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V tomto čísle najdete
Vyhláška o nočním klidu
Rozhovor s Pavlem Husákem ze střeleckého klubu
Putování Prahou s křížovkou
Kynologický den

Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, máme tady opět podzim. Letní počasí si
na konci srpna a v první polovině září vylepšilo svou
reputaci, a tak jsme si ještě užili tepla a sluníčka. Také
druhá polovina prázdnin byla na události poměrně bohatá.
Čtvrtý ročník Festivalu jurt pro vyznavače zdravého životního stylu a přírody se uskutečnil začátkem srpna. Byl
připraven bohatý a zajímavý program, který si vždy najde
své příznivce. O týden později proběhl první ročník Dne
dobrovolných hasičů, který pořádala obec společně s místními hasiči a Podralským nadačním fondem. Chtěl bych
všem za pomoc při organizaci této akce poděkovat. Smyslem bylo vyjádřit úctu našim dobrovolným hasičům za
jejich mnohdy nedoceněnou a přesto tolik potřebnou činnost pro obec. Program byl koncipován hlavně pro rodiny
s dětmi s cílem probudit v nich zájem o hasičskou problematiku. Tuto akci zaštítil sám pan hejtman Libereckého
kraje a osobně se jí zúčastnil. Panovala zde dobrá nálada
a pohoda. A tak si myslím, že se akce povedla a už nyní
přemýšlíme, jak ji příště ještě vylepšíme.
Prvního září jsem se zúčastnil slavnostního přivítání osmi
prvňáčků v naší škole. Přál bych si, aby v příštích letech
nastoupilo do školy pokud možno co nejvíce dětí, protože
naše škola má pro vzdělávání žáčků dobré podmínky
a předpoklady. Na konci srpna jsme luhovským občanům
předali nově vybudované dětské hřiště. Potěšila mě radost
místních občanů z tohoto hřiště a již na poslední zářijovou
sobotu naplánovali zde společné sportovní odpoledne. Na
druhou stranu nejsem nadšen z fungování hřiště za školou
a úřadem v Brništi. Tady neustále řešíme projevy vandalismu našich náctiletých. Ať už je to ničení ochranných sítí,
poškozování oplocení a branek nebo nepořádek v areálu
hřiště. Asi je někde chyba, když si mladí ničeho neváží
a bezdůvodně ničí to, co obec pro ně vybudovala!

Díky nepříznivému počasí se žňové práce prodloužily, a tím
se termín dožínkových slavností změnil a posunul. Bohužel
jsem se jich nemohl zúčastnit, protože jsme ve stejnou dobu
vdávali dceru. Z doslechu se prý vydařily, i když bylo méně
účastníků a asi jedinou skvrnou bylo nepochopitelné odcizení makety krávy v životní velikosti, určené pro výuku dětí
v Ekocentru.
Po necelých dvou letech skončil v obci svoji činnost
obchodní řetězec COOP. Za celou dobu nenašli vhodné
zaměstnance, kteří by bez problémů tuto prodejnu provozovali. Nyní se nám do výběrového řízení na nový pronájem této prodejny přihlásili vietnamští obchodníci.
Všechny stavební akce zahájené v druhé polovině roku
zdárně pokračují. V době, kdy budete číst toto číslo
Zpravodajství, měl by být chodník Brniště - II. etapa hotový. Realizace nebyla úplně jednoduchá, a tak všem, kteří
byli touto stavbou dotčeni, ještě jednou děkuji za trpělivost.
Věřím, že jako chodci oceníte mnohem větší bezpečnost
pohybu po naší dopravně frekventované obci.
Nyní se zaměřujeme na přípravu projektů pro příští rok, a to
chodník od obecního úřadu k bývalé restauraci Bonanza
a prodloužení cyklostezky od Ekocentra k autobusové zastávce u Zdislaviny zahrádky ve Velkém Grunově. Dále
připravujeme projekt výstavby hřiště a parčíku u základní
školy ve Velkém Grunově a postupnou rekonstrukci domu
čp. 109, tzv. “mlékárnu“.
Příští rok oslavíme půlkulaté výročí 665 let od prvních
zmínek o obci. Chceme vydat k tomuto výročí nástěnný
kalendář 2017 ze současných fotek naší obce, tak aby byl
připravený k prodeji v průběhu měsíce listopadu. Přeji Vám
krásné, pohodové podzimní dny a těším se, že se ještě letos
potkáme na některých plánovaných společensky kulturních
akcích.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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Z jednání zastupitelstva konaného dne 31. 8. 2016
Jednání zahájil starosta, přivítal přítomné občany a po
schválení ověřovatelů a zapisovatele začalo samotné
jednání.
Pronájmy:
Zastupitelstvo obce schválilo záměr pronájmu prodejny
potravin v Brništi a na základě žádosti vyhlásilo záměr
o pronájmu p.p.č. 1172 a 206/4 v k.ú. Velký Grunov.
Zastupitelé schválili žádost YMCA Děčín o bezplatný
pronájem KD Brniště na 16. -18. 9. 2016.
Vyhláška:
Zastupitelstvo obce se na svém zasedání usneslo vydat
obecně závaznou vyhlášku o stanovení kratší doby nočního
klidu s platností od 1. 10. 2016 (plné znění vyhlášky
přiloženo).
Územní plán:
ZO souhlasí s návrhem rozhodnutí o dalším postupu
pořizování Změny č. 1 Územního plánu obce Brniště.
Prodeje pozemků:
Po zveřejnění záměru prodeje několika pozemků zastupitelstvo odsouhlasilo prodej těchto pozemků za cenu
schválenou usnesením č. 54.

Stavební práce:
ZO schválilo cenové nabídky firem podílejících se na
stavebních pracích v obci.
Zastupitelé schválili žádost firmy Dragostav o povolení
opravy památníků Padlých rudoarmějců na hřbitově
v Brništi.
Stavby v obci:
• byla ukončena výstavba hřiště v Luhově, provoz již zahájen, dohled nad dodržováním provozního řádu a správu
hřiště má pan Milan Jablečník
• zokruhování vodovodu Trendy Brniště ukončeno, nyní
probíhá realizace přípojek k jednotlivým RD
• oprava mostů M-07 a M-08 probíhá podle plánu, termín
ukončení 31. 10. 2016
• šatny a zázemí FK Brniště ve Velkém Grunově před
zahájením samotné kompletizace modulárů, termín ukončení 31. 10. 2016
• chodník Brniště II. etapa - Prosím občany o strpení
problémů, které jim stavba přináší, obec má zájem o co
nejrychlejší ukončení akce a tím o zajištění bezpečnějšího
silničního provozu, děkuji za pochopení.

Pozvánka

Sběrný dvůr
změna provozní doby:

Ing. Igor Jediný, místostarosta

Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 26. 10. 2016 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Brniště podle § 27 zák. č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje
Volby do Zastupitelstva Libereckého kraje se
uskutečnív pátek dne 7. října 2016 od 14.00 do 22.00
hod. a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově obecního úřadu čp. 102
v zasedací místnosti v přízemí pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Brništi - místní
části Brniště, Hlemýždí a Jáchymov
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově základní školy ve Velkém
Grunově čp. 104 - přízemí pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Brništi - místní
část Velký Grunov
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově bývalé prodejny potravin
na p.č. 27 Luhov pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Brništi - místní části
Luhov, Nový Luhov
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
V Brništi dne 12. září 2016
Ing. Ivan Pastorek, starosta

Od 1. října nastává zimní období provozu:
čtvrtek od 12:00 do 17:00 hod.
Sobota od 14:00 do 17:00 hod.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016
o stanovení kratší doby nočního klidu
Zastupitelstvo obce Brniště se na svém zasedání dne 31.
srpna 2016 usnesením č. 91/2016 usneslo vydat na základě
ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10
písm. d), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je
doba nočního klidu1) vymezena dobou kratší.
Článek 2
Stanovení kratší doby nočního klidu
Stanovují se výjimečné případy, při nichž je doba nočního
klidu stanovena dobou kratší:
• v noci z 31. prosince na 1. ledna každého roku je doba
nočního klidu vymezena dobou od 02:00 hodin do 06:00
hodin
• v době konání akce Tradiční pouťová slavnost a Dožínky
je doba nočního klidu vymezena v noci ze soboty na
neděli od 02:00 hodin do 06:00 hodin.
Článek 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. října 2016.
Ing. Ivan Pastorek, starosta
Ing. Igor Jediný, místostarosta
1)

Podle § 47 z. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů „Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22. do 6. hodiny.“
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s Pavlem Husákem

Střelecký klub v Brništi
Předsedou střeleckého oddílu v Brništi je v současné době
pan Pavel Husák. Oddíl má v obci dlouholetou tradici.
Pane Husáku, prozraďte, byl jste „vášnivým střelcem“
už od dětských let, co Vás ke střeleckému sportu
přivedlo?
Tak samozřejmě se můj vztah ke střelbě se mnou táhne už
od dětství. Začínalo to obdobím střelby ze vzduchovky, na
které navázala vojenská služba. Po ní jsem se střelbě nějakou dobu nevěnoval. Od roku 2003 jsem členem střeleckého klubu a o deset let později v roce 2013 jsem byl zvolen
jeho předsedou.
Historie střelectví se v Brništi datuje, myslím, již do
roku 1970. Jaké podmínky pro střelbu máte, s čím jste
osobně spokojen a naopak, co by potřebovalo vylepšit?
Vzpomenu-li si na střelnici, když jsem začínal a dnes,
vidím hodně velký kus práce. Jako členové jsme ho zanechali za sebou, a to doslova. Je to výsledek úsilí, který
vynaložil každý z nás, ať konkrétní fyzickou prací při úpravách a opravách v rámci areálu, či se podílel finančně. A co
by potřebovalo vylepšit? Je toho hodně, ale jsme vázáni
výší vybraných členských příspěvků a sponzorskými dary.
Ono je stále co vylepšovat a zdokonalovat.

Kdo všechno střelnici může využívat a z jakých zbraní
se na ní může střílet?
Střelnice je klubová, převážně ji využívají členové klubu
a někdy i jejich rodinní příslušníci. Střílet se zde smí
z krátkých a dlouhých malorážních i velkorážných zbraní.
Střelná zbraň v každém člověku (mě nevyjímaje) budí
respekt, můžete blíže přiblížit pravidla při střelbě?
Samozřejmě na prvním místě je bezpečnost, na druhém
znovu bezpečnost a pak zase bezpečnost! Při střelbě má vše
na starosti správce střelnice a toho musíme bez výjimky
poslouchat všichni. Každý střílející si samozřejmě chrání
své zdraví, zejména sluch a oči.
Pojďme se ještě vrátit k samotnému střeleckému oddílu,
kolik lidí je v něm zapojených a jaké jsou současné
úspěchy střelců?
Pokud se nemýlím, tak členů máme 48. A naše výsledky?
Na to je ještě v tuto dobu brzy. Jenom náš klub pořádá
každoročně deset různých střeleckých soutěží. Patří sem
také dětská soutěž „O pohár starosty“. Body ze soutěží se
sčítají. Výsledky jsou známé až po skončení poslední soutěže. Vyhodnocení si necháváme na valnou hromadu, která
se koná vždy v lednu následujícího roku. Zde umístění
jednotlivců zpravidla vyhlásíme a odměníme. Někteří
členové se navíc zúčastňují soutěží pořádaných jinými
kluby a výsledky jsou zveřejněny na stránkách patřičných
klubů.
Jak je to s mládeží a jejich vztahem ke střeleckému
sportu?
Mladé střelce má na starosti náš dlouholetý člen Tomáš
Čermák. Tato otázka by byla spíše pro něho. Pokud vím,
tak si na nezájem zejména místních nemůže stěžovat. Na
výsledcích to je také vidět. Pod jeho vedením se děti
v soutěži „O pohár starosty“ umístily na předních místech.
Tak ať se Vám v oddíle dále daří jak s mládeží, tak
i v rozvoji střeleckého sportu všech zainteresovaných.
Přeji hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková
-

Z PODRALSKÉHO FONDU

Ekodění v Ekocentru Brniště PODZIM 2016
Pravidelný program
Jóga v Ekocentru
Každé pondělí od 18.00

Baby klub Hastrmánek
Každé pondělí, středa, pátek od 9 do 12 h.
v herně na ředitelství ZOD Brniště

Připravujeme
4. 10.

od 15.00

11. 10. od 15.00
13. 10. od 16.00
18. 10. od 15.00
20. 10. od 16.00
27. 10. od 16.00
1. 11. od 15.00
3. 11. od 16.00
8. 11. od 15.00
10. 11. od 16.00
15. 11. od 15.00
17. 11. od 16.00
24. 11. od 16.00

22. 10. 10.00 - 15.00
26. 11. od 10.00

Ekokroužek - Stromy v česku,
cizokrajné stromy
Ekokroužek - Nejstarší stromy na
světě
Relaxační a tvořivý večer - Výroba
balzámů s Hankou Štroblovou
Ekokroužek - Vlastní zpracování
plodin
Relaxační a tvořivý večer - Studená batika a tisk na látku
Relaxační a tvořivý večer - Scrapbooking s Ivou Hollanovou
Ekokroužek - Procházka v parku
s arboristou či dendrologem
Relaxační a tvořivý večer - Suchá
vazba s Ivou Erbenovou
Ekokroužek - Zvířátka v lese také
slaví svatého Martina
Relaxační a tvořivý večer - Výroba
gelových svíček
Ekokroužek - Jak přezimují zvířata?
Relaxační a tvořivý večer - Adventní výroba s Ivou Erbenovou
Relaxační a tvořivý večer - Pečení
cukroví s Ivou Hollanovou

Dožínky 2016

Dílny dožínky

Ekokroužek - Kreativní sobota
s Ivou
Ekokroužek - Návštěva Vlastivědného muzea v ČL

Více informací naleznete na webu www.ekocentrumbrniste.cz,
nebo na facebooku Podralský Nadační Fond ZOD.
Těšíme se na setkání s Vámi
Tým PNF ZOD

Relaxační večer

Velké akce pro veřejnost
Bazárek dětského oblečení 15. října 9.00 - 13.00
Dřevosochání Brniště 8. – 12. listopadu
Svatomartinský jarmark, krůtí hody a festival řemesel 12. listopadu od 10.00
Mikulášská nadílka a Adventní dílny 3. prosince od 15.00
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Putování Prahou
Uplynuly sotva tři týdny, kdy prvňáčci usedli do školních
lavic a už jsme se ve středu 21. září vypravili na výlet do
Prahy. S paní průvodkyní jsme procházeli Starým Městem
pražským a dozvídali se mnoho zajímavého z historie i současnosti. Navštívili jsme také Muzeum Karlova mostu
a projeli se po Vltavě v historické lodi. Jak se výlet líbil
dětem, vám v anketě povědí ony samy.
Jaká místa se vám na výletě líbila nejvíce?
Zuzka, 3. tř. Nejvíce se mi líbilo na Václavském náměstí.
Markétka M., 5. tř. Na výletě se mi nejvíc líbilo muzeum
a plavba na lodi.
Míra, 4. tř. Nejvíc se mi líbila projížďka lodí a nejužší dům
v Praze.
Tobík, 5. tř. Líbila se mi plavba lodí, orloj a v Muzeu
Karlova mostu.
Danča, 4. tř. Líbilo se mi v muzeu, bylo plné zajímavých
věcí o tom, jak se stavěl Karlův most.
Verunka, 5. tř. Poslední povodeň byla v roce 2013, kdy
voda stoupla o 4 metry.
Nicol, 4. tř. V muzeu nám ukázali, co se používalo při stavbě Karlova mostu - železo, dřevo, cihly, kameny,
provazy.
Dominik, 3. tř. Při stavbě zvedaly kameny veliké dřevěné
jeřáby.
Tobík, 5. tř. Karel IV. položil základní kámen, ale dostavby
Karlova mostu se nedožil.
Marek, 5. tř. Dozvěděl jsem se, že bývalý klášter, ve kterém je dnes muzeum, býval bezpečný, protože byl jediný
postavený z kamene. Domy kolem byly jen ze dřeva.
Matyáš, 3. tř. Pražský hrad je největší hrad v Evropě.
Markétka M., 5. tř. Ukázali nám dům na Staroměstském
náměstí, kde se narodil Karel IV.

Co nového jste se dozvěděli?
Filip M., 5. tř. Dozvěděl jsem se, že Vltava už padesát let
nezamrzá.
Zdeněk, 4. tř. Nezamrzá, protože jsou na ní postavené
přehrady.
Filip Š., 5. tř. Největší povodeň v Praze byla v roce 2002.
Martin, 3. tř. Při té povodni dosahovala voda 12 metrů
vysoko.

Co jste viděli při projížďce po Vltavě?
Martin, 3. tř. Viděli jsme mlýny, dvě věže na Karlově
mostě a ještě další dva mosty.
Anežka, 3. tř. Ve vodě plavaly ryby.
Marek, 5. tř. U Karlova mostu byly takové dřevěné kůly,
které bránily ledu, aby se most neponičil.
Tobík, 5. tř. Několikrát jsme podpluli Karlův most a Čertovkou jeli až k velikému mlýnskému kolu. Viděli jsme
Národní divadlo, jezy a parníky.
(pokračování na následující straně...)

Křížovka
Původní sídlo českých panovníků
Hodiny na Staroměstském náměstí
Jméno první manželky Karla IV.
Zvednutí hladiny řeky
Počet manželek Karla IV.
Brána, kde začínala korunovační cesta českých králů.
Vybíralo se při přechodu Karlova mostu
Lidový název ulice, kde je největší hračkářství
(odděluje Staré a Nové Město)
Tajenka: Název jedné z prvních pražských čtvrtí. Další byly Malá Strana, Staré Město a Nové Město.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Putování Prahou
Znáte Prahu a českou historii tak jako my?
(zvídavé otázky si pro čtenáře připravily samotné děti)
• Kolik českých pánů bylo popraveno na Staroměstském
náměstí?
• Kdy byl Karlův most pojmenován Karlův?
• Jak se jmenoval most, který stál na Vltavě ještě před
Karlovým mostem?
• Proč Juditin most nevedl rovně?
• Co přidávali do malty při stavbě Karlova mostu?
• Proč jsou na Karlově mostě dvě věže?
• Jak je hluboká Vltava v Praze?
• Proč se jedna ze stanic metra jmenuje Můstek?
• Jak se původně jmenovala první žena Karla IV. Blanka
z Valois?
• Jak se jmenoval Karlův otec?
(... pokračování z předchozí strany)

Sára, 5. tř. Já jsem viděla hlavně Karlův most, svatbu
a labutě.
Lukáš, 5. tř. Mávali jsme na lidi, kteří pluli na jiných
lodích.
Verunka, 5. tř. Viděli jsme krásnou a širokou Vltavu,
projížděli jsme tunelem času, který je tvořen oblouky několika mostů z různých století.

ODPOVĚDI: 27 / Až na konci 19. stol. po té, co byly na
Vltavě postaveny další mosty. / Juditin most / Kopíroval dno
Vltavy a tím byl odolnější proti povodním. / Podle tradice vejce
(ale nejnovější průzkumy prokázaly, že to bylo spíše mléko a
víno). / Kromě vybírání mýtného chránily most před
nepřátelskými vojsky. / Maximálně 4 metry. / Při stavbě metra
se pod zemí našel most, který vedl přes původní příkop, jenž
odděloval Staré a Nové Město. / Markéta / Jan Lucemburský
Připravila Kamila Matysová

Spolek žen EVA
Milé ženy a členky,
nevím, zda jste všechny informovány, ale v letošním roce
nastala jedna velká změna. Dle legislativy České republiky
zanikají dřívější sdružení, která byla registrována ministerstvem vnitra. Od 26. července 2016 jsme nově zapsáni ve
spolkovém rejstříku, vedeném krajským soudem v Ústí nad
Labem pod hlavičkou
SPOLEK ŽEN „EVA”
Nadále tedy zůstáváme plně funkčním subjektem pro
sdružování žen za účelem kulturní a výchovné činnosti pro
děti, mládež, ženy a ostatní spoluobčany.
Nejvyšším rozhodujícím orgánem zůstává členská schůze,
která se bude i nadále scházet jednou ročně.
Statutárním orgánem spolku jsou zakládající členky, které
jsou oprávněny jednat jménem spolku ve všech věcech po
dohodě s vedením spolku. Jsou to:
ANDREA ŠTEFANOVÁ, HANA KREJČOVÁ,
LUCIE ČÁPOVÁ
Ve vedení spolku nadále zůstávají
předseda spolku:
ZDEŇKA STOKLASOVÁ
9 členek výkonného výboru:
HANA PEKÁRKOVÁ, RŮŽENA TORÁŇOVÁ,
EVA KOLBEKOVÁ, STANISLAVA GREŠLOVÁ,
RADKA KOPECKÁ, LENKA LALÁKOVÁ,
NIKOLA HENZLOVÁ, BARBORA ŠTEFANOVÁ,
LIBUŠE HORÁČKOVÁ
Kontrolním orgánem spolku jsou členky komise, které
nejsou ve vedení spolku:
BLANKA VÁCLAVÍKOVÁ, DANA HRABÁNKOVÁ,
JAROSLAVA DRBOHLAVOVÁ
Každoročně podáváme daňové přiznání jako nezisková
organizace.

Toto jsou asi nejdůležitější poznatky, které byste měli
vědět. Nadále Vás o naší činnosti budeme informovat
prostřednictvím brnišťského Zpravodajství a nově se budu
snažit, vždy něco napsat na naší informační tabuli na
autobusové zastávce na návsi.

CO NÁS V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ ČEKÁ
Členská schůze SŽ „EVA”
Pátek 25. 11. 2016 též v obřadní síni v 18 hodin.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
S POPLETENÝM ČERTÍKEM
Neděle 27. 11. 2016 sál KD Brniště ve 14 hodin.
Bližší informace budou následovat na plakátech.
Zdeninka Stoklasová
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PŘÍBĚH GRUNOVSKÉ KAPLE
Péče o památné objekty stále patří k významným úkolům
naší obce. Po ořezání lip a výměně střechy brnišťského kostela sv. Mikuláše a rekonstrukci luhovské kaple Nejsvětější
trojice se vedení obce zaměřilo na opravu kaple
ve Velkém Grunově. Kolemjdoucí mohou
letos, v době kdy uplynulo 250 let od
jejího postavení, obdivovat novou stříbrně zářící střechu
s věžičkou, která se choulí
mezi mohutnými lipami
v blízkosti grunovské
školy.
Jak kaple vznikla
a jaký byl její
osud v minulých
dobách, se jistě
rádi dozvědí
všichni zájemci
o historii.
Objevit příběh
této kaple umožnila i zvláštní
náhoda, když se
v trávníku u kaple našla archivní
schránka ze spadlé
věžičky. Její obsah
byl předán do Okresního archivu v České Lípě a něco z historických
událostí si můžete přečíst
i na následujících řádcích.
V těch dávných dobách neměl Velký
Grunov faru ani faráře. Patřil k brnišťské
farnosti, kde byly až do roku 1766 vykonávány
všechny církevní obřady. Teprve po vysvěcení nově
vystavěné kaple se od roku 1767 v Grunově sloužily mše.
Stavěla se na náklady obce a její vnitřní výzdoba byla
vedena v barokním stylu. Oltář byl vyzdoben obrazem
"Nanebevstoupení panny Marie", barokní vzhled měly
i varhany na chóru. Ve věži visely dva zvony, které

svolávaly k modlitbám a bohoslužbám, odbíjely hodiny
a odzvonily večerní konec práce. Církevní svátek ke sv.
Marii byl slaven v neděli po 2. červenci, posvěcení kostela
se připomínalo většinou třetí neděli v listopadu.
V době českého osídlení po II. světové
válce přestal kostel svou téměř dvousetletou církevní funkci plnit
z důvodů politických změn,
které ovlivnily i náboženské myšlení zdejšího
obyvatelstva. Nevěnovala se pozornost
jeho údržbě, zůstával otevřený
a i z důvodu vandalismu značně
chátral.
Přispívaly
k tomu i časté
zničující povodně v blízkosti Panenského
potoka, z nichž
největší byly zaznamenány v letech 1897 a 1922
v sakristii kaple,
která byla před lety
zbořena.
Kapli, která zůstala
v majetku obce, se později
začala věnovat pozornost a byla
částečně renovována. Její osud v nynější době není lhostejný vedení obce ani
zdejší starší i mladé generaci. Budeme se proto
snažit tuto historickou památku postupně zrekonstruovat
tak, aby se stala pohledným objektem v obci a mohla sloužit
společenskému životu při kulturních, náboženských i osobních a rodinných událostech a setkáních. Rádi si připomínáme pěknou vánoční besídku "Grunováčku " v kapli
v minulém roce. Jsme přesvědčeni, že nebyla poslední!
Iva Tomková

SETKÁNÍ SENIORŮ
v pátek 2. prosince od 18.00
v KD v Brništi
Program:
Vystoupení žáků ZŠ Brniště
K tanci a poslechu hraje Českolipská muzika
pod vedením Jaroslava Pánka
Občerstvení zajištěno

Odjezd autobusu:
z Luhova v 17.30 hod. a z Velkého Grunova od KD v 17.45 hod.

INZERCE

8

POZVÁNÍ
INZERCE

9

DIVADELNÍ SOUBOR V BRNIŠTI
DIVADELNÍ SOUBOR V BRNIŠTI
Vás srdečně zve do KD Brniště
19. 11. 2016 od 19.00 hodin
na divadelní hru Ivana KRAUSE

VÍKEND
Osoby a obsazení:
manžel
manželka
slečna
mladík
číšník

Tomáš Čermák
Hana Toráňová
Zina Helisová
Vladimír Vaniš
Robin Horáček

Režie a nápověda: Libuše HORÁČKOVÁ

Vás srdečně zve do KD Brniště
22. 10. 2016 od 19.00 hodin
na divadelní hru J. Břehového

SBOROV NA
Osoby a obsazení:
Rita
Iva
Ivo
Jana
Lea
ředitel
školník
Hanych

Lenka Korpášová
Růžena Toráňová
Tomáš Toráň
Božena Fudali
Tereza Horáčková
Vladimír Vaniš
Stanislav Joha
Hana Toráňová

Režie a nápověda: Libuše Horáčková

SPORT

Fotbalové výsledky
V tomto čísle Zpravodajství začínám hodnocením a výsledky dosud odehraných utkání dospělých a žáků.
Dospělí začali svou soutěž domácím zápasem proti týmu
z Tuhaně. V tomto utkání naši hráči vyhráli 3:1, když hosté
za tohoto stavu nedali jeden ze dvou pokutových kopů.
V dalším kole cestovali naši hráči do Zahrádek, kde se jim
vůbec nedařilo a prohráli vysoko 4:0. Následoval volný
termín, protože měli hrát ve Sloupu, který se nakonec
odhlásil. Potom přišlo derby utkání proti Velkému Valtinovu, které nakonec skončilo remízou 1:1, a na pokutové
kopy vyhráli hosté. Byla to škoda, neboť naši hráči měli
dost šancí na vstřelení branek, ale neproměnili je. Zatím
poslední utkání hráli naši ve středu v Novém Oldřichově,
kde po výborném výkonu vyhráli 5:3. Následuje zápas
v sobotu proti týmu z Oken, ale o tom až příště. V novém
ročníku naše barvy posílil Marek Havelka a měl by být
posilou. Dále pak ze zdravotních důvodů skončil trenér
Pavel Horáček, kterému vedení klubu děkuje za dosavadní
práci v oddíle. Nově ho nahradil Zdeněk Bartoň, kterému
přejeme hodně dobrých výsledků.
Starší žáci začali svou soutěž v Žandově. Tam v poločase
vedli o jednu branku, nakonec ale prohráli 1:3. První domácí zápas odehráli na hřišti ve Velkém Valtinově, neboť
máme s Valtinovem společné družstvo, a přivítali žáky
z Bukovan. V tomto utkání podali naši žáci výborný výkon
a vysoko vyhráli 15:1. Následuje utkání v Mimoni, ale
o tom až v příštím čísle.
Nyní čekáme na dostavbu nových kabin na hřišti ve Velkém
Grunově a věříme, že když bude lepší zázemí, tak se i zlepší
hra a přístup hráčů k fotbalu.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

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. Na webových stránkách je ke
zhlédnutí bohatá fotogalerie ze školních aktivit, dožínek,
nebo dne dobrovolných hasičů. Najdete zde informace
obecního úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu 2016. 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:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 6. října 2016 nákladem 500 ks.
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Sportovní odpoledne v Luhově
Dne 24. 9. 2016 v odpoledních hodinách se v Luhově
uskutečnilo sportovní odpoledne na nově zrekonstruovaném hřišti. Akce se účastnily všechny věkové kategorie,
od nejmenších až po nejstarší. Dospělí hráli nohejbal a nejmenší ratolesti si hrály na písku a herních prvcích. Bylo
připraveno i posezení, takže ti co nesportovali, si popovídali a mohli se i občerstvit. Byla to taková luhovská
sešlost, která byla veřejností kladně hodnocena.

Nyní si už plánují další akce, jako například silvestrovský
gulášek, jarní otevírání hřiště, dětský den a podobné akce.
Všem děkuji za jejich účast a obci Brniště za povedenou
rekonstrukci našeho hřiště. Do budoucna se ve spodní části
prostranství plánuje vybudovat malé posezení s ohništěm.
Mgr. Michal Vinš

Kynologický den
Dne 24. 9. 2016 ve spolupráci s ekocentrem PNF proběhl
Brnišťský speciál – kynologický den. Záměr akce byl
přiblížit místním práci psovodů a ukázat, že pes není jen
štěkající tvor na zahradě, ale i společník a partner člověka.

BABY K LUB

Po prázdninové pauze se budeme scházet opět od září,
vždy ve středu od 9.00 do 11.00 hod.

Pozvaní bělští psovodi a psovodi z centra agility Česká Lípa předvedli, že pokud se se psem pracuje na základě
vzájemného respektu, výsledkem je harmonie a souznění
mezi člověkem a zvířetem. Za to patří zmiňovaným psovodům velké poděkování, stejně jako všem, kteří se na
uspořádání akce podíleli.
Kdyby měl někdo zájem scházet se se psy pravidelně a něco
je naučit a něco se od nich naučit, tak tuto aktivitu jen
uvítám.
Igor Jediný

v klubovnách Sborového domu Oáza BJB Brniště 13.

Srdečně zveme všechny malé ratolesti s maminkami
do Baby klubu. Čeká Vás příjemné a přátelské
prostředí plné her, říkanek a hraček.

Pobytné 20 Kč.
Kontakt: Anna Kouřimská 728 013 812, Kateřina Eliášová 605 251 554

FOTOOHLÉDNUTÍ

Den dobrovolných hasičů

Zahájení nového školního roku

1. září uvítala naše škola 8 nových prvňáčků: Hynka Burala, Theu Čápovou, Terezu Dyntrovou, Leontýnu Fedorčákovou,
Natálii Fedorčákovou, Štěpánku Lalákovou, Jana Müllera a Elišku Nechvílovou. Přejeme, ať se dětem ve škole daří.

Nenechte si ujít:
Krajské volby 7. – 8. 10.
Bazárek dětského oblečení v sobotu 15. 10. od 9 do 13 hod. v Ekocentru
Vítání občánků v neděli 16. 10. od 14 hod. na OÚ
Sborovna – ochotnické divadlo v sobotu 22. 10. od 19 hod. v KD Brniště
Díkůvzdání v sobotu 23. 10. od 15 hod. v Oáze
Dřevosochání 8. - 12. 11. na Lesním zátiší
Svatomartinský jarmark v sobotu 12. 11. od 10 hod. na Lesním zátiší
Víkend – ochotnické divadlo v sobotu 19. 11. od 19 hod. v KD Brniště
Mikulášská nadílka s popleteným čertíkem v neděli 27. 11. od 14 hod. v KD Brniště
Setkání seniorů v sobotu 2. 12. od 18 hod. v KD Brniště
Mikulášská nadílka a adventní dílny v sobotu 3. 12. od 15 hod. v Ekocentru
Adventní koncert v pátek 9. 12. v 18 hod. v kostele sv. Mikuláše

12

