované fyzické analýzy současného stavu odpadového hospodářství v naší obci jsme zjistili, že míra třídění je pouhých 12 %.
Toto procento je opravdu nízké. Představím-li si nadcházející zpřísnění legislativy, během pár let bychom dle zákazu skládkování měli
dosáhnout alespoň 60% míry třídění, abychom neplatili za skládkovné až čtyřnásobek aktuální ceny (nyní platíme 500 Kč za 1 t odpadu).
Dle průzkumu má průměrná česká obec míru třídění okolo 30 %.
Je tedy zřejmé, že na tom naše obec není s tříděním úplně nejlépe.
Celkově jsme za rok 2018 vyprodukovali 340 tun směsného komunálního odpadu, což vychází na 256 kg na občana za rok. Současně jsme však vytřídili pouhých 14 tun skla, 27 tun plastu a 19
tun papíru. Celkové náklady na naše odpady byly v minulém roce
2 182 872 Kč. Na poplatcích za odpady obec vybrala celkem
553 000 Kč a od autorizované společnosti EKO-KOM a ASEKOL
obec obdržela 221 000 Kč. Je tedy zřejmé, že obec na odpady doplácí ještě téměř dalších 1,4 milionu korun, které by mohly být
využity lépe. Po zavedení zákona o odpadech a zdražení skládkovného by se navíc náklady navýšily až o dalších 750 000 Kč.
Zcela jistě z toho vyplývá, že bychom měli intenzivně začít pracovat na zvyšování míry třídění a předcházení vzniku odpadů. Proto
jsme využili jedinečné příležitosti a zapojili se do projektu „Obce
bez odpadu“. První krok, který nás v rámci projektu čeká, je zavedení adresného pytlového sběru tříděného odpadu a jeho evidence
pomocí QR kódů.
V obcích, kde toto řešení zavedli, se výrazně zvedlo množství tříděných odpadů a kleslo množství směsného odpadu. Obce ušetřily
finance za skládkování, zvýšily se příjmy od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM a zároveň obec získala cenná data o odpadech, díky kterým nyní může zefektivnit celý systém odpadového
hospodářství. I my bychom chtěli dosáhnout těchto výsledků.

Samotného monitorování se nemusíte obávat, neboť jeho cílem
nebude zjišťovat, kdo a co do odpadu vyhodí, ale zmapovat vyseparované složky odpadu, a snížit tak množství směsného odpadu
putujícího na skládky. V praxi to bude tedy znamenat, že pravděpodobně od října budou domácnosti svoje odpady třídit do pytlů,
které budou označené elektronickými kódy. Tento systém budeme
zkušebně tři měsíce monitorovat.
Budeme tedy svoje odpady třídit tak, jak jsme zvyklí dodnes, avšak
nikoli do plastových tašek, ale do speciálních pytlů, které zdarma
dostanete od obecního úřadu. Na úřadě také obdržíte nálepky s QR
kódy, které budete sami nalepovat přímo na pytle naplněné vytříděným odpadem. Kódy budou obsahovat informace o druhu tříděného odpadu, pořadové číslo a identifikaci domácnosti. Naplněné
a označené pytle bude 1x za dva týdny (možná i 1x za týden) sbírat
po obci auto. Pracovník technických služeb při přebírání každý pytel načte do systému a zaeviduje.
Zavedení adresného pytlového sběru tříděného odpadu, a také jeho
evidence pomocí QR kódů, bude jen dočasné, budeme se ucházet o dotaci Ministerstva životního prostředí na pořízení sběrných
nádob o objemu 120 l na separátní odpady (plast, sklo a papír),
kterou obdrží každá domácnost. Dále chceme zakoupit lis, který
bude využit na plasty a papír, kdy tyto suroviny chceme prodávat
k dalšímu využití.
O zavedení potřebných změn v odpadovém hospodářství, z výše
uvedených důvodů, vás budeme ještě brzy informovat.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Například v obci Hlásná Třebaň, která se do projektu zapojila v polovině dubna 2018 a zavedla evidenční systém ECONIT a pytlový sběr odpadu, již po prvním měsíci zaznamenali zvýšení míry
třídění, například u plastů až o 70 %. Současně jim také adresné
třídění pomohlo vyřešit problém s nedostatkem místa pro umístění
kontejneru na tříděný odpad.
Naše obec již brzy spustí chytrý systém evidence odpadů ECONIT. Reagujeme tak nejen na narůstající potřebu zvyšování třídění odpadů, ale zejména na fakt, že v naší obci máme stále velké
množství drahého komunálního odpadu. Obec si od zavedení této
novinky slibuje více vyseparovaných odpadů, a tím i nižší poplatky za komunál pro občany.
V brzké době nás tedy čeká spuštění chytrého systému evidence
odpadů ECONIT. Jedná se o jednoduchou evidenci odpadů z domácností, díky níž mohou být v dalším roce ty domácnosti, které
se rozhodnou poctivě třídit odpady, odměněny úlevou na ročním
poplatku za svoz komunálního odpadu.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny
barvy, Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14 – 19 týdnů,
cena 159 – 209 Kč/ks.

Prodej:
11. 8., 15. 9., 13. 10. a 10. 11. 2019
Brniště, u pošty – 10.00 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle
poptávky. Info: po – pá 9.00 – 16.00,
tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz
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Zpráva z fotbalového klubu
Závěrečná část jarní soutěže se dospělým moc nepovedla. Začněme
utkáním, které proběhlo v Prysku a na které jsem zval již v minulém
článku. Na hřišti v Prysku jsme hráli proti Kamenickému Šenovu,
který nás porazil 1:4. V dalším zápase hráli naši hráči doma proti
Kunraticím. Bylo to vyrovnané utkání, chyběly jen branky. Nakonec
se v závěru podařilo vstřelit jedinou branku hostům, kteří tak vyhráli
1:0. Následné utkání se odehrálo v Horní Polici. Ta porazila naše
družstvo 4:0 a postoupila do okresního přeboru. Poslední domácí zápas přivítali naši hráči sousední Noviny a znovu prohráli, tentokrát
1:3. K poslednímu zápasu venku se sešlo pouze 10 hráčů, a tak jsme
v Novém Oldřichově rovněž prohráli, zápas skončil výsledkem 1:4.
Ve skončeném ročníku se projevil nedostatek hráčů. Je potřeba sehnat nějaké posily, už probíhají jednání, ale uvidí se v srpnu. Nový
ročník zahájíme 17. 8. 2019 doma proti týmu ze Zahrádek, který sestoupil z okresního přeboru.
Naši starší žáci skončili rovněž svoji soutěž a nově už působit nebudou. Někteří jsou ze Zákup a chtějí tam přestoupit. Naše nejmladší

kategorie (starší přípravka) dohrála rovněž svoji soutěž a nově bude
působit v kategorii mladších žáků.
Předpokládaný rozpis soutěže dospělých
(mohou být ještě změny).
2. kolo: Brniště – Zahrádky
3. kolo: Doksy C – Brniště
4. kolo: Brniště – Pertoltice
5. kolo: Okna – Brniště
6. kolo: Velký Valtinov – Brniště
7. kolo: Brniště – Loko Česká Lípa B
8. kolo: Kunratice – Brniště
9. kolo: Brniště – Tuhaň
10. kolo: Kamenický Šenov – Brniště (hraje se v Prysku)
11. kolo: Brniště – Cvikov B
12. kolo: Starý Šachov – Brniště
13. kolo: Brniště – Noviny
1. kolo: Nový Oldřichov – Brniště
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Střelecká soutěž O pohár starosty obce Brniště
Dne 25. 5. 2019 se konala tradiční střelecká soutěž O pohár starosty obce Brniště. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích: první do
12 let a druhá od 13 do 17 let. V první i druhé kategorii se sešlo
jedenáct závodníků. Střílelo se ze vzduchové pušky na vzdálenost
10 metrů s těmito výsledky:

nám poskytl dvakrát finanční dar na zakoupení nových vzduchovek pro děti. Vzduchovky budou využívány jak k tréninku mladých
střelců, tak i k pořádání střeleckých soutěží.

Umístění v první kategorii:
1. místo Ema Portová – 86 bodů
2. místo Artur Kuc - 77 bodů
3. místo Petra Jebavá – 76 bodů
Umístění ve druhé kategorii:
1. místo Ondřej Pelikán – 96 bodů
2. místo Karel Stránský – 88 bodů
3. místo Jan Herynek – 87 bodů
Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru starosty pro rok
2019 se stal Ondřej Pelikán s 96 body. Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat panu starostovi za technické zajištění soutěže
a hodnotné ceny a dále pak Podralskému nadačnímu fondu, který

18. ročník Krajských sportovních her – Staré Splavy
Že Brniště dokážou vzorně reprezentovat i sportovci z méně známých disciplín, dokazují sportovní hry zdravotně postižených. Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s.,
pořádalo ve dnech 28. až 29. června 2019 již 18. ročník Krajských sportovních her osob se
zdravotním postižením.
Od půl deváté přijížděli první účastníci, kterých se nakonec sešlo 165. Každý z příchozích
obdržel tradiční koláček, dar Jizerských pekáren – pekárny Lípa, s. r. o, účastnický list, magnetku s motivem sportovních her a závěs na klíče. Poprvé se akce účastnili klienti Dolmenu
Sokolov i klienti Denního stacionáře z Hradecké ul. v Č. Lípě. Další účastníci byli z Ústí n.
L., Děčína, Českého Dubu, Doks, Zákup, Nového Oldřichova, Kravař – Sezímek, Jestřebí,
Zahrádek,… a také největší favorit mnohých disciplín z Velkého Grunova. Soutěžilo se
v 15 disciplínách (střelba ze vzduchovky, šipky, oštěp, disk, koule, hod sirkou, chůze na
zvuk, jízda na mechanickém vozíku, slalom s láhví, hod ponožkou, kroužky, hod na kostky,
hod granátem na cíl, kuželky, hod válečkem) a bylo zajímavé sledovat, jak se u jednotlivých
stanovišť vytvářejí skupinky soutěžících, kteří se vzájemně povzbuzují a přejí si co nejlepší
výsledky.
Téměř ve všech disciplínách dominoval náš sportovec Péťa Řeháček, který získal první místo ve čtyřech disciplínách. Za těmito úspěchy stojí Petrova píle, jeho sportovní nadání, ale
zejména podpora ze strany jeho nebližších, bez které by tyto aktivity nemohl provozovat. Za
tuto podporu patří rodičům Petra velké poděkování. Slavnostní vyhodnocení a předávání cen
proběhlo v Kongresovém sále hotelu Bezděz v sobotu 29. 6. 2019. Popřejme Péťovi hodně
zdraví a sportovních úspěchů v dalším životě.
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce

Za střelecký klub Brniště Pavel Husák
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Brnišťská noc

Brnišťská noc

Brnišťská noc

Brnišťská noc

Brnišťská pouť

Brnišťská noc

Brnišťská pouť

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit jako informační bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou činnost spolkové organizace, kulturní, zájmová, sportovní či církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva,
školských zařízení, případně informovanosti z dalších úřadů, které se dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.
brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec Brniště“.
Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2019.
Své příspěvky předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní
platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str. 500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str.
150 Kč.

Střelecké závody

Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Kamila Matysová, Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 2. srpna 2019 nákladem 500 ks.
Grafické zpracování a tisk:
Reklama Klapka
(www.reklamaklapka.cz)

Střelecké závody
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SDH A OBEC BRNIŠTĚ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

HASIČSKÉ SLAVNOSTI
KE 150. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ SDH BRIŠTĚ

150

3. 8. 2019
Program:
13,30 Zahájení
Předání medailí, vyznamenání
vysvěcení a předání praporu
13,50 Prohlídka techniky
14,15 Ukázka požárního útoku - děti
14,30 Animační program pro děti - Čabanová a kouzelník
16,05 Ukázka hašení
16,15 Hudba - Lucie revival
17,25 Ukázka psovodů
17,45 Pěna pro děti a dospělé
18,00-21,00 Hudba - Diesellmusic
Moderuje: Jan Bažant

od 13,30 hod. LESNÍ ZÁTIŠÍ BRNIŠTĚ
Během programu:

Prohlídka techniky
Možnost vyzkoušení stříkání proudnicí
Besip
Skákací hrad
Tvořivé dílny PNF ZOD a.s.
Soutěže - střílení ze vzduchovky,
luku, džberovky, stříkání do terče

Občerstvení:
Krůtí speciality a jiné

