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V tomto čísle najdete
• Obnovená kaple ve Velkém Grunově
•	Rozhovor s Květou Luňákovou
• Informace o převodu vodovodu
•	Hasičské slavnosti očima
náměstkyně hejtmana
• Úspěchy kynologů

Milí spoluobčané,
čas dovolených, prázdnin a teplých dní je za námi. Řekl bych,
že to uteklo velmi rychle. Letní měsíce byly velmi bohaté na
kulturní program v obci a nejen na něj. V areálu Lesního zátiší proběhly oslavy k založení Sboru dobrovolných hasičů, kteří
fungují v naší obci již 150 let. Dále proběhly Lesní slavnosti
a tradiční Dožínky. Při Lesních slavnostech byla otevřena další
část stezky Sochy ve skalách, kde byla zrekonstruována kaplička, která je opravdu krásná, doporučuji navštívit. My budeme
i dále stezku zdokonalovat, v budoucnu by mělo přibýt několik
naučných stanovišť, intenzivně se na tom pracuje.

stavba je povedená a zajišťuje především zvýšení bezpečnosti našich občanů. Je také ukončena rekonstrukce vnější omítky
na kapli Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově. Kaple
dostala novou fasádní barvu, která by měla být velmi podobná
té, jakou dostala při jejím postavení v roce 1766. V Brništi bylo
vybudováno streetworkoutové hřiště, ještě probíhají dokončovací úpravy. Tím bych chtěl moc poděkovat mládeži, která se
na jeho vybudování a přípravách podílela. Mile mě potěšilo, jak
se práce chopila a věřím, že o to více si ho bude vážit. Ať vám
přináší spoustu radosti a plní svůj účel.

2. září jsem měl tu čest přivítat v naší základní škole 13 nových
prvňáčků a předat malou pozornost paní ředitelce, která zde pracuje již krásných 40 let. Přeji všem šťastné vykročení do nového
školního roku a hodně úspěchů.
Jak jste jistě zaregistrovali, od října se bude spouštět testovací
systém tříděného odpadu. Není se čeho obávat, je to něco nového, ale myslím si, že když spojíme síly, tak to přinese „vytoužené ovoce“. Systém by měl být v budoucnu motivační, pokud
budete řádně třídit, budete mít úlevu na poplatku za odpady.

Nastává čas chladného období, ale ani tento čas nebude chudý na „kulturu“ v našich obcích. Určitě nezůstávejte doma, ale
přijďte se pobavit na nespočet kulturních a společenských akcí,
které proběhnou v nejbližší době – divadlo, koncert, setkání seniorů, Mikuláš apod. Nenechte si ujít ani výsadbu aleje podél
smíšené stezky pro pěší a cyklisty mezi Brništěm a Velkým Grunovem či projekt Sázíme budoucnost. O přesném datu a čase
budete včas informováni na sociálních sítích, zaslanou SMS,
vývěskou na internetových stránkách obce i vyvěšením na vývěsných místech.

Byla dokončena největší investiční akce tohoto roku a tou je
2. etapa chodníku ve Velkém Grunově. Jsem přesvědčen, že

Přeji vám hezký podzim plný sluníčka a pohody.
Mgr. Michal Vinš, starosta obce

Nenechte si ujít:
Loučení s létem v sobotu 5. října od 16:00 na hřišti v Luhově ● Bazárek v sobotu 12. října od 9:00 v Oáze Brniště ● Drakiáda
v sobotu 19. října od 13:00 u skautské chaty ve V. Grunově ● Ochotnické představení v sobotu 26. října v 19:00 v KD Brniště
Svatomartinský jarmark v sobotu 9. listopadu od 11:00 v Brništi ● Verona koncert v sobotu 16. listopadu od 20:00 v KD V. Grunov
Setkání seniorů v pátek 22. listopadu od 18:00 v KD V. Grunov ● Adventní koncert v úterý 3. prosince od 18:00 v kapli V. Grunov
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Z jednání zastupitelstva obce ve dnech 21. 8. 2019 a 11. 9. 2019
I v době letních prázdnin se zastupitelé věnovali problémům
souvisejícím s děním v obci a na svém desátém zasedání
schválili směrnici č. 2/2019 – Zásady pronájmu a pachtu pozemků ve vlastnictví obce a v návaznosti na předešlá usnesení
schválili přihlášku obce do výběrového řízení – prodej vodní
plochy ve vlastnictví Vojenských lesů a statků, s. p. Značnou
část programu tvořilo projednávání prodeje a záměrů prodeje

Chodník Velký Grunov
Konečně se podařilo dobudovat nejdelší chodník v obci, a to
o délce 1,2 km, který propojil autobusovou zastávku ve Velkém
Grunově směrem na Kamenici a smíšenou cyklostezku, která
končí u Zdislaviny zahrádky. Stavba to byla dlouhá a velmi
náročná. Zpočátku jsme se potýkali s problémy s uložením vodovodního řadu, poté s nestabilním podložím pod budovaným
chodníkem. Byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci, a tím se tato stavba tvořila de facto za pochodu. Vše se
postupně dolaďovalo, aby práce mohly dále pokračovat. I přes
počáteční a průběžné problémy, které vznikaly během stavby,
se ji podařilo řádně dokončit. Myslím si, že to byla smysluplná
stavba v rámci zajištění bezpečnosti našich občanů. Nyní se již
pracuje na kolaudačním řízení.
Stavba byla spolufinancována Státním fondem dopravní infrastruktury, který se na ní podílel částkou 11 mil. korun, obec
zaplatila 3 mil. 850 tis. korun. Přeložky sloupů nás stály půl
mil. korun. Stavební práce celkem tedy činily 15 mil. 350 tis.
korun. Další nemalou částku této stavby činila projektová dokumentace, která byla za 278 tis. korun, administrace dotace
54 tis. korun a stavební a technický dozor 305 tis. korun. Ještě nás čekají náklady na odkoupení pozemků, což již nebude
tak vysoká částka. Celkem tedy chodník ve Velkém Grunově
k dnešnímu dni stál téměř 16 mil. korun.
I přes nepovedenou gabionovou zeď si firma ZEPS s. r. o. zaslouží pochvalu za odvedenou práci. Obec ještě zakoupí prosklenou autobusovou zastávku, která bude umístěna u autobusového zálivu naproti Jechům. Teď je již na vás občanech,
abyste chodník plně využívali, a zvýšili tak své bezpečí.
Mgr. Michal Vinš, starosta

pozemků ve vlastnictví obce. Na zářijovém jedenáctém zasedání zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě č. 45/2019 s firmou Zeps a schválili převod vodovodu ve vlastnictví obce na
SVS s finančním vypořádáním mimo základní kapitál. Podrobné informace – zápis z usnesení zastupitelstva obce na webu
nebo na úřední desce.
Ing. Igor Jediný, místostarosta obce

Jednání

zastupitelstva
se uskuteční ve středu

23. 10. 2019

od 17:00 v zas. místnosti OÚ

Provoz
sběrného dvora
v ZIMNÍM období
(říjen – březen)

čtvrtek 12–17 hod.
sobota 14–17 hod.

Pytle a QR kódy k třídění odpadu

si můžete vyzvednout na obecním úřadě od 1. 10. 2019.

Obnova kaple Navštívení Panny Marie ve Velkém Grunově
Probíhá postupná rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie,
která byla postavena roku 1766 a o rok později vysvěcena. Jedná se
o rokokovou jednolodní obdélníkovou stavbu, která je zakončena
trojbokým presbytářem. Průčelí kaple je členěno plochými pilastry. Kaple je ukončena štítem se sanktusovou věžičkou. Zařízení
interiéru kaple je barokní, hlavní oltář pochází z 18. století. Kaple
je od roku 1958 zapsána na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Roku 2018 došlo k opětovnému vysvěcení
biskupem litoměřickým. Kaple je v majetku obce Brniště, zastupitelstvo obce již v minulém volebním období rozhodlo o obnovení
této kulturní památky. Rekonstrukce se provádí na etapy, v roce
2016 byla započata oprava střechy, která stála 501 tisíc korun (polovinou částky přispělo Ministerstvo kultury), v následujícím roce
byl opraven vnitřek kaple, a to včetně výmaleb za částku 144 tisíc
korun (hradila obec). V roce 2018 byl restaurován kříž za 57 tisíc
korun (převážnou část přispěli manželé Winkhausovi z Německa).
V letošním roce probíhá oprava zevnějšku, respektive fasádních
omítek s následným nátěrem. Tato část rekonstrukce bude stát přes
470 tisíc korun (polovinou peněz přispívá Liberecký kraj). V příštím roce se počítá s restaurováním poničeného původního oltáře
a rovněž budeme žádat o dotační prostředky. Obec na rekonstrukci
této skvostné památky vynakládá nemalé finanční prostředky, ale
také využívá dotačních finančních prostředků z Libereckého kraje
(obnova památek) a Ministerstva kultury. Pokud se nám podaří

v příštím roce uspět s žádostí o dotaci na restaurování oltáře, měla
by být kaple kompletně obnovena. Jsem velmi rád, že se daří takové památky zachraňovat. V budoucnu je budeme moci obdivovat
nejen my, ale i příští generace. K zachování památek se postupuje
malými krůčky, které ale v závěru stojí za to.
Mgr. Michal Vinš, starosta

Co vás zajímá?
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Květa Luňáková – potraviny
• Maloobchodní prodej smíšeného zboží.
• Soukromě začala podnikat v roce 1991.
• V současné době provozuje svůj obchůdek
v soukromých prostorách v Brništi
a v prodejně v Kamenici u Zákup.

Ro z h o v o r
Co byste na úvod řekla o svém podnikání?
Tuto práci mám ráda, proto ji dělám. Jsem vyučená prodavačka
– sortiment textil a konfekce.
Kdy jste otevřela svůj první obchod a kde?
Soukromě podnikat jsem začala v roce 1991. Na stejném místě
jsem ale pracovala již předtím jako zaměstnankyně Jednoty Nový
Bor. Když paní Kubíčková chtěla na rohu končit, přijeli za mnou
z Jednoty, abych šla pracovat do této prodejny. Začátky nebyly
jednoduché, chtěli otevřít brzy a bylo potřeba nakoupit zásoby, na
což jsem si musela vzít půjčku, naštěstí se našli dobří lidé, kteří
mi pomáhali. Moje dcera Květa se také vyučila prodavačkou, byla
jsem za to moc ráda, taková síla byla potřeba. V obchodě prodávala hlavně potravinový sortiment. No a pak přišla nabídka jít do
soukroma a já se rozhodla, že ano.
Stála jste celý život za pultem a obsluhovala zákazníky nebo
jste pracovala i v jiném oboru?
Celý život jsem pracovala v obchodě, obsluhovala jsem zákazníky,
jinou práci jsem nikdy nehledala.

se vyhovět zákazníkům, komunikovat s nimi, a pokud to jde, seženeme, co požadují.

Kde a kolik obchodů jste celkem provozovala a co všechno si
u vás zákazníci mohli a mohou koupit?
V současnosti provozuji prodejnu v Brništi a v Kamenici u Zákup.
Dříve jsme měli ještě prodejnu ve Velkém Grunově, ale její provoz
nebyl rentabilní, když otevřeli obchod Penny v Mimoni, lidé jezdili tam, proto jsme tuto prodejnu opustili.

Kdybyste mohla vrátit čas, udělala byste ve svém podnikání
něco jinak?
Vrátit čas ani ne, protože nikdy nevíte, když něco uděláte, zda je
to správně. Ale možná bych šla do velkého obchodu, pěkně osvětleného, aby lidé všechno pořádně viděli. Ale nikdy jsem si nestěžovala.

Kolik prodavaček jste zaměstnávali a kolik zaměstnanců potřebujete k fungování obchodu dnes?
Za celou dobu podnikání se u mě vystřídalo více jak deset zaměstnanců. V současnosti mám tři zaměstnance, dvě prodavačky na
částečný úvazek a syna Standu na plný úvazek, který se stará především o zavážení zboží, různé opravy a údržby. Podnikání není
žádná procházka růžovým sadem, je to hodně starostí, práce je
náročná fyzicky i psychicky. Člověka musí tato práce bavit, jinak
by to nestíhal.

Co vás vedlo k tomu opustit prostory na náměstí?
Museli jsme velmi snížit náklady, protože nám klesly tržby. Situace nás donutila využít vlastní prostory. Nevěděli jsme, jak se vše
vyvine a zda budeme mít všichni práci.

Jak byste shrnula svou podnikatelskou činnost od počátku až
po současnost? Co vidíte jako pozitiva a negativa?
Jako pozitivní vidím to, že si mohu dělat vše podle svého, jak nejlépe umím. Negativ je podstatně více. Trápí nás například velká
administrativa a všemožná evidence – skladní evidence, regulace cen u cigaret, proto je také už neprodáváme. Hodně problémů
máme se stravenkami, ze kterých nám distributor odečítá 7 %
z hodnoty. Velmi vážně uvažujeme, že je přestaneme brát. Jsem
toho názoru, že by lidé měli dostat za svou práci peníze a svobodně
se rozhodnout, za co je utratí.

Je vaším přáním, aby ve vašich šlépějích pokračovali děti, potažmo vnoučata?
Mým přáním je, aby tam byl obchod, dokud já budu moci pracovat, a další rozhodnutí je na dětech. Pochopitelně jsem vždy myslela na děti, ale zatím to nevypadá, že by chtěly být za pultem jako já.
Je něco, co byste chtěla sdělit prostřednictvím Zpravodajství
svým zákazníkům?
Všem zákazníkům mnohokrát děkuji za to, že u nás nakupují. Stále
se budeme snažit, aby z našeho obchodu odcházeli všichni spokojení.
Kdo na otázky odpovídal?
Květa Luňáková

Jak velkou konkurencí je pro vás druhý obchod v obci?
Ve skutečnosti to nemohu odhadnout, nezabývám se tím, každý
máme své zákazníky a ani nevím, co tam všechno prodávají.

Moc děkuji za rozhovor a za redakční radu bych chtěla
paní Luňákové a oběma jejím obchodům popřát spoustu
spokojených zákazníků. Ať se jí za pultem líbí a daří ještě
spoustu let a ať jí podnikání přináší co nejméně starostí.

Co se prodává nejlépe, bez čeho byste se v obchodě neobešli?
Nejvíce se prodává denní pečivo, uzenina, zákusky, pivo. Snažíme

Nina Vinšová
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Informace o převodu vodovodu
Jak jste jistě mnozí zjistili z pozvánky na zasedání zastupitelstva
obce, projednávali jsme na srpnovém a zářijovém zasedání zastupitelstva převod vodovodu z vlastnictví obce do majetku Severočeské
vodárenské společnosti a.s. (dále jen SVS).
Nejednalo se o neuvážené či náhlé rozhodnutí, vše bylo pečlivě vyhodnoceno. Pokusím se v krátkosti vysvětlit, co nás k danému závěru vedlo. Na počátku našeho rozhodování byly dvě možnosti, a to
převedení části vodovodního řadu do majetku SVS nebo odkoupení
vodovodu ve vlastnictví SVS. Obec vlastnila vodovod v délce 6,6 km
a SVS 10,4 km.
Jednalo se o část vodovodu v katastru obce Brniště, ostatní části vodovodního řadu (Brniště, Hlemýždí, Velký Grunov a Luhov) byly
již dříve v majetku SVS. Co bylo rovněž v majetku obce, byl vrt ve
Velkém Grunově, ale nikoliv již technologická budova a zařízení.
Když obec budovala asi před 20 lety vodovodní řad v Brništi, tak se
zavázala, že tento vodovod SVS převede. To se nestalo a byl pouze
dlouhodobě pronajatý za 1,- korunu ročně.
Dalším aspektem hodnocení bylo porovnání přímých nákladů a ztrátovost vody za poslední čtyři roky. Od roku 2015 činily přímé náklady
507 tisíc Kč a v roce 2018 již tyto náklady činily 781 tisíc korun,
přičemž v přímých nákladech je zahrnuta údržba, oprava, elektrická
energie a poplatky za odběr podzemní vody. Ztrátovost, tedy poruchovost každým rokem roste, v roce 2015 činila 17 %, v roce 2018 již
38 %. Toto je zapříčiněno stářím vodovodního řadu, který je ve Velkém Grunově téměř 40 let starý, v Brništi a Luhově o něco mladší. Ze
zákona má vlastník povinnost zajistit obměnu díla a to po 40 letech,
obec by tedy měla začít s obměnou vodovodu ve Velkém Grunově,
který je dle předpokladu k dnešním cenám cca přes 25 milionů korun.
To by přineslo obci naší velikosti značné komplikace.
Bohužel, kdyby se obec rozhodla vodovod v majetku SVS odkoupit,
což by dle nejoptimističtějšího odhadu mohlo být kolem 4 až 5 milionů korun (znalecký odhad je 14,6 milionu), musela by rovněž odkoupit i technologické zařízení (vodoměry, čerpadla, úpravnu vody),
což by znamenalo další nemalé výdaje. Dále by musela přepracovat
veškeré smlouvy s odběrateli a zajistit dodávku vody do odběrných
míst, opět by to znamenalo vynaložení mzdových nákladů na dal-

Je tu podzim, je to čas, kdy barvičky jsou tu zas.
Žlutá, zlatá, červená, každá je tak veselá.
Vítr fouká, vítr vane, s listím si moc rád hraje.
Připravím si košíček, natrhám pár hruštiček.
Jsou sladké jako med, u maminky budu hned.

ší zaměstnance a techniku (zajištění opravárenské firmy, cisterny na
pitnou vodu). Navíc by si obec musela udělat certifikaci a akreditaci
k nakládání s pitnou vodou.
Zabývali jsme se i tím, jaký by to mělo přínos pro obec. Byla by zde
určitá nezávislost, zvýšení majetku obce i možné generování zisku,
ale výnosy dle sdělení SVS činily v roce 2015 1,7 milionu, 2016 1,9
milionu, 2017 1,7 milionu a v roce 2018 1,6 milionu, což pro nás bylo
vypovídající ve srovnání s náklady, které by nás čekaly.
Cena vody se za poslední čtyři roky navýšila o pouhých 60 haléřů, ale
odvody státu za čerpání podzemní vody stoupají podstatně rychleji.
Měl jsem několik schůzek se zástupci SVS, kde jsme projednávali
možnosti vypořádání. Dotazoval jsem se i na to, že pokud by obec
vodovod odkoupila, zda by převedla finanční prostředky na obnovu
díla, na což mi bylo odpovězeno, že nikoliv. Další z mnoha dotazů
směřoval k tomu, proč SVS již neobměňuje vodovod, načež mi bylo
sděleno, proč by měli investovat do majetku, který není jejich. Toto
téma jsem konzultoval se zainteresovanými minulými i současnými
zastupiteli obce, představiteli Libereckého kraje a starosty obcí, které
mají vodovod ve svém vlastnictví.
Převod jsme vyhodnotili jako nejlepší řešení. Největší obavou byl
stav, kdy nás vodohospodářský úřad vyzve k obměně vodovodu, na
což by obec neměla dostatečné finanční prostředky a musela by využít úvěrové financování.
SVS nám nabízí za prodej vodovodního řadu Brniště vypořádání
ve výši 1 milionu 55 tis. korun (odhad dle znaleckého posudku činí
15,2 milionu). Další jednání o navýšení vypořádání pro obec nebyla
úspěšná. Strukturu vlastnictví SVS činí pouze města a obce Ústeckého a Libereckého kraje, takže my jako akcionáři společnosti budeme
i nadále spoluvlastníci vodovodu na území našich obcí.
Sám za sebe musím říci, že když byl v minulosti řešen převod tohoto vodovodu, měl jsem na to jiný pohled než dnes. Nedokázal jsem
odhadnout výši nákladů a všech povinností, které by provozování
vodovodního řadu přinášelo obci. Ale doufám, že jsem vám, co jste
stejného názoru jako já na počátku, přinesl dostatek informací a vysvětlení, proč jsem i já své rozhodnutí změnil.
Mgr. Michal Vinš, starosta

Křížovku, omalovánku a básničku pro děti připravila Michala Povolná
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Nový školní rok zahájen
Tradiční zahájení školního roku proběhlo v ZŠ Brniště v pondělí 2. září. Úplně poprvé do lavic usedlo 13 nových prvňáčků,
které na jejich první velký den přišli doprovodit jejich rodiče. Všechny slavnostně přivítal starosta obce pan Mgr. Michal
Vinš. I paní učitelky už netrpělivě po dvou měsících očekávaly
své žáky, kteří se na své třídní učitelky a své kamarády ve škole
určitě také těšili. V první třídě učí Mgr. Věra Tvrdíková, ve
druhé Mgr. Eva Plecháčová, ve třetí Mgr. Dagmar Kocková,
ve čtvrté Mgr. Soňa Charvátová a v páté Mgr. Bohumila Kuchařová. Nezměněna zůstává i školní družina, kterou povede
paní vychovatelka Eva Bruncová. Ve Velkém Grunově se děti

učí v nově vymalovaných a opravených třídách, jejichž rekonstrukce proběhla během prázdnin.
Celý první týden se děti seznamovaly s tím, co je ve škole letos
čeká. A nebude toho málo. Hned druhý týden mohly sledovat
výukový program sférického kina a v pátek 20. září se vydají
poznávat okolní památky České Lípy. Ale to je jenom začátek.
Malá změna nastala v otevírací době mateřské školy, která
bude pro děti otevřena každý den od 6.00 hodin.
Všechny paní učitelky přejí dětem pohodový a úspěšný školní
rok, pěkné známky a co nejkrásnější zážitky.
Mgr. Věra Tvrdíková

Čapí příhoda
Před rokem jsme měli možnost sledovat, jak čapí táta po ztrátě
družky dochoval tři mláďata, která nakonec odletěla na jih. Letos nám opět ukázal, jak nezastupitelná je funkce otce v rodině.
Po příletu 15. března na komín ve Velkém Grunově vše připravil pro novou družku a trpělivě vyhlížel její přílet. Dočkal se
1. dubna a oba ihned začali s přípravou na zachování rodu.
Přibližně na konci května bylo možné vidět tři mláďata, která pilně trénovala na svůj první let. Ten se bohužel jednomu
z mláďat nepovedl, a při svém prvním přistání se čápě zranilo a nebylo schopno vzlétnout. Pozorný čapí táta celou situaci
sledoval, ale také nebylo v jeho silách mládě přimět k letu zpět
domů. Trpělivě kroužil nad mládětem a úpěnlivým čapím klepáním tuto situaci oznamoval svému okolí. Pozorní a všímaví
lidští sousedé zaregistrovali toto nezvyklé jednání čápa a celou
záležitost mi oznámili. Potom už nebyl problém pro integrovaný záchranný systém obce čápě odchytit a vyčkat příchodu
pracovníků záchranné stanice Falco z Litoměřic, kteří čápě
převzali do své péče. Podle posledních informací se mládě
čápa uzdravuje a je předpoklad, že příští rok odletí do teplých
krajin.
Tímto chci poděkovat občanům Velkého Grunova, kteří se na
záchraně čápa podíleli, zvláštní poděkování patří veliteli zásahu záchranné akce a pracovníkům ZS Falco Litoměřice.
Ing. Igor Jediný

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Divadelníci na Lesních slavnostech
10. srpna 2019 se konaly na Lesním zátiší Lesní slavnosti a Pivní festival. Během bohatého programu mohli účastníci této
akce zhlédnout i divadelní představení místního ochotnického
souboru, a to „Má žena si vyšla“ od Jeana Barbiera. V hlavních
rolích se představili: Zina Helisová, Božena Fudali, Martina
Genzer, Tomáš Toráň, Stanislav Joha a Robin Horáček.
Byla to lehká komedie o tom, jak to může dopadnout v domácnosti, když se žena rozhodne, že si vyjde a manžel očekává
vzácnou návštěvu – svého šéfa. Na co by ale byly služebné,
kdyby nepomohly. Jedna taková se začne vydávat za „manželku“, ale co se stane, když se žena vrátí domů? A že se vrátí.
Ještě chvíli si vyměňují role, ale nakonec se vše vyřeší, všichni
se vrátí na svá místa a zas je vše, jak má být a všichni jsou spokojeni a šťastni. Přestože nám počasí moc nepřálo, chvíli jsme
mysleli, že kvůli dešti nebudeme hrát, ale pršelo jen lehce,
a tak se přišlo podívat i dost diváků. Věřím, že se představení
líbilo a všem aktérům děkuji.
Libuše Horáčková

Hasičské slavnosti
První srpnovou sobotu jsem strávila v Brništi, na výročí 150
let založení Sboru dobrovolných hasičů. Celá akce začínala
předáním medailí a vyznamenání za aktivní činnost hasičů.
Svěcení praporu se ujal kněz Václav Horniak, který požehnal celému sboru. Po skončení žehnání byli hasiči obdarováni, panem starostou Vinšem, krásným dortem ve tvaru jejich
záchranného vozidla, ale nezůstalo jen u dortu. Dobrovolní
hasiči dostali nejen maketu nového vozu, ale též i poukaz na
záchranné vozidlo skutečné. Takže se konečně dočkali. A co
víc, oni si to skutečně zaslouží. Brnišťský Sbor dobrovolných
hasičů je skutečným příkladem, že i na malých obcích jsou
lidé vstřícní a ochotní pomoci komukoli v nouzi. A když vidíte malá dítka v tričkách, označených Hasiči Brniště, jak jsou
hrdá, že jsou součástí jejich týmu, tak vám hned srdce poskočí
nad takovou soudržností. Průběh příjemného odpoledne zajišťoval doprovodný program, kdy návštěvníci měli možnost
prohlédnout techniku, mohli zkusit stříkání proudnicí, střelbu
z luku, stříkání do terče, apod. Nebyla zde nouze ani o dobré
jídlo a pití a možnost koupě různých laskomin. Této akce se
zúčastnili nejen starostové okolních měst a obcí, ale i hejtman
Libereckého kraje a senátor Vosecký. Velmi si vážím pozvání
na tak příjemnou akci, a děkuji všem návštěvníkům, že i přes
nepřízeň počasí dorazili v hojném počtu. A velký dík putuje

hlavně Sboru dobrovolných hasičů a obci Brništĕ, že po tolik
let hájí zájem lidí v Brništi a přilehlém okolí. Budu se těšit na
další společné setkání.
Ing. Jitka Volfová, náměstkyně hejtmana LK
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Lužická sedmička 2019
Třetí zářijový víkend hostilo Brniště dvacátý první ročník horského pochodu L7. I letos si pro nás organizátoři připravili několik novinek. Jednou z těch velkých byl počet kopců, visela
před námi výzva 7 nejvyšších sedmistovek Lužických hor a 3
bonusových kopců na vyklusání. Celá trasa tak byla dlouhá 98
km. Mnozí pak raději volili noční či denní část, aby si tělo neopotřebovali tak rychle jak my ostatní.
Startovalo se v pátek v 17 hodin, kdy jsme po společné fotografii byli autobusem odvezeni do Jítravy. Odtud již pěšky přes
Sloní kameny na Popovu skálu, Hvozd, Luž, Pěnkavčí vrch,
Jedlovou, Studenec, Velký Buk, Klíč, Ortel a Brnišťský vrch.
Nejsilnějšími zážitky letošního pochodu bylo nádherné počasí,
karmínově zbarvený západ slunce na Popově skále a světélkující obloha na Hvozdu. Jeleni v říji, kteří se námi vůbec nenechali vyrušovat. Klíč s dalekými rozhledy. Teprve na tomto
kopci vždy každému dojde, kam až daleko ho můžou vlastní
nohy donést, a při pohledu na to, co už má za sebou, ho jímá
pokora a radost z toho, že za jediný den mohl Lužické hory
projít křížem krážem.
Asi každý ví, že kdo se vydává na L7, stává se šlaperem či
šlaperkou. Pro letošní ročník však byla ještě vyhlášena soutěž
o titul „lužický mazel“. Toto pojmenování poukazuje na speciální druh šlapera/ky, který je z podstaty požitkář. Přesněji řečeno, miluje intenzivní prožitky. Za jednoho z prapůvodců tohoto
druhu mazlů je považován praktický lékař a rozšafný filozof
MUDr. Karel Skružný, který měl zálibu se kochat, zvláště pak

při řízení svého automobilu. I šlapeři Lužické sedmičky často
propadají této vášni a neskrývaně se kochají krajinou, radují
se, že jsou, těší se z chůze a mazlí se s kopci. Samotný pochod je jim však málo, a proto vyhledávají nové způsoby, jak
si užívat prožitku z Božího stvoření. Letos se tak podařilo tento
titul získat celkem 18 šlaperům. Jejich úkolem bylo kochat se
na pět způsobů! Každý musel přinést 5 stanovených fotografií
z pochodu, kde byl fotoaparátem přistižen, jak se kochá: na
hřbetech Sloních kamenů, před opomíjenou Hochwaldturm, na
vrcholu rozhledny na Studenci, v nádražní restauraci Jedlová
s nealkoholickým či alkoholickým nápojem nebo jak se koupe
v malebném lesním Jezírku.
Náročnost trati mnohé neodradila, a tak se letos postavilo na
start rekordních 100 sportovců. Sedm nejvyšších vrcholů Lužických hor pak zdolalo 48 šlaperů a šlaperek, a odnesli si tak
nádhernou skleněnou medaili z dílny sklářského mistra Zdeňka Kunce z Radvance. Velká gratulace všem, kteří měli tu odvahu zkusit si sáhnout na dno svých sil a s pevnou vůlí posunout hranici vlastních sportovních výkonů. Zároveň bych chtěl
také poděkovat všem partnerům – obci Brniště, církvi baptistů
z Brniště, firmě Glass-Metal, časopisu NaCestu a všem dobrovolníkům, kteří přiložili ruku ke zdárnému průběhu celé akce.
Věřím, že intenzivní zážitky z nás jen tak nevyprchají, a tak se
s mnohými přespolními, ale i místními za rok potkáme opět na
startu 22. ročníku L7.
za tým YMCA Lukáš Kuc

EKODĚNÍ
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Novinky z Ekocentra

Vzdělávání Aktivně!

S novým školním rokem startují v Ekocentru opět vaše oblíbené Tvořivé večery a Ekokroužky. Ekokroužek začíná ve čtvrtek 3. 10. 2019, v novém čase od 14:30 do 16:00 a tvořivý
večer o týden později – ve středu 9. 10. 2019.

Během měsíců července a srpna jsme se rozhodně nenudili.
V rámci projektu „Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní orientace v Euroregionu/Bildung Aktiv! Inklusive Berufsfindung in der
Euroregion, číslo projektu 100286374“ proběhlo v Brništi a v Rothenburgu několik týdenních workshopů zaměřených na volbu
povolání.
V prvním týdnu jsme se věnovali různým profesím - děti si vyzkoušely, jak je těžká práce kováře, záludnosti z oblasti elektrotechniky, práci baristy, aranžování a mnoho dalšího. Ve dvou
dalších blocích jsme tancovali, tancovali a opět tancovali… Děti
pracovaly na představení s prvky kreativního tance, jazz dance,
break dance či hip hopu, které předvedly rodičům a veřejnosti na
konci každého workshopu. V posledním prázdninovém týdnu si
studenti vyzkoušeli, co všechno obnáší práce v živočišné a rostlinné výrobě.
V letních měsících se nám také podařilo dokončit úpravy webových stránek projektu www. vzdelavaniaktivne.cz, které byly
spuštěny v září. Zaujme-li vás nějaký kurz uvedený na stránkách,
neváhejte nás kontaktovat.
Nadále intenzivně pracujeme na rekonstrukci „Centra inkluzivního vzdělávání“. Vznikají první vize expozice zaměřené na vesnický život, zemědělství a řemesla. Expozice nás provede vesnickou
usedlostí, přilehlou malou farmou a babiččinou zahrádkou.

Přihlášku na ekokroužek dostanete na první schůzce nebo si ji
můžete stáhnout na našich webových stránkách www.ekocentrumbrniste.cz či facebooku (PNFZOD). V případě jakýchkoliv
dotazů volejte na telefonní číslo 733 571 057. Od října se na
vás budou těšit Lucka a Káťa (Luciel@podralsko.cz; Katerina@podralsko.cz).

Program Ekokroužek
každý čtvrtek od 14:30 do 16:00

3. 10. 2019
10. 10. 2019
		
17. 10. 2019
24. 10. 2019
31. 10. 2019
7. 11. 2019
		
14. 11. 2019
21. 11. 2019
28. 11. 2019
		
5. 12. 2019
12. 12. 2019

Zahájení, seznamování
Barvy podzimu – vycházka za listy,
listová barviva
Stopy kolem nás – sádrové odlitky
Poznáváme houby
Tradiční zpracování úrody – moštování
Recyklace a využití starého
skla – zdobení sklenic
Zásoby na zimu – pečený čaj
Tvoříme krmítka, plníme krmelce
Produkty z přírody a jejich
využití – svíčky z včelího vosku
Zdravá mikulášská nadílka – sušené ovoce
Recyklované Vánoce – ozdoby netradičně

Program Tvořivé večery
každou druhou středu od 16:00 do 18:00

9. 10. 2019
		
23. 10. 2019
		
6. 11. 2019
20. 11. 2019
		
4. 12. 2019
		

Keramické tvoření pro živočichy – krmítka
a hmyzí napáječky
Bez odpadu na věky – dřevěný rodinný
kalendář
Beze zbytků – mozaiky ze starých kachliček
Svíčky z přírody proti podzimním
chmurám – včelí vosk, bylinky, koření
Vánoční ozdoby netradičně – přírodniny,
recyklace materiálů

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
a dalších nezbytností
v prostorách sborového domu
BJB Oáza v Brništi.
Přijďte vybrat nové kousky
do šatníku vašich ratolestí.
Kontakt: Anna Kouřimská, tel. 728 013 812
Pořádá YMCA Sever, z. s.
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LUHOVÁCI

V Luhově zazářila velká konkurence českých profesionálních sportovců
Ne každý sportovec dokáže konkurovat hned v několika různých sportech najednou, ale na Luhovské olympiádě se jich na
startovní čáru postavilo hned 25 a musím uznat, že bojovali ze
všech sil, že nasazení bylo vysoké, a že nikdo ze soutěžících
doma nezapomněl to nejdůležitější, spravedlnost, bojovnost,
a hlavně smysl pro humor.
V sobotu 7. září proběhl na hřišti v Luhově 3. ročník Luhovské
olympiády. Počet startujících byl omezen a milé překvapení pro
nás pořádající bylo, že jsme se sešli v tak vysokém počtu.
Po rychlém zahájení jsme se pustili do samotných bojů v jednotlivých disciplínách. Motivem letošní olympiády byly vodní sporty. Kdo zná luhovské hřiště, ví, že se na něm ani v jeho
blízkosti vodní plocha nenachází, možná právě proto nám chtělo
počasí vodu nahradit a déšť nás skrápěl v průběhu celého dne.
Nikdo se nepřízní počasí nenechal odradit a věřím, že to stálo
za to.
Abych se vrátila k samotným disciplínám a sportovcům, hned
na zahřátí přišlo na úvod plavání, samozřejmě bez vody. Kdo
se účastnil desetiboje poprvé, hned pochopil, o co nám celý den
půjde, pobavit se. Druhá disciplína byla oddychová, abychom
sportovce nezavařili hned na úvod, proto se utkali v rybaření.
Před pauzou na oběd ještě museli zdolat vodní slalom, potápění
a triatlon.
Hned po obědě to chtělo trochu se rozhýbat, proto jsme začali
hned zostra vodním lyžováním. Vodní kvíz prozradil znalosti
soutěžících, co se vody a vodních sportů týče, a po vodním pólu
přišel na řadu relax. Kdo si představil chvíli klidu, na lehátku
s knihou, tak se spletl, úkolem soutěžících bylo postavit sluneč-

Setkání seniorů v Luhově
Dne 14. 9. 2019 proběhlo v Luhově setkání
seniorů, které za finančního přispění obce
Brniště a MS Diana, připravili členové
Osadního výboru Luhov. Posezení zahájil
krátkým proslovem pan starosta Mgr. Michal Vinš a předsedkyně Osadního výboru
Mgr. Jana Kotrbatá. Zábava byla v plném
proudu. Vyprávělo se, prohlížely se staré
fotky a vzpomínalo se na společně prožitá léta. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno drobné pohoštění. Věříme, že se
všem seniorům líbilo, přejeme jim do dalších let hodně zdraví a budeme se těšit zase
někdy příště.
Osadní výbor Luhov

ník na stanovené místo, umístění deky, její zatížení a zaujmutí
polohy vhodné k odpočinku. Škoda, že alespoň tuto disciplínu
nedoprovázely paprsky, určitě by se k ní hodily.
No a po relaxu to chtělo na závěr trochu adrenalinu a co více
by ho přineslo než divoká řeka. K jízdě v kajaku nám posloužil
kopec pod hrací plochou a nejednoho sportovce samotná jízda
nadchla tak, že by ji rád vyzkoušel na skutečné řece, to už ale
necháme na nich samotných.
Celý den bylo veselo. Pro nepříznivé počasí jsme sice zrušili
plánovanou pěnu, ale co jsme si moc užili, byl večer plný hudby
s Kamilem Žuchou.
Den nepatřil jen dospělým, ale i dětem, které nadšeně podporovaly své rodiče a v době, kdy dospělí nabírali energii, si samy
mohly zazávodit. Za jejich soutěživost a nadšení si zasloužily
medaili a odměnu.
Na závěr bych ráda zveřejnila umístění. V kategorii mužů si
první místo vybojoval Jakub Vinš ze Zákup, druhé místo získal Michal Havrda z Dobranova a třetí uhájil Marek Janšovský
z Brniště. V kategorii žen zvítězila Michala Vinšová z Benátek
nad Jizerou, druhé místo vybojovala domácí Ilona Holeščáková
z Luhova a i třetí místo za velkou bojovnost zůstalo doma a zasloužila si ho Martina Kabešová z Luhova.
Na základě zpětných reakcí zúčastněných mohu shrnout, že akce
se povedla, všichni jsme odcházeli domů s pocitem, že už se
moc těšíme na příště. Nechte se inspirovat letošními sportovci
a dorazte třeba za rok. Díky všem, co jste přišli a velké díky patří
sponzorům za podporu.
Za spolek Luhováci, z. s. Nina Vinšová

SPORT / POZVÁNÍ
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Naše fotbalové úspěchy
Nejdříve bych vás chtěl informovat o stavu hrací plochy ve Velkém Grunově. Během letní pauzy se udělalo poměrně dost práce.
Navezla se hlína z kompostárny v Mimoni a zaselo se travní semeno. Náš fotbalový klub se dohodl se ZOD Brniště, že nám dají
do pronájmu vodovod s užitkovou vodou na zavlažování hřiště.
Nejvíce práce udělal náš správce Fanda Horáček. Ten strávil na
hřišti mnoho času a výsledek se dostavil. Tráva se chytla i tam,
kde moc nebyla a najednou je. Dohodli jsme se také s panem starostou Michalem Vinšem, že bude vybrána firma na celkovou rekonstrukci hrací plochy, což se provede po zimní přestávce.
A nyní něco o soutěži. Do týmu se vrátil Pavel Stand a došlo
i k posílení o další tři hráče, kterým přejeme, aby se jim u nás
líbilo, ale hlavně dařilo. První zápas jsme odehráli místo doma
v Pertolticích, protože jsme nechtěli hned zatížit hrací plochu zápasem. Tento zápas se nám ale moc nepovedl, neboť i když naši
hráči dali první branku, nakonec z toho byl debakl 1:10. Následu-

Úspěchy našich kynologů
První zářijový víkend se konal pod záštitou ZKO Bělá pod
Bezdězem závod O pohár hradu Bezděz, kterého se po náročné
kvalifikaci účastnili i naši členové Jiří Prudel a jeho pes Kryši a Jiří Tahadlo se svým psem Baxem. Soutěžili v kategorii
ZZO (zkouška základní ovladatelnosti). Svým přesvědčivým
a jistým výkonem se zasloužili o druhé a třetí místo. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o jejich první zkušenost s kynologickými
závody, je takové umístění o to cennější. Tímto jim za ZKO
Brniště gratuluji a těším se na jejich další úspěchy.
M. Gottfried, výcvikář

jící zápas se hrál opět venku, a to v dalekých Oknech. Tady už to
bylo lepší a vyhráli jsme 2:0. Pak následovalo utkání doma proti
novému týmu z Velké Bukoviny. Utkání naši vyhráli 3:1. Po týdnu
jsme opět doma přivítali rezervu Loko Č. Lípa. I tento zápas jsme
vyhráli poměrně vysoko 6:1. Zatím poslední utkání odehráli naši
v Kunraticích u Cvikova. Tady po boji zaslouženě znovu bodovali
a zvítězili 3:2. Věříme, že se hra zlepší a body budou přibývat.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Mládež
Co se týče mládeže, tak letos hrají mladší žáci opět sloučeně s Velkým Valtinovem. První dva zápasy odehráli na hřištích soupeřů
a oba prohráli. Zatím poslední zápas doma vyhráli s týmem Jestřebí snadno 7:3. Doufáme, že i tady dojde ke zlepšení a výsledky se
dostaví.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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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. listopadu 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.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
Mgr. Dagmar Gottfriedová, Mgr. Libuše Horáčková, Ing. Igor Jediný, Mgr.
Kamila Matysová, Hana Pekárková, Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 4. října 2019 nákladem 500 ks.
Grafické zpracování a tisk:
Reklama Klapka
(www.reklamaklapka.cz)

v Kapli Navštívení Panny Marie
ve Velkém Grunově

vystoupí pěvecký sbor
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Podralský nadační fond ZOD, Krůtí Chef, PROMINENT CZ s.r.o., ZOD Brniště a.s. a obec Brniště Vás srdečně zvou na

9. 11.areál2019
11–17 hod.
Rostlinné výroby Brniště
(naproti areálu lesního zátiší)

Těšit se můžete na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Krůtí hody – krůtí speciality všeho druhu
Regionální a řemeslný trh
Řeznickou a uzenářskou show
Soutěž o nejlepší řízek
Irskou hudební skupinu MALEMIRISH
Loutkovou pohádku – Betlémská
hvězda vyšla
Mistrovství v bourání krůty
Uzenářskou show
Soutěž o největšího JEDLÍKA v pojídání
krůtích párečků
Zpívající anděly na chůdách
Legendu o Sv. Martinovi

Špatného počasí se nemusíte bát,
jsou připraveny vyhřívané stany.
Těšíme se na Vás.
Krůtí Chef

Vstupné symbolické.
Změna programu vyhrazena.
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