příloha Libereckého kraje
duben 2018

událost měsíce

BRNIŠŤSKÝ PŮLMARATON
Tradiční Brnišťský půlmaraton –

Brnišťský půlmaraton má start a cíl v pří-

brnistsky-pulmaraton.webnode.cz/regist-

populární závod v přespolním běhu se

rodním areálu Lesní zátiší na okraji obce

race-zavodniku. Závodníci půlmaratonu,

v Brništi, letos nově jako „Nutrilove

Brniště. Loňského ročníku se účastnilo

čtvrtmaratonu, nordic walkingu a štafety

Brnišťský půlmaraton ����“, poběží

celkem 440 závodníků, na dlouhých čipově

obdrží v cíli pamětní dřevěné medaile.

��. dubna již popáté.

měřených tratích 240 a na krátkých ručně

Novinkou letošního ročníku je zábavná

měřených tratích rovných 200 běžců.

soutěž pro dospělé – pivní biatlon, která

Trasa 5. ročníku závodů v běhu na 21,1 km

bude probíhat od 12.30 do 14.30 hod.

a 10,55 km povede obcí Brniště, Stezkou has-

Vyzkoušet si ji může každý dospělý, který

trmanů, okolo rybníků, lesem, po obecních,

půjde kolem. Registrace bude průběžná

polních a lesních cestách. Je změřena podle

v místě konání soutěže.

pravidel IAAF/AIMS pro měření tratí mimo

Pro děti bude k dispozici dětský koutek,

dráhu a certifikována. V 11.45 hod. bude

tvořivé dílny, hry a další zábavné aktivity

startovat závod veřejného běhu, jeho trasa se

podporující zdravý životní styl. Po vyhlá-

oproti loňskému ročníku od poloviny mění

šení vítězů si zájemci mohou na ohni

a prodlouží na 3,3 km. Využije tak nového

opéct masné dobroty. Připravena bude

chodníku pro pěší a cyklisty mezi Brništěm

také tradiční tombola a zabubnuje kapela

a Velkým Grunovem. Naplánovány jsou také

ARIES z Liberce. Více informací včetně

závody všech kategorií od předškolních dětí

časového rozpisu všech závodů najdete na

až po juniory a závod štafet na 4 × 5,275 km.

brnistsky-pulmaraton.webnode.cz.

Start hlavního závodu půlmaratonu a ostatních dlouhých tratí je naplánován na 12 hod.

Text: Květa Šírová

Registrace do všech závodů je možná na

Foto: Jindra Krobová

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

Další ocenění pro Liberecký kraj

Košková zde v konkurenci 55 posterů

Jakému sportu se věnujete? Aktivně

V půlce února se v Praze konal již 27. roč-

vyhrála cenu poroty za dílo Země malého

či pasivně?

ník veletrhu cestovního ruchu Holiday

čaroděje. Ve středu 14. února 2018 v budově

World. Mezi 400 vystavovateli nechyběl ani

krajského úřadu převzala dodatečné ocenění

Vladimír Boháč (SLK)

Liberecký kraj. Součástí akce byla anketa

Mým sportem č. 1 je stolní tenis,

s názvem Kraj mého srdce. Jejím cílem je

jinak všehochuť: kolo, voda, lyže,

zmapovat a meziročně porovnat vývoj prefe-

turistika – vše aktivně.

rencí obyvatel České republiky v oblasti volnočasových aktivit. Ankety se zúčastnilo cel-

Jitka Volfová (ANO)

kem 10 212 hlasujících. Liberecký kraj zvítězil

Miluji lyžování, horskou turistiku

v kategorii Zimní dovolená a dále získal první

a cykloturistku. Těmto aktivitám se

místo v kategorii Zážitky a adrenalin. Kraj na

věnuji pasivně, ale neskutečně mi dobíjí

veletrhu prezentoval společně s turistickými

baterky. A navíc náš kraj je pro tyto
aktivity jako stvořený.

regiony nabídku volnočasových aktivit, turistiky a cykloturistiky. Po celou dobu probíhaly
na stánku i vědomostní soutěže o hodnotné

Vítězný poster složený z výkresů žáků a studentů.
Foto: archiv LK.

Jaromír Baxa (ZpLK)

ceny, jako jsou víkendové pobyty, volné vstu-

za zásluhy z rukou ředitele společnosti

Běhám. Od mládí se věnuji radiovému

penky či skipasy. K dispozici byla i kreativní

ARCDATA PRAHA, s.r.o., Petra Seidla

orientačnímu běhu, poslední roky mě

dílna, kterou připravila Oblastní galerie

a ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje

začaly bavit delší horské běhy. Většinu

Liberec. Letošní prezentace se nesla v duchu

René Havlíka. Základem vítězného posteru

volného času teď ale trávím s malou

Roku republiky. Součástí expozice a dopro-

je společná výtvarná práce žáků a studentů.

dcerou, a to je tak trochu kombinace

vodného programu bylo například vystoupení

Ti měli za úkol poskládat z celkem 99 dílků

vytrvalostního a adrenalinového sportu.

pianisty, který představil melodie Jaroslava

obří mapu. Země malého čaroděje, jak se dílo

Ježka, či tanečnic, které vyučovaly charles-

nazývá, vznikala postupně během třídenní

Vít Němeček (ODS)

ton. Liberecký kraj se bude do léta účastnit

říjnové akce Mapy kolem nás v Krajské

Sport mám rád a snažím se mu aktivně

ještě 10 veletržních akcí nejen v Čechách, ale

vědecké knihovně v Liberci. Mozaika

věnovat alespoň 3× týdně. Od dětství

i v Polsku a Německu. Připravuje též podobu

posteru byla poté naskenována, digitálně

jsem hrál tenis a lyžoval. V posledních

prezentací pro rok 2019.

spojena a byl nad ni začleněn geografický

letech jezdím v létě na kole, v zimě na

informační systém. Digitalizací pak prošly

běžkách i sjezdovkách. Celoročně cho-

lesy, vodstvo a krajinné aspekty. Projdete se

dím do posilovny – jen lehce, bez nářadí,

po Zemi malého čaroděje a přitom budete

cvičení jen s vlastní vahou, ortbitrek atp.

Obce, přihlaste se do soutěže
Vesnice roku
Již 24. ročník prestižní soutěže Vesnice

odolávat nástrahám fantazijní fauny a flóry.

roku v Programu obnovy venkova byl

Ukázkové video je k dispozici na stránce

Jan Mečl (ČSSD)

slavnostně zahájen na Dni malých obcí

youtu.be/57IOPE6R2w8.

Celý život hraju stolní tenis za SKST

v Praze. Do soutěže se mohou již nyní

Liberec, jde to i po padesátce, ale čím dál

mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

zpracovaný vlastní strategický rozvojový

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje

Radovan Vích (SPD-SPO)

dokument zabývající se rozvojem obce,

se každoročně uděluje osobnostem, které

V mládí jsem se aktivně věnoval kolek-

program obnovy vesnice nebo program

se svým celoživotním dílem nebo význam-

tivním míčovým a silovým sportům.

rozvoje svého územního obvodu. Přihlášky

ným skutkem zasloužily o dobré jméno

V současné době se věnuji turistice,

jsou přijímány do 30. dubna 2018 a musí

Libereckého kraje. Již tradičně může výji-

kondičnímu plavání a sálové kopané.

se podat prostřednictvím podatelny

mečné osobnosti nominovat také veřejnost.

Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Soutěž

Návrhy jsou přijímány do 29. června 2018.

Miloš Tita (KSČM)

tradičně probíhá ve dvou kolech – krajském

Podrobné informace včetně formuláře, který

Aktivně už jen kolo, oboje brusle

a celostátním. Podmínky a přihlášku najdete

je třeba vyplnit, jsou zveřejněny na webových

a sjezdové lyže. A pokud je v létě čas,

na stránkách www.vesniceroku.cz. Veškeré

stránkách kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/

ještě horská a vodácká turistika. Pasivně

dotazy Vám zodpoví tajemnice soutěže

poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-

„hltám“ kdeco, krom jmenovaného

Ing. Miroslava Tichá, tel.: +420 234 154 189,

-kraje-2014. Všechny správně podané návrhy

i hokej a motosport.

mobil: +420 731 628 447, e-mail:

budou předloženy pracovní skupině složené

miroslava.ticha@mmr.cz.

jak ze zástupců zastupitelských klubů, tak ze

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

zástupců organizací spjatých s Libereckým

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

přihlásit obce vesnického charakteru, které

Irena Košková získala ocenění
za poster Země malého čaroděje

krajem. Ta následně navrhne finální seznam
osobností. Ocenění ve formě listiny Pocta

V pražském Kongresovém centru se ve dnech

hejtmana a zlaté mince Hejtmanský dukát

8.–9. listopadu 2017 konala dvoudenní celo-

jim bude předáno během slavnostního večera

státní konference geografických informač-

29. října 2018 v Oblastní galerii Liberec

ních systémů (GIS ESRI ČR). Zaměstnankyně

u příležitosti Dne vzniku samostatného

Krajského úřadu Libereckého kraje Irena

československého státu.

víc to bolí.

1 | Petr Kubíček při předávání ocenění TOP
odpovědné firmy roku. Foto: Zuzana Zajacová.
2 | S kamarádem sochařem Petrem Fidrichem
(uprostřed), jehož socha zdobí vestibul Ekocentra
v Brništi. Foto: Petr Vilgus.
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Osobnosti KRAJe

PETR KUBÍČEK
Předseda představenstva společnosti ZOD

Brniště. Založil jste Podralský nadační

jim vytvoříte dobré životní podmínky, vrátí

Brniště a.s., která získala v letech ���� a ����

fond. Proč?

vám to ve vyšší užitkovosti či konverzi krmiv.

titul „TOP odpovědná ﬁrma roku“. Je nositelkou

Jako správný hospodář cítíme odpovědnost

Naší firmě dává sílu i to, že cíleně budujeme

značky Regionální produkt a zaměstnává

za celé území, kde působíme, neboť naše

obchod až na úroveň koncového spotřebitele.

přes ��� lidí. Úspěšně podporuje sportovní

činnost má největší dopad na kvalitu života

Naše firma PROMINENT provozuje 18 řeznic-

i společenské akce v celém okolí Brniště.

na vsi. Naši prosperitu rozdělujeme mezi

kých prodejen po celé republice.

investiční rozvoj, zaměstnance a rozvoj
Vystudoval jste Vysokou školu ekonomic-

celého regionu. Jde nám o to ukázat, že právě

Vytvořili jste stipendijní program pro žáky

kou v Praze, obor zahraniční obchod,

zemědělství a odpovědné podnikání může

zemědělské školy ve Frýdlantě. Věnujete se

vedete firmu věnující se chovu, masnému

být synonymem. Pořádáme množství akcí

vzdělávání veřejnosti v ekocentru. Můžete

i mléčnému průmyslu. Stojíte za největším

a aktivit, čímž dáváme obci důležité „dění“,

nám tyto aktivity blíže představit?

chovem krocanů a krůt v České republice.

ukazujeme krásy obce a regionu, revitali-

Vzdělávání dětí se věnujeme již od mateřské

Neminul jste se trochu povoláním?

zujeme brownfieldy, pomáháme praktické

a základní školy. Pro ně máme v ekocentru

Povoláním jsem se určitě neminul. Jsem stále

ochraně životního prostředí, věnujeme se

množství programů, které navazují na

ekonom, manažer, obchodník a podnikatel.

ekologickému vzdělávání a tím vším také

rámcové vzdělávací programy škol a věnují

To, co celý život dělám, je řízení, restruktu-

motivujeme děti a mladé lidi k zájmu o země-

se přírodním vědám, krajině a zemědělství.

ralizace, revitalizace firem. Pracovní kariéru

dělství jakožto oboru s věčnou perspektivou.

Stipendijním programem „Jdi na země-

jsem začal na burze, vyučil se v Živnobance,

dělku!“ se snažíme zrovnoprávnit zeměděl-

řídil bankám investice ve firmách, jejich

Jak váš podnik vnímají lidé v regionu?

ské obory. Žákům nabízíme systém praxí,

nákupy i prodej. Pak jsem se rozhodl jít na

Doufám, že dobře. Naším cílem je, aby nás

budoucí pracovní uplatnění, ale také podporu

volnou nohu a začal dělat vlastní projekty.

vnímali jako úspěšný podnik a špičkového

pro případné založení jejich vlastní farmy.

Vstup do ZOD Brniště byl velkou výzvou,

zaměstnavatele. Jako místo, kam se určitě

ale během relativně krátké doby jsme spolu

přijdou zeptat na práci, když se rozhodují

Podporujete kulturní i společenské

s lidmi z Brniště obnovili prosperitu a slávu

o tom, co dál se svojí kariérou.

aktivity. Co plánujete v této oblasti

tohoto bývalého družstva. Během této mise

do budoucna?

jsem se dostal mnohem blíže skutečné země-

V čem podle vás tkví tajemství úspěšného

Realizujeme velký česko-německý pro-

dělské výrobě, než jsem očekával. Baví mne

zemědělského podniku?

jekt pro profesní orientaci mladých lidí

řešit běžné problémy v zemědělství tak, aby

Já vám to prozradím. U velkovýroby jsou

s různými hendikepy tak, aby si našli svoji

byla výroba efektivní. V určitých momentech

základem úspěchu nízké náklady na jednotku

parketu a v budoucnu se uplatnili na trhu

jsem musel jít fakt do hloubky, a tak jsem se

produkce. Platí zde baťovské: „Věnuj se poctivé

práce. V jeho rámci vznikne v Brništi něco

tím farmářem stal a už jím zůstanu. Zároveň

produkci a penězům se neubráníš!“ Tři

jako praktická škola pro hendikepované.

si však držím odstup od dennodenního šumu.

čtvrtiny naší produkce jsou živočišná výroba.

Připravujeme projekt regionálního centra

Vše, co jde, deleguji níže. Sám se pak věnuji

Díky tomu máme dostatek organických hnojiv,

výrobků a potravin a také lesopark u brni-

strategii, lidem ve firmě a rozvoji.

dobře hospodaříme na našich polnostech,

šťského nádraží, který by měl sloužit jako

dlouhodobě investujeme, vápníme, zvyšujeme

vstupní brána pro návštěvníky Brniště.

Podporujete hodně projektů v Libereckém

úrodnost půdy. A ta nám to vrátí ve formě

kraji a úzce spolupracujete také s obcí

výborných výnosů. Stejné je to u zvířat, když

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Pohled na obec Brniště přes rybník Vratislav.
2 | Náves s budovami obecního úřadu, školy a kostelem.
3 | Ekocentrum, které bylo vybudováno přestavbou
brownfieldu a otevřeno v roce 2013.
4 | Starosta Ivan Pastorek s oceněním Oranžová stuha
z celostátního kola soutěže Vesnice roku 2017 v Programu
obnovy venkova.
5 | Dětské hřiště u stezky Hastrmanů, která byla v Brništi
vybudována v roce 2011.
Všechna fota: archiv obce Brniště.
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Krajem

OBEC BRNIŠTĚ
Nachází se v severovýchodní části okresu

subjektem, který s obcí realizuje budování

Česká Lípa v podhorském pásmu Lužických

nových staveb, ale také pomáhá v organizaci

hor. Je rozdělena na šest místních částí –

řady společenských událostí.

Brniště, Jáchymov, Hlemýždí, Luhov, Nový

Podralský nadační fond, založený právě

Luhov a Velký Grunov. Počet obyvatel na

zemědělským subjektem ZOD Brniště a.s.,

konci roku 2017 byl 1340 s průměrným věkem

společně s obcí realizoval několik projektů

40,5 let. V obci podniká celkem 33 ekono-

v čele s vybudováním Ekocentra v roce 2013,

mických subjektů zaměřených především

kde se děti učí, jak se chovat k životnímu

na zemědělství, ale také na potravinářskou

prostředí a přírodě. Rovněž je zde prezento-

činnost, lehký průmysl a služby.

vána důležitá role odpovědného zemědělství

První písemná zmínka o Brništi

při péči o krajinu v rámci své činnosti. O dva

pochází z roku 1352, kdy zde hospodařil

roky dříve byla vybudována naučně-zábavná

rod Blektů z Útěchovic pod dozorem pánů

Stezka hastrmanů, která vede kolem rybníků,

z Vartenberka. V té době zde již pravděpo-

mokřadů a lužních lesů. Měří celkem 6 km,

dobně stál původní kostel v románském

jsou na ní malá dětská hřiště, dřevěné sochy

slohu. Později byl přestavěn na barokní,

a 11 tematických zastávek. Dalším lákadlem je

zasvěcen sv. Mikuláši a dodnes tvoří význam-

hipostezka vytvořená v blízkém okolí Brniště,

nou dominantu obce. Blektové drželi své

která je upravena a vybavena pro jízdu na

zdejší statky do začátku 17. století. Později

koni. První etapa nabízí 30 km značených

se majiteli stali například Hyršpergárové

tras a okruhů.

z Königsheimu, Albrecht z Valdštejna,

subjektu, nadačního fondu a řady místních

také vznik názvu obce – k základu brn-, který

spolků panuje v obci čilý a rozmanitý spole-

má význam jako „bláto“ či „kal“, byla přidána

čenský život. Je zde pořádána řada kulturních

přípona -iště, název se tedy velmi podobá

a sportovních akcí. Z těch nejdůležitějších

dnešnímu slovu hliniště.

je třeba zmínit Masopust, Brnišťský půlmaraton, Brnišťskou pouť, Festival jurt, Den

v Brništi na prvním místě, zaujala porotce

dobrovolných hasičů, Dožínky, Den kynologů

krajského i celostátního kola soutěže Vesnice

a Svatomartinský jarmark.

roku 2017 v Programu obnovy venkova, kde
Brniště jako jedna z deseti obcí v České repub-

Více informací o obci najdete na
www.brniste.cz.

lice získalo ocenění Oranžová stuha. Bylo to
za významnou spolupráci se zemědělským

4

Díky aktivitě obce, zemědělského

Lichtenštejnové a Hartigové. Zajímavostí je

Rozvoj a podpora venkova, která je

3

Text: Květa Šírová
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