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V tomto čísle najdete
Rozhovor s nejstarší obyvatelkou Brniště
Střípky z historie Luhova
Děti píší o prázdninách
Konec Klokánku v Brništi

Nenechte si ujít
Díkůvzdání v Oáze v neděli 11. října
Vítání občánků v neděli 8. listopadu
Setkání seniorů v KD ve Velkém Grunově
v pátek 27. listopadu
Mikulášská v sobotu 5. 12. od 13 hod.
v KD Brniště a od 14 hod. v KD Velký Grunov
Adventní koncert v kostele sv. Mikuláše prosinec

Vážení spoluobčané,
tak jak tomu každoročně bývá, po létě přichází opět podzim. Předpokládám, že jste prožili pěkný čas prázdnin nebo
dovolených a přitom načerpali nové síly. Letos jsme si
opravdu užili dostatek sluníčka, vlnu veder a také extrémního sucha. Požáry lesních a polních kultur byly na různých
místech hlášeny téměř každý den. Chtěl bych poděkovat
touto cestou našim hasičům za ostražitost a nasazení při
likvidaci požárů lesa ve Velkém Grunově, Svébořicích a porostu pšenice ozimé v Kamenici u Zákup. Díky jejich rychlému zásahu a součinnosti dalších okolních hasičských
sborů byly škody minimální. V den pětiletého výročí od
povodní 2010 jsme společně s místostarostou a velitelem
hasičů uctili památku obětem těchto povodní. Tato akce se
konala pod záštitou pana hejtmana v Heřmanicích u Frýdlantu, která patřila tehdy mezi nejpostiženější obce v kraji.
Stejně jako loni byl i letošní srpen bohatý na konání kulturních akcí v areálu Lesního zátiší. Vrcholem byly již čtvrté
místní dožínkové slavnosti. Velká návštěvnost a zájem
všech svědčí, že se daří tuto hezkou tradici znovu obnovit.
Příjemnou událostí pro mě je vždy prvního září přivítání
prvňáčků v naší škole. Je velkou škodou a mrzí mě, že ze
dvanácti zapsaných žáčků jich nakonec nastoupilo pouze
sedm. Myslím si, že naše škola má velmi dobré podmínky
a předpoklady kvalitně připravit naše žáky pro jejich start
na vyšším stupni.
Z investičních akcí byla dokončena stavba smíšené stezky pro pěší a cyklisty. Kolaudace by se měla uskutečnit
v průběhu měsíce října. Věřím, že bude hojně využívána

a přispěje ke zvýšení bezpečnosti zdejšího rušného silničního provozu. Záměrem je pokračovat s touto stezkou k Zdislavině zahrádce, a propojit tak Velký Grunov a Hlemýždí
s Brništěm. Pro akci na příští rok se intenzivně připravuje
ke stavebnímu povolení stavba chodníku k mateřské škole
a kulturnímu domu v Brništi.
Byla dokončena realizace akce z dotací Ministerstva životního prostředí ČR Varovný systém ochrany před povodněmi
a přírodními živly Mikroregionu Podralsko II“. Výsledkem
je nový bezdrátový rozhlas pro Luhov, posílení stávajícího
100V rozhlasu v kritických částech obce podél potoků. Dále
nainstalované povodňové čidlo na Panenském potoce, malá
meteorologická stanice a zpracování digitálního povodňového plánu pro Brniště. Připravené jsou ještě pro Nový
Luhov individuální domácí hlásiče.
Zahájení rekonstrukce mostu přes Panenský potok u Pertoltic po povodních 2013 se pozdrželo z důvodu stanoviska
životního prostředí k ochraně vzácné vážky. Od desátého
září opravy již probíhají, termín realizace bude o měsíc
prodloužen, ale vše by se mělo stihnout. V rámci záchrany
historického domu č. p. 109 (bývalá mlékárna) ve Velkém
Grunově, který je majetkem obce, bylo zastupitelstvem rozhodnuto o výměně dožilé střešní krytiny pokud možno ještě
v letošním roce.
Přeji Vám krásné podzimní dny plné pohody a těším se na
setkání s Vámi na kulturních akcích pořádaných ještě do
konce letošního roku.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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Z jednání zastupitelstva
Na svém devátém zasedání dne 26. 8. 2015 zastupitelstvo
obce projednávalo otázky dle schváleného programu.
V rámci realizace změny územního plánu obce č. 1 došlo ke
schválení zadání těchto změn:
a) Změna plochy zeleně soukromé za veřejnou – bývalý
sad u ZŠ ve Velkém Grunově
b) Změna plochy zemědělské za obytnou – u čp. 32 Velký
Grunov, promítnutí skutečného stavu v území do územního plánu a o aktualizaci vymezení zastavěného území
c) Změna plochy mimo aktivní zónu záplavového území
– Glass Metal Brniště, změna funkčního využití uvedených ploch na plochy výroby a skladování – lehký průmysl.
Dále zastupitelstvo schválilo záměr úplatného převodu
pozemků p. č. 1284 o výměře 148 m 2 – ostatní plocha
a 1286 o výměře 32 m2 – ostatní plocha (oba pozemky jsou
fyzicky silnice) vše v k. ú. Velký Grunov, do vlastnictví Libereckého kraje (pozemky budou ve správě Krajské správy
silnic Libereckého kraje) za cenu 40,- Kč za m2 a bezúplatný převod komunikace p. č. 879/10 o výměře 460 m 2
– ostatní plocha v k. ú. Brniště, od Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví obce Brniště. Nadále obec nebude prodávat pozemky sloužící jako komunikace a ponechá si je ve
vlastnictví.

Nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty
spojila brnišťskou náves s prostory Ekocentra

Dále zastupitelé diskutovali o stavu domu čp. 109 ve Velkém Grunově a rozhodli, že se nebude pronajímat volný byt
do doby, než bude byt a dům rekonstruován, k čemuž se
schválilo zahájení přípravných prací. Obec má pozemky,
které byly vyčleněny na stavbu 6 rodinných domů v Hlemýždí. Jakmile bude platné územní rozhodnutí, bude
možné realizovat další práce - bude objednáno geodetické
zaměření a poté vložení do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci
„Smíšená stezka pro pěší a cyklisty Brniště“ a celková cena
po navýšení včetně DPH dosáhla 2.619.802,71 Kč.

Pozvánka
Jednání zastupitelstva obce
proběhne ve středu 4. listopadu
od 17 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Brništi.

Akce varovné systémy pro obec Brniště úspěšně běží, reproduktory jsou již všude namontovány, a probíhají zkoušky,
aby se vše sladilo se „starým“ rozhlasem. V měsíci září proběhne školení na obsluhu tohoto zařízení. Mezi občany v
Novém Luhově, povodňovou komisi a hasiče bude rozděleno 8 ks domovních hlásičů.

Oprava mostu ve Velkém Grunově

Starosta obce informoval, že obsluha Infocentra k 1. 9.
2015 nastupuje na jiné pracoviště a končí s prodejem květin
i s prací v Infocentru. Místnost bude vymalována a posléze
nabídnuta místním spolkům a knihovně na jejich jednání
a zasedání. Pro další turistickou sezónu se pokusíme zajistit
prodej turistických známek a dalších upomínkových předmětů obce v Ekocentru.
I přes zdržení (výskyt vážky - klínatky rohaté) byly zahájeny práce na opravě mostu M 05 Velký Grunov a následně se
bude pokračovat v opravě dalších mostů podle již schváleného plánu. Další diskuse probíhala nad možností vybudování sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve V. Grunově
a na Lesním zátiší v Brništi. Nyní budou osloveny firmy,
aby vytvořily studie k uskutečnění těchto akcí. V roce 2016
bude 60 let od zahájení pořádání poutí. Pro toto výročí je
prozatím návrh od Agentury JV na skupinu No Name, cena
asi 160.000,- Kč. Kulturní komise bude i nadále spolupracovat s agenturou, aby byl program co nejlepší. V letošním
roce byly výdaje na pouť o 120.000 Kč vyšší než příjmy.
V závěrečné diskusi občané dávali podněty na zlepšení
práce zastupitelstva a i nadále se probíral vztah obce a Kamenolomu a. s. Z diskuse na toto téma vyplynulo, že jednání mezi obcí a Kamenolomem nejsou jednoduchá.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Sběrný dvůr - změna provozní doby
Od 1. října nastává zimní období provozu,
otevírací doba SD je tedy:
čtvrtek od 12:00 do 17:00 hod.
sobota od 14:00 do 17:00 hod.

Sbírka použitého šatstva
Diakonie Broumov děkuje všem občanům
Brniště, kteří se podíleli na charitativní sbírce
oděvů pro potřebné.
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Rozhovor s nejstarší obyvatelkou Brniště, paní Annou Řeháčkovou
Kam dnes mířím za rozhovorem? Hned do sousedství
mého domova, kde u jednoho ze svých synů žije nejstarší
občanka naší obce. Je jí paní Anna Řeháčková, a v listopadu oslaví svých úctyhodných devadesát sedm let. Vítá
mě paní sedící v křesle. Hned se zajímá, abych si také měla
kam sednout. A už vypráví o svém rodišti…
Paní Řeháčková, odkud vlastně pocházíte?
Rodiště mám na Mladoboleslavsku v Kosořicích. Kousek
byla Dobrovice, kam jsem chodila do školy. Tatínek si na
vzdělání zakládal a dopřál mi vyššího, chodila jsem tři roky
do měšťanky (v té době – pozn. redakce). Doma jsme měli
hospodářství, dobytek i pole, tak jsem musela pomáhat.
Potom jsem nastoupila, jak to tak bývalo, do služby
v Libicích nad Cidlinou. Domácí měli obchod a pomáhala
jsem, kde bylo zrovna třeba. Tam jsem také poznala svého
manžela. V té době byl vojákem. Bylo to při pouťové zábavě a byla to láska na první pohled. Představil se rodičům,
brzy jsme se vzali a přišly naše první děti.
A brzy pak asi nastalo i Vaše stěhování na sever, do
pohraničí, viďte?
To bylo v roce 1945 s osídlováním pohraničí. Od té doby
jsme začali žít ve Velkém Grunově. Celkem se nám narodilo šest dětí, jeden z chlapců v deseti měsících zemřel.
Vychovali jsme 4 chlapce (Jaroslava, Zdeňka, Ladislava,
Mílu) a jednu dceru (Aničku). Kolem rodiny, domácnosti to
byla spousta práce – praní, vaření, uklízení, práce na
zahradě. Manžel pracoval jako strojní zámečník – to ještě
v Čelákovicích. Ve Velkém Grunově měl potom vlastní dílnu a vyráběl tříkolky. Později pracoval v STS v Jablonném
v Podještědí. Koníčkem mu byla myslivost.
Ale Vy jste se jen nestarala o domácnost, že?
To tedy opravdu ne. Vařila jsem ve školce tady v Grunově
až do svých sedmdesáti let! A že to byla práce tehdy
nelehká! Hodilo se mi, že jsem se vařit naučila už ve své
službě. Obědů se vařilo hodně. Nejdříve to bylo tak, že jsem
na kole jezdila do Mimoně pro potraviny a maso. Tašky
s nákupem, pověšené na řídítkách byly pořádně těžké.
Později jsem jezdila také na druhou stranu do Brniště.
Vzpomínám, že obec později koupila první velkou lednici.
Pak to bylo se zásobováním lepší. Vařilo se jak pro děti, tak
pro učitelky. Ty jsem měla ráda všechny, hlavně Ivu Tomkovou. Pamatuji si ji, když začínala jako mladá slečna. I teď
mě navštěvuje, jako i jiní, co mě znají.
Když jsme byly u toho vaření, co jste ráda vařila a jaká
jídla Vám chutnají?
Už si na oblíbená jídla nevzpomenu, ale při vaření jsem
vařila podle jídelníčků, které byly dány. Vím, že se hlídaly
peníze, abych se do nich vešla. A co mám ráda? Jím všechno, hlavně zeleninu, okurkový salát, brambory, ale i rajskou
omáčku, těstoviny s houbami, vepřové koleno, ovar, i řízek
s bramborovou kaší. Řízek ale už špatně koušu (musí být
nakrájen na drobné kousky pozn. rodiny).

A co Vám paní Řeháčková dělá největší radost?
Víte, já ještě pořád ráda čtu a zajímá mě, co se kde děje.
Zpravodajství čtu pokaždé, když vyjde a luštím křížovky.
Z programů sleduji A-Z kvíz, Zpravodajství v 18.00 hodin,
pořady s Cibulkou, Donutilem a staré filmy (i na sportovní
přenosy se dívá, dodává rodina). Jsem ráda, když přijede
malá Alička, to je pravnučka. A já na stěně si prohlížím na
papíře napsaná jména vnoučat (je jich úctyhodně, pozn.
redakce). Jen škoda, že nechodím ven. Bolí mě kolena, ale
někdy jedeme ven na vozíku.
Vidíte, a já si zrovna vzpomněla, že jsme se viděly
v zimě, když byl masopust. Seděla jste na vozíku a byla
jste až u kulturního domu v Brništi.
To jsem se byla asi podívat na masky. Ale to víte, už mi to
neběhá. A co byly ty tepla, bylo mi dobře doma.
A protože se blížila doba podvečerního sledování
televize, s pí Řeháčkovou jsem se rozloučila. Ač s vyprávěním trochu pomohla rodina, bylo obdivuhodné, na co
vše si vzpomněla. A tak si říkám a ptám se sama sebe,
zda je nějaký recept na dlouhověkost? Určitě to máme
nastaveno každý jinak, genetika přidá své a o stresu,
způsobu dnešního života ani nemluvě. Ale v jednom mě
paní Řeháčková utvrdila – optimismus, pozitivní myšlení a nechovat k nikomu zášť, budou atributy ke spokojenému, dlouhému životu.
Abyste nacházeli tyto hodnoty, vážení čtenáři, Vám
opravdu přeji.
A paní Řeháčkové k listopadovým devadesátýmsedmým
narozeninám – hlavně hodně zdraví. Vždyť ona ví, že by
tu chtěla být do sta!
Pro Zpravodajství připravila Mgr. Daniela Pastorková

Informace ke „Kotlíkové dotaci“ Libereckého kraje
Rada kraje na svém zasedání dne 4. srpna 2015 odsouhlasila
zapojení Libereckého kraje do realizace tzv. „Kotlíkových
dotací“.
V první výzvě bude možné podporu na výměnu zdroje tepla
poskytovat pouze v případě, kdy je stávající objekt vytápěn
kotlem na tuhá paliva. Tato dotace se nevztahuje na výměnu
kamen a krbů. Předpokládané vyhlášení Programu na území
LK bude na přelomu prosince 2015 a ledna 2016.

Více údajů a informací naleznete na stránkách Krajského
úřadu Libereckého kraje:
regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
Žádáme zájemce z řad veřejnosti o výměnu kotle na tuhá paliva, aby kontaktovali administrátora dotace:
Bc. Hanu Čepičkovou, oddělení řízení grantových schémat,
tel.: +420 485 226 579, email: hana.cepickova@kraj-lbc.cz
Následně bude kontakt na Vás zařazen do databáze a budete
automaticky informováni o aktuální situaci.

ZE ŽIVOTA V OBCI
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Ekodění v Ekocentru Brniště
Krátké ohlédnutí za minulým měsícem:
Ekocentrum opět ožilo pravidelnými aktivitami. V září
proběhly již první relaxační večery, kde jsme si mohli
vytvořit zvířátko ze sena na dekoraci, a také připravit
marmeládu či kompot z aktuálně zrajících plodů. Také
proběhla první seznamovací schůzka ekokroužkových dětí.
Připravujeme:
7. 10. 15.00 - 16.30
8. 10. 16.00 - 18.00

14. 10. 15.00 - 16.30
21. 10. 15.00 - 16.30
22. 10. 16.00 - 18.00
24. 10. 10.00 - 15.00

4. 11. 15.00 - 16.30
5. 11. 16.00 - 18.00
11. 11. 15.00 - 16.30
18. 11. 15.00 - 16.30
19. 11. 16.00 - 18.00
21. 11. 10.00 - 15.00
25. 11. 15.00 - 16.30

Ekokroužek - Stromy
Relaxační a tvořivý večer
- Mandaly z písku s Hankou
Štroblovou
Ekokroužek - Ovocné stromy
- staré odrůdy stromů
Ekokroužek - Údržba ovocných
stromů a podzimní práce na zahradě
Relaxační a tvořivý večer
- Mýdlování s Hankou Štroblovou
Ekokroužek - Kreativní soboty
s Ivou – pečeme, vaříme, vytváříme
– novinka ekokroužku, koná se
jednou měsíčně v sobotu
Ekokroužek - Lesní zvířata
Relaxační a tvořivý večer
- Drátkování s Ivou Erbenovou
Ekokroužek - Svátek svatého
Martina
Ekokroužek - Myslivost aneb
"Prázdniny v lese"
Relaxační a tvořivé večery - Fimo
tvoření s Ivou Hollanovou
Ekokroužek - Kreativní soboty
s Ivou – pečeme, vaříme, vytváříme
Ekokroužek - Hurvínkovy cesty do
přírody - Po stopách rysa

Další novinkou Ekocentra Brniště je pravidelné „Veselé
cvičení s dětmi od 2 do 6 let“, a to každé úterý od 16.00 do
17.00 hodin. Zveme všechny rodiče s dětmi tohoto věku, ať
si přijdou s dětmi zacvičit jednoduché cviky. Mimo jiné
jsou pro děti připraveny tanečky, různé soutěže a opičí
dráhy.
Moc se na všechny těšíme!!!
Tým PNF ZOD

Cvičení s dětmi

Každý z nás má možnost třídit, a podílet se tak na zlepšení životního prostředí
Veškeré vytříděné složky jsou předávány konečným zpracovatelům/úpravcům, kteří jej upravují a na základě toho mohou
vznikat další výrobky, s podílem recyklovaných materiálů,
které v běžném životě využíváme.
O osudu použitých věcí, které nám už dosloužily a již jsou V oblečení, které každodenně nosíme, jako jsou bundy, trička
pro nás nepotřebné, rozhodujeme přímo v našich domác- či košile, můžeme například najít vlákna na bázi PET, při výronostech i na pracovištích. V Libereckém kraji je možné tří- bě nových plastových lahví je používán regranulát vyrobený
dit do 9 563 barevných kontejnerů. Z toho je nejvíce kontej- z již nepoužívaných a vytříděných lahví. Základem speciálnerů na plast, něco kolem 3 tis., poté papíru cca 2700, skla ních desek, ze kterých se dokonce staví celé domy, je slisovabarevného a bílého skoro 3 tis., nádob na nápojový karton ný nápojový karton. V novém papíru je obsažený až 70% podíl
kolem 500 ks a na kovy 17 ks. V letošním roce bude v kraji papíru recyklovaného, stejně tak nová skleněná lahev obsahuje
umístěno dalších 260 ks nových kontejnerů.
velké procento materiálu z vytříděných střepů.
Vytříděním všech separovaných složek z komunálních odpa- Je důležité třídit, aby se omezilo ukládání odpadů na skládky,
dů, tj. papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a nově i které zatěžují nemalou měrou životní prostředí.
kovových obalů, do barevných kontejnerů mohou být tyto
materiály dál využity, čímž každý z nás přispívá k ochraně
životního prostředí.
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Aktivity YMCA v letošním školním roce

Lukostřelba všechny bavila

V posledních deseti letech věnovala YMCA pondělní
podvečery kurzům angličtiny, které za tu dobu navštěvovaly mnohé děti, ale i dospělí z Brniště i okolních vesnic
a městeček. Od letošního roku jsme se odhodlali ke změně
a znovuobnovili volnočasový klub HROT. Jak je patrno
z pozvánky, záběr klubu bude široký, ale na prvním setkání
jsme se věnovali lukostřelbě. Klub je otevřen pro všechny,
kteří chtějí smysluplně trávit čas, naučit se něco nového,
zasportovat si, zahrát různé deskové hry a občas něco
i vytvořit.
Mezi další pravidelné činnosti patří i Baby klub, který se
schází každou středu od 9.30 hod a je neformálním setkáváním maminek s nejmenšími dětmi. Na přípravě progra-

Jaká byla Lužická sedmička?

Stoupání na poslední vrchol - Klíč

Lužickou sedmičku letos provázelo nádherné počasí, a to se
projevilo i na počtu přihlášených. Sedmnáctého ročníku L7
se zúčastnilo 71 šlaperů a šlaperek s mezinárodní účastí,
a to z Čech, Spolkové republiky Německo a z Francie.

V základním táboře před startem

Všech 7 vrcholů Lužických hor a trasu dlouhou 99
kilometrů zdolalo rekordních 40 účastníků.
Lukáš Kuc

Baby klub na výletě

mu se může podílet každý, kdo přijde. V září se dokonce
uskutečnil malý výlet na Malevil, kde si děti zaskotačily na
průlezkách, obdivovaly domácí zvířectvo a došlo i na něco
k snědku.
V sobotu 17. října se uskuteční Drakiáda, které se mohou
zúčastnit všichni od 7 do 99 let. Na programu je výroba
draků v Oáze a pak přehlídka jejich letu na strništi za
Brništěm. Tak poctivě se svým drakem trénujte a přijďte se
s ostatními „vypouštěči“ draků pobavit a zasoutěžit.
Kamila Matysová
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Výročí 70 let založení sboru BJB v Brništi
Před 70 lety skončila 2. světová válka. Potomci Čechů, kteří
odešli po bitvě na Bílé hoře v 18. a 19. století kvůli náboženskému útlaku do Polska a udrželi si víru i českou řeč,
dostali možnost vrátit se do Čech a pomoci osídlit po odsunu Němců vyprázdněné pohraničí. Jen ze Zelova a okolí přišlo do Československa kolem 15 tisíc lidí. Jedna skupina
těchto reemigrantů se usadila v listopadu r. 1945 i v Brništi.
Na první společné křesťanské shromáždění ve svých Pamětech vzpomínal jeden ze zakladatelů sboru v Brništi Josef
Matys:
První shromáždění v ČSR
Když přišla neděle, naše malá Miruška povídá: „Tati, kam
půjdu do nedělní školy, tati, kam půjdeme do shromáždění?
Tehdy jsem neměl slov, co bych mohl odpovědět, a přemýšlel jsem o tom. Vždyť jsme si přáli, abychom byli tam, kde
budou věřící a kde bude shromáždění. V Brništi jsme byly
tři rodiny. Já s rodinou, Karel s babičkou, rodina Hovorkova, dědeček Pospíšil a to bylo všechno. Nikde o žádném
sboru jsme nevěděli, ani o Liberci. Zanedlouho přijeli
k nám Pospíšilovi a Němečkovi, jestli by nedostali usedlost
v Brništi, že by rádi přijeli za námi do Brniště. Tak jsem strýci Pospíšilovi nabídl tu usedlost, co jsem měl já u trati, jak
je nyní kosťárna. Strýci se to líbilo a hned jel pro rodinu,
která zůstala v Suchdole. Také přijel strýc Němeček, kterému jsem poradil jednu usedlost. Líbila se jim, a tak zase ze
Suchdolu přijela další velká rodina s několika dětmi. A v ten
čas jsem se rozhodl, že musíme začít mít shromáždění. Tak
první shromáždění jsme měli na Štědrý večer u strýců
Němečků. Nikdy jsem na shromáždění nekázal, ani v mládeži v Zelově. Poprvé v Brništi. Měli jsme z toho radost. Děti

Až do roku 2004 se nedělní shromáždění konala
v malém domečku za potokem u brnišťské návsi.

říkaly básničky a měli jsme se jako v Zelově, jenom nás bylo
pořád málo. Také děti dostávaly dárky. Nebyly to bohaté
dárky, ale děti měly z toho radost…
Tak takhle se započala historie našeho sboru. Lidí přibývalo, pak v padesátých letech zase ubývalo. Přes různé překážky a protivenství sbor trvá dodnes. Dá-li Pán, bude žít
a růst k Jeho slávě i nadále.
Ve vstupní hale sborového domu Oáza je ke zhlédnutí
výstavka o historii baptistické v Brništi, ale i historii reformace. K vidění jsou fotografie starší i současné, mnohé
dokumenty i časové přímky historických událostí.
komentář napsala Martina Matysová
citaci z Pamětí dodala Růžena Kucová
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Ohlédnutí za historií Luhova a jeho kaple

Vděk a úcta ke všemu prospěšnému, co předešlá lidská
pokolení vytvořila, patří k dobré úrovni i dnešní společnosti. Téměř v každé nevelké obci se nacházejí mnohé
historicky památné stavby, které po staletí sloužily k rozvoji různých zájmů převážně náboženského charakteru.
I naše obec Brniště se věnuje péči a údržbě historicky
památných církevních objektů, které se ve všech jejích
částech vyskytují – kostelu sv. Mikuláše, kaplím v Grunově
a Luhově a dalším menším kapličkám. Významným pomocníkem obce v této oblasti je už dlouhodobě farář mimoňské
farnosti pan Václav Horniak, který se obětavě věnuje
i vlastníma rukama zlepšování těchto církevních objektů.
V letošním roce zazářila nová šindelová střecha z modřínového dřeva na kapli v Luhově a celá kaple i její okolí se
stále řemeslně opravuje. Veškeré práce i materiál jsou
hrazeny z obecního rozpočtu s výhledem na získání možných dotací. Už v roce 1904 byla kaple pokryta šindelovou
střechou ze smrkového dřeva, vnitřní průčelí zdobí dřevěná
deska s křížem a prostor je zaplněn novými dřevěnými lavicemi. Ve stropě spatříme prázdný prostor, kde býval zvon
rozeznívaný posledním luhovským zvoníkem panem
Hynkem Válkou.
Při pohledu na zkrášlující stav kaple se mnozí z nás
zamyslí, kdy a jak tato kaple vznikla a jaký byl její osud. To
vše souvisí s historií celé obce, kde se z nejstarších archivních záznamů dá předpokládat, že Luhov s Březinou
(Velkým Grunovem) a Brništěm tvořily samostatný celek.
Od 15. století se dokládá Luhov už jako příslušenství strážského panství, kdy k němu patřil i dvůr Sedliště a Smrďákov, od roku 1909 nazývaný Nový Luhov. V 16. století bylo
součástí i místo zvané Gebendorf s více než deseti domy,
které po třicetileté válce zpustlo a nebylo více obydleno.
Luhovští se v minulosti živili i předením a tkaním, ale
většina obyvatel se zabývala zemědělstvím. Z nich se
někteří po roce 1900 zapojili do mlékařského společenství
ve Velkém Grunově a mlynářského společenství v Jáchymově. Těžila se zde i rašelina a dokonce se prováděly
pokusy o těžbu uhlí, když ve 120metrové hloubce byla
objevena malá naleziště. Od roku 1907 byla po vsi rozváděna voda z hloubkového vrtu.

Z památek Luhova nás zaujme v prvé řadě kaplička
Nejsvětější Trojice na návsi. Byla postavena v roce 1739,
později v roce 1904 renovovaná. V roce 1906 zde byly
uloženy ostatky sv. Adaukta a Severína a od těch dob se zde
konala posvícení. Luhovská obec musela přispívat na
faráře, zvoníka a při slavnostech i na chór. Mimořádně se
faráři honorovaly i docházky k umírajícím a k náboženské
výuce. Platilo se i za zvonění proti bouřce a jiným událostem. Pro malý počet obyvatel byl Luhov po církevní stránce
přifařen k Brništi a Nový Luhov se Sedlištěm ke Stráži pod
Ralskem.
I v oblasti školství náležely děti z Luhova do Brniště, kam
platily na kantora, a děti z Nového Luhova docházely do
Novin pod Ralskem. Od roku 1870 se začalo vyučovat
v Luhově v domě čp. 26 a v roce 1884 byla otevřena budova
jednotřídní školy v Luhově, kterou navštěvovalo průměrně
40 dětí. Dochovaly se i archivní zmínky o poměrně bohatém kulturním životě luhovské společnosti. Lidé se
sdružovali v zájmových i podpůrných spolcích – pěvecký,
čtenářský, péče o děti i první pomoc. Protipožárně zde
působili hasiči, kteří měli již v roce 1868 svou zbrojnici.
Vedle toho nám však historie přináší poznatky, že podobně
jako v celé Evropě byl život Luhovských poznamenán mnohými válečnými útrapami, zakončenými v roce 1945
odsunem německého obyvatelstva.
I sedmdesátileté období českého osídlení přinášelo v Luhově mnohé změny. Soukromé zemědělství bylo združstevněno vytvořením JZD v roce 1950 a v roce 1959 včleněno
k Vojenským lesům a statkům. Jednotřídní škola byla před
lety zrušena, luhovské děti dojíždějí do škol ve Stráži a
v Brništi. Dnes patří Luhov se svými 159 obyvateli pod
Obecní úřad Brniště. Historii obce zaznamenávali kronikáři, rychtář Josef Klán a jeho syn, po roce 1945 kronikář
František Kněžík.
Nově opravená kaple Nejsvětější Trojice by měla inscenovat sounáležitost luhovských občanů při zlepšování
životního prostředí své obce, kde rádi žijí a kam se vždy
rádi vracejí na svá organizovaná setkání. Zavzpomínají si
na své mládí, na společné kulturní, sportovní a zábavné
akce, které zpestřovaly jejich život.
Ať se všem našim luhovským spoluobčanům dobře vede
a spokojeně žije v celém společenství nás všech Brnišťských.
Iva Tomková
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Letošní výlet SŽ EVA za našimi památkami
Jak již víte z předchozího čísla, letos jsme se vydali opět
vlakem do Děčína a poté lodí do Hřenska, kde jsme
navštívili Pravčickou bránu a Edmundovu soutěsku.

Majestátní Pravčická brána

Co připravujeme?
20. 11. 2015 od 18 hod. výroční schůzi SŽ EVA v KD
Brniště - pitný režim a program zajišťuje sdružení,
občerstvení donesená samovýroba
5. 12. 2015 od 14 hod. KD Brniště – Mikulášská
nadílka – program překvapení

Průjezd soutěskou

Ale začnu od začátku. Vyjížděli jsme ráno 5. září v 7:17
tentokrát rychlíkem z Mimoně do Děčína. Následoval
rychlý přesun směrem k přístavišti, odkud nám vyplouvala
výletní loď do Hřenska. Po přistání jsme se na nábřeží
trošičku rozkoukali a již jsme nastupovali do autobusu
MHD a přesunuli jsme se na zastávku pod Pravčickou
bránu. Po tříhodinové návštěvě - cca 5 km - výstup do
nebes, návštěva jeskyní, pokochání se výhledem a sestup
zpátky na zastávku, jsme autobusem přejeli do osady
Mezná a odtud 2 km sestoupili dolů do Edmundovy
soutěsky - byl to pěkný sešup. Dalších 800 m jsme se vezli
na loďce a poté následovaly další 2 km procházkou kolem
řeky Kamenice zpět do Hřenska na pořádný pozdní oběd.
Omladina už měla hrozný hlad a já je mučila neustálou
chůzí a svačina z batůžku už dávno zmizela. Pro vysvětlení:
MHD jsme používali pro rychlé přesuny, neboť času
jsme neměli nazbyt. Kdo jste v Hřensku již byl, víte, že
vzdálenosti mezi jednotlivými přírodními raritami jsou
v kilometrech.
Po dobrém obědě a rychlé prohlídce Hřenska následoval
odjezd autobusem do Děčína na vlak. Jelikož měl autobus
skoro 30 minut sekeru, dorazili jsme domů až po 20. hodině. Rychlík zpět nám samozřejmě ujel a my měli čas si dát
na nádraží ještě kávičku.
Jak jsme to tak počítali, ušli jsme něco mezi 11 až 12 km.
Taková pěkná procházka a počasí nám opět přálo! Fota
samozřejmě přikládám a již se těšíme na příští rok.
Zdeninka Stoklasová
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Obec Brniště
Vážení spoluobčané,
Obec Brniště Vám tímto znovu nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost je již 2 roky
v provozu SMS InfoKanál obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná
čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách SMS.

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTUJETE! Jak?
1. Online pomocí webového formuláře na stránkách obce www.brniste.cz
hledejte na úvodní straně webu vpravo tento obrázek.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/BRNISTE
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo
registraci zrušit.
2. nebo telefonicky pomocí SMS
SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho bydliště:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraBRNISTEmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLUHOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNOVYmezeraLUHOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraGRUNOVmezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHLEMYZDImezeraCISLOPOPISNE
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraJACHYMOVmezeraCISLOPOPISNE
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo: 487 850 193

Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy!
3. případně osobně na podatelně OÚ
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou
linku v hlasové podobě.
Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 487 850 193 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na:
info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad obce.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a www.brniste.cz
Upozornění: Pokud jste změnili své telefonní číslo, prosím, opravte si údaje v infokanálu!
Vážení občané,
zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v naší obci.
Věřím, že budete se službou spokojeni, proto, prosím, neváhejte a registrujte se.
Jen dobré zprávy, Váš starosta Ing. Ivan Pastorek.

SPORT
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Fotbalové aktuality
Tak nám začal nový ročník soutěže. Ještě před tím naši
hráči doma odehráli přípravné utkání proti sousednímu
Valtinovu a zvítězili 3:1. Cílem bylo vyzkoušet nového
hráče, který měl zájem u nás hrát. V tomto utkání se
osvědčil a dal i jednu branku. Potom už se hrálo první
utkání o body, ve kterém jsme přivítali tým Kunratic
u Cvikova. Naši hráči tento zápas vyhráli 2:0 a dobře
vykročili do nového ročníku. Hned ve druhém kole hráli
v Dubnici, kde proběhl smolný zápas. Domácí nic nepředvedli, přesto si připsali výhru 1:0, když si naši dali vlastní
branku. V dalším kole přivítali soupeře z Horní Libchavy.
Tohle utkání naši zvládli poměrně snadno a vyhráli 4:0.
K následujícímu zápasu jeli naši do sousedních Pertoltic,
kde nastoupili oslabeni o čtyři hráče základní sestavy
a prohráli o jednu branku 2:3. Naopak v dalším kole doma
byli kompletní proti rezervě z Mimoně, ale nedařilo se
proměnit vypracované šance, a tak prohráli 0:2. Další
utkání se odehrálo na hřišti posledního týmu tabulky
z Nového Oldřichova. Pro většinu fotbalových příznivců je
postavení tohoto týmu překvapením, neboť vždy hráli
krajské soutěže a teď se propadli do té nejnižší soutěže a ani
tady se jim zatím nedaří vůbec nic. Naši hráči začali
výborně, když už ve 23. minutě vedli 3:0. Jenže po půl
hodině se domácí otřepali a během pěti minut bylo po
našich chybách srovnáno. Druhý poločas začal opatrně
a čekalo se, kdo udělá chybu. Tu udělali domácí a během
posledních 15 minut dali naši tři branky a připsali si důležité body za výhru 6:3. Následovalo vložené kolo ve středu
22. 9., kdy jsme doma hostili tým z Tuhaně.
Ještě jedna informace, která se týká utkání plánovaného na
středu 9. 9. v České Lípě na hřišti rezervy Loko. Z důvodu
nedostatku hráčů na tento zápas došlo k dohodě o přeložení
na nový termín, a to 28. 10. 2015 od 14:30 hodin.

Začátkem září začala i soutěž starších žáků. Tam se jim
zatím moc nedaří a čekají na první výhru a body. V prvním
kole cestovali do Stráže p. R., kde prohráli vysoko 0:12.
Následoval zápas proti týmu z Doks. Tady už to bylo lepší,
ale zase se prohrálo 2:5. Zatím poslední utkání odehráli
v Dubnici, kde se rovněž nedařilo a prohrálo se 0:8.
Doufáme, že se hra zlepší a přijdou i lepší výsledky.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Památník obětem povodní 2010
v Heřmanicích

V den pětiletého výročí od povodní 2010 uctili zástupci naší obce
památku obětem povodní v Hřemanicích u Frýdlantu.
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OKÉNKO MŠ A ZŠ

Vítání prvňáčků - Alenka Trpišovská, Karolínka Hübnerová, Lukášek Pilous, Kubík Holman, Hanička Matysová, Natálka Lencová, Pepíček Maděra

Moje prázdniny
Hurá, hurá, jsou tu prázdniny. Ve středu jsem byla u vody.
Byla jsem tam s tátou a mojí kamarádkou Monikou. Nejdřív
jsme si šli zaplavat, potom ke stánkům a pak jsme se šli
najíst. Jela jsem ještě jednou a potkala jsem tam svého
bratrance. Byly to super dny. Snad tam pojedeme aspoň
ještě jednou a doufám, že tentokrát s celou rodinou.
Lucie Tebrová, 4. třída

O letošních prázdninách jsme jeli na dovolenou do hor.
Přijeli jsme tam v devět hodin. Byli jsme v Jeseníkách,
takže hned druhý den jsme šli na Praděd. Z Pradědu dolů
jsme jeli s taťkou na koloběžce. Moc se mi to líbilo. „Mami,
tati, prosím, pojedeme do Jeseníků znova!“
Martin Müller, 4. třída

Většinu času o prázdninách jsem strávila doma. Koupala
jsem se v bazénu a hrála všelijaké hry. Občas nás navštívil
někdo z příbuzných, jindy jsem jela na návštěvu na pár dní
já. Přesto jsme s rodiči během prázdnin vyrazili na pár
výletů.
Jednu neděli jsme byli v Mnichově Hradišti. Tam jsme
navštívili zámek, kde nás zaujalo původní divadlo, které
bylo v jedné z místností zámku. Jednou jsme zase vyrazili
na výlet, tentokrát do Doks. Tam jsme navštívili Muzeum
Čtyřlístku, Památník Karla Hynka Máchy a cirkusové ZOO.
V srpnu jsme jeli k babičce na Moravu. Cestou jsme se
stavili na několika zajímavých místech: Muzeum Boženy
Němcové, zámek Ratibořice, Babiččino údolí a vodní nádrž
Rozkoš. S babičkou jsme navštívili město Šternberk. Mají
tam muzeum času, zajímavý hrad a nedaleko města nádherné arboretum. Cestou z výletu jsme se zastavili v břidlicovém lomu a o kousek dál jsme si načepovali minerálku
přímo z pramene.
Poslední týden prázdnin jsem byla na English campu
v Jablonném v Podještědí. Moje prázdniny byly super!!!
Marie Matysová, 5. třída

V první polovině prázdnin jsem s rodinou jela do Jičína.
Když jsme tam přijeli, uviděli jsme ceduli Cipíska, jak drží
nápis „Vítám Vás v našem městě“. Potom jsme šli cestou do
Rumcajsovy ševcovny. Cestou jsme viděli Jičínskou věž.
V ševcovně jsme si mohli udělat razítko Manky, Cipíska
a Rumcajse. Poté jsme vešli do jejich světničky, kde
Rumcajs držel bambitku, Manka vařila a Cipísek si hrál
s vláčky. Bylo tam i nářadí, které Rumcajs potřeboval ke
své práci. Manka tam měla nádobí a Cipísek malou ZOO
s králíčky, morčaty, slepicemi i kohoutem. Když jsme si

všechno prohlédli, šli jsme do zámku, ve kterém bylo muzeum her a starých řemesel. Mohli jsme si vyzkoušet, jak se
dříve mlelo obilí nebo jak se vyráběla látka a jak se psalo
brkem. Cestou zpátky jsme viděli spoustu památek, například zámek Humprecht, Trosky, zámek Mnichovo Hradiště.
Tento výlet byl skvělý, ale překonal ho výlet na zámek ve
Starých Hradech. Byli jsme ve sklepení a tam nás provázel
zbrojnoš. Dále jsme šli na zámek a hrad, kterým nás
provázela princezna Tereza. Na konci prohlídky otevřela
poslední komnatu a řekla mi, abych šla dovnitř pět kroků a
pak zase zpět. Ale potom zakřičela: „Svačina!!!“ a mě
zavřela u dračího krále Rozumbrady. No prostě super výlet!
Tereza Pilousová, 5. třída

Konec Klokánku v Brništi
V minulém čísle Zpravodajství vyšel obsáhlý a zajímavý
rozhovor s paní Jitkou Mankoveckou, vedoucí Klokánku
v Brništi, v němž jsme mohli nahlédnout do života dětí i tet.
Neuplynulo mnoho času, a jak již někteří víte, brnišťský
Klokánek byl zrušen. Proto otiskujeme děkovný dopis, který
paní Mankovecká zaslala na obecní úřad.
Dobrý den, pane starosto, s lítostí Vám oznamuji, že
Klokánek v Brništi bude zrušen. Oznámil nám to nový
předseda FOD pan Vaněk bez jakéhokoliv upozornění, bez
jakékoli možnosti se k tomu vyjádřit, nebo hledat nějaká
jiná řešení. Do dnešního dne mi sice nedal vyjádření o zrušení zařízení s konkrétním termínem, ale děti převezli do
dětských domovů (5 dětí rozděleno do 3 dětských domovů)
a nové děti již přijímat nesmíme. Chci Vám moc poděkovat
za Vaši vstřícnou spolupráci. Zároveň děkuji i všem občanům obce, kteří nás i děti, o které jsme pečovali, moc hezky
přijali mezi sebe a pomáhali nám. Děkuji mnohokrát.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Jitka Mankovecká

Zde je i reakce starosty obce:
Dobrý den, paní Mankovecká.
To mě tedy hodně zaskočilo a je mně upřímně líto hlavně
těch dětí. Myslel jsem, že se to týká Klokánků, které měly
ústavní charakter a ne těch rodinných, vesnických, jako byl
u nás v Brništi. Hlavně dál bojujte a nevzdávejte se.
Přeji pevné nervy a zdraví ve Vaší záslužné a potřebné
činnosti.
S pozdravem Ing. Ivan Pastorek

FOTOOHLÉDNUTÍ ZA DOŽÍNKAMI

Přehlídka historické i moderní zemědělské techniky

Dožínkový průvod

Díkůvzdání za úrodu v kostele sv. Mikuláše

Letošní výnosy

Ve stáncích se nabízely přírodní a regionální produkty

Kovbojská show se líbila

Jak se dojí kráva

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem, aby sloužilo 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 internetových stránkách
můžete v bohaté fotogalerii zhlédnout další fotografie ze
školních aktivit, vítání občánků, dožínek i aktuální informace
obecního úřadu.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 15. listopadu 2015. 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. 150Kč.
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
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