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Právě se lámou prázdniny do své druhé poloviny
A snad se mnou budete souhlasit, když řeknu, že letošní rok je
jak z jiné planety. Jindy si děti touto dobou užívají prázdnin na
maximum, koupou se, dovádějí a užívají delších teplých
večerů, nemusí brzy do postele, ráno totiž nemusí vstávat do
školy. Letos se do vody dostane snad jen pořádný otužilec,
sluníčka je pomálu a na teplo či vedro si určitě nemůžeme
stěžovat. Snad se počasí umoudří a děti si druhou polovinu
prázdnin užijí podle svých představ.
Když jsem mluvil o jiné planetě, tak možná i proto, že máme za
sebou období plné zákazů, nařízení, omezování. Těžko se nám
zvykalo na přísné povely kdy, kdo, kam může a nemůže. Často
jsme byli odloučeni od svých známých, rodin, zaměstnání,
kultury i koníčků na dlouhé týdny. Na to nikdo z nás nebyl
připravený, a aby toho zvykání nebylo málo, na ústech jsme
neustále nosili roušky a v převleku téměř nepoznali dlouholeté
sousedy. Všechno jednou končí, roušky jsme mohli odložit a já
sobě i vám přeji, aby tahle nezvyklá doba skončila jednou pro
vždy a aby nebylo potřeba se k něčemu takovému vracet.
Tato divoká doba ovlivnila i naši tradiční Brnišťskou pouť. Od
plánovaného vystoupení kapel jsme byli nuceni odstoupit.
Nikdo nedokázal odhadnout, jaká nařízení zrovna v tuto dobu
budou platit. Čím víc se uvolňovala opatření, tím více jsme
měli chuť zařídit pro vás pouť alespoň v omezeném režimu.
Nejdříve došlo k dohodě s panem Janečkem, který nabídl
provoz pouťových atrakcí. No a nakonec v posledním týdnu

byly dohodnuty alespoň místní kapely, které návštěvníkům
zpříjemnily večer. Podle velkého počtu zúčastněných usuzuji,
že vám vůbec nevadilo, jak studený večer zrovna byl ani to, že
nehrály ty nejvybranější české kapely. Navíc pan Janeček
zařídil i tradiční ohňostroj. Kromě dopadu covidu bylo na naší
pouti přeci jen něco netypického. Po mnoha letech nepršelo :-).
Vrátím-li se ještě o kousek zpět, v měsíci červnu se rozhodli
rezignovat na mandát zastupitele dva členové. Chtěl bych jim
poděkovat za jejich práci, především pak bývalému panu
starostovi za spoustu odvedené práce pro obec. Přeji jim hodně
pohody a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
A teď už jen to, co nás čeká. V srpnu můžete zhlédnout
v letním kině v Lesním zátiší hned tři filmy. A pokud nám to
okolnosti dovolí, tak se společně, také v Lesním zátiší,
rozloučíme s coronou, tak jak jsem slíbil v jejím průběhu.
O přesném datu této akce budete včas informováni. Na konci
srpna proběhnou také tradiční dožínky ZOD Brniště.
No a prázdninami jsem začal a prázdninami skončím, a to
jejich úplným koncem. V novém školním roce přivítáme v naší
škole 22 nových prvňáčků, na které se určitě už teď velice těší
paní učitelka Kuchařová. Ať vykročí tou správnou nohou, ať se
jim v naší škole líbí, a nejen jim, ale všem žákům naší školy
a školky. Děti, užijte si zbytek prázdnin. Ve Zpravodajství zase
za dva měsíce na shledanou.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

Nenechte si ujít:
Rybářský víkend v Luhově 31. července – 2. srpna • Fotbalový „srandamač“ v sobotu 8. srpna od 14 hod. ve Velkém
Grunově • Českolipské dožínky v sobotu 29. srpna od 12 hod. • Luhovská olympiáda v sobotu 12. září od 9 hod. •
Den matek v sobotu 26. září od 18 hod. v KD Brniště • Senátní a krajské volby 2. a 3. října
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Z jednání zastupitelstva konaného dne 8. 7. 2020
v zasedací místnosti obecního úřadu objevili okolnosti a situace, které ohrožovaly majetek a zdraví
Řádně svolané jednání zastupitelstva zahájil starosta uvedením
nových zastupitelů, kteří nahradili odstoupivší zastupitele.
Vzájemná kolegialita kandidátů na kandidátní listině Moderní
obce se projevila v půlce volebního období, kdy se už všichni
kandidáti prostřídali na postu zastupitele.
Pak starosta doplnil program o bod projednávající požadavky
Osadního výboru Luhov.
Zastupitelé vzali na vědomí výsledky referenda konaného
19. 6. 2020 a přijali usnesení o jeho závaznosti. Následně se
vyjádřili k povolení hornické činnosti a k rozptylové studii při
aplikaci clonových odstřelů. Tuto problematiku dostatečně
vysvětlil zastupitelům pracovník těžařské společnosti.
Zastupitelstvo jednomyslně schválilo přijetí finančního daru
ve výši 500.000 Kč od firmy, která má v záměru dobývat
kámen v dobývacím prostoru Luhov.
Poté předsedové kontrolního a finančního výboru informovali
zastupitele o své činnosti.
Důležitým bodem bylo projednání požadavku Osadního
výboru Luhov. Opět se ukázalo, jakým přínosem je osadní
výbor pro zastupitele, jak plní funkci tzv. desátého zastupitele.
Členové OV při obhlídce Luhova a vyhledávání nedostatků

Referendum je za námi
Vážení spoluobčané,
referendum je za námi. Dovolte, abych teď poděkoval všem,
co se na něm jakkoli podíleli. Děkuji přípravnému výboru za
jejich práci, obětavost i vytrvalost, děkuji zaměstnancům
obecního úřadu a obce Brniště za jeho přípravu a všem
členům komisí.
K referendu dorazil potřebný počet obyvatel k tomu, aby bylo
platné. Vaše volba splnila i kritéria, aby bylo zároveň
i částečně závazné. Svými hlasy jste rozhodli, že obec Brniště
má souhlasit nebo podporovat povolení a provádění těžby na
Tlustci, ale u druhé otázky, jak přijmout záporné stanovisko,
není výsledek referenda závazný.
Závazná je jen jedna otázka a to, zda má obec souhlasit nebo
jakkoliv podporovat těžbu. Druhá otázka nebyla závazná,
protože pro zápornou odpověď nehlasoval dostatečný počet
občanů ze všech možných. Pro obec vyplývá především to, že

Děkujeme, že třídíte!
Vážení spoluobčané, společně jsme v Brništi prošli lehčími
změnami v odpadovém hospodářství. Věříme, že povedou k
ještě většímu zlepšení v oblasti třídění odpadu. Dle nového
zákona o odpadech budeme totiž muset již za pár let dosahovat
míry třídění nad 70 %.
Aktuálně však nedosahujeme ani 50% míry třídění. Máme tedy
před sebou ještě dlouhou cestu, ale pevně věříme, že se nám
společně podaří dosáhnout skvělých výsledků a nebudeme
nuceni razantně zvyšovat poplatky za odpady, ale naopak
ušetříme finance, které budeme moci zainvestovat do velebení
obce či kulturních akcí.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se pravidelně zapojují do
systému třídění do plastových pytlů přímo ve svých
domácnostech. V současnosti se do pytlového sběru plastů
a papírů zapojila již víc než polovina z vás! Jsme nesmírně
potěšeni vaším zájmem. Tím, že vám není lhostejné životní
prostředí a podporujete svým zodpovědným přístupem naši
obec v dosahování požadovaných výsledků.
Pro ty, kteří se do pytlového sběru doposud nezapojili, ještě
není pozdě! Kdykoliv se můžete do systému připojit. Stačí,

občanů Luhova. Jednalo se o odstavený vrak na komunikaci
a poškozenou plechovou střechu na seníku. Závažnější
ohrožení ale bylo zjištěno v přítomnosti mravenců a jejich
larev v pískovišti a tím možné poštípání dětí.
Vrak bude řešen v součinnosti s PČR a střecha s majitelem
seníku.
K mravencům po jednání zastupitelstva zasedla komise
životního prostředí. Jelikož přesun mravenců není reálný,
stejně jak jejich případná adopce místními, a pozitivní role
mravence v přírodě z pohledu člověka převládají, doporučila
komise starostovi neřešit vzniklou situaci likvidací mraveniště.
Zde se jako užitečné jeví návštěva naučné stezky o mravencích
u železničního nádraží.

Na závěr starosta poděkoval všem za účast a stanovil termín
dalšího jednání zastupitelstva obce na 26. 8. 2020.
Místostarosta Ing. Igor Jediný

Pozvánka
Další jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu
26. 8. od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Brniště.

nebude měnit své stávající stanovisko vůči těžbě a že obec má
s firmou Kamenolom Brniště a. s. uzavřenou kompenzační
dohodu, kterou na základě výsledků referenda nemusíme
vypovídat. Tato dohoda po dobu těžby obci přinese nejméně
125 milionů korun a další benefity.
Jsem rád, že občané využili právo vyjádřit svůj postoj
k těžbě. S výsledky referenda jsem spokojený, protože
potvrdily rozhodnutí zastupitelů, kteří se v listopadu roku
2019 rozhodli podpořit předložený záměr těžby na Tlustci.
Občané nás tím ujistili, že jsme správně slyšeli jejich ohlasy,
i když jsme za své rozhodnutí byli odpůrci těžby velmi
kritizováni.
Věřím, že situace v obci se pomalu uklidní, obyvatelé se opět
stmelí a potáhneme za jeden provaz.
Všem, kteří se referenda zúčastnili, děkuji.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

když se v úředních hodinách dostavíte na obecní úřad
a zaregistrujete vaši domácnost. Zdarma od nás dostanete pytle
na třídění a speciální etikety s QR kódem, který bude
obsahovat informace o vaší domácnosti a druhu odpadu.
Následně pak třídíte papír a plast do pytlů, které jste od nás
obdrželi.
Po naplnění je polepíte etiketami s QR kódem. Je velice
důležité dbát na to, aby na pytel byla nalepena správná etiketa podle druhu odpadu, a to teprve až po naplnění pytle.
V případě, že nalepíte etiketu na pytel ještě před jeho
naplněním, může dojít při manipulaci, respektive sběru odpadu
k jejímu poškození. Z toho důvodu nalepte QR kód až
v okamžiku, kdy je pytel naplněn odpadem. Tyto pytle pak
v den sběru odpadu (viz svozový kalendář) umístíte před váš
dům. Při svozu odpadu zaměstnanec obce načte vaše pytle do
systému, díky čemuž obec získá přehled o celkové produkci
odpadu.
Věříme, že pytlový sběr tříděného odpadu je i pro vás velkým
přínosem, jelikož díky svozu přímo od vašich dveří již
nemusíte chodit až do sběrných hnízd, ale třídíte v pohodlí
vašeho domova.
Děkujeme, že jste v tom s námi.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

CO VÁS ZAJÍMÁ?
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Rozhovor s panem Miroslavem Tomkem, nejen o jeho skalkovém
miniarboretu, které najdete ve Velkém Grunově
Jak byste v jednoduchosti čtenářům popsal, co to vlastně
miniarboretum je, co si pod tím mohou představit?
Úplně jednoduše to mohu popsat jako skalku. Přemýšlel
jsem, jak to vlastně nazvat, v odborném jazyce je to
alpinum. Ale když člověk napíše alpinum, tak to nikomu
nic neřekne, pro skalničkáře je to známka něčeho, ti vědí,
za čím jít, ale neznalým lidem to nic neřekne. Takže jsem to
nazval skalkovým miniarboretem. Je to soubor skalniček
a nízkých dřevin. Já osobně mám nízké dřeviny rád, hlavně
nízké skalničky, žádné vysoké, těm já říkám košťata.
Jak a kdy vaše miniarboretum vznikalo? Je to jen vaše
dílo nebo se podílí celá vaše rodina?
No tak miniarboretum, v tu dobu ještě jen skalka, začalo
vznikat někde od roku 2014. Už předtím jsme měli takovou
skalčičku, ale nevěděli jsme, jak s ní vlastně započít, takže
nám zarostla, vyhnila, neměl jsem o tom žádné informace,
takže zanikla. Pak díky literatuře a tomu, že jsme
s manželkou navštívili pár skalničkářů, jsem zjistil, co
a jak, získal inspiraci, rady a pak začalo vznikat to, co je
tady teď.
Miniarboretum je práce především moje, ale velký podíl
má moje manželka, a to proto, že mě podporuje a stará se
o mě a tím mi dává čas na práci na skalce.
Je skalka vaší obživou nebo jen koníčkem? Kolik času
vám péče o ni zabere?
Byl bych rád, kdyby byla mou obživou, ale bohužel je to
tak, že je mým velkým koněm. A čas? Jsou to desítky
a desítky ba i stovky a stovky hodin. Po práci jsem zase na
skalce.
O jaké ploše je vaše skalkové miniarboretum a plánujete
ještě jeho rozšiřování?
Zatím má asi 400 m2 a do budoucna doufám, že se to bude
rozvíjet dál, mám v plánu tedy do budoucna, pokud zdraví
dovolí a všechno půjde tak, jak si myslím, že by jít mohlo,
tak by se mohlo arboretum rozšířit do několika hektarů
a miniarboretum by se změnilo v arboretum, tak uvidíme.
Vaše miniarboretum je veřejnosti přístupné, jak často
otevíráte jeho brány pro návštěvníky?
Pro veřejnost je přístupné teprve prvním rokem, tak
de facto sonduji, kdy by bylo nejlepší mít otevřeno. Ale jak
postupně zjišťuji, tak by bylo nejlepší mít otevřeno každý
den od rána do večera :-). Chodím ale do zaměstnání, tak
mívám otevřeno po 15. hodině do 18 hodin. Ale když někdo
přijde po otevírací době, tak není problém. Na to, že to je
první rok, je o miniarboretum zájem.
Z jakého materiálu jste vaši skalku zakládal a kolik jste
ho použil?
Skalku jsem chtěl vytvořit v přírodní imitaci pískovce,
protože kdybych použil pískovec, který se v našich
podmínkách hodně drolí, tak bych za 10 až 15 let mohl mít
místo skalky pískoviště. Proto jsem hledal jiný, žlutě
zbarvený kámen a našel jsem ho v lomu Kubo u Lovosic, je
to křemenný porfyr. Je žlutý, takže evokuje pískovec. Pro
cestičky jsem hledal něco, po čem se bude dobře chodit
a hlavně dobře jezdit kolečkem, nejdříve jsem zvolil
kačírek, ale to nebyla moc šťastná volba, chodilo se po něm
hodně špatně a ještě hůře jezdilo kolečkem, tak jsem je
zasypal čedičem.
Pro založení skalky jsem použil asi 180 tun kamene.

Víte, kolik druhů či kultivarů rostlin u vás mohou
návštěvníci vidět?
Prozatím přibližně kolem 650 druhů, ale jelikož mám
dalších asi 300 druhů ve výsevu, které nemám kam dát, tak
buduji další část skalky. Doufám, že do podzimu bude,
sedne si a na jaře ji budu moci osazovat.
Jsou Vaše rostliny z místních krajů? Z jakého nejvzdálenějšího konce světa je rostlina, kterou u Vás
pěstujete?
Rostliny jsou téměř z celého světa a nejvzdálenější? Mohu
tipovat Nový Zéland, Austrálii nebo jižní Patagonii, takže
Jižní Amerika a nebo z druhé strany zase Čína a Japonsko.
Jak složité je připravit prostředí pro cizokrajné rostliny,
aby se jim u vás dařilo?
U některých je to úplně jednoduché, u některých už musí
člověk přemýšlet, co víc jim dát, někdy je to i alchymie.
Mám tu například hvozdík alpský (Dianthus alpinus), ten
se mi podařilo usadit až na 25. pokus, a dokonce zakvetl
a roste, ale chvilku to trvalo. Člověk musí mít štěstí,
malinko, jak se říká, ten zelený palec, a hlavně o tom něco
vědět. Když si pořídím rostlinu, tak si o ní něco přečtu
a snažím se ji adaptovat na nadmořskou výšku, protože
některé rostliny jsou z nadmořských výšek 2500, 3500
i 4500 m nad mořem. Tady by se hned upekly, tak jim dám
severní odklon, trochu víc síly, aby měla vlhkost.
Spekuluji, zkouším, zkouším a zkouším.
Je nějaká Vaše oblíbená rostlina, na kterou jste pyšný
a chodíte si s ní třeba povídat?
Moje nejoblíbenější rostlina je moje manželka :-), s ní si
povídám velice často. A z rostlin? Těch je hodně a mění se
to. Určitě jsem měl rád a mám rád šťavel (Oxalis
Patogenika), ten je vlastně z jižní Patagonie, čili Jižní
Ameriky, myslím pomezí Peru a Chile. Mám rád chudiny,
což je široká škála drobných nízkých bochanů, akorát
jedinou jejich nevýhodou je, že kvetou jen bíle a žlutě. No
a teď se mi zase líbí severoamerický len (Linum kingly),
len královský. Když mě navštívil pan Balatka, skalničkář
jak poleno, řekl mi: „Víš, co tady máš?“ Říkám: „Vím, len
královský.“ Odvětil: „Věděl jsem o čtyřech v republice,
teď vím o pátém.“
Takže přímo favorizovanou rostlinu nemám. Mění se to
a každá rostlina, když pěkně zakvete, tak je to taková ta
radost.
Jsou rostliny z Vaší skalky k prodeji?
Ano. Ne všechny, ale takových 150 druhů, možná ke dvěma
stovkám. Nehnojím je, nepoužívám skleník, takže rostliny
jsou pěstované de facto v chudých půdách, tak když je pak
dáte do živnější půdy, tak je to daleko lepší, než ty
přehnojené paskvily z hobbymarketů a zahradních center.
Tam sice ta rostlina na vás křičí, kup si mě, ale dávám tomu
pár měsíců a zajde, protože není na půdu zvyklá. Já vlastně
ani na skalce kytky nehnojím, jsou u mě jako v přírodě,
malé, pomalu rostoucí, tak jak to má být.
Jak Vaše miniarboretum reaguje na sucho, které bylo
například v loňském či předloňském roce?
Snáší ho v pohodě, rostliny na skalce nezalévám. Zalévám
jen ty rostliny, které čerstvě zasadím. Skalku jako takovou
jsem v tom suchu zalil tak jednou nebo dvakrát, to už byla
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Stále budujeme
Polovina letošního roku je za námi. Bylo to velmi náročné
období, které jsme prožili, a přesto jsme s ohledem na situaci
v republice i ve světě investičně nezaháleli. V posledních
měsících se v obci realizovala rekonstrukce mateřské školy
a zasíťování šesti parcel v Hlemýždí.
Investiční akce ohledně zasíťování šesti parcel je prozatím
dokončená. Je připraven rozvod elektřiny pro všechny nové
domy, rozvedeno veřejné osvětlení, protažený vodovod na
hranici parcel a zpevněna příjezdová komunikace. Zastupitelé
na svém zasedání rozhodli, že asfaltový povrch na příjezdové
komunikaci bude dokončen, až budou postaveny na parcelách
rodinné domy, tím nedojde k poničení komunikace během
stavby. Na zastupitelstvu obce byla stanovena minimální cena
za metr čtverečný, která činí 850 Kč. Obecním úřadem bude
zveřejněna výzva k podávání nabídek na jednotlivé parcely.
Pevně věřím, že parcely ještě v letošním roce prodáme a brzy
se na nich začne stavět.
Snad mnoho z vás sleduje, jak se pomalu a jistě mění
mateřská školka. Je největší investiční akcí letošního roku,
a i když se to možná zatím nezdá, budova by měla být
dokončena a připravena k předání do konce srpna. Mohu vás
ujistit, že zdání klame, zvenčí to tak nevypadá, ale horní patro
je již skoro dokončené, připravené k výmalbě, zbývají dodělat
umývárny a toalety. Ve spodním patře je ještě dost práce, ale
myslím si, že se to v termínu stihne, vlastně musí.

V současnosti se řeší možnost odkanalizování domů pomocí
domácích čistíren odpadních vod nebo centrální kanalizací.
Tato infrastruktura v obci úplně chybí a v souvislosti
s platnou a chystanou změnou legislativy by s tím mohl být
v budoucnu problém.
I nadále se snažíme o zvýšení bezpečnosti v našich obcích,
v současnosti řešíme možnosti a to vybudováním chodníků
v Luhově a v Brništi. V Luhově máme již hotový projekt,
ale máme problém s jedním z vlastníků pozemků, který se
stavbou nesouhlasí. Tento problém se snažíme řešit, aby se
celý projekt nemusel přepracovávat, čímž by došlo ke zdržení
v podání žádosti o dotaci a stavbě jako takové. Pevně věřím,
že dojde k dohodě. Chodník v Brništi od kulturního domu
směrem na Lindavu je ve fázi dokončené studie proveditelnosti a nyní probíhá výzva na vypracování projektové
dokumentace.
Pomalu připravujeme plánovanou rekonstrukci základní
školy. Bude spočívat ve sloučení dvou budov do jedné, a to
do Velkého Grunova, kde se stávající škola zbourá a dojde
k výstavbě úplně nové s přístavbou a tělocvičnou. I u této
plánované investice v současné době probíhá výzva na
vypracování projektové dokumentace.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš
Projekt Přístavba pro zvýšení kapacity a stavební úpravy MŠ Brniště
je spolufinancován Evropskou Unií.

Tlustec zachráněn

Poděkování

V duchu zlidovělého: „A proto je tak důležitá ta podpora
zespodu. Abychom my mohli říct: Ne, my si to přejem, to lid
to žádá. My s tím souhlasíme, s tím lidem.“ se s vervou
pustila skupinka ekologických aktivistů podporovaná
skupinou komunálních politiků do přípravy referenda na téma
Tlustec. Cílem nebylo nic jiného než záchrana Tlustce. Pro
tento ušlechtilý záměr byla zpracovaná osvěta o kopci, tak
aby občané měli dostatek informací pro své rozhodování.
A odpověď občanů na otázky v referendu vyzněla pro kopec
dobře – Tlustec podržíme. Díky této podpoře má těžařská
firma v případě schválení těžby v dobývacím prostoru
možnost Tlustec v konečné fázi rekultivovat tak, že se dá
hovořit o záchraně. Této krásné dominantě bylo nepřímo
přisouzené poslání stmelovat lidi pod sebou. Své role
sjednotitele se kopec zhostil, jak se patří a jeho vzkaz do
širého okolí je výmluvný – obec si rozvracet nenechám.
Proto patří velké poděkování všem, kteří se o záchranu
Tlustce přičinili a kteří drželi spolu. Nezbývá nic jiného, než
doufat, že jim i všem ostatním bude odměnou Tlustec
krásnější a zelenější.
Místostarosta Ing. Igor Jediný

Při bouřce v noci z pátku 12. na sobotu 13. června 2020
probudila Velký Grunov a okolí hrozná rána. Blesk si vybral
za cíl krásnou vysokou břízu v blízkosti mého domu. Po
celém pozemku byly rozlítané velké třísky z kmene, které
poničily plot a kusy kůry, které rozbily osvětlení zahrady.
Ještě v noci jsem požádal o pomoc hasiče, kteří místo
obhlédli a doporučili zavolat silničáře. Silničáři řekli po
telefonu, že jestli je strom více jak 2,5 metru od silnice, tak už
to není v jejich kompetenci, ale že se tedy přijedou v pondělí
na strom podívat.
Bříza byla podélně prasklá a nakloněná do vozovky.
Vzhledem k výstraze bouřek na sobotu jsem se obával,
že strom nevydrží nápor větru a může spadnout do silnice
a někoho zranit.
Zavolal jsem tedy místostarostu Ing. Igora Jediného, který
během 10 minut přijel i se starostou Mgr. Michalem Vinšem
obhlédnout situaci. Začali okamžitě jednat a za pomoci
pracovníků pily a dobrovolných hasičů strom pokáceli
a odtáhli do bezpečné vzdálenosti od vozovky.
Chtěl bych touto cestou všem zúčastněným poděkovat za
rychlou akci, díky které nedošlo k ohrožení lidských životů
ani majetku.

K zamyšlení
Když jsem ráno 19. 6. přišla na hřbitov k našemu rodinnému
hrobu, čekalo mě tam překvapení, kterému jsem se nestačila
divit. Z našeho hrobu zmizely dvě veliké okrasné mísy na
květiny. Někdo je vysypal za hrob do trávy a mísy zkrátka
ukradl. V poslední době se všechno svádí na děti, ale
tentokrát to děti určitě nebyly, byly zde zřetelné dospělé
stopy. Na oplátku mi tam ten dotyčný nechal jednu menší
prázdnou misku na květiny. Upřímně – moc mě to zamrzelo,
že zrovna na hřbitově, na tak pietním místě, se dějí takové
věci. Ještě se mi nic podobného nestalo a vůbec si neumím
vysvětlit, jak někdo může něco takového udělat. V naší
vesnici jsem vyrůstala, mám to tu moc ráda a s lidmi se
snažím vycházet. Zkrátka tomu nerozumím. A to když jsem
procházela hřbitovem, tak jsem si všimla, že se to nestalo
jenom nám, na spoustě hrobů byly jen prázdné misky od
květináčů a u některých hrobů byly stejně vysypané květiny
jako u nás. Je mi z toho smutno, s takovým vandalismem
jsem se ještě nesetkala. Je to ukázka toho, jak bychom se
chovat neměli.
Helena Čermáková

Josef Školník, Velký Grunov

OKÉNKO ZŠ A MŠ

Školní rok 2019–2020 je za námi
Hodnocení druhé půlky školního roku 2019–2020 je asi
opravdu zbytečné. Všechno bylo napsáno a už se k tomu
ani nechceme vracet. Budeme pevně věřit, že něco
podobného se prostě opakovat nebude. Přes všechny
překážky jsme školní rok uzavřeli, polovina dětí chodila od
25. května do školy a doháněla spolu s těmi, které do školy
nemohly, zameškanou látku. Rodičům jsme již několikrát
děkovali, ale myslím, že to, jak se k celé věci postavili a jak
to zvládli, bylo skvělé. Chtěla bych samozřejmě poděkovat
i všem paním učitelkám ve škole i v mateřské škole,
protože ani pro ně tato situace nebyla jednoduchá. Ale
máme to za sebou a konec školy jsme dětem mohli alespoň
trochu zpestřit. Výlet na zámek Lemberk, který si
prohlédly společně se známou postavičkou kocourka
Mikeše a následně osladily pořádnou porcí zmrzliny, se
opravdu vydařil. Dočkali se i žáci 5. třídy, se kterými jsme
se nakonec tradičně rozloučili poslední školní den a popřáli
jim společně s panem starostou Michalem Vinšem a panem
místostarostou Igorem Jediným hodně úspěchů v těch
následujících školních letech.

Loučíme se s V. třídou.

Děti z mateřské školy 27. 6. přivítaly nové občánky Brniště
v obřadní síni obecního úřadu. Děkujeme rodičům, že je
v sobotu přivedli a spolu s nimi si tento krásný obřad užili.
A teď už se budeme těšit na ten nový rok, na odpočaté děti
i paní učitelky a všechno společně doženeme. Mateřská
škola otevře poslední dva týdny v srpnu ještě ve Velkém
Grunově, ale od září už děti přivítá zcela nově opravená
školka v Brništi.
Chtěla bych vám jménem všech ve škole i ve školce popřát
příjemné prázdniny, ale hlavně bezproblémový nový školní
rok.
Mgr. Věra Tvrdíková

Přijďte znovu vyjádřit své sympatie,
tentokrát pro kraj a Senát

Děti čekají před školou.

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhnou senátní a krajské
volby. Volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. října
od 14 do 22 hodin a v sobotu 3. října od 8 do 14 hodin.
Občané z Brniště budou volit v zasedací místnosti
obecního úřadu, občané Velkého Grunova budou mít
volební místnost ve škole ve Velkém Grunově a občané
Luhova v bývalém obchodě. K volbám si přineste
hlasovací lístek a platný občanský průkaz nebo cestovní
pas.
Přijít vyjádřit svůj hlas mohou občané s volebním
právem, kteří nejpozději 3. října 2020 dovrší 18 let.
Obálky s volebními lístky obdržíte před konáním voleb
do svých poštovních schránek. Při krajských volbách
může volič v případě své nepřítomnosti v době voleb
požádat o vydání voličského průkazu. Ten mu umožňuje
volit v jiném volebním okrsku. Zažádat můžete osobně
na obecním úřadu nebo prostřednictvím datové schránky
a to nejpozději 7 dnů před začátkem voleb.
Starosta obce Mgr. Michal Vinš

Prohlídka zámku byla zajímavá a sledovali úplně všichni.
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LUHOVÁCI

Pirátský koráb uprostřed Luhova
Konečně jsme se dočkali. Po mnoha zákazech a nařízeních
se můžeme pomalu vracet k normálnímu životu. V neděli
7. června jsme měli tu možnost oslavit tento velký návrat.
A s kým že jsme to slavili? S těmi nejmenšími, s našimi
dětmi. A odměna za vše, co jsme pro ně připravili, byla
obrovská, v podobě radosti, štěstí i smíchu.
Vždyť kdo to kdy viděl, aby uprostřed vesničky Luhov
ztroskotal obrovský pirátský koráb hned s deseti piráty na
palubě. A když už tu ti piráti byli, tak proč by děti nenaučili
pár svých dovedností a lumpáren. Bavili se velcí i menší,
dokonce i ti nejmenší, jen co posbírali potřebnou dávku
odvahy.
Po splnění deseti úkolů, které si pro ně piráti připravili,
čekala na děti sladká odměna, možnost opékání vuřtů a již
tradičně mejdan s Honzou Popletou. I když se pomalu začal
blížit večer, nechtělo se domů dětem, dospělým, ani
pirátům. Věřím, že jste si to užili snad úplně všichni.

Moc děkujeme tomu návalu dětí se svými rodiči, kteří
dorazili, kteří nám vyjádřili svou podporu, že to, co děláme,
děláme rádi a vy se za námi rádi vracíte. Za rok zase na
viděnou. Vlastně ani nemusíte čekat tak dlouho, protože
v průběhu roku pro vás ještě připravíme spoustu
zajímavých zážitků, třeba hned v září na Luhovské
olympiádě.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala za finanční podporu
především obci a firmě Kamenolom Brniště a.s. Komu bych
chtěla poděkovat nejvíce, jsou ti, kteří mi na přípravě
dětského dne pomáhali. Moc si vážím vašeho času,
nasazení, zápalu, chutě něco vymýšlet, vyrábět,
a hlavně vaší věrnosti, že se na vás mohu spolehnout. Díky
vám všem, skvěle se doplňujeme a s vámi to prostě nejde
jinak, než si to užít. Díky!!!
Za Luhováci z. s. Nina Vinšová

POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 3: Rozhovor s panem Miroslavem Tomkem,
nejen o jeho skalkovém miniarboretu, které najdete ve Velkém Grunově
fakt krajní nouze, ale většinou přes léto ty rostliny už mají
tendenci se zatahovat, takže tolik vody nepotřebují. Ba
některým bych tím mohl i uškodit. Zaléval jsem vlastně
letos na jaře, když ty rostliny byly v rozpuku a téměř měsíc
tady nepršelo, tak jsem to jednou prolil pořádně.
Je u Vás na zahradě ještě něco zajímavého?
Máme tu cibulovou louku, na jaře tam kvetou narcisy,
hyacinty, mraky krokusů, 4 druhy sněženek, řebčíky, jak
klasické, tak syrské, tmavé, černé. Je tam asi 15 druhů
cibulovin s několika poddruhy a hybridy. Je to pěkné
a určitě stojí za to to vidět.
A teď něco málo o Vás, co jiného vás baví? Co děláte ve
volném čase, čemu se rád věnujete?
Manželce :-). Máme spolu ještě jeden velký koníček, a to je
trempink. Letos máme 20. výročí založení naší osady, takže
bude takový potlach. Pak mám rád cestování, hrady,
zámky, to mě baví. Prochodíme s manželkou všechna
možná arboreta, botanické zahrady a hlavně na jaře
jezdíme za dalšími skalničkáři, posbíráme inspiraci
a i některé zajímavé kousky, které normálně člověk
nesplaší.

Kolik času vám na ostatní koníčky zbývá?
Dost. Musí být :-). Ten trempink je srdcová záležitost od
malička, chytne mě toulavá a jdu. Vždycky jsem měl rád
jaro, když to všechno v přírodě křičelo, řvalo a asi právě
proto, jestli Pán Bůh dá, zadaří se a vznikne to arboretum,
tak si tím vlastně tu přírodu natáhnu k sobě k domu.
Chtěl byste na závěr pozvat návštěvníky a doporučit jim,
kdy by se k Vám měli vydat?
Je těžké doporučit kdy, každá rostlina má svoje kvetení.
Třeba krásné chudiny jsou poslové jara, kvetou časně,
takže konec března, začátek dubna, to je všude žluto, celá
skalka žlutá. Úplně největší květenství je na přelomu dubna
a května, pak ale samozřejmě zase člověk nevidí ty krásné
chudiny, nebo pozdnější květenství, letní hořce, Ježatce
z pomezí Turecka a Kyrgyzstánu. Jak říkám já, nejlepší je
chodit jednou za 14 dní, aby člověk nepropásl kvetení.
Moc děkuji za pohodový rozhovor a nejen za redakční radu
Vám přeji, ať se Vám, Vaší rodině i Vašim rostlinkám daří
a ať se naplní Vaše plány do posledního puntíku.
Za redakční radu Nina Vinšová

YMCA SEVER / DĚTSKÉ OKÉNKO
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Novinky ze skautského oddílu
Skautský rok 2019/2020 je pomalu za námi. Skauti a
skautíci, kteří přes rok nasbírali nejvíce bodů, mohli jet na
„Amazonku“ – řeku Jizeru. Na vodě jsme byli jen jeden
den, ale i tak jsme byli zmoklí skrz na skrz, jelikož se
přihnala průtrž mračen a přiteklo tolik vody, že byl druhý
povodňový stav a nebylo možné plout dál. Naše plány jsme
však nerušili, přece nás počasí nerozhodí. Po hradech,
zámcích a městech jsme chodili v holínkách, to pak každý
hned poznal, že jsme z vesnice. Všichni jsme si to moc užili
a věříme, že si to někdy zopakujeme.
Tento školní rok jsme nepopsali moc sešitů, ale i tak se
doma nějaký našel. Poslední pátek ve školním roce jsme se
všichni sešli a sešity spálili, dali je do urny, kterou si na
chatě pak vystavíme, na věčnou památku tohoto
Koronavirového roku. Všichni jsme si zazpívali a každý si
něco ugriloval. Takže i tohle jsme si moc užili, protože
všichni už byli rádi, že ten chorý školní rok skončil.
Sladkou tečkou na závěr je pro nás skautský tábor, kterého
se už nemůžeme dočkat. Opět vám přineseme nejen
fotografie, ale i příhody, které tam zažijeme.

První táboření

Marie Matysová - Madža

Grilování u skautské chaty

Vyplouváme
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FOTBAL / STŘELECKÝ KLUB
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Fotbalisté informují
Po letošní nedohrané soutěži z důvodu všech
koronavirových opatření byl nový ročník fotbalové soutěže
rozlosován. Do soutěže se přihlásilo 18 družstev, a tak
výkonný výbor OFS rozhodl o rozdělení do dvou skupin.
Hrát se bude tříkolově a vítězové skupin postoupí do
okresního přeboru.
Co se týká mládeže, tak budeme znovu hrát kategorii
mladších žáků spolu s Velkým Valtinovem jako sdružený
start.
FK Brniště Ladislav Zlatohlávek
Nyní rozpis podzimní části dospělých:

Rozlosování podzim 2020
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10. kolo:
11. kolo:
12. kolo:
13. kolo:
14. kolo:

Brniště - Velký Valtinov
15. 8. 2020
Kamenický Šenov - Brniště 22. 8. 2020
Brniště - volno
29. 8. 2020
Brniště - Kunratice
5. 9. 2020
Noviny - Brniště
12. 9. 2020
Brniště - Horní Libchava
19. 9. 2020
Cvikov B - Brniště
27. 9. 2020
Brniště - Pertoltice
3. 10. 2020
Mimoň B - Brniště
11. 10. 2020
Velký Valtinov - Brniště
17. 10. 2020
Brniště - Kamenický Šenov 24. 10. 2020
volno - Brniště
31. 10. 2020
Kunratice - Brniště
7. 11. 2020
Brniště - Noviny
14. 11. 2020

15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
16:00
15:00
15:00
15:00
14:30
14:00
13:30

Střelecká soutěž
O pohár starosty obce Brniště
Dne 4. 7. 2020 se konala tradiční střelecká soutěž O pohár
starosty obce Brniště, která musela být přeložena
z 23. 5. 2020 kvůli COVID 19. Soutěž proběhla ve dvou
kategoriích: první do 12 let a druhá od 13 do 17 let. V první
kategorii se sešlo sedmnáct závodníků a ve druhé kategorii
se sešlo osm závodníků. Střílelo se ze vzduchové pušky na
vzdálenost 10 metrů s těmito výsledky: v první kategorii se
umístil na 5. místě Daniel Zajíc – 84 bodů, na 4. místě Jiří
Šimůnek - 85 bodů, na 3. místě Ema Portová – 91 + 25 bodů
na 2. místě Miroslav Knap – 91 + 29 bodů a na 1. místě se
umístil Jaroslav Nedbal – 93 bodů.
Ve druhé kategorii se umístil na 5. místě Miroslav Janeček
– 83 bodů, na 4. místě Adéla Šimůnková – 89 bodů, na
3. místě Jan Kovář – 89 bodů, na 2.místě Karel Stránský –
93 bodů a na 1. místě Ondřej Pelikán – 95 bodů.
Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru starosty
pro rok 2020 se stal Ondřej Pelikán s 95 body a jelikož
tento titul obhájil už po třetí, tak si Pohár starosty odnesl
domů.
Počasí se vydařilo na jedničku, tak jsme všichni strávili
příjemné dopoledne. A na závěr bych chtěl touto cestou
poděkovat panu starostovi za technické zajištění soutěže
a hodnotné ceny.
Za střelecký klub Brniště
Pavel Husák

EKOCENTRUM / RYBÁŘI
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Ohlédnutí za minulým měsícem v Ekocentru Brniště
V červenci jsme nedaleko vlakového nádraží v Brništi
otevřeli novou naučnou stezku „Lesopark Brniště“. Na
stezce naleznete fitness, naučné i herní prvky, ze stezky je
možné se napojit na Hastrmanskou stezku a dojít až do
Lesního zátiší ke stezce Sochy ve skalách.
Pro příjemné posezení během procházky jsme instalovali
novou lavičku na Hastrmanské stezce v Hlemýždí,
odstranili jsme poškozenou hrazdu, kterou jsme nahradili
houpačkou. Oslovili jsme také české a německé umělce
k další spolupráci na stezce Sochy ve skalách.
Během měsíce července bylo také rozhodnuto, že akce
„Lesní slavnosti a pivní festival“ bude odložena na příští
rok.
Připravujeme
Rádi bychom Vás pozvali na tradiční slavnost dožínek,
která se uskuteční 29. 8. 2020 od 12:00 v areálu Lesního
zátiší. Slavnost dožínek zahájíme díkuvzdáním v kostele
sv. Mikuláše, dále budeme pokračovat průvodem
z brnišťské návsi až do Lesního zátiší, kde bude připraven
bohatý program vhodný pro celou rodinu. Přijďte společně
s našimi zemědělci oslavit letošní úrodu a sklizeň a prožijte
s námi den s nádechem starobylých tradic.
Od září bude opět probíhat ekokroužek pro děti a od října
se můžete opět těšit na pravidelný program relaxačních
večerů.
Aktuální informace vždy naleznete na facebookových
a webových stránkách Ekocentra Brniště.

Noční rybářské závody znají své vítěze!
Ze soboty na neděli 18. - 19. července proběhly na rybníku
Vratislav noční rybářské závody.
Účastnilo se 30 soutěžících v kategorii dospělých
a 4 soutěžící dětské kategorie.
Chytalo se na odhozový prut s navijákem, úlovky se
uchovávaly v saku a rozhodčí průběžně během závodu
zapisovali body. Jejich výše závisela na druhu ulovené
ryby.
1. místo získal pan Kraus z Jablonce nad Nisou se ziskem
235 bodů, 2. místo se 152 body obsadil pan Friedrich také
z Jablonce nad Nisou a na 3. místě se umístil pan Versbach
ze Zákup se 130 body.
V kategorii dětí si 1. místo a nádherný pohár vybojoval
Šimon Eliáš z Velkého Grunova s 249 body.
2. místo obsadil Tonda Landsman z Liberce s 10 body
a o 3. místo se podělily Jitka Žižková a Natálie Korcová
z Mimoně.
Děkujeme sponzorům za věnované ceny do soutěže. Byli
jimi: obec Brniště, Partner in Pet Food CZ s.r.o., Brniště,
ing. Jiří Myška, Brniště, Prominent CZ, s.r.o., TROPIC
Liberec s.r.o., rybářské potřeby, Pohostinství u Strachotů,
Václav Bartoš - ELEKTRO, Myslivecký spolek DIANA
Brniště, paní Samusová a pan Lichtenberg.
Poděkování patří také rodině Trégrových za občerstvení,
které zajišťovali po celou dobu závodu.
Díky za hladký průběh akce také náleží pořadatelům, panu
B. Eliášovi – řediteli závodu, T. Novotnému,
J. Lichtenbergovi a N. Žižkové ml.
Za pořadatele Anna Serdelová

Vzdělávání Aktivně!
V rámci projektu „Vzdělávání Aktivně! Inkluzivní profesní
orientace v Euroregionu/Bildung Aktiv! Inklusive
Berufsfindung in der Euroregion, číslo projektu
100286374“ jsme na měsíc srpen naplánovali dva českoněmecké týdenní kurzy, které proběhnou v Novém Městě
pod Smrkem. S účastníky se zaměříme na povolání
z oblasti řemesel a umění. Pokračujeme také ve stavbě
Centra inkluzivního vzdělávání a společně s projektovým
partnerem plánujeme vzdělávací aktivity na měsíc září.
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22. 8., 26. 9., 24. 10. a 14. 11. 2020

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit jako informační bulletin, ve
kterém mohou prezentovat svou činnost spolkové organizace, kulturní,
zájmová, sportovní či církevní sdružení. Významný prostor je také věnován
informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva,
školských zařízení, případně informovanosti z dalších úřadů, které se
dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru
a na www.brniste.cz. Nejnovější informace, fotografie a pozvánky najdete
na webových stránkách obce nebo nově na facebookovém profilu „Obec
Brniště“.
Uzávěrka příštího čísla je 15. září 2020.
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,
Bc. Kateřina Kabešová, Dis., Mgr. Kamila Matysová, Hana Pekárková,
Mgr. Michala Povolná, Nina Vinšová
Toto číslo vyšlo dne 31. 7. 2020, nákladem 500 ks.
Grafické zpracování a tisk:
Reklama Klapka (www.reklamaklapka.cz)
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