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Nenechte si ujít:
23. 4. - Brnišťský půlmaraton / 30. 4. - Pálení čarodějnic /

ZPRAVODAJSTVÍ

7. 5. - Den Matek / 21. 5. - O pohár starosty / 5. 6. - Den dětí

2 / 2022
DUBEN/
KVĚTEN

ilí spoluobčané,
vytoužené jaro je tu. Začala nám práce na zahradách, po
zimě je to jistě milá změna. Pominula i omezující vládní
opatření, opět se můžeme neomezeně setkávat. Už jsem se bál, že se
snad ani nedočkáme. Kéž by to už bylo napořád. Máme společně co
dohánět a my se budeme o to více snažit, aby těch kulturních akcí
bylo co nejvíce a každý si přišel na své. Jedno společné povedené
odpoledne již máme za sebou, a to Brnišťský masopust, na který
přišel rekordní počet návštěvníků. Je příjemné vidět, jak převleky a
masky se již staly pro mnohé samozřejmostí, stejně tak jako je
samozřejmostí doprovod Řehečského kvarteta, které dává celému
odpoledni tu skvělou atmosféru. Zastávka na návsi patřila
především našim nejmenším dětem z mateřské školy, se kterými
paní učitelky připravily milé vystoupení. Po sladkém pohoštění
koblížky a koláčky jsme mohli pokračovat za stálého zpěvu vesnicí.
Dospělé čekala možná ta nejmilejší zastávka. Pravé domácí
zabijačkové dobroty připravené panem Pavlem Rutterlem mizely
doslova pod rukama. Zatímco si dospělí pochutnali na jitrničkách,
jelítkách a tlačenkách, děti si užívaly animační vystoupení Honzy
Poplety. A čím že na tuto povedenou akci navážeme? Tak třeba
Brnišťským půlmaratonem, pálením čarodějnic a lampionovým
průvodem, rybářskými závody, Dnem matek, dětským dnem,
neckyádou, Brnišťskou poutí, Luhovským vícebojem, dožínkami,
koncertem Michala Davida, muzikálem Mýdlov ý princ,
Svatomartinským jarmarkem, Večírkem seniorů, rozsvícením
stromečku a zpíváním u stromečku. No, je na co se těšit.
Co, kromě zábavy, jste mohli zaznamenat v naší obci? V březnu
proběhlo výběrové řízení na pozici ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Brniště. Úspěšnější kandidátkou byla Mgr. Milena
Tanderová. Svou novou funkci bude v naší škole zastávat od
1. srpna 2022. Pomyslné žezlo přijme od Mgr. Věry Tvrdíkové, která
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vykonává tuto činnost od roku 1994 a odvádí
výbornou práci, za což jí moc děkuji a vážím si jí.
Rád bych touto cestou paní ředitelce popřál do
dalších let hlavně pevné zdraví, ať si užívá
zaslouženého odpočinku, ať se naplno zhostí své
role babičky a ať na naši školu nikdy nezapomene
stejně tak, jako škola nezapomene na ni. Nové paní
ředitelce přeji, ať se jí vše daří a rozvíjí naše školství
ku prospěchu všech, především dětí z naší obce. Má
mou plnou podporu.

Myslím si, že hasiči jsou velmi potřební, jejich
činnosti si všichni moc vážíme, neboť nasazují své
životy, aby ochránili naše životy a náš majetek. Ale i
oni si zaslouží své bezpečí, které jim 40 let staré
auto už nepřinášelo. Naše hasiče budeme
podporovat a rozvíjet dál, protože víme, že jsou tu
vždy pro nás. Předání nového hasičského vozu
proběhne v dubnu na návsi, samotný termín bude
ještě upřesněn.
V dubnu vám budou také rozdány nádoby na
tříděný odpad. Jsem si vědom, že jsme to slibovali
již delší dobu, ale vyskytly se neovlivnitelné
překážky, které bránily distribuci nádob k
nemovitostem. V rámci zaváděného systému třídění
„door to door“ vám budou propůjčeny nádoby na
tříděný odpad (plast, papír, sklo a tetrapack). Při
předávání nádob obdržíte i rozpis jednotlivých
svozů. Pytlovým sběrem nám narostl poměr
vytříděného odpadu a jsem přesvědčen, že díky
umístění nádob k nemovitostem bude toto číslo
ještě vyšší.

Snad jen v krátkosti se zmíním i o době, která teď
ovlivňuje životy nás všech, o válečné situaci na
Ukrajině. Ne proto, abych vám sděloval, jak smutná
je to situace, neštěstí, ale já bych rád touto cestou
poděkoval všem, kteří se zapojili do humanitární
pomoci. Některé věci jsme odesílali rovnou na
Ukrajinu a další předávali zde potřebným. Velké
poděkování patří dobrovolnicím a úřednicím, které
vše třídily do krabic. Poděkování patří i hasičům
Brniště, kteří zajistili odvoz. Nemenší poděkování
patří i místním firmám ZOD Brniště a.s., Samir
kysané zelí a Partner in Pet Food s.r.o., jež poskytly
ubytování pro uprchlíky. V době, kdy pro vás píši
tyto řádky, máme v obci ubytováno 16 uprchlíků,
jedná se o matky s dětmi. Opět jsme jako národ
ukázali, že máme srdce na svém místě.

Termíny distribuce budou 4. a 11. dubna od 13 do 17
hodin, výdej bude probíhat na dvou místech, a to v
Brništi (investiční sklad – za mostem pod pilou
vlevo) a Velkém Grunově (Sběrný dvůr). Po výdeji
nádob dojde k ponížení separátních míst, kdy tato
ztrácejí smysl.

A co nás čeká v brzké době? Hasiči v dubnu obdrží
novou hasičskou automobilovou stříkačku značky
Tatra. Vysněné přání hasičů se už pomalu rýsuje a
teď už i oni věří, že se opravdu dočkají. Cesta k
získání tohoto automobilu nebyla vůbec
jednoduchá, ale jsem rád, že přání se stane realitou.

Přeji vám, ať vám jarní sluníčko dodá potřebný
optimismus, sílu, radost a hlavně pevné zdraví
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

JAK BUDUJEME
ád bych vám alespoň v krátkosti nastínil, co
bychom v letošním roce měli vybudovat
nebo dokončit. O čem už se mluví několik
let, se pomalu a jistě stává skutečností. V únoru
jsme zveřejnili výběrové řízení na zhotovitele
výtahu u budovy úřadu. Dodavatele jsme již vybrali
a nyní soutěžíme ostatní stavební práce. Celá akce
by měla být zahájena v letních měsících. Tuto
stavbu určitě uvítají převážně starší občané a
maminky s dětmi, které se budou moct
bezbariérově dostat k lékaři, na poštu i na úřad. V
letošním roce dokončíme loňskou nezdařenou
rekonstrukci vodní nádrže v Luhově. Budou zde
opraveny stěny nádrže, výpust a přítok. U nádrže
bude vybudován přístřešek s posezením. Okolí bude
upraveno a vznikne klidová zóna.

V dubnu bude zahájena stavba „Pěšiny nad
zinkovnou." Díky této stavbě dojde k zajištění
bezpečnosti chodců, kteří si krátí cestu z Hlemýždí.
Pěšina bude i osvětlená, aby chodci měli zajištěnou
bezpečnou cestu i v nočních hodinách.
V květnu dojde k osazení dvou nových zastávek ve
Velkém Grunově (zastávka Hlemýždí a Velký
Grunov).
O dalších akcích v letošním roce vás budu
informovat průběžně v následujících vydáních
Zpravodajství. Pevně doufám, že realizace
stavebních prací půjdou dle našich představ ke
spokojenosti naší, ale především vás občanů.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 23. 2. 2022
a svém 38. zasedání zastupitelé nejdříve
schválili zápis z minulého jednání a
následně pracovali podle programu.

Po kratičké přestávce zastupitelé schválili dodatek
č. 1 ke smlouvě č. 1200300003 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České
Schválili obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, republiky na akci „Brniště – posílení vodovodní sítě
v místní části Luhov a vodovod Sedliště“ a
kterou se stanoví část společného
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou
školského obvodu základní školy a
Provod – inženýrská společnost s.r.o. na
smlouvu o odběru a zpracování
akci „Brniště – posílení vodovodní sítě
bioodpadu SAP Mimoň.
PŘÍŠTÍ
v místní části Luhov a vodovod
Dále pak zastupitelé schválili
ZASTUPITELSTVO Sedliště.“
stanovení počtu členů v
Své odhodlání nepolevit ve své práci
zastupitelstvu na volební období
20. 4. 2022
potvrdili
členové zastupitelstva i při
2022-2026 a to v počtu devět
17:00
výpadku elektrické energie a poslední
zastupitelů. Projednali nabídku na
body
programu projednávali téměř za
zhotovitele akce „Brniště, mobilita –
tmy.
Obecní úřad, odstranění bariér –
výtah“ a vybrali nejvhodnějšího uchazeče. V
Na závěr, už za světla, starosta poděkoval
dalším bodě odsouhlasili návrh výběrové komise na přítomným za účast a stanovil termín dalšího
zhotovitele akce „Oprava místní komunikace na jednání ZO.
p.p.č. 677, k.ú. Hlemýždí“ – pěšina nad zinkovnou.
Ing. Igor Jediný, místostarosta
V „žádostech“ zastupitelé poskytli dar DD a DPS
Zákupy a dar na sociální automobil.

KULTURNÍ DŮM VE VELKÉM GRUNOVĚ
iž několik měsíců se snažíme neúspěšně
pronajmout nebytové prostory v Kulturním
domě ve Velkém Grunově k provozování
pohostinské činnosti. Snažíme se tyto prostory
pronajmout, ale potencionální zájemci se bojí
nejistoty, která vznikla v době pandemie Covid 19,
kdy se restrikcemi uzavíraly tyto provozy a
následně byly tyto činnosti podnikání omezovány.

k rozvolnění, tradiční akce jako Poslední leč,
Myslivecký ples a Jarní ples nikdo uspořádat
nechtěl, jelikož se pořadatelé obávali
nepředvídatelných restriktivních opatření.
Pevně věřím, že v letošním roce se pomalu vrátíme
do zajetých kolejí. Plánujeme uspořádat Večírek
seniorů ve Velkém Grunově, který proběhne na
podzim tohoto roku. Snad se nám prostory pro
hostinskou činnost podaří brzy pronajmout.

V poslední době slýchám, že se v Kulturním domě
ve Velkém Grunově nepořádají žádné akce. Bohužel
jsme byli 2 roky omezováni Covidem, když došlo

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

OZNÁMENÍ PRO RYBÁŘE
• Sezóna 2022 začala 1. 3. 2022
• Závody dospělých - 30. 4. 2022
• Dětské závody - 7. 5. 2022

V sezóně 2021 se na rybníce Vratislav
ulovilo:

• Kapr - 128 ks o váze 383,3 kg
• Štika - 3 ks o váze 6,8 kg
• Amur - 4 ks o váze 12,5 kg

Bohuslav Eliáš, správce rybníka

Na povolenkách bylo zaznamenáno 883
docházek.
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ
ak jsem vás již informoval dříve, máme v plánu
rekonstrukci ZŠ Velký Grunov a rekonstrukci
domu č.p. 109 ve Velkém Grunově (bývalá
mlékárna). Jedná se o velmi významné investice
v obci. Dalším rozeběhlým projektem je
kombinovaná sportovní střelnice, na kterou v
loňském roce byla podaná žádost o dotaci.

spolu vlastně projednáváme. Ohledně výstavby
bytů jsem měl schůzku s panem poslancem Berkim,
za kterým jsem byl přímo v Poslanecké sněmovně a
řešili jsme jak byty, tak i školu. Pan poslanec byl
velmi ochotný a nápomocný při hledání možného
řešení. Díky těmto jednáním věřím, že není třeba
ztrácet naději, že bychom nemohli pokračovat.

Základní škola ve Velkém Grunově by měla být
zrekonstruována a přistavěna tak, aby se do ní vešlo
všech 5 tříd, dětský kroužek Grunováček, knihovna
a bude přistavěna i tělocvična. Samozřejmostí je, že
se bude jednat o stavbu, která bude energeticky
úsporná. Jen pro zajímavost, například bude
osazena slunečními kolektory a ke splachování
toalet bude využito tzv. šedé vody.

Dotační žádost ke kombinované sportovní střelnici,
kterou jsme podávali v loňském roce, měla být

Dalším rozplánovaným projektem je rekonstrukce
domu č.p. 109 ve Velkém Grunově. Jedná se o
zbytek budovy, ve kterém sídlil cech mlékárenský a
docházelo zde ke zpracování mléka. Z celého areálu
se již zachovala pouze přední budova, ostatní části
byly zbořeny. Tuto historickou budovu chceme
zachovat v tomto vzhledu. Uvnitř by mělo být
vybudováno 5 bytů, které budou na místní
podmínky nadstandartní. Samozřejmě i zde
chceme, aby budova byla energeticky soběstačná.

vyhodnocena do konce listopadu. Rozhodnutí
doručeno nebylo, ale Národní sportovní agenturou
bylo přislíbeno rozhodnutí do konce roku. Místo
rozhodnutí však přišlo další oddálení termínu do
konce března. S oddalováním rozhodnutí přišlo i
navýšení cen materiálu, načež jsem musel reagovat
a domluvil si schůzku s panem předsedou
Neusserem. Sešli jsme se v sídle Národní sportovní
agentury a bylo mi přislíbeno, že se budou snažit
navýšení kompenzovat.

Když jsme tyto dvě akce plánovali, tak jsme věděli,
že se v obou případech budeme chtít zapojit do
dotačního titulu, jelikož se jedná o potřebné, ale
velmi investičně nákladné projekty. S čím jsme ale
nepočítali, že volby do Poslanecké sněmovny a nová
vláda tyto dotační projekty pozastaví s ohledem na
situaci při sestavování státního rozpočtu a
hledáním úspor. I když já to nevidím jako šťastné
rozhodnutí, musel jsem tuto informaci přijmout a
respektovat. Nechci ale tyto projekty nechat spát
ani zavřít dočasně do šuplíku. Kontaktoval jsem v
oblasti školství pana ministra Gazdíka, se kterým
tuto otázku aktuálně řešíme. Domlouváme termín
návštěvy naší obce, protože nechceme zůstat jen u
stolu, ale jednat přímo na místě a vědět, co že to

Pevně věřím, že tyto připravené projekty se nám
podaří realizovat, jsou to určitě smysluplné
investice do dětí a občanů naší obce.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce
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BRNIŠTĚ POKRAČUJE V BOJI S ODPADY
řed nějakou dobou jsme se vydali na cestu
pro méně směsného odpadu. Tato cesta je
občas trnitá, ale stále vede k úspěchu. Pojďme
se společně podívat, co se nám už podařilo.

Minulý rok totiž nabyl na účinnosti nový zákon o
odpadech, který razantně navyšuje poplatky za
ukládání odpadů na skládky. Aktuálně platíme 500
Kč za každou uloženou tunu SKO a VO na skládku,
pokud ale překročíme stanovené limity (190 kg SKO
a VO / občana v roce 2022), zaplatíme za každou
tunu navíc 900 Kč.

Sběr odpadu dům od domu zvyšuje množství
vytříděného odpadu
Na konci roku 2019 jsme spustili pytlový sběr
plastu a papíru dům od domu. Díky tomu už
nemusíte s těmito odpady chodit do sběrných
hnízd, ale můžete je třídit v pohodlí domova. A čísla
ukazují, že to byl krok správným směrem.

V roce 2021 byl tento limit 200 kg SKO a VO /
občana a poplatek činil 800 Kč. Zvýšené náklady za
skládkování se nám proto nevyhnuly a pokud svůj
přístup nezměníme, budou se nás týkat i letos. Toto
drastické zdražování se nakonec může promítnout i
do poplatku u samotných občanů. Proto je v zájmu
každého z nás snížit množství odpadů, které končí
na skládce.

Loni
jsme
společnými silami
vytřídili 88 tun
plastu a papíru, což
je o 16 tun více než
v minulém roce! To
je skvělý výsledek a
rádi bychom touto
cestou poděkovali
všem občanům, kteří
aktivně třídí.
Věříme, že ve svém
úsilí nepolevíte a množství vytříděného odpadu
stále poroste.

Jak mohu snížit množství odpadů na skládce?
Nejlepší volbou je odpad vůbec nevytvářet. Toho
sice nikdy nedosáhneme úplně, přesto se nabízí
spousta možností, kterými dokážeme jeho vzniku
předcházet:
• Nosme si vlastní sáčky na pečivo, ovoce a
zeleninu.
• Nakupujme v bezobalových obchodech.
• Nevyhazujme věci, ale opravujme je nebo je
předejte k dalšímu oběhu.

Zavedli jsme evidenci odpadů

• Kompostujme odpad ze zahrady.

I když se nám dlouhodobě daří úspěšně třídit plasty
a papíry, stále bojujeme s velkým množstvím
s m ě s n é h o k o m u n á l n í h o o d p a d u ( S KO ) a
velkoobjemového odpadu (VO). V letošním roce
zavedeme evidenci SKO pomocí RFID čipů. Ty se při
výsypu automaticky načítají do evidenčního
systému, kde se následně propíší informace o
domácnosti, druhu odpadu a jeho množství.

Odpad, který nám vznikne, je pak důležité správně
vytřídit, abychom ušetřili peníze za skládkování.
Děkujeme všem občanům, kteří aktivně třídí a
podílí se s námi na budování obce s minimem
odpadů. O dalších novinkách a změnách vás
budeme včas informovat, nezapomeňte proto
sledovat naše Zpravodajství, webové stránky i
sociální sítě.

Každý občan v Brništi v minulém roce vyprodukoval
315 kg SKO a VO, který pak skončil na skládce, kde
škodí nejen životnímu prostředí, ale i

Mgr. Michal Vinš, starosta obce a tým JRK

našim peněženkám.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
neděli po Masopustu jsme opět měli
možnost přivítat 4 nové občánky Brniště.
Jsem rád, že máme v obci stále nové a nové
děti a že se tak rozrůstá naše příští generace, která
je pro naši budoucnost nesmírně důležitá. Není jen
na rodičích, jak budou jejich děti úspěšní a
vychovaní, neboť my všichni starší se podílíme na
výchově všech těch mladých a ti mladší na oplátku
rozšiřují obzory moderního světa nám ostatním.
Přeji všem nově narozeným i jejich rodinám do
života jen to nejlepší, hlavně štěstí, zdraví a lásku.

Miminka: Natálie Luftová, Marie Luftová, Martin
Bušek, Michal Novák

Mgr. Michal Vinš, starosta obce

VZPOMÍNÁME
ne 4. 2. 2022 nás navždy opustil pan Mgr.
Luděk Heller. Narodil se v roce 1933 v
P r a z e Po s k o n č e n í z á k l a d n í
vojenské služby nastoupil v roce 1955 na
umístěnku do Luhova jako ředitel obecné
školy. Zde působil až do roku 1976. V
témže roce nastoupil k ČSD. Po sametové
revoluci byl zvolen prvním starostou obce
Brniště, tuto funkci vykonával až do roku
1995. Za jeho působení ve funkci se podařilo

vybudovat v Brništi vodovod v délce 12 km a
zrealizovat akci „Rybník Vratislav,“ který byl v
roce 1995 na Den Země slavnostně pokřtěn
a starosta byl při této akci řádně
vykoupán. S manželkou Vlastou žil v
Luhově, vychovali spolu dvě dcery a
jednoho syna. V roce 2014 se odstěhovali
do České Lípy.

6

Vážený pane Hellere, děkujeme, že jste byl
součástí našich životů, nikdy nezapomeneme. LH

￼

OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM
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ZA NAŠIMI HUMNY
„Ves Brniště, položená líbezně na úpatí Brnišťského
vrchu, je pro svou nádhernou a zdravou polohu s
oblibou navštěvována letními hosty. Obyvatelstvo je
bodré, počestné a vstřícné vůči všem, kdo zde hledají
klid a zotavení. Lákají je sem levné letní byty, dobrá
kuchyně, zdravá pitná voda, možnost koupání v
místních lázních, lesní procházky a rozkošné výlety
polodenní i celodenní.“

procházíme vsí její horní částí a dohlédneme nejen
k hlavní silnici lemující Brnišťský potok, ale i na
protější svah. Zde se po obou svazích tyčí velké
statky se sv ými hospodářskými budovami
odkazující na zemědělskou činnost naší vesnice.
Hned po pár metrech můžeme jeden takovýto
statek vidět z bezprostřední blízkosti a tím je statek
u Nesvačilů (na mapě bod 1), podle kterého byla
pojmenována i památná lípa malolistá stojící po
naší levé ruce – Lípa u Nesvačila (je 30 metrů
vysoká a její obvod je 5,1 metrů). Cestou se můžeme
kochat nejen statky sedláků, ale i roubenkami
domkařů a chalupníků. Po levé straně cesty mineme
také dva kříže. V prvním případě je to již jen torzo –
pískovcový podstavec (na vyvýšenině zde stával

Karel Vollmann, Dějiny obce Brniště (1350‒1930)

Kozí hrádek
ro své krásné rozhledy a svou malebnost je
jedním z významných míst naší obce.
Přespolním by bylo dobré vysvětlit, co to
vlastně Kozí hrádek je. Před sto lety by našinci
tomuto místu neřekli jinak než Kapellenberg. V
současnosti se v mapách uvádí název Kaple (348 m
n. m.). Přesněji řečeno se jedná o malý vrcholek
mezi poli, na kterém stojí kaple. Místní název vznikl
v době poválečné. Děti sem chodívaly pást domácí
zvířata a v době socialismu, kdy všechny polnosti
byly znárodněny, stará kaple chátrala, až z ní zbyly
jen rozvaliny, a tak se začalo místu možná i pro
svou opuštěnost říkat Kozí hrádek.
Na vrcholek nevede žádná zpevněná cesta, dá se
sem dostat jen po mezích a to celkem ze čtyř
světových stran. My to vezmeme pěkně „od lesa“ ze
západu, přesněji bych spíše řekl od vesnice. Dnešní
výlet totiž začneme menší procházkou severní částí
naší obce Brniště a na Kozí hrádek se dostaneme až
v samotném závěru. Výchozím bodem pro naši
cestu jsme zvolili rozcestí na okraji vesnice, kde
není vhodné parkovat, proto raději využijte pro
vozidlo parkoviště u kulturního domu (vzdálené od
tohoto místa cca 150m).

kříž od Jana Pitscheho z roku 1852). Další kříž byl
nejprve dřevěný (bod 2) od Josefa Schwarzbacha z
roku 1833 a až v roce 1897 zde František
Schwarzbach nechal postavit kříž železný a 5. 5.
1897 ho nechal také vysvětit. Za zmínku stojí
připomenout, jaké všechny záznamy se o křížích v
historických pramenech vedou: „stav dobrý,
spasitel z plechu, udržování náleží každému
majiteli č. 44. O druhém prosebném dni v křížovém
týdnu se zde koná 3. prosebné zastavení.“ Ke konci
vesnice se pak nezapomeňme zastavit u druhé
památné lípy (bod 3), a to lípy velkolisté (výška
stromu je 17,5 m a její obvod 7,2 metrů). Jednou z
oblíbených dětských her je hra na to, kolik lidí je
potřeba na obepnutí takovéhoto památného
stromu. I vy se o to můžete pokusit a vězte, že dva
lidé na to nestačí. V místech, kde se cesta začne
stáčet k hlavní silnici doleva, se vydáme na

Stejně
jako
v
předchozích dílech
našeho putování je
třeba si nahrát do
svých mobilů aplikaci
Mapy.cz a pomocí QR
kódu i naši trasu, která
bude vaším průvodcem
v terénu.
předchozích
dílech jsme měli možnost poznat dvě části
naší obce - Luhov a Velký Grunov, a tak se
dnes pro změnu podíváme do Brniště. Vydejme se
tedy společně horní obecní cestou, dříve nazývanou
„cestou ke Kunraticím.“ Výhodou této silničky je, že
8
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ZA NAŠIMI HUMNY
opačnou stranu doprava - kolem
čtvrtého provozu
výkrmu drůbeže a
to směrem do polí.
Tento areál není
ve vesnici jediný,
celkem jich je pět
- vždy po čtyřech
halách. ZOD
Brniště
má
dominantní
postavení v
odchovu krůt a
krocanů na území
ČR. Jeho dceřiná
společnost PROMINENT ročně vyprodukuje 2,75
milionu kilogramů drůbežího masa. Než dojdeme k
pátému provozu, můžeme společně zavzpomínat,
jak to všechno s krůtami u nás začalo. Psal se rok
1968, kdy se předsedou JZD stává Ing. Jiří Hrubý a
se svými manažerskými schopnostmi a nabytými
vědomostmi ze stáže v USA začíná v naší vesnici s
chovem krůt a krocanů. Následuje výstavba pěti
areálů a výsledek dlouholeté práce můžeme vidět
na vlastní oči, případně později okoštovat ve
zmíněném Prominentu. Cestou pomalu, ale jistě
vystoupáme do sedla, ze kterého vidíme osadu
Růžové s jejími rybníky a vodním ptactvem – jeřáby,
motáky, volavkami, moudivláčky, kormorány, ale
také vážkami, žábami a dalším hmyzem. My se pro
tentokráte nevydáme do mokřad, ale směrem
vzhůru. Odbočíme tedy doprava po žluté a
následujeme ji k první zákrutě. Odtud se vydáme po
louce na starou úvozovou cestu, kterou procházíme
malým lesíkem. Tato cesta není možná tak známá,
zato nás dovede na Kozí hrádek (bod 4) klidnou
stranou odvrácenou od hluku hlavní silnice a hluku
výrobny psích krmiv Pet Food.

léta předválečná se
sem konala v den sv.
Marka a o svátku sv.
Jana prosebná
procesí s hudbou. V
kapli byl prostor pro
3 osoby, aby se v ní
mohly v kleče
m o d l i t . Ke k a p l i
náležely dva velké
obrazy těchto dvou
světců na plátnech.
Ve dnech, kdy se zde
konala procesí, zde
byly vystaveny, jinak
byly
obrazy
uschovány u hospodáře v jeho domě č. 22, protože
kaple byla již vícekrát zlodějskou sebrankou
vyloupena. Největší slávy toto místo získává 2. září
roku 1899 navštívením císaře Františka Josefa I. při
císařských manévrech. Na tuto památku zde byly
vysazeny dva duby. Nové slávy zažívá kaple až po
roce 2007, kdy z posledních zbytků boční stěny a
podpěrného pilíře staví mimoňský farář Václav
Horniak kapli novou, kterou poté 16. května 2008
slavnostně vysvěcuje.
echme v hlavách doznít časy minulé a
vydejme se nazpět do vesnice. Po mezi za
zpěvu skřivánků sestupujeme polní cestou
až na okraj zástavby. Kaple i cesta samotná vede po
soukromých pozemcích, proto se zde musíme
chovat jako vždy ohleduplně a nic neponičit
(zvláště případnou úrodu). Dnešní vycházka byla
vskutku jen za humna, a tak jsme se ani nenadáli a
již za prvními domy směrem napravo poznáváme
naše výchozí místo. A pokud již nyní přemýšlíte,
kdy na tuto procházku vyrazit, má své kouzlo
zvláště za pěkného počasí pro její
nezapomenutelné rozhledy.

rcholek Kaple je nejlépe obejít ze všech
stran a vychutnat si tak všechny možné
rozhledy – na stolovou horu Hvozd, na
nejvyšší horu Ještědsko-kozákovského hřbetu
Ještěd, na zříceninu hradu Ralska či na zříceninu
hradu Přemysla Otakara II. Bezděz a na další bližší
vrcholky - Sokol, Brnišťský vrch, Tlustec, Ortel, Klíč,
kam až naše oko dohlédne. Písemné zmínky o tom,
že zde stávala kaple, máme již z roku 1746. První
ucelenou zprávu máme ale až ze soupisu kaplí z
brnišťské farnosti. Sedlák Václav Schrötter na tomto
místě nechal v roce 1803 vybudovat kapli ke cti sv.
Marka Evangelisty a Jana Nepomuckého. Po dlouhá

Délka trasy: 3,6 km, výlet 1 ‒ 1,5 hodiny
Pro: rodiny s dětmi (vhodné i pro terénní
kočárek)
Terén: silnice, polní cesty, louky
Keška: „Schroterova kaple“
V příštím díle se můžete těšit na výlet brnišťskými
mokřady a rybníky.
Luko a Toman, YMCA Sever, z. s.
9
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SSK BRNIŠTĚ A FK BRNIŠTĚ
pachuť zklamání, když nadějný sportovec
upřednostní jiné zájmy před sportem, střelbou. Z
vlastní několikaleté sportovní kariéry mám podobné
zkušenosti. Sama jsem chtěla končit několikrát, ale
téměř vždy jsem se odrazila ze dna a makala dál.
Nejkrásnější na sportu je, že člověk pracuje sám na
sobě a dokáže překonávat překážky. Byla bych moc
ráda, kdyby děti uměly zatnout zuby a začaly se
„rvát.“ Nedokážou to však samy, měla by jim být
oporou hlavně rodina, nejen trenéři.

ZÁVODY V PLNÉM PROUDU
aši střelci dokončili letošní seriál Liberecké
ligy. Po čtyřech kolech si stojí takto: Nikola
Herbstová na 5. místě, Jakub Lalák na 9.
místě a Nela Gottfriedová na 10. místě v kategorii
vzduchová puška do 12 let.
Vzduchová puška do 14 let se na 13. místě umístil
Jaroslav Nedbal, Lenka Eflerová se umístila na 16.
pozici a Amálie Obdržálková skončila na 18. místě.
Ve vzduchové pušce vstoje 40 ran dorost se na 6.
místě umístila Daniela Švarcová a na 36. místě
skončil Karel Stránský. Na čtvrtém a zároveň
posledním kole Jiříkovské ligy se nám dařilo.
Daniela Švarcová skončila na 3. místě s nástřelem
392,2 bodů (VzPu40, stoje) a v celkovém pořadí
vybojovala prvenství! Jakub Lalák po čtyřech kolech
vybojoval bronzovou příčku v disciplíně VzPu30
(vleže). Na přeboru Libereckého kraje ve vzduchové
pušce 40 ran vstoje se Karel Stránský umístil na 9.
příčce s nástřelem 384,2 bodů. Ve vzduchové pušce
30 ran vleže do 14 let se na 12. místě umístila
Amálie Obdržálková s nástřelem 305,9 bodů.
Jaroslav Nedbal skončil na 14. místě s nástřelem
304,8 bodů. Lenka Eflerová figurovala na 17. místě s
výsledkem 293,9 bodů. Ve vzduchové pušce 30 ran
vleže do 12 let se na 9. místě umístila Nikola
Herbstová s nástřelem 301,6 bodů a na místě 12. s
výsledkem 295,8 bodů se umístil Jakub Lalák.
Jaroslav Hudák obsadil s nástřelem 295,7 bodů
místo 13.

Za SSK Brniště Mgr. Klára Kasper

FOTBALISTÉ INFORMUJÍ
dravíme všechny příznivce našeho fotbalu. Je
po zimě, a tak se blíží jarní část soutěže.
Zatím není žádné omezování, takže nic
nebrání tomu, aby se mohlo hrát. Hráči se přes zimu
připravovali buď v tělocvičně, nebo podle počasí
venku. Máme také pozitivní zprávu, že se nám vrací
někteří hráči, kteří nějakou dobu nehráli.
Chceme vás tedy pozvat na jarní zápasy soutěže:
KOLO

V závodě VC SSK Dukla Plzeň v mladších žácích a
žákyních se Nikola Herbstová umístila na 15. místě
s nástřelem 304,2 bodů. Jakub Lalák skončil na 18.
místě s nástřelem 303,6 bodů. Na 23. místě byl
Jaroslav Hudák s výsledkem 298,5 bodů a startovní
pole nám uzavřela na 30. místě Nela Gottfriedová s
výsledkem 291,4 bodů. Musíme podotknout, že Nela
je naší nejmladší střelkyní, byla také oceněná
Libereckým krajským sdružením, že pro letošní rok
je nejmladším nadějným střelcem. Družstvo ve
složení Herbstová, Lalák a Gottfriedová získalo
nepopulární bramborovou, tedy čtvrtou pozici. V
kategorii starších žáků a žákyní se na 24. místě
umístil Jaroslav Nedbal s nástřelem 306,2 bodů.
Hned za ním byla Amálie Obdržálková s výsledkem
305,8 bodů, Lenka Eflerová
brala 39. místo s
výkonem 296,0 bodů.

KDO - S KÝM

DATUM

ČAS

15. KOLO Kunratice - Brniště

27. 3. 2022 15:00

16. KOLO Brniště - Mimoň B

2. 4. 2022

17. KOLO Jablonné - Brniště

10. 4. 2022 15:00

18. KOLO Brniště - Kam. Šenov

16. 4. 2022 13:30

19. KOLO Volno

23. 4. 2022

20. KOLO Pertoltice - Brniště

30. 4. 2022 14:00

21. KOLO Brniště - Cvikov B

7. 5. 2022

22. KOLO Brniště - Noviny

14. 5. 2022 17:00

23. KOLO V. Valtinov - Brniště

22. 5. 2022 17:00

24. KOLO Brniště - Kunratice

28. 5. 2022 17:00

25. KOLO Mimoň B - Brniště

5. 6. 2022

26. KOLO Brniště - Jablonné

11. 6. 2022 14:00

27. KOLO Kam. Šenov - Brniště

19. 6. 2022 14:00

16:00

-

17:00

15:00

Věříme, že se nám bude dařit a hráči se budou snažit
podávat co nejlepší výkony.

Sklízíme úspěchy, ale také jsme se už s nadějnými
střelci museli, ač neradi, rozloučit. Práce s mládeží
je náročná a krásná, ale také někdy okusíme hořkou

Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu
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DĚNÍ V EKOCENTRU
asopustní veselí a společný úklid naší
obce, který proběhl v březnu, máme
úspěšně za sebou, chtěli bychom ještě
jednou poděkovat všem za hojnou účast a pomoc
při realizaci těchto akcí.

zúčastníte Jarního otevírání stezek, které proběhne
od 11:00 do 16:00 hod. v Ekocentru Včelín, Brniště
č. p. 16 a na stezce Hastrmanů. Zde pro vás budou
připraveny sportovní i vědomostní úkoly. V
Ekocentru Včelín se můžete těšit na tvořivé
dílničky, opékání vuřtů na ohni a „sladkou
tečku“ bude možné si zakoupit v Kavárně Jako
Doma.

Úspěšně jsme také zahájili zkoušky nových
programů z českoněmeckého projektu „Užitková
zvířata a jejich význam pro člověka – sdílené
přírodní bohatství v Euroregionu/ Nutztiere und
ihre Bedeutung für Mensch – gemeinsamer
Naturreichtum in der Euroregion č.ž. 100520817."
Děti z mateřských a základních škol z obou stran
hranice se společně učí o hospodářských zvířatech
a jejich významu pro člověka. 9. 3. 2022 proběhl i
workshop pro pedagogy, kde jsme je seznámili s
organizací programů a sesbírali jsme jejich
postřehy a připomínky ke zapracování. Programů se
budou účastnit žáci např. z MŠ a ZŠ Brniště, MŠ a
ZŠ Dubnice, MŠ Kuřívody a dalších škol z blízkého
okolí.

Pro zpříjemnění vašich procházek jsme na
Hastrmanské stezce obnovili a renovovali některá
zastavení, přidali jsme i nové prvky – kuželky u
rybníka Vratislav či hravý chodník, který vás
provede po stezce od rybníka až ke mlýnu.
V týdnu od 14. 4. do 24. 4. 2022 budete mít
možnost projít si Hastrmanskou a Lesní stezku a
plnit přichystané úkoly, kterými oslavíme Den
Země.
Dále nás v dubnu čeká běžecký závod Prominent
Brnišťský půlmaraton 2022, a to v sobotu 23. 4.
2022 v areálu Lesního zátiší od 10 hodin.

V dubnu se můžete těšit na další akce, které pro vás
připravujeme. Budeme rádi, když se 9. 4. 2022

Přijďte s námi přivítat jaro nebo si zasportovat či
podpořit závodníky!

EKOKROUŽEK
DATUM

RELAXAČNÍ VEČERY

TÉMA

DATUM

TÉMA

7. 4. 2022

Ekosystém zahrada - bylinková
zahrádka, louka pro motýly

20. 4. 2022

Makramé šperky (100,- Kč/osoba)

14. 4. 2022

Velikonoce - výroba velikonočních
dekorací

4. 5. 2022

Šité panenky (100,- Kč/osoba)

21. 4. 2022

Ukliďme příkopy

18. 5. 2022

Výroba domečků ze dřeva (100,- Kč/
osoba)

28. 4. 2022

Malé čarodějnice

5. 5. 2022

Dárek pro maminku k svátku

12. 5. 2022

Zakládáme herbář

19. 5. 2022

Ekosystém louka - sběr bylin do
herbáře

26. 5. 2022

Ekosystém louka - trávy a bylinky (jedlé
květy, léčivé a jedovaté byliny),
jitrocelový sirup
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ZŠ BRNIŠTĚ
NOVINKY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
CO JE VE ŠKOLE NOVÉHO?

• V uplynulých týdnech se nám podařilo zkvalitnit

výuku hudební výchovy, vlastivědy a informatiky
díky skvělým pomůckám - perkusním nástrojům,
magnetické mapě České republiky i notebookům
pro žáky. Nově pořízené počítačové židle dětem
umožňují pracovat pohodlněji. Ze všeho máme
velkou radost.

• Činnost naší školy zhodnotila velmi kladně Česká
školní inspekce. Oceněno bylo zejména klima ve
třídách, úroveň vzdělávacího procesu i práce
pedagogů.

Mgr. Dagmar Gottfriedová
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MŠ BRNIŠTĚ
DĚNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
roku 2022 utekly jen dva měsíce a v MŠ
proběhla spousta akcí a máme stále co na
práci. Měli jsme projektové dny s Geoparkem
Ralsko a další, při kterých budeme sázet jabloň a
hrušeň na pozemek MŠ, se chystají. Navštívilo nás
hudební divadlo s programem Muzikantský rok. Ve
školce také proběhly OH, zkoušeli jsme lyžování,
bruslení, fandili také našim sportovcům, kteří na
hrách bojovali. Pro ptáčky jsme vyrobili krmítka a
roznesli do širokého okolí. Proběhly zvířátkový bál a
maškarní veselice, které se dětem velmi líbily. Na
Masopust probíhaly přípravy i s pomocí sladkého
dopingu. Děti si napekly masopustní koblihy a
bobíky. Jen se po nich zaprášilo. Proběhl také týden
o povoláních. Vyzkoušeli jsme si práci zedníků,
kominíků, policistů, zdravotníků, hasičů, pošťáků,

akademických malířů, švadlenek, kadeřnic,
automechaniků a pekařů. Housky se dětem povedly
na jedničku, snědly je okamžitě.
V únoru jsme mezi námi přivítali novou paní
učitelku Anetu Matysovou. Věříme, že se jí v naší
krásné školce bude líbit.
V MŠ máme další nové hrací koutky - duhovou
skrýš, ponky, divadlo a obchod.
Moc děkujeme všem rodičům za jejich vstřícnost a
pomoc. Plata od vajíček na stavbu komína se sešla
ve školce rychlostí blesku a vyfouknutá vajíčka na
tvoření v MŠ také. Některé maminky je rovnou i
obarvily. Vaše spolupráce nás moc těší.
Kolektiv MŠ
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příchodem jara chceme přivítat znovuzrození
a radostná očekávání. Domovy si zdobíme
vrbovými proutky, mašlemi, kraslicemi nebo
jarními kvítky. Velikonoce slavíme každý rok v
jiném termínu, jsou to pohyblivé svátky.

před tím se prý na něj škaredil. V domácnostech se
vymetaly komíny – někdy také Sazometná středa.
elený čtvrtek - den odpuštění. Rodiny se
modlily a všichni se myli rosou, aby byli
zdraví. Sel se hrách a len. Vše, co se ten den
zaselo, se dle tradice dobře zelenalo. Měla se jíst
zelená jídla - špenát, kopřivy, řeřicha, aby byli
všichni zdraví. Zvony odlétají do Říma a vesnicemi
obcházejí až do soboty klapači s řehtačkami.

Boží Hod velikonoční vždy připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku. Svatý nebo také pašijový
týden začíná Květnou nedělí, která se slaví týden
před Velikonocemi, letos to připadá na 10. dubna.
Pašijový týden pak končí velikonoční vigilií – noc
ze soboty na neděli, kdy probíhá noční modlení.
ašije – jsou biblická vyprávění, kterými si
lidé připomínají utrpení Ježíše Krista.

elký pátek – utrpení Ježíše Krista, který byl
tento den odsouzen a ukřižován. V noci se
podle pověstí otevíraly poklady. Nesmělo se
orat a kopat na poli, nepralo se prádlo.

větná neděle – probíhalo svěcení kočiček,
které měly podle tradice ochrannou moc.
Lidé narození tento den prý také mají
neobyčejnou moc.

ílá sobota - byla ve znamení smutku u
Ježíšova hrobu. Večer a v noci pak nastávají
oslavy Kristova vzkříšení. Bílilo se, pekli se
beránci a mazance, chlapci pletli pomlázky, děvčata
barvila vajíčka.

odré pondělí – do modré se tento den
zdobily kostely – znamenalo to
neschopný práce – lidem bylo tento den
zakázáno vykonávat jakoukoliv práci.

oží Hod velikonoční- nejvýznamnější den,
jedly se pokrmy posvěcené v kostele a každý,
kdo do domácnosti přišel, musel být
takovým jídlem pohoštěn.

edivé úterý – hospodyně tento den vymetaly
pavučiny – asi proto šedivé. Dále se myla
okna. Také se někdy říkalo Žluté úterý podle
slunečního světla, které se po úklidu
dostalo do
příbytků.

elikonoční pondělí – také
Červené – dívky měly být
vyšlehány, aby byly zdravé a
měly darovat červené vajíčko.

karedá
středa –
tento den
Jidáš zradil
Ježíše a

omlázka –
tradice
šlehání žen
a dívek pochází již
ze 14. století.
Smůlu měly ty,

14

￼

VELIKONOCE
které brzy nevstaly, byly pak polity studenou vodou.
Dívky se šlehaly, aby byly zdravé, pilné a svěží –
přesně jako svázané proutky pomlázky.

eránek – symbolizuje památku na Ježíše
Krista, který byl právě tak nevinný, čistý a
poslušný a jako takový byl obětován a jeho
krev zachránila pokřtěné od hříchů. Jako obřadní
pokrm je znám od středověku, později se peklo
pečivo v podobě beránka.

ajíčka – představují nový život, plodnost a
návrat jara. Darování vajíčka údajně zavedli
už staří Egypťané. U nás se pak vyvinula
tradice malování kraslic. Vajíčka darují děvčata
chlapcům za vyšlehání.

Mgr. Libuše Horáčková, šéfredaktorka

SNĚŽENKA
Sněženka podsněžník – Galanthus nivalus
ůvodně se sněženky vyskytovaly
v západní Asii, jihovýchodní
Evropě a na Balkáně. U nás se
vyskytoval jeden druh sněženky –
sněženka podsněžník, roste v
lužních lesích, ve stínech stromů.
Nejvíce se do světa rozšířila během
Krymské války (1853 -1856) mezi
Ruskem a Osmanskou říší, kterou
podporovali Francouzi, Anglie a
Sardinské království. Když se na jaře pod

sněhem objevily první květy sněženek, uchvátily
anglické vojáky, kteří je viděli poprvé v životě a byli
tak nadšeni, že je posílali do Anglie svým
ženám. Sněženky se tak staly
symbolem proti nesmyslnosti války
a dodnes se vysazují na hroby
padlých vojáků. V polovině 19.
st. si angličtí botanici všimli
různých rozdílů a začaly vznikat
první sbírky a výstavy sněženek. Dnes
jich existuje na 2500 odrůd.

TAJENKA
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Mgr. Libuše Horáčková, šéfredaktorka
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LUHOVÁCI

16

￼

POZVÁNKY / INZERCE
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