BRNIŠTĚ

Brniště Luhova Velkého Grunova
2017
2 DUBEN
/ KVĚTEN

V tomto čísle najdete
Povídání o Luhovu s Ladislavem Smejkalem
Děti píší o výletu na Tlustec
Grunovská mlékárna
Jak je to se svátkem matek?
Jaký byl masopust?

Vážení spoluobčané,
po letošní dlouhé a pravé zimě přišlo konečně tolik
očekávané jaro. Na druhou stranu milovníci zimních sportů si určitě přišli na své. Díky bohaté sněhové nadílce a náhlému prudkému oteplení s deštěm se ve dnech 21. - 23.
února zvedla hladina Panenského potoka až na 2. povodňový stupeň. Vše jsme měli pod kontrolou a žádné škody ani
problémy nenastaly. Naopak počasí nám přálo při pořádání
5. ročníku obecního masopustu. Krásně svítilo sluníčko
a bylo příjemné teplo. Potěšila mě poměrně velká účast masek a poděkování patří všem, kteří se aktivně na něm
podíleli.
V únoru a březnu úspěšně proběhly kolaudace stavebních
akcí, které jsme realizovali v minulém roce. Jednalo se
o kolaudaci chodníku vedoucího z návsi ke kulturnímu
domu v Brništi, dva mosty přes Panenský potok a šatny se
zázemím pro fotbalový klub na hřišti ve Velkém Grunově.
V dubnu proběhnou výběrová řízení na plánované a schválené akce letošního roku. Je to další etapa chodníku od
obecního úřadu k bývalé restauraci Bonanza a pokračování
smíšené stezky pro pěší a cyklisty od Ekocentra k auto-

busové zastávce u Zdislaviny zahrádky. Na tyto dvě akce
jsme opět podali žádost o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury. Třetí akcí je výstavba hřiště a parkové
úpravy u základní školy ve Velkém Grunově.
Nevím, jestli jste si všimli, že dočasně zmizel křížek z návsi
u základní školy. Bude důkladně restaurován a na své místo
se vrátí koncem školního roku. Kalendář obce, který jsme
vydali k výročí 665 let obce a který je stále v prodeji, jsme
také přihlásili do celostátní soutěže. Soutěž pořádá
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a všechny přihlášené
kalendáře budou vystaveny na veletrhu REKLAMA
POLYGRAF 2017 v Praze. Konkurence je velká, ale
důležité je zúčastnit se. Máte-li zájem, můžete ho podpořit
svým hlasem v anketě hlasování veřejnosti na stránkách
www.kalendarroku.cz do 14. 4. 2017. V tomto čísle najdete
spoustu pozvánek na různé akce, které jsou naplánované na
duben a květen. Věřím, že se na některé z nich určitě
potkáme. Přeji Vám požehnané a klidné velikonoční svátky,
plné sluníčka, pohody, lásky a po celý rok pevné zdraví.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

Nenechte si ujít:
● Jarní otevírání stezky Hastrmanů v sobotu 8. dubna ● Koncert skupiny Oboroh v pátek 14. dubna od 17:00 v Oáze
● Fotbalové utkání se starou gardou Bohemians Praha v sobotu 15. dubna od 13:00 ● Vítání občánků v neděli 23. dubna od 14:00
v obřadní síni OÚ ● Brnišťský půlmaraton v sobotu 29. dubna, od 10:00 start na Lesním zátiší ● Ochotnické divadelní představení
v sobotu 29. dubna od 19:00 v KD Brniště ● Pálení čarodějnic v neděli 30. dubna, v 18:30 sraz na návsi ● Rybářské závody pro
dospělé v pondělí 1. května od 6:00 na rybníku Vratislav ● Rybářské závody pro děti v pondělí 8. května od 6:00 na rybníku Vratislav
● Den matek v sobotu 13. května od 18:00 v KD Brniště ● Dětský den v Brništi v sobotu 27. 5. od 14:00 na Lesním zátiší
● O putovní pohár starosty v neděli 28. května od 10:00 na střelnici ● Den dětí v sobotu 3. června od 13:00 u Grunováčku
● Kuličkiáda v neděli 4. června od 15:00 u rybníka Vratislav ● Noc kostelů v pátek 9. června

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Z jednání zastupitelstva
dne 1. 3. 2017
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Pozvánka

V tvořivé atmosféře projednali a schválili zastupitelé:

Jednání zastupitelstva se uskuteční

- plán odpadového hospodářství, který byl bez výhrad
posouzen odborem ŽP LK
- zprávu lesního hospodáře o hospodaření s obecními lesy
- program rozvoje obce Brniště na léta 2017 – 2021
- dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s městem Stráž pod
Ralskem na společný výkon přenesené působnosti na
úseku přestupků

ve středu 26. 4. 2017 od 17 hodin
v zasedacím sále obecního úřadu.

V jednání informoval starosta o zaslání finančního příspěvku od Ministerstva dopravy ČR na opravu mostů, a to
částku 3.309.494 Kč, dále pak o kolaudaci vodovodu
TREND.

Letní otevírací doba sběrného dvora:

Následně starosta informoval zastupitele a přísedící občany
o kolaudaci mostů M 07 a M 08, o finančním zajištění
staveb na tento rok, o kolaudaci fotbalových šaten a o závěrečném auditu KÚ.

čtvrtek od 9:00 do 14:00 h

úterý od 12:00 do 17:00 h

sobota od 14:00 do 18:00 h

místostarosta Igor Jediný

Výroční zpráva obce Brniště za rok 2016
Činnost samosprávy
ZO zasedalo na 11 zasedáních a přijalo 158 usnesení.
Rozpočet obce na rok 2016 byl schválen dne 16. prosince
2015 usn. č. 127/2015 jako schodkový ve výši příjmů
16.610 tis. Kč a výdajů ve výši 23.296 tis. Kč. Schodek ve
výši 6.686 tis. Kč byl kryt přebytky hospodaření minulých
let. Během roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření
v návaznosti na zapojení dotací a s ohledem na vývoj
příjmové a výdajové stránky.
Rozpočet po úpravách
Příjmy 23.914.923 Kč
Výdaje 34.965.923 Kč

skutečnost 26.734.524 111,8 %
skutečnost 28.455.119 81,4 %

Dotace a příspěvky
557 tis. Kč od úřadu práce na aktivní politiku zaměstnanosti
62 tis. Kč z programu péče o krajinu - úprava lip u kostela
sv. Mikuláše
2.618 tis. Kč ze SFDI na vybudování chodníku Brniště II.
22,5 tis. Kč od obcí Pertoltice p. R. a Noviny p. R. na
činnost JSDH
3.309 tis. Kč do Ministerstva dopravy na obnovu místních
komunikací po povodních – 2 mosty
250 tis. Kč z Ministerstva kultury na obnovu kaple P. Marie
ve Velkém Grunově
66 tis. Kč na volby do zastupitelstev krajů
67 tis. Kč z dotačního fondu LK na nákup setů dýchacích
přístrojů pro JSDH Brniště
Pohledávky a závazky
Krátkodobé pohledávky činily 1.172 tis. Kč, závazky vč.
dlouhodobých 1.551 tis. (vše ve lhůtě splatnosti).
Oblast majetku
Obec nemá žádné úvěry a neručí žádným svým majetkem.
Nejvyšší meziroční nárůst byl na účtu stavby, kde se nově

zařazovaly stavby mostů, kabin na hřišti ve Velkém
Grunově a zokruhování vodovodu Trendy Brniště a hřiště
v Luhově.
Větší realizované akce z rozpočtu obce
Chodník Brniště II. etapa - celkové náklady 4.482 tis. Kč
Výstavba kabin na hřišti ve Velkém Grunově - 2.983 tis. Kč
Výstavba hřiště v Luhově a vybavení herními prvky - 1.361
tis. Kč
Výstavba mostů M-07 u pily v Brništi a M-08 ve Velkém
Grunově - 3.894 tis. Kč
Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků na kapli P.
Marie ve V. Grunově – 505 tis. Kč
Zokruhování vodovodu Trendy v Brništi - 769 tis. Kč
Odvodnění části místní komunikace v Brništi (u č.p. 144)
- 199 tis. Kč
Životní prostředí
Probíhala údržba veřejné zeleně, ošetřeny byly lípy u
kostela sv. Mikuláše v Brništi a několik dalších stromů
v katastru obce.
Sběrný dvůr plní svůj účel a je občany využíván stále více.
Za rok 2016 bylo z obce předáno oprávněným firmám 6,3 t
nebezpečného odpadu, 17 t skla, 25,6 t plastů, 26 t papíru,
30 t biologicky rozložitelného odpadu, 418 t dalšího směsného odpadu a 61 tun objemného odpadu.
Základní a mateřská škola
V pěti třídách základní školy učí 6 paní učitelek a navštěvuje ji 47 žáků. V mateřské škole jsou 2 oddělení. O 32
dětí se starají 2 paní učitelky.
Občané
V loňské roce se v obci narodilo 24 dětí, zemřelo 8 občanů.
K 31. 12. 2016 mělo Brniště 1333 obyvatel.
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s historikem Ladislavem Smejkalem
O práci tu jistě nebyla nouze, jak rolníci nakládali se
svými produkty? Byla tu práce i v jiných oblastech
kromě hospodářství a obdělávání půdy?
Na konci 19. století vozili rolníci mléko do družstevní
mlékárny ve Velkém Grunově a obilí nechávali semlít
v Jáchymovském mlýně. V zimě se tu po chalupách před
rokem 1850 hodně tkalo. Po roce 1870 přijímali mnozí
obyvatelé domácí práci z Fischelovy továrny na ohýbaný
nábytek v Mimoni. Vyplétali sedáky židlí a opracovávali
záhyby tyčí, z nichž se sestavoval sedací nábytek. Až do
roku 1906 docházeli někteří místní pracovat do cihelny
v Postřelné, která potom zanikla.

V minulém čísle Zpravodajství jsem vám slíbila, že
s panem Ladislavem Smejkalem, dlouholetým pracovníkem českolipského muzea a autorem mnoha
vlastivědných publikací, vzpomeneme a popovídáme nejen
o Brništi, ale také o dalších obcích.
Tentokrát to bude o Luhovu, viďte pane Smejkale?
Tato vesnice se v dějinách přece jen něčím vyjímá. Uchovala si od nejstarších časů slovanské pojmenování. České
slovo luh už v běžné mluvě ani neužíváme, ale vzpomeneme si přece na slavnou symfonickou báseň Bedřicha
Smetany „Z českých luhů a hájů“. Název obce signalizuje
velmi dávnou minulost vesničky na pasece. Také její
německý název zůstával pořád stejný, tedy Luh. Smůlou ale
je, že první dochovaná zpráva o Luhově jako součásti
strážského panství je až z roku 1481. Snad ves vznikla
a časem zanikla a byla založena znovu.
Kdo obcí projíždí, nemůže přehlédnout malou kapličku
v blízkosti silnice…
Kaplička je nejstarší stavbou z roku 1739, na začátku 20.
století byla přestavěna. Uchovávala drobné ostatky dvou
zapomenutých světců. Prvním byl Adaukt. Původně to nebylo ani osobní jméno. V neznámé době, asi ve 3. století,
byl v Římě odsouzen kněz Felix. Když byl veden na popravu, ozval se někdo v davu, že je také křesťan a chce zemřít
za Ježíše Krista. Vojáci ho popadli a ani se neptali na jméno.
Popraven byl jako „ten další“, což v latině znělo adauktus.
Druhým světcem byl svatý Severin, který byl misionářem
v 5. století.
Kde se ty ostatky tady vzaly?
Přivezla je zákupská paní Anna Marie Toskánská a podělila
jimi a dalšími památkami kdejaké posvátné místo. Památky
v podobě ostatků získala darem od papeže, byly především
z římských katakomb. Zahrnovaly třeba i kousky omítky.
Pojďme ale k časům ne tak minulým…
Přeneseme-li se do časů novějších, zjistíme, že Luhov nebyl
nikdy velkou vesnicí. Počet obyvatel přesáhl nejvíce 200
duší. Také výměra půdy zdejších rolníků nebyla nikdy příliš
velká. Sedláků bylo v 19. století sotva jen deset. V dřívějších časech byli zdejší poddaní přikázáni robotou na statek
Sedliště nad obcí. Ten nejdéle drželi Hartigové z Mimoně.

Co další významné osobnosti našich dějin?
Historickou památkou byla pamětní deska, vypovídající
o tom, že se zde roku 1778 zastavil na inspekční cestě císař
Josef II. Tehdy prý vystoupil na Tlustec a zdůraznil, že tento
vrch je klíčovým bodem při obraně vlasti před Prušáky.
Desku dal vsadit majitel usedlosti čp. 16 na svůj statek.
Luhovští měli svoje zkušenosti také s císařskými vojáky.
V roce 1757 tudy táhla rakouská vojska, která v červenci tři
dny obléhala Jablonné. Prusové byli ze země vytlačeni.
Později ještě minimálně dvakrát se v Luhově ubytovali
císařští husaři.
Do paměti obce se zapsal také nebohý korunní princ Rudolf,
který v doprovodu zdejšího myslivce v roce 1882 lovil na
Tlustci.
Obec zkrátka v té době opravdu žila, viďte?
Při jubileu 60 let vlády císaře Františka Josefa I. v roce
1908 bylo v Luhově zasazeno osm císařských ovocných
stromů. V onom památném roce dostalo také každé zdejší
školní dítko vkladní knížku se vkladem tři koruny z prostředků obce. Zajímavé je, že Luhovští měli svou spolkovou
záložnu, která vznikla v roce 1895 jako první na mimoňském okrese.
V roce 1945 došlo k výměně obyvatelstva…
Na místa německých rolníků přišli čeští. Jedním z nich byl
také František Kněžík (1911 - 1991). Pocházel z Divišova
na Benešovsku. Měl zemědělské vzdělání a byl vášnivým
čtenářem. Do nového domova si přinesl spoustu agrární
literatury, příruček a katalogů zemědělského náčiní. Do
Luhova přišel s matkou a hospodařil na malé výměře. Stal
se významným sadařem a včelařem. Sbíral drobné hospodářské nářadí a různé staré potřeby z dávné rolnické
domácnosti. Ještě během svého života dal některé trofeje do
muzea. Vstupu do JZD se bránil. Byl dokonce odsouzen za
špatné plnění dodávek na několik měsíců do vězení.
Naštěstí ho zachránila amnestie udělená prezidentem Zápotockým. Potom pracoval na statku Sedliště.
Vážený pane Smejkale, velmi Vám děkuji za nahlédnutí
do historie obce Luhova. Věřím, že informace budou
poutavé jak pro jeho dnešní obyvatele, tak pro ostatní
čtenáře. A společně se budeme těšit na třetí díl našeho
povídání, který příště bude o Velkém Grunově.
Ať Vás provází pevné zdraví a máte stále hodně energie
pro Vaši badatelskou práci.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Z PODRALSKÉHO FONDU
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Ohlédnutí za minulým měsícem
V měsíci březnu zvídavé děti strávily sobotu s mikroskopem. Proběhl totiž další „Malý vědec“, tentokrát na
téma „Pohyb“. Zkoumal se pohyb buněk, zvířat i lidí. Další
zajímavou akcí Ekocentra bylo divadelní představení Kytlického ochotnického spolku, který přijel s komediální
inscenací Pavla Landovského „Hodinový hoteliér“. Měsíc
jsme uzavřeli sobotou s „Ukliďme příkopy“. Děkujeme
všem příznivcům a myslím, že v měsíci dubnu se máme
rozhodně na co těšit.

Ukliďme příkopy 2017 v Brništi

Ekokroužky a relaxační večery
8. 4. Otevírání stezky hastrmanů – tradiční jarní
procházka, akce pro rodiny s dětmi
11. 4. Ekokroužek - Velikonoce - svátky jara
13. 4. Relaxační a tvořivý večer - Velikonoční pečení
a posezení
18. 4. Ekokroužek - Exkurze - včelín
20. 4. Relaxační a tvořivý večer - Výroba náušnic z plastu a korálků
22. 4. Den Země ve Velkém Valtinově - akce pro rodiny
s dětmi a širokou veřejnost
24. 4. Relaxační a tvořivý večer - Keramika s Janou
Glaserovou
25. 4. Ekokroužek - Vyrob si čarodějnici!

27. 4. Seminář pro pedagogy od 9.30
v Ekocentru Brniště
29. 4. Propesko Brnišťský půlmaraton - 4. ročník

V sobotu 25. 3. 2017 proběhla v naší obci tradiční jarní
úklidová akce „Ukliďme příkopy“. Také letos jsme byli
zapojeni do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Díky
zapálení všech účastníků se opět podařilo ulevit našemu
okolí od odpadků, a spojit tak příjemnou jarní procházku
s užitečnou činností. Odměnou pro všechny sběrače bylo
závěrečné opékání buřtů v areálu Zátiší, kde si zájemci
mohli vyzkoušet také střelbu ze vzduchovky. Zpestřením
celého programu pak bylo vyhlášení nejkurióznějšího nalezeného odpadku. Každý zúčastněný si z akce odnesl malou
památku v podobě barevného odznáčku s logem „Ukliďme
Česko“.

sportovní akce pro celé rodiny
2. 5. Ekokroužek – K čemu slouží bylinky?
4. 5. Relaxační a tvořivý večer - Plastové dekorace
s Ivou Erbenovou
9. 5. Ekokroužek - Tradiční den matek
11. 5. Relaxační a tvořivý večer - Výroba sirupů s Ivou
Hollanovou
16. 5. Ekokroužek - Herbář
23. 5. Ekokroužek - Sběr úrody, práce na zahrádce
25. 5. Relaxační a tvořivý večer - Smalt se Zuzanou
Špinkovou
30. 5. Ekokroužek - Den dětí
Více informací naleznete na webu www.ekocentrumbrniste.cz,
nebo na facebooku Podralský Nadační Fond ZOD.
Těšíme se na Vás a krásné dny přeje
Kateřina Filingerová, Tým PNF ZOD

Pravidelný program

Velké poděkování patří organizátorům akce „Ukliďme
Česko“ a firmě AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. za
poskytnutí nezbytných pytlů a rukavic, firmě Prominent CZ
s.r.o. za věcný dar v podobě uzenin na opékání, panu
místostarostovi Ing. Igoru Jedinému za organizační vedení
akce a v neposlední řadě také všem účastníkům za skvěle
odvedenou práci.
Tým Podralského nadačního fondu ZOD

Pondělí
• Klub Hastrmánek od 9.00 - Kavárna pro maminky
s dětmi na ředitelství ZOD
• Jóga od 17.30 v Ekocentru
Úterý
• Ekokroužek od 15.30 na Ekocentru
Středa
• Klub Hastrmánek od 9.00 - Výtvarka pro nejmenší na
ředitelství ZOD
• Cvičení pro maminky s dětmi od 16.00 na Ekocentru –
NOVINKA OD 5. 4. 2017
Čtvrtek
• Relaxační a tvořivý večer od 16.00 na Ekocentru

Aktivity Ekocentra Brniště jsou podpořeny Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014-2020, z Fondu malých projektů ERN a Libereckým krajem.
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Co prožíváme nejen ve školních lavicích
Březnové akce pro děti byly opravdu zdařilé. S občany
Brniště oslavily děti masopust, o bylinkách a jejich blahodárných účincích se dozvěděly v Ekocentru Brniště a ještě
se seznámily nejen s těžbou čediče na Tlustci, ale i se složením a vznikem tohoto unikátního kopce a s jeho faunou
a flórou. Za tuto opravdu poučnou exkurzi děkujeme vedení
Kamenolomu Brniště a jmenovitě též panu Jedinému za
perfektní organizaci.
V dubnu se škola těší na nové prváčky, kteří se přijdou
zapsat hned začátkem tohoto měsíce. S dětmi se paní
učitelky chystají do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze
a ještě si pak prohlédnou různé exponáty v Národním
technickém muzeu. 4. a 5. třída se také zdokonalí v předpisech na dopravním hřišti v České Lípě.
A co nás čeká ještě? Tak o tom zase příště.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
při ZŠ a MŠ Brniště se koná
ve dnech 2. 5 - 5. 5. 2017
vždy od 11.00 do 15.00 hod.
v budově MŠ v Brništi.
Přijímací řízení je vypsáno pro děti, které
do 31. srpna 2017 dosáhnou věkové hranice tří let.
Mgr. Věra Tvrdíková, ředitelka ZŠ a MŠ Brniště

Autorkou obrázku na titulní straně je Daniela Švarcová ze 4. třídy.

Výlet na Tlustec

Minulý týden jsme jeli na zajímavý a poučný výlet na
Tlustec. Dojeli jsme do areálu a tam nás přivítal moc milý
pán. Byl to ředitel těžby na Tlustci. Všechno nám vysvětlil
a hned potom jsme autobusem dojeli k lomu. Přijel tam za
námi i vulkanolog a vyprávěl nám, jak vznikl Tlustec.
Zapamatovala jsem si, že Čechy byly před milióny let zalité
mořem, pod ním bylo hořlavé magma, které se dostávalo na
povrch. Povrch byl studený a magma velice horké, nějak to
na sebe zapůsobilo a vznikla z toho sopka, která po několika tisíciletích vyhasla. Ještě nám vyprávěli, že ke stádu
muflonů se připojil kozel, který si tam spokojeně žije. Výlet
se mi moc líbil a děkuji všem, kdo ho pomohli uskutečnit.
Markétka Matysová, 5. tř.

Minulý týden jsme díky panu Jedinému a paním učitelkám
jeli na Tlustec. Pod kopcem nás uvítal pan Čech a vyprávěl
nám, jak se tam těžil čedič, ale teď zrovna je proces těžby
pozastaven. Cestou nahoru do lomu jsme viděli spoustu
čediče. V lomu na nás čekal vulkanolog a vyprávěl nám
o rozloze Tlustce, a jak vznikl. Poté nám Míša z Ekocentra

vyprávěla o orlovi mořském a dokonce jsme se dozvěděli,
že tam žijí ovce a mufloni. Také je tam kámen přání, u
kterého jsme náš výlet zakončili. Výlet to byl suprový, jsem
ráda, že jsme se na Tlustec dostali.
Amálie Georgieva, 5. tř.
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Poznatky z historie – Mlékárna ve Velkém Grunově
Na počátku jara jsme si už zvykli, že se objeví čápi na
komíně bývalé grunovské mlékárny. Jestlipak vědí naši milí
návštěvníci, kdo se jim postaral o tak úžasné zvláštní bydlení, které ční až do nebes?
Je to již velmi dávno, před více než sto lety, kdy se ve Velkém Grunově budoval velice zvláštní, v té době moderní
objekt, kde se po mnoho let z dováženého mléka vyráběly
mléčné výrobky - „Grunovská mlékárna“.
I když od té doby celý prostor rozsáhlé stavby chátral,
poměrně zachovalá hlavní budova nás udivuje svým
pozoruhodným vzhledem a její historii se zájmem můžeme
poznat z grunovské kroniky. Dozvídáme se, že se o mlékárnu zasloužili sedláci, kteří založili Mlékárenské družstvo a to nejen grunovští, ale i sedláci z Kamenice, Pertoltic, Brniště, Hlemýždí, Jáchymova, Luhova a Tlustce. Na
tehdejší dobu to byl dost složitý a odvážný projekt.
Dne 17. října 1900 byla mlékárna dokončena a dána do
provozu. Stavební náklady - stavba a nákup pozemku, stroje
a movité jmění - v souhrnu vyšly na 71 000 ÖK (tehdy
měnových jednotek). Počet členů družstva stoupl během
dvou let z 55 na 132. Sedláci měli možnost do grunovské
mlékárny dodávat mléko a získat nazpět máslo, tvaroh,

podmáslí a odstředěné mléko. V roce 1902 činila celková
dodávka mléka 1 183 000 kg, s denním průměrem 3 242 kg
a tučností 3,85 %. Máslo vyrobené v grunovské mlékárně
bylo velmi dobré kvality a bylo dodáváno do okolních měst,
hlavně do Liberce. Při prémiovém hodnocení másla dopadlo velmi dobře a obdrželo v Praze a v Ústí nad Labem
bronzovou medaili. 29. 11. 1903 získalo 1. místo v hodnocení v Budějovicích. Historie nám podle kroniky fakticky
prokázala, že si grunovské Mlékárenské družstvo s mlékárnou zaslouží obdiv a uznání za produkci mléka ve zdejší
obci v minulosti.
V civilizované společnosti je zvykem si historických staveb
vážit a udržovat je pro budoucnost v dobrém stavu. Proto se
vedení obce Brniště rozhodlo grunovskou mlékárnu zrekonstruovat a opravit. Po výměně střešní krytiny v loňském
roce budou další práce na opravách postupně pokračovat.
Historie jako by se opakovala, když si spokojeně uvědomujeme, že v současnosti, v roce 2017, si obdiv a uznání
zaslouží i produkce mléka místního Zemědělského obchodního družstva v Brništi, za kterou získává významná
ocenění v celé naší zemi.
Iva Tomková, kronikářka

ZE ŽIVOTA V OBCI
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SŽ „ EVA“ PŘIPRAVUJE
neděle 30. 4. 2017
TRADIČNÍ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sraz čarodějnických masek a ostatních účastníků na
návsi u obchodu v 18:30 hod.
Čarodějnická stezka ve spolupráci s nadačním fondem
ZOD Brniště připravena, občerstvení též.
neděle 1. 10. 2017
VÝLET ZA PAMÁTKAMI
Pojedeme busem, navštívíme zámek a hrobku Albrechta z Valdštejna v Mnichově Hradišti, a poté se
přesuneme do pivovaru Klášter na exkurzi spojenou
s obědem.
Cena zájezdu je 170 Kč + 300 Kč na vstupy.
Přihlášky + platbu za zájezd 170 Kč do konce
července u Květy Kupkové v obchodě.
Děti školou povinné mohou jet.
Podrobnosti o odjezdu budou včas oznámeny.

Sbor dobrovolných hasičů Brniště

Posil naše řady SDH + JSDH
Je ti 18 a více let?
Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat ostatním obyvatelům v nouzi?
Přijď mezi nás a staň se členem Sboru dobrovolných hasičů Brniště. Naučíš se základům hasičiny
při pravidelných školeních pořádaných jak na zbrojnici, tak i u profesionálních hasičů HZS.
Postupně budeš vycvičen na činnosti nutné pro hašení požárů, evakuaci a záchranu osob, poskytnutí
předlékařské pomoci, obsluhu požárních čerpadel, použití radiostanice, práce s nejmodernější
technikou, obsluhu a údržbu požárních vozidel, obsluhu motorových pil, použití vzduchových
dýchacích přístrojů atd.
Pokud máš zájem nebo jakýkoliv dotaz, přijď mezi nás v pátek od 16:00 do 17:00 h do hasičské
zbrojnice v Brništi.

Rádi uvítáme každého zájemce o toto náročné poslání, neboť „hasič jde tam,
odkud ostatní utíkají.“
I ty můžeš být tím, kdo zachrání třeba lidský život
nebo uchrání majetek před přírodními živly.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Obec Brniště
ve spolupráci s kulturní komisí
a základní školou pořádá

oslavu Dne matek
v sobotu 13. května 2017 od 18:00 hodin
v KD Brniště

Můžete se těšit na:
kulturní
vystoupení našich dětí
°
° občerstvení
hudbu
k
poslechu
i tanci „Druhá míza”
°

16. března 2017
v úctyhodných 98 letech
zemřela paní
Anna Řeháčková.
Do Velkého Grunova přišla v roce 1945.
Téměř do sedmdesáti let
pracovala jako školní kuchařka
a v obci prožila skoro celý svůj život.

Doprava autobusem
s odjezdem v 17.30 z Luhova
a v 17.45 od KD Velký Grunov.

Jak je to se svátkem matek?
O druhé květnové neděli dávají děti dárek maminkám.
Taková je většinou podoba svátku, který je oslavou mateřství a v různých podobách se slaví už od starověku. Kořeny lze vypátrat například v římské oslavě mateřství, která
připadala na první březnový den. Nazývala se Matronalie
a byla zasvěcena bohyni Juno, ochránkyni vdaných žen
a nastávajících rodiček. Dalším projevem byl od šestnáctého století tzv. „Mothering Sunday“. Šlo o křesťanský
svátek, kterému byla určena čtvrtá neděle od začátku půstu.
Sloužící tehdy dostávali den volna, aby mohli navštívit svůj
domovský kostel (mothering church), jinými slovy místo,
odkud pocházeli a kde žily jejich matky a rodiny. Mladší
lidé cestou trhali květiny, které přinesli buď do kostela,
nebo své matce. Ve Velké Británii a Irsku přetrvalo toto
časové vymezení svátku a dnes v tento den slaví tradiční,
světský svátek matek.
S historií tohoto svátku se pojí dvě jména. Nejprve americká sociální aktivistka Julia Ward Howeová, která v roce
1870 vyzvala ženy ke sjednocení proti válkám ve svém
Provolání ke dni matek. V následujících letech se pak
pokusila ustanovit konkrétní datum pro Den matek, ale neuspěla. Opravdovou zakladatelkou se stala až Anna Marie
Jarvisová, která zavedení svátku matek prosazovala k památce své vlastní, která se zasloužila o pracovní kroužky,

kde byla nabízena sanitární a zdravotní pomoc. Poprvé
slavila roku 1907 v úzkém kruhu přátel, v následujících
letech však bojovala o oficiální uznání. O rok později se
oficiálně slavil v kostele v Graftonu. Roku 1910 se o veřejné oznámení svátku postaral guvernér Západní Virginie.
Společný návrh amerického Kongresu pak roku 1914 stvrdil prezident Woodrow Wilson. Druhá květnová neděle se
stala dnem, který je věnován matkám.
Od roku 1923 se zásluhou Alice Masarykové dostal i na
české území. Později byl upřednostňován Mezinárodní den
žen. V současné době v Americe, Německu, Rakousku či
České republice se svátek slaví druhou neděli v květnu.
Velká Británie a Irsko dávají přednost čtvrté neděli půstu.
V Rusku se udržuje až poslední neděli v listopadu.
V některých zemích je však svátek pevně svázán s konkrétním datem - v Polsku se slaví 26. května.
V současné době je milé, že řada žen obdrží kytičku jak na
8. března (k Mezinárodnímu dni žen), tak i druhou neděli
v květnu (na Den matek). A nezapomínejme i muži mají
svůj svátek.
Z dostupných veřejných zdrojů připravila
Mgr. Daniela Pastorková
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Jarní sezóna začíná s novým zázemím
Máme tady nový rok a s ním také jarní část soutěží. Letošní
rok jsme zahájili plesem, který se snad povedl, jen mohla
být větší účast. V kádru dospělých hráčů došlo k malým
změnám. Do Zákup odešel Pavel Stand, tým naopak posílil
Karel Mráka ze Skalice a do soutěže se zapojí také Matěj
Slabyhoudek, který dosud hrál v Jablonném. Letos už jsme
odehráli jeden přátelský zápas s týmem Machnína. Hrálo se
na umělé trávě v Liberci Harcově a naši hráči prohráli 0:2.
První jarní zápas o body přišel na řadu doma 25. března
proti Lindavě.
Všechny naše příznivce a diváky zveme 15. dubna na
slavnostní a oficiální otevření nových kabin na hřišti ve
Velkém Grunově. Na tuto akci máme pozváno družstvo
staré gardy Bohemians Praha, se kterým od 13:00 hodin
sehrajeme zápas. Zároveň touto cestou chceme OÚ
poděkovat za stavbu nových šaten.

Večerní setkání
Grunovský pejskař vpodvečer potká tlupu jedoucích
cyklistů.
Chodívám každý večer se psem a několikrát jsem vás už
viděl v pondělí projíždět z Grunova do Brniště, tak si
říkám: Co je to za roj světlušek?
Z dálky se vám můžeme zdát jako roj světlušek, ale jsme
jen obyčejní skauti, kteří jezdí na své schůzky na kolech.
Dnes vám to moc nejede, že tady postáváte takhle v
chumlu?
Tak jako lidé nejsou dokonalí, tak i kola, na kterých jezdíme, se občas porouchají. Když se něco takového stane při
naší cestě, vzájemně si pomůžeme. To je i jedna z našich
skautských zásad. Jeden druhému pomáháme, chráníme se
a stojíme při sobě. To nám připomíná i náš pozdrav, kterým
se vítáme při zahájení každé schůzky. Učíme se tak budovat
mezi sebou dobré a přátelské vztahy.
Na co vlastně trénujete?
Jelikož nejsme žádné padavky, tak se nenecháváme vozit
auty, ale na přesun do Grunova využíváme našich kol. Asi
dvoukilometrová trasa, kterou jezdí skauti bydlící v Brništi,
je velmi příjemným začátkem schůzky. I přes věkový rozdíl
dětí zvládáme jezdit v uspořádaném uskupení a navzájem si
neujíždíme.
Co tam celou dobu děláte?
Každou schůzku děláme trochu něco jiného. Zrovna dnes
jsme odlévali stopy zvířat a jindy jsme zase luštili šifry.
Vždycky si ale velmi rádi zahrajeme společné hry, při
kterých můžeme ukázat, co v nás je, a také naopak zjistit,
v čem moc nevynikáme. Na schůzkách si užijeme hodně
zábavy a různých zážitků.
Jak jste to tam letos v té zimě a zapadaní sněhem
vydrželi?
V zimě nám chyběla kamna, která jsme však nahradili plynovou lahví s topným tělesem. Chatu jsme na podzim
opravili tak, abychom v ní dokázali pobýt i přes zimu, kdy
jsme většinu času trávili spíše uvnitř. Ven jsme vycházeli jen na krátké, většinou noční, hry, které se dají hrát jen
v tomto období.
Co plánujete na jaro?
Na jaro chystáme výpravu, víkendovku i přespávačku na již
zmiňované chatě. A samozřejmě naše pravidelné schůzky.
Tak to vám přeju, ať vám ten elán dlouho vydrží.
Lef

Rozpis jarní části dospělých:
16. kolo Brniště – Lindava
25. 3. 15:00
17. kolo Tuhaň – Brniště
1. 4. 16:00
18. kolo Brniště – Zahrádky
8. 4. 15:00
19. kolo volno
20. kolo V. Valtinov – Brniště
23. 4. 15:00
21. kolo Brniště – N. Oldřichov
29. 4. 15:00
22. kolo Okna – Brniště
6. 5. 17:00
23. kolo Brniště – Horní Libchava
13. 5. 15:00
25. kolo Brniště – Noviny
20. 5. 15:00
26. kolo Loko Č. Lípa B – Brniště
27. 5. 17:00
27. kolo Brniště – Pertoltice
3. 6. 15:00
28. kolo Polevsko – Brniště
7. 6. 17:00
29. kolo Brniště – Kunratice
10. 6. 15:00
30. kolo Cvikov B – Brniště
18. 6. 17:00
24. kolo Mimoň B – Brniště
24.6. 17:00
Starší žáci zatím trénují a v neděli 26. 3. odehráli přípravný
zápas v Mimoni.
Rozpis jarní části:
11. kolo Brniště – Jestřebí
9. 4. 10:00
12. kolo Horní Libchava – Brniště
15. 4. 10:00
13. kolo Brniště - Cvikov
22. 4. 10:00
14. kolo Doksy – Brniště
29. 4. 10:00
Po tomto kole dojde k přelosování, a to na 1. až 4. místo,
pak 5. až 8. místo. Uvidíme, jaké místo naši hráči obsadí.
Potom dáme vědět nové termíny a soupeře.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu
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BRNIŠŤSKÝ MASOPUST

Oznámení pro rybáře Brniště, Luhova
a Velkého Grunova
Rybářská sezóna bude zahájena 1. května závody
dospělých.
V roce 2016 bylo chyceno na rybníce Vratislav:
121 kaprů
12 amurů
10 štik
1 úhoř
1 okoun

o váze 311,00 kg
o váze 27,86 kg
o váze 27,00 kg
o váze 3,00 kg
o váze 0,70 kg
Správce rybníka B. Eliáš

Jaký byl Masopust 2017
4. března se uskutečnil již pátý ročník masopustního průvodu, spojeného se zastávkou u obecního úřadu. Tam starosta
„udělil povolení k průchodu obcí a provádění taškařic“.
Další zastávkou byla zahrada mateřské školy, kde s programem vystoupily naše děti. Třetí závěrečná zastávka byla
před kulturním domem v Brništi. Celou cestu a i před kulturním domem k poslechu i k tancování hrálo Řehečské
kvarteto, rozšířené o buben a klarinet. Mnozí si i dobře
s muzikou zazpívali. Účastníci si pochutnali na zabijačkových dobrotách, tradičních koláčích a koblihách, které připravily paní kuchařky z mateřské školy. Že masek, ať dět-

ských či dospělých, nebylo málo, svědčí počet rozdaných
malých dárků v podobě odznáčku a pohledu obce Brniště.
Rozdáno bylo více než 100 kusů. Na bezpečnost při průchodu dohlíželi naši hasiči. Pro děti byl na sále připraven další
kulturní program, na kterém si děti zařádily. Co letos chybělo? Večerní zábava. V loňském roce se jí zúčastnila hrstka
jen asi 20 lidí. Tak spíš ani nechyběla.
Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli či se jí
v masce účastnili. Všichni se určitě dobře bavili. Zase za
rok na shledanou!
„Váš masopust doprovázející koník”

POZVÁNÍ
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DIVADELNÍ SOUBOR
V BRNIŠTI
vás srdečně zve na duchařskou komedii
Johna Patricka

POHLEĎ
A BUDEŠ UDIVEN
v sobotu 29. dubna 2017 od 19 hodin
Hrají:
Milo Alcott, spisovatel
Pan Wingate, poradce
Daisy Durdleová
Robert Dorsey, lékař
Minnetonka Kvítek, Indiánka
Kenneth Moorr, pianista
Honney Wainwrightová
Jack McDougal

-

Režie a nápověda

- Libuše Horáčková

Tomáš Toráň
Lukáš Kozačka
Tereza Horáčková
Robin Horáček
Hana Toráňová
Stanislav Joha
Zina Helisová
Vladislav Vaniš

Odehrává se v současné době v knihovně Milo Alcotta,
kde ho navštíví zajímaví hosté.

Zajímavost

V okolí Brniště byla nalezena vzácná houba, kterou mykolog
z Vlastivědného muzea v České Lípě určil jako ohnivec
rakouský nebo dokonce jako ohnivec jurský. Bezpečně je lze
od sebe odlišit jen mikroskopickým zkoumáním. Roste
v malých skupinách v předjaří a začátkem jara na mrtvém
dřevě listnáčů.

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, vítání
občánků a masopustu. Najdete zde informace obecního
úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 22. května 2017. 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. dubna 2017 nákladem 500 ks.

