BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Nenechte si ujít

Vážení spoluobčané!
Dnes mám možnost Vás poprvé oslovit prostřednictvím
nového prosincového Zpravodajství. Připravila jej pro Vás redakční rada v pozměněném složení, která neměla na jeho
zpracování příliš času. V příštím roce Vás chceme mnohem
více informovat o aktuálním dění v obci i v jeho nejbližším okolí.
Uvnitř tohoto čísla najdete informace o výsledcích voleb
a z jednání ustavujícího zastupitelstva, anketu s novými zastupiteli, aktuální stav probíhajícího řízení EIA v souvislosti s těžbou na Tlustci a další aktuality.
V současné době přebírám úřad a seznamuji se postupně
s jeho chodem, povinnostmi a úkoly starosty. Dávám si za cíl
stmelit nové zastupitelstvo, aby společně pracovalo ku prospěchu obce. S ohledem na konec roku je nutné projednat
a přijmout rozpočet na rok 2011. Je také potřebné připravit
žádosti o dotace na opravu mostků a propustků, poškozených
srpnovými povodněmi. V nejbližší době mě čeká jednání s Povodím Ohře o neutěšeném stavu Panenského potoka. O výsledcích jednání a o mé práci Vás chci vždy ve Zpravodajství
informovat.
Blíží se čas Vánoc a nového roku 2011. Dovolte mi proto
Vám všem ze srdce popřát příjemné prožití adventního času.
Během svátků vánočních ať Vás provází pohoda a klid.
Do nového roku co nejvíce pevného zdraví, štěstí a úspěchů.

18. 12. v 18,00 Setkání seniorů
s živou hudbou a pohoštěním
v KD Brniště (pořádá obec)
.

22. 12. v 16,30 Zpívání u stromečku
(pořádá ZŠ a MŠ Brniště)
.

24. 12. ve 24,00 Půlnoční bohoslužba
(pořádá BJB Brniště)
.

25. 12. v 15,00 Živý betlém na návsi
(pořádá BJB Brniště)
.

15. 1. Ples fotbalistů v KD Brniště
(pořádá FK Brniště)
.

15. 1. Myslivecký ples v KD V. Grunov
(pořádá MS Pertoltice)
.

22. 1. Myslivecký ples v KD V. Grunov
(pořádá MS Diana Brniště)

Pozvánka

na jednání Zastupitelstva obce
ve středu 29. 12. 2010
od 17 hodin v KD Brniště

Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Ohlédnutí za komunálními volbami
Komunálních voleb, které se konaly v říjnu letošního roku, se na
9 kandidátních listinách zúčastnilo celkem 81 kandidátů. Občané tak
měli možnost skutečně vybírat, kdo je bude v následujícím období
v devítičlenném zastupitelstvu zastupovat.
Svého volebního práva jít k volbám a volit, využilo 55,7%
voličů.
Z celkového počtu 1080 oprávněných voličů svůj volební lístek
vhodilo do volební urny 602 občanů. Zastupitelstvo tak bude
pracovat ve složení: Toráň Tomáš (Zdravá obec),
Kadrnka František (FK Brniště),
Horáčková Libuše Mgr. (KSČM),
Jandera František (KSČM),
Pastorek Ivan Ing. (Moderní obec),
Myška Jiří Ing. (Moderní obec),
Nekola Luboš (Nezávislí III.),
Kupková Květa (Nezávislí I.),
Matys Miloš (Nezávislí).
Řazeno dle pořadového čísla kandidátní listiny (pozn. redakce).
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Nově zvolení zastupitelé se ujali funkcí
Ustavující zastupitelstvo naší obce se sešlo na svém
jednání 15. listopadu 2010 za hojné účasti veřejnosti.
Do doby zvolení nového starosty řídil průběh jednání
dosavadní starosta pan Jandera. Zastupitelé pod jeho
vedením schválili program, rozhodli, že funkce starosty
zůstane nadále uvolněná a že volba starosty a místostarosty bude veřejná. Novým starostou obce byl následně
zvolen Ing. Ivan Pastorek. Jak odstupující, tak nastupující
starosta byli po slovech, která pronesli, odměněni potleskem přítomných. Ing. Pastorek poděkoval p. Janderovi
a končícím zastupitelům za práci pro obec. Další poděkování patřilo všem, kteří se voleb účastnili ať už jako kandidáti či jako voliči. Jejich početná účast svědčí o zájmu
o dění v obci. Následovala volba místostarosty. Tím byl
zvolen pan Miloš Matys. Ze zákona je nutné zřídit výbory
a to finanční a kontrolní. Výbory budou tříčlenné. Za předsedu finančního výboru byl zvolen Ing. Jiří Myška, do čela
kontrolního pak pan František Jandera. Zastupitelé rozhodli o výši odměny za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva.
1. 12. 2010 se zastupitelé obce sešli k prvnímu
pracovnímu jednání

Na Zpravodajství se budou podílet
Mgr. Daniela Pastorková, Kamila Matysová, Gabriela
Tomková, Ing. Lukáš Kuc, Mgr. Libuše Horáčková, Ing.
Ivan Pastorek, Milan Jablečník, Iva Tomková
Složení komisí není konečné. Pokud by někdo měl zájem
se do jejich činnosti aktivně zapojit, může se jednotlivým
předsedům přihlásit.
Zastupitelé se seznámili s vypořádáním připomínek Posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) v souvislosti s připravovanou těžbou kamene firmou Chlup na Tlustci. Před
vydáním svého stanoviska požadují uskutečnění schůzky
mezi zastupiteli a zástupci firmy CHLUP.
V případě zájmu o uzavření manželství v katastru obce
bude osobou oprávněnou pro provedení tohoto aktu starosta obce Ing. Pastorek. Dále bylo stanoveno, že zodpovědnost za územní plán přejímá zastupitel Luboš Nekola.
Jeho dokončení je pro obec velice důležité. Doposud na
jeho přípravě pracoval Ing. Jána, který již nyní není
zastupitelem.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti na Ministerstvo místního rozvoje - „Obnova obecního a krajského
majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou“ - oprava mostů, mostků a propustků. Zároveň projednalo smlouvu o poradenské a konzultační činnosti na tuto akci s Ing.
Vojtěchem Žákem. Na pořadu jednání byl dále záměr
bezúplatného převodu pozemku o výměře 44 m2 v k. ú.
Velký Grunov. V závěru jednání byly projednány dva dary.
Ten první ve výši 4 500,- Kč na nákup mikulášských balíčků
pro děti. Druhým darem byl schválen příspěvek obce ve
výši 30 tis. Kč nemocnici v České Lípě na nákup nového
mamografického přístroje.

A neměli toho k projednání málo. S končícím kalendářním
rokem je nutné připravit rozpočet na příští rok. Jeho návrh
zastupitelé projednali a souhlasili s jeho vyvěšením na
úřední desce úřadu. Zároveň projednali a schválili rozpočtový výhled do roku 2013. Ten předpokládá postupnou
stabilizaci a mírné zlepšení daňových příjmů. Následovalo
dovolení členů výborů zastupitelstva. Ve finančním výboru
budou společně s Ing. Myškou pracovat Ing. Marcela
Herbstová a Tomáš Toráň. Kontrolní výbor byl doplněn
o Ing. Igora Jediného a Bc. Vladimíra Nedvěda. Kromě
ze zákona povinných výborů mohou zastupitelé ustanovit
odborné komise. Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení a složení těchto komisí:

Další zastupitelstvo se uskuteční 29. 12. tohoto roku.
Nejdůležitějším bodem jednání bude bezesporu schválení rozpočtu na příští rok.

Komise školství
Předseda: Mgr. Libuše Horáčková
Členové: Mgr. Eva Plecháčová, Mgr. Bohumila Kuchařová, Zdena Stoklasová

Anketa s nově zvolenými zastupiteli

Komise kulturní
Předseda: Ing. Lukáš Kuc
Členové: Mgr. Daniela Pastorková, Růžena Toráňová,
Gabriela Tomková
Komise pro životní prostředí a zemědělství
Předseda: Ing. Igor Jediný
Členové: Milan Rychnovský, Roman Beran, František
Kadrnka, František Marcín
Komise stavební
Předseda: Luboš Nekola
Členové: Ing. Petr Jána, Marcela Hamplová
Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ)
Předseda: Květa Kupková
Členové: Věra Korpášová, Zdena Stoklasová, Květa Luňáková, Jiřina Oplová, Marie Nekolová, Milan Jablečník,
Hana Pekárková
Významná role patří Krizovému štábu
Předseda: Ing. Ivan Pastorek
Členové: František Adamec, Ing. Igor Jediný, Jiří Kulhánek, Lukáš Kuběna, Roman Beran, František Kadrnka

1. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat (popř. znovu
kandidovat) do zastupitelstva obce?
2. Co jsou vaše priority, na co se chcete zaměřit?
3. Je čas adventu, jak strávíte Vánoce?
Mgr. Libuše Horáčková
1. Vždycky mě zajímalo dění v obci. Byli jsme tak i vychováváni. Moji rodiče mi byli příkladem. A pokud člověk chce,
aby se něco dělo, měl by být u toho. Práce s lidmi a pro lidi
mě bavila a baví, a pokud bych mohla být alespoň trochu
užitečná a potřebná, budu ráda.
2. Kultura, školství a práce pro lidi obecně.
3. S rodinou.
František Jandera
1. Není mi lhostejný vývoj v obci.
2. Vše co je výhodné a vhodné pro obec a pro občany. Zní
to jako klišé, nicméně vše se odvíjí od množství finančních
prostředků, které budou k dispozici.
3. S manželkou, dětmi a vnoučaty.
pokračování na straně 3
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Anketa s nově zvolenými zastupiteli
pokračování ze strany 2

František Kadrnka
1. Nejsem žádný spisovatel, kdo mě osobně zná tak ví, že
toho zbytečně moc nenamluvím. Rozhodl jsem se kandidovat do zastupitelstva, protože propojení mezi lidmi
a obcí je důležité.
2. Fotbal jsem začal hrát na místním hřišti. Po jeho
obnovení by se mohlo stát pěkným a bezpečným sportovním areálem pro nás i naši mládež.
3. S rodinou a přáteli.
Květa Kupková
1. Ještě v lednu tohoto roku jsem si myslela, že už se
angažovat nebudu. Pak ale nastal zlom. Oslovili mě lidé,
kterým věřím, a kteří chtějí změnu v informovanosti
občanů, v průhlednosti zakázek a moderní chod obce.
Nikdy bych nevěřila, kolik lidí se mě na jaře ptalo a chtělo
vědět, proč se na budově obecního úřadu dělá celá nová
střecha, když stávající je stará pouze patnáct let a kolik to
bude přesně stát.
2. Mojí prioritou je informovanost občanů o skutečném
dění v obci, mapovat připomínky, co se jim líbí, co v obci
chtějí a podporovat průhlednost zakázek.
3. Čas adventu je pro mne jako prodavačku náročný, ale
za pětadvacet let strávených v obchodě, člověk pozná, jak
se kdo chová v předvánočním shonu a co může očekávat.
Snažíme se ve firmě v rámci našich možností vyjít vstříc
zákazníkům a vážíme si každého z nich. Rodiny si užiji
opravdu až o vánočních a novoročních svátcích.
Všem občanům a zákazníkům přeji veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Miloš Matys
1. Mám zájem o dění v naší vesnici a myslím, že některé
věci jdou dělat lépe a některé věci je dobré začít dělat. Je
mým přáním, abychom byli vesnicí krásnou, kde lidé rádi
žijí, odkud nechtějí utíkat někam za lepším. Kéž by "to
nejlepší" měli tady, aby se tu cítili dobře děti, celé rodiny,
lidé mladí, starší i staří... A věřím, že jako člen zastupitelstva budu mít více možností dění ve vesnici ovlivnit tím
nejlepším směrem.
2. Mou prioritou je školství a kultura. Sem bude směřovat
nejvíce mé práce, mých podnětů a vizí. Ale ostatní oblasti
budu samozřejmě také bedlivě sledovat a budu-li vidět
nebo od lidí slyšet, že něco není v pořádku, budu i tam
dávat své podněty ke zlepšení.
3. Advent a Vánoce jsou křesťanské svátky - připomínám si
příchod Pána Ježíše Krista na tuto zem. Hodně je proto
strávím ve službě v církvi, kde jsem pastorem. Takže
věřím, že je také strávím při různých vánočních setkáních,
které náš baptistický sbor pořádá, s mnohými z Vás
- občany Brniště. Také se moc těším na všechny ty různé
vůně Vánoc, od nádherné hudby, přes cukroví až k vůni
vánočního stromečku. Jako dítě jsem prožíval (nejen)
o vánocích krásnou rodinnou atmosféru, prostředí plné
lásky, kterou považuji za odlesk Boží Lásky. O Vánocích je
mezi lidmi po lásce ještě větší touha. A tak tuto lásku
toužím prožívat a předávat i své rodině a všem lidem, které
budu potkávat o těchto Vánocích i po nich :-)
Ing. Jiří Myška
1. Rád bych se po delší přestávce zase zapojil do dění ve
vedení obce, ve které bydlím a pomohl jí v dalším rozvoji.

2. Jako zastupitelé bychom si měli stanovit spíše menší,
ale reálné cíle a ty potom splnit. V oblasti financí neplýtvat,
ale mít na kontě peníze a přitom žít v nemoderní vesnici by
také nebylo to pravé.
3. Vánoce strávím tak jako mnohokrát v minulosti s rodinou
a přáteli doma v Grunově. Tradiční bude i program - jídlo,
pití, procházky a možná i menší sportovní aktivita v našem
okolí.
Luboš Nekola
1. Je to zpestření mého života.
2. Práce s mládeží a pro mládež.
3. S rodinou
Ing. Ivan Pastorek
1. V Brništi jsem v zemědělství pracoval 27 let a v obci
bydlím již 17 roků. S přibývajícím věkem mě stále více
zajímá a záleží na tom, jak se v obci občanům žije a daří.
Svou účastí ve volbách jsem se chtěl aktivně zapojit do
práce zastupitelstva a tím přispět k dalšímu rozvoji obce.
2. Je toho hodně, ale nejbližší priority jsou dokončení
územního plánu Brniště, úpravy Panenského potoka po
povodních, s tím související postupná oprava poškozených mostků a lávek, jednání s f. Chlup o možném zahájení
těžby kamene na Tlustci za podmínek výhodných pro obec
a občany.
3. Období Vánoc mám moc rád, proto je chci prožít v klidu
a pohodě se svou rodinou. Nejsem příznivcem velkých
vánočních nákupů, úklidů a vaření, raději s přáteli sednu
a popovídám. Vánoční atmosféru načerpám také na pěkném adventním koncertě či jiných společenských akcích,
kterých je v tomto čase velký výběr.
Tomáš Toráň
1. Není mi lhostejný stav obce.
2. Mými prioritami budou finance, stav místních komunikací a sportovišť
3. Zčásti pracovně, ale pochopitelně, že každou volnou
chvíli s rodinou.

Sběrný dvůr Brniště
Sběrný dvůr slouží občanům obce Brniště k odkládání
odpadů a zároveň jako místo zpětného odběru elektrozařízení. Lze zde odložit odpady, které nepatří do směsného komunálního odpadu. Občané platí pouze za pneumatiky a stavební suť. Pro evidenci předloží občané
obsluze sběrného dvora občanský průkaz a doklad o zaplacení poplatku za odpad. Sběrný dvůr najdete ve Velkém
Grunově.

Provozní doba sběrného dvora v zimním období
(tj. říjen - březen)

čtvrtek 12,00 - 17,00 hod.
sobota 14,00 - 17,00 hod.
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Obnovení těžby na Tlustci
Rekapitulace stavu Posuzování vlivů na životní
prostředí podle § 23 odstavce 2 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.
Předchozí těžařské společnosti
Předchozí těžařské společnosti, které v letech 1996-2007
zpracovali Dokumentaci EIA, se v zásadě neztotožňovaly
s politikou životního prostředí a názory současného
vlastníka dobývacího prostoru Luhov společnosti CHLUP
s.r.o. Nebyly naplněny požadované ekologicky citlivější
postupy ve smyslu ochrany přírody, krajiny, ochrany
ovzduší, vlivu na veřejné zdraví z hlediska tehdy
preferované silniční - automobilové dopravy, vlivu na
hmotný majetek a to zejména navrhovanými způsoby
trhacích prací velkého rozsahu komorovým způsobem, v neposlední řadě k projektu rekultivace
a sanace. Z tohoto důvodu na základě žádosti bývalé
těžařské společnosti GO Point a.s., Ministerstvo životního
prostředí ukončilo této společnosti celý proces, včetně
veškerých aktivit či posudků v rámci posuzování vlivů na
životní prostředí.
Společnost CHLUP s. r. o.
Společnost CHLUP s.r.o, vlastnící v současné době práva
ke kamenolomu Luhov - Brniště v listopadu 2009 podala
na Ministerstvo životního prostředí zcela novou kompletně
zpracovanou Dokumentaci EIA, zásadně šetrnější k životnímu prostředí. Skládá se z nových znaleckých posudků
a podrobných průzkumů, které odpovídají současné
moderní a vyspělé metodologii a technologii. V této nové
Dokumentaci EIA je nezávislými a oprávněnými osobami
řešena mimo jiné i tzv. Rekultivačně - sanační těžba právě
s průběžně etapovitou rekultivací a sanací dlouhodobě
roztěženého kamenolomu, který je bohužel výrazně
narušen historickou těžbou. Společnost CHLUP s.r.o.
přichází s nejšetrnějším řešením, jak provést definitivní zahlazení (rekultivaci a sanaci) v minulosti
těžbou dotčeného území při respektování všech podmínek ochrany životního prostředí (zejména ve smyslu
ochrany přírody a krajiny, botanického a zoologického průzkumu, dopadu na krajinný ráz území
a zároveň tak očekávanými náročnostmi v kamenolomu
při nasazení tzv. nadčasové těžebně - úpravárenské
technologie, bezkonkurenční v evropských lokalitách.
Dokumentace a posudky
Odborní zástupci Ministerstva životního prostředí a nezávislý posuzovatel k problematice EIA předloženou Dokumentaci nastudovali a požádali o aktualizaci biologického
hodnocení nezávislé experty v oboru ochrany přírody
a krajiny, biologie a zoologie tzv. Aktualizaci biologického
hodnocení, a to v rozsahu jarního a letního aspektu, s definitivním termínem ukončení v září 2010. Z tohoto důvodu
byla Dokumentace EIA na přelomu března a dubna 2010
vrácena k dopracování a po ukončení výše uvedeného
biologického hodnocení a vypořádání dalších připomínek,
byla dokumentace EIA kompletně aktualizována,
následně v říjnu 2010 opět předložena na Ministerstvo
životního prostředí k posouzení. Dále byly provedeny
zoologické průzkumy a to na požadované skupiny fauny
pro celý kopec Tlustec. Provedené podrobné průzkumy

obsahují časová a prostorová doporučení respektující
požadavky dotčených a chráněných druhů. Dále jsou navržena konkrétní kompenzační opatření v případě potenciálního zničení stávajících biotopů výskytu chráněných
druhů. Zároveň si společnost CHLUP s.r.o. pro úspěšné
dokončení Dokumentace EIA nechala vypracovat nezávislé expertně-znalecké posudky v oboru seismického
měření a geofyzikálních průzkumů k problematice trhacích
prací a k vyřešení střetů zájmů, ve smyslu škod na objektech v dotčených lokalitách.
V současné době je Dokumentace EIA opět zveřejněna
a připomínkována dotčenou veřejností, orgány státní
správy a samosprávy. Veškeré obdržené připomínky a vyjádření k dopracované Dokumentaci EIA vyhodnotí
Ministerstvem životního prostředí zvolený nezávislý posuzovatel na problematiku EIA do cca 60 dnů. Posléze
Ministerstvo životního prostředí opět vyhodnotí závažnost
veškerých připomínek a zejména vyhodnocení a návrh
stanoviska nezávislého posuzovatele na problematiku
EIA, poté bude stanoven termín veřejného projednání.
Komunikace s veřejností
Společnost CHLUP s.r.o. je připravena kdykoliv ochotně
a podrobně vysvětlit místním obyvatelům připravovaný
záměr, který je v souladu výhodné spolupráce s obcí v ekonomické rovině a hlavně s vytvořením nových pracovních
míst, které nebudou pouze v kamenolomu, ale i s dalšími
souvisejícími činnostmi, které jsou přínosem pro rozvoj
nejen infrastruktury obce.
Petr Houska - Obchodní ředitel CHLUP s.r.o.

Kam s ní? Aneb „Vodní zákon“ v praxi
O čem, že to mluví nadpis? - Nikoliv o té nerudovské
matraci, ale o posekané trávě a ostatním biologickém odpadu. Letos se stejně jako každý rok u všech vodních toků
setkáváme se zlozvykem, který je snad i myšlen dobře.
Posekáme zahradu, a kam s trávou? No přece na břeh,
tam nám ho hezky zpevní a navíc nám zahradu nebude
nikde hyzdit kompost. Omyl je však pravdou - posekaná
tráva ani jiné zelené zbytky ze zahrady či kuchyně rozhodně břeh nezpevní. Naopak všechnu trávu, která do
doby, než se tam nasypal tento „odpad“, na břehu rostla,
udusí a tím odhalí zeminu, která při větších průtocích
podléhá erozi nejsnadněji.
Navíc tímto jednáním dochází k porušení povinností příbřežníků, které vycházejí ze zákona č. 254/2001 Sb.- kde
zákon říká: „… je zakázáno…ukládat do vodních toků
předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové
předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do
vod.“ Tento odstavec se netýká pouze trávy a jiného
biologického odpadu, ale také popela z kamen, uskladnění
nařezaného palivového dřeva a budování hrázek v toku
pro odběr vody.
Obracíme se proto na všechny, kteří u vodních toků bydlí či
se rekreují, aby se k toku chovali v souladu se zákonem.
Tím pomohou nejen přírodě, ale také sobě.
Ing. Tomáš Suchý, vedoucí provozu Česká Lípa
Povodí Ohře, státní podnik
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Rok 2010 v SDH Brniště

Sliby se mají plnit

V letošním roce jsme měli celkem 11 výjezdů, z toho dva
požární zásahy. Ve zbylých výjezdech se jednalo o technickou pomoc občanům - únik oleje nebo vody. Při větrné
smršti jsme vyjížděli na pomoc při odklízení spadlých
stromů ve Velkém Valtinově.

I dětem v základní škole jsme díky sponzorskému zajištění
Provimi Pet Food, s.r.o. v Brništi mohli splnit slíbené výlety
na Kokořín, Máchovo jezero a tradičně do Prahy. A další
sliby se ještě plnit budou. Čeká nás mikulášská a vánoční
nadílka a samozřejmě zveme všechny rodiče i prarodiče
22. prosince přesně v 16,30 hodin k vánočnímu
stromečku, kde si společně s dětmi mohou zazpívat
známé koledy a rozloučit se tak o něco dříve s rokem 2010.
A můžeme se těšit na rok 2011!
Mgr. Věra Tvrdíková

Během celého roku jsme absolvovali řadu taktických
cvičení. Například se naše výjezdová jednotka podílela na
plnění vrtulníku vodou při hašení lesních požárů. Dalším
bylo cvičení výjezdové jednotky na záchranu osob z člunu.
K naší činnosti patří také zajištění požárních dozorů na
akcích pořádaných naší obcí, jako jsou například plesy
a pouť. Samozřejmostí je dohlížení na prostory hasičské
zbrojnice, udržování veškerého hasičského zařízení a vybavení v akceschopném stavu.
Nemůžeme opomenout záplavy, které naši vesnici
postihly ve dnech 7. - 9. srpna 2010. Kolem 12. hodiny byl
vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity. Hlavní podíl na
záplavách mělo pozdní odpouštění rybníků a následné
protrhnutí Markvartického rybníka v Jablonném v Podještědí. Spousta lidí si myslela, že Panenský potok nemůže
způsobit tolik škody, ale všichni jsme viděli, co živel
způsobil během krátké doby. Hasiči se snažili, co mohli,
byli na nohou spoustu hodin, obětovali svůj čas na záchranu nebo pomoc druhým. Je jasné, že 15 hasičů a dvě
výjezdová auta nemohou stihnout zachránit vše. Moc
děkujeme hrstce spoluobčanů, kteří nám pomáhali s pytlováním písku, i když jejich domy byly daleko od vody a sami
nebyli v ohrožení. Z nich by si měli vzít příklad i ostatní
obyvatelé Brniště. V takto těžkých chvílích je potřebná
každá pomocná ruka. Po opadnutí vody jsme odčerpávali
vodu ze sklepů a odstraňovali vzniklé škody způsobené
povodněmi.

V Praze na Karlově mostě

Parníkem po Máchově jezeře

10. - 12. září jsme se zúčastnili velkolepé akce v Zákupech
„Hasičské fontány“ - největší fontány ve střední Evropě.
Bylo zde více než 30 sborů dobrovolných hasičů z různých
koutů České republiky. Vše je možno shlédnout na našich
webových stránkách www.sdhbrniste.cz.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem aktivním dobrovolným hasičům obce Brniště za jejich práci a obětavost. Byl
bych rád, kdyby se naše řady rozšířily o nové členy.
Starosta SDH Jiří Kulhánek, Michal Kopecký

Za pomoc při povodních u hejtmana
Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler dne 8. října 2010 společně s významnými hosty z řad představitelů státu,
velení složek IZS a Armády ČR předal ocenění příslušníkům Integrovaného záchranného systému, Armády ČR
a dobrovolníkům, kteří se vyznamenali svými činy při
srpnových povodních v Libereckém kraji. Na náměstí
Dr. E. Beneše v Liberci bylo uděleno celkem 51 zlatých
záslužných medailí IZS Libereckého kraje I. stupně za
mimořádně záslužnou činnost při záchraně lidských životů
v době srpnových povodní 2010, 92 stříbrných záslužných
medailí IZS Libereckého kraje II. stupně za mimořádně
obětavou práci při povodních v srpnu 2010 a 148 pamětních listů za mimořádně obětavou práci při povodních
v srpnu 2010.
Za Brniště byli oceněni p. ing. Igor Jediný, František
Kadrnka a Lukáš Kuběna jako zástupce SDH Brniště.
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Kostel Svatého Mikuláše v Brništi

Společenská rubrika

V mnoha obcích a městech do dálky září věže kostelů,
zámků a jiných podobných objektů vzácných historických
památek. Péče o jejich zachování patří mezi základní
povinnosti civilizované společnosti, která si váží práce
svých předků.

Poděkování

Je smutné, že se v naší zemi v poválečném období na tuto
skutečnost zapomínalo, mnoho takových historických
staveb se neudržovalo a tím docházelo k jejich rozsáhlé
devastaci. Naše obec nebyla výjimkou a tak se věž
brnišťského kostela stále smutně tyčí svou šedí nad obcí
a připomíná nám všem dluh obnovy kostela - zdejší
dominantní historické památky.
Naši úctu si zaslouží všichni, kteří od 13. století věnovali
stavbě své pracovní úsilí a během staletí jej udržovali.
V roce 1699 jej barokně přestavěli, v roce 1711 vybudovali
bránu a po požáru v roce 1760 upravili věž. Další
katastrofu kostel zažil v roce 1817, kdy ho značně
poškodilo tornádo a kulový blesk, ale znovu byl zásluhou
zdejších lidí, jejich práce a finančních darů upraven do své
krásy. Zachováme se podobně i my a opravíme náš kostel
tak, aby byl chloubou obce?
Nebude to jednoduché, protože překotné majetkové
změny v poválečné době velmi znesnadňují naši vůli kostel
opravit. Jejím majitelem totiž není obec Brniště, ale římskokatolická církev. Devastace kostela je již v takovém stavu,
že jeho obnova bude vyžadovat miliony! Takový finanční
obnos je pro církevní orgány neúnosný, nemůže stačit ani
finanční dar obce. Přesto se kostel opravit musí! Je to
historická památka obce, kterou nelze odstranit a čím déle
se bude oprava odkládat, tím více bude chátrat a náklady
se budou zvyšovat. Ale kde získat finanční prostředky?
Navýšení rozpočtu - žádost o dotace evropských fondů
- sponzorské dary - finanční sbírky?? Možná, že by vše
stálo za úvahu…

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří mi
obětavě pomohli řešit svízelnou situaci po hrůzné srpnové
povodni, kdy došlo ke značnému poškození mého domu
a jeho zařízení. Dík patří Obecnímu úřadu v Brništi, který
dnem i nocí posílal jak pracovní četu vedenou panem
Františkem Kadrnkou, tak členy hasičského sboru a další
pomocníky, aby mi pomohli zachránit, co se dalo a následně mnohé uvést do pořádku. Mezi dalšími ochotnými lidmi
a štědrými dárci byli věřící Bratrské jednoty baptistů v zastoupení Miloše a Kamily Matysových, kterým děkuji za
značný finanční dar a poskytnutí přístrojů k vysoušení
domu. Vděčná jsem svému sousedovi Danielu Bartoňovi,
který kromě jiné potřebné pomoci prováděl mnohé zednické práce v domě.
Z celé povodňové katastrofy mi zůstal hřejivý pocit, že
mohu žít ve společnosti mnoha dobrých lidí, kteří bez
ohledu na své pohodlí dovedou pomáhat každému, kdo
pomoc potřebuje.
Stanislava Kancnýřová, Velký Grunov

„Dortík roku“
Poslední říjnový víkend se v Bělé pod Bezdězem konala
soutěž „Dortík roku“. Soutěže se zúčastnila Růžena
Polanecká a Jana Kudibalová. Obě děvčata jsou snaživá,
a tak není divu, že se umístila na předních místech.
Růžena Polanecká soutěž vyhrála a Jana Kudibalová byla
na druhém místě.
Gratulujeme a přejeme mnoho nápadů na originální
dortíky, které potěší oko i chuťové buňky.
Květa Kupková

Jisté je, že obnova kostela nebude záležitost krátkodobá,
postupně se bude provádět několik let. Je možné, že se
tento nelehký úkol podaří splnit, pokud jej nepustíme ze
zřetele, získáme pochopení římsko-katolické církve a společnými silami za podpory veřejnosti kostel opravíme.
Nadějí může být i pomoc pana Václava Horniaka, zdejšího
faráře, který se o to snažil už před několika lety, kdy se
vlastníma rukama podílel na opravě věže kostela, márnice
a brány. Za to si zaslouží vděk celé obce i za kapličku na
vršku Kaple nad Brništěm, kterou postavil před dvěma lety.
Musíme věřit, že se o Vánocích v roce ???? sejdeme
v zářící lodi kostela Svatého Mikuláše na krásném varhanním vánočním koncertu.
I. Tomková

Informace ze Sdružení žen Eva
Dovolte mi poděkovat obecnímu úřadu a všem sponzorům
za spolupráci. Doufám, že se nám podaří tyto svazky
udržet i nadále. Připomínám ještě akci, která nás do konce
roku čeká. Tou je dne 18. prosince setkání seniorů na sále
v Brništi.
Do nového roku 2011 Vám všem, Vašim rodinám i všem
spoluobčanům přeji hlavně zdravíčko a štěstíčko.
Zdeninka Stoklasová
(pozn. redakce - zprávu o činnosti za rok 2010 naleznete
v příštím vydání Zpravodajství)
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Aktuálně z naší střelnice
Tradičně jako každý rok na závěr střelecké sezony
nastává čas k zazimování střeleckého areálu a ke krátkému ohlédnutí za celoroční činností střeleckého klubu
Brniště.
Uplynulý rok opět potvrdil vzrůstající sportovní úroveň
domácích střelců, kteří se zúčastnili 28 soutěží v rámci
severočeského regionu. O tom, že to s reprezentací obce
myslí opravdu vážně, svědčí řada předních umístění v silné
konkurenci soupeřů na palebné čáře. Na velmi dobrých
výsledcích má velký podíl kvalitní zázemí naší střelnice
a v neposlední řadě odpovědný přístup závodníků nominovaných na střelecká klání. Za vzornou reprezentaci obce
patří poděkování především p. Čermákovi, Chebenovi,
Ing. Plecháčovi, Kaslovi, Katarinskému a řadě dalších.
Těmto střelcům se dařilo převážně ve střelbě z civilní verze
samopalu, velkorážní služební pistole a sportovní malorážné pistole.
V průběhu roku došlo v rámci brigádnické činnosti k dalšímu vylepšení střelnice. Pokračovalo se na snížení hlučnosti, průběžně se opravovala příjezdová cesta a terčové
zařízení. Na druhou stranu není vždycky „posvícení“ a ani
přes veškeré úsilí se stále nedaří zvyšovat účast mladých
střelců na tradiční vzduchovkové soutěži pro mládež
s názvem „Putovní pohár starosty obce“. Máme však
radost, když se na obecním dětském dni střelba ze vzduchovky stává nejoblíbenější disciplínou. Je potěšitelné, že
zájem o naší střelnici trval i ze strany škol z Mimoně a Stráže pod Ralskem. Stále roste zájem o kondiční a rekreační
střelbu mezi lidmi, kteří nejsou členy našeho střeleckého
klubu.
Úspěchy našich špičkových střelců
Když už jsme u střelecké problematiky, nelze neupozornit
na úspěchy špičkových střelců a státních reprezentantů
z naší obce, a to Klárky Bartošové a Petra Plecháče.
Klárka měla trochu rozpačitý začátek sezony, ale v průběhu roku vše dohnala. Umístila se vysoko na žebříčku
reprezentace jak ve vzduchovce, tak i v malorážné pušce.
Její úsilí vyvrcholilo na mistrovství České republiky, ze kte-

rého si přivezla stříbrnou a bronzovou medaili. V roce
2011 ji čekají mezinárodní závody v Plzni, v Mnichově
a mistrovství Evropy v Itálii. Na dosah má i starty na
Světovém poháru, kde startuje současná světová střelecká elita. Mimo jiné si Klárka velmi úspěšně vede v německé střelecké lize.
Petr Plecháč měl před sebou velmi náročný rok. Prošel
sítem těžkých nominačních závodů, stal se juniorským
mistrem republiky ve střelbě ze vzduchovky a otevřel si
cestu na mistrovství Evropy v Norsku, mistrovství světa
v Mnichově a na Olympijské hry mládeže v Singapuru.
Na všech těchto soutěžích podával Petr velmi solidní
výkony, které však v silné konkurenci nestačily na
stupně vítězů. Přivezl si však velmi cenné zkušenosti
z těchto nejvyšších sportovních událostí, které se mu
budou určitě hodit.
Střeleckou sezonu zakončil 3. místem v nejtěžší puškové disciplíně, což je malorážka 3x40 ran a 2. místem
v soutěži družstev v malorážce 60 ran v leže. V roce
2011 čeká Petra řada vrcholných závodů a startů jak
doma, tak i v zahraničí. Přejeme oběma našim nadějným střelcům v dalším období mnoho sportovních
i osobních úspěchů a špičková umístění.
Poděkování
Střelecký klub využívá stránek našeho Zpravodajství
k poděkování odstupujícímu zastupitelstvu naší obce
za velmi kladný přístup k problematice naší střelnice
a za jejich podporu. Děkuje našim sponzorům a to
především Ing. Myškovi za hodnotné ceny pro soutěže
mládeže. Nově zvolenému zastupitelstvu přejeme
úspěšné volební období a těšíme se na nastávající plodnou spolupráci ku prospěchu obce a brnišťského střeleckého sportu.
Střelci přejí všem spoluobčanům úspěšný závěr tohoto
roku, pevné zdraví, osobní pohodu, tolerantnost a optimizmus v nastávajícím roce 2011.
Kasl Bohumil, předseda střeleckého klubu Brniště.

FK Brniště
Hodnocení podzimní části dospělých

Mladší žáci

Po letním sestupu z okresního přeboru do 3. třídy si naši
hráči dali za cíl, po roce se tam vrátit. V této třídě se
většinou hrálo dobře, o čemž svědčí první místo po
podzimní části. Naši hráči vybojovali 26 bodů a s jednobodovým náskokem před sousední Lindavou vedou tabulku.
Nastříleli nejvíce branek a to 32. Nejlepším střelcem se stal
s 11 brankami Marek Hruška. Další střelci jsou Michal
Kopecký a Ruda Valenta se 4 brankami. Některá utkání se
vyloženě nepovedla, hlavně v Holanech a na Loko Č. Lípa
B. Naopak pěkné zápasy jsme hráli proti Lindavě, Cvikovu
B a na závěr podzimu v Sosnové.

Naši mladší žáci mají také odehrány všechny zápasy
podzimní části. Těm se ale už tolik nedařilo. Vzhledem
k tomu, že 4 hráči jsou starší a už nemohou hrát v přípravce, přihlásili jsme se do soutěže mladších žáků. Většina
dětí je ale menších a mladších než mají soupeři, a proto se
jim nedařilo. Věříme, že postupem času se situace zlepší
a také budou vyhrávat. Ve své soutěži jsou poslední
a zatím nezískali žádný bod.

Během zimní přestávky se naši dospělí zúčastní zimního
turnaje v Mimoni na umělé trávě. Jarní odvety by měly začít
poslední víkend v březnu, ale uvidí se, jaké bude počasí
a terény.

Chtěli bychom i touto cestou poděkovat trenérům a všem,
kteří se o děti starají, za trpělivost. Také tomu věnují
spoustu svého volného času.
Za FK Brniště Zlatohlávek Ladislav sekretář klubu.
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Adventní a vánoční akce v našem okolí
Vánoční trh v Žitavě

Vánoční koncert v bazilice

Na žitavském tržním náměstí (Zittauer Marktplatz)
od 15. do 19. prosince od 13,00 do 18,30 hod.
Zažijte předvánoční atmosféru u našich sousedů
a vydejte se nejen za nákupy, ale i krásnou výzdobou,
poznáním tradičních řemesel a živou hudbou v ulicích
historického městečka.

Ve středu 22. prosince od 19 hod.
v Bazilice Všech Svatých v České Lípě budete mít
příležitost shlédnout cyklus českých vánočních koled.
Vstupné 130 Kč.

Výstava betlémů
- Městské muzeum v Mimoni
Výstava probíhá v prvním patře a v podkroví muzea.
Ke zhlédnutí je na 130 betlémů a dalších vánočních
dekorací. Městské muzeum se nachází v nově
zrekonstruované budově bývalého špitálu,
adresa V lukách 101 (v sousedství Božího hrobu).
Od 17. 12. do 30. 12. bude otevřeno mimo pondělí
každý den od 13,00 do 16,00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Vánoční výstup na kostelní věž
Neděle 26. 12. od 16 do 19 hod.,
kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni, zajišťuje Mimoňská
obroda. Vstupné dobrovolné

Silvestrovský výšlap na Ralsko
Start 31. prosince mezi 9,00 a 11,00 hod. na fotbalovém
hřišti v Novinách pod Ralskem. Ralsko navštíví na
Silvestra asi 500 až 1000 návštěvníků, což je
mnohonásobně víc, než kterýkoli jiný den v roce.

Valdštejnské Vánoce
V sobotu 18. 12. od 10,00 do 18,00 hod.
na zámku Mnichovo Hradiště
Bohatý program probíhá na nádvoří, v sala terenně,
v zahradě, konírně i kapli zámku.

Vánoce

2010 v Brništi

Zpěvandulí vánočnění
Neděle 19. prosince od 16,00 hod.,
kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni
Adventní koncert mimoňských Zpěvandulí.
Vstupné dobrovolné

Ne 12.12. 16h Adventní koncert
REGNIS & komorní orchestr (vstupné dobrovolné)

Vystoupení trubačů na liberecké radnici
V úterý 21. prosince od 17,15 hod.
vystoupí liberečtí trubači
v mezaninu historické budovy radnice.

Pá 24.12. 14h Vánoční slavnost
Pá 24.12. 24h Půlnoční bohoslužba
So 25.12. 15h Živý betlém (na návsi)
Ne 26.12. 15h Vánoční bohoslužba

Vánoční těšení v MŠ
V předvánočním čase se děti v naší školce seznamují s lidovými tradicemi, vztahujícími se k času adventu a Vánoc.
Společně si napekly a ozdobily perníčky, suší jablíčka
a pomeranče na stromeček a ještě vyrobí svíčky z včelího
vosku jako dárečky pro rodiče.
Firmě Apollo Metal děkujeme za každoroční sponzorský
dar v podobě mikulášských balíčků, které dětem rozdá při
své návštěvě školky Mikuláš a čert.
Školku také navštíví divadélko s představením, navozujícím krásnou atmosféru Vánoc.
Děti si samy vyzdobí školku a vánoční stromeček svými
výrobky a pod stromečkem najdou spoustu dárečků od
Ježíška. Vánoční atmosféry si užijeme také při posezení
u cukroví a čaje.
Na závěr tohoto období plného radosti a očekávání
připravujeme pro rodiče vánoční besídku.
Věra Šulcová, Dana Tesařová

Ne 2.1. 15h Novoroční bohoslužba

Sborový dům Oáza BJB Brniště č.p. 13

Redakční rada informuje:
Do nové „Společenské rubriky“ můžete zasílat svá přání,
poděkování, vzpomínku nebo gratulaci. Tato rubrika
nahrazuje dřívější „blahopřejeme“.
Fotografie na úvodní straně - PF: Šárka Větrovská
Příští vydání Zpravodajství očekávejte v měsíci únoru,
uzávěrka 20. ledna 2011.

Redakční rada: Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, K. Matysová, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751
Toto číslo vyšlo 15. prosince 2010 nákladem 500 ks.

