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BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
letní období je v plném proudu a nastal čas, abych Vám sdělil několik nových informací. Dne 6. června proběhlo veřejné
projednávání návrhu územního plánu na sále kulturního domu v Brništi. Účast občanů nebyla velká, několik připomínek se
vypořádává a připravují se podklady pro jeho schválení na zářijovém či říjnovém zastupitelstvu.
22. června jsem se s panem Jediným zúčastnil slavnostního vyhlášení soutěže "Zlatá popelnice 2011" na Ještědu. Obec
Brniště se umístila za množství vytříděného odpadu na osmém místě v kategorii obec Libereckého kraje. Získali jsme
skleněný pohár a sadu malých nádob na třídění odpadu, které umístíme do mateřské školy.
Na konci června proběhla u motorestu Zlatá lípa v Novinách pod Ralskem, v rámci již tradičního dřevosochání, dražba
dřevěných uměleckých soch. Pro doplnění Stezky hastrmanů jsem pro obec vydražil "vodní vílu Verunku". Ta nyní zdobí
Zdislavinu zahrádku ve Velkém Grunově.
Dle dohody v současné době provádějí pracovníci Povodí Ohře čištění koryta spodního toku Brnišťského potoka a částečnou
opravu opěrných kamenných zídek. Stavby pěti mostů, poškozených povodněmi na Panenském potoce, jsou hotové
a předané. Zbývá dokončit poslední u kovárny ve Velkém Grunově a práce na jeho stavbě jdou do finále.
Z důvodu špatného stavu oken a úspory energií obec vypsala výběrové řízení na výměnu dveří a oken budovy obecního
úřadu. Termín realizace bude v měsíci září a říjnu 2012. Již dvakrát jsme žádali Liberecký kraj o dotaci na výstavbu dvou
autobusových čekáren na luhovské křižovatce. Bohužel jsme neuspěli. Proto jsme se rozhodli je postavit ještě letos na
podzim z vlastních finančních prostředků.
Dále bych chtěl poděkovat všem pracovníkům veřejné služby, kteří zodpovědně nastoupili z úřadu práce a aktivně se zapojili
do úklidu a zvelebení naší obce. Na druhou stranu se však najdou i takoví občané, kteří si práce a majetku druhých neváží.
Došlo ke krádeži a poničení květinové výzdoby, která má sloužit všem.
Malinko bych se chtěl poohlédnout za letošní poutí. Příčin malé účasti bylo asi více. Jednak byla velká nabídka podobných
akcí v blízkém okolí, otázka výběru programu, nestálost počasí a v neposlední řadě také tíživá finanční situace řady rodin.
Tuto skutečnost v zastupitelstvu vyhodnotíme a zvážíme při přípravě pouti v příštím roce.
V září nás čekají oslavy spojené s výročím 660 let od první písemné zmínky o obci Brniště. Společně se ZOD Brniště, a.s.
obnovíme tradici a oslavíme dožínky. Slavnosti se budou konat ve dnech 14. - 16. září 2012. Informace o připravovaném
programu se dočtete v tomto čísle Zpravodajství a na
webových stránkách obce. Přípravu a realizaci má na
V tomto čísle najdete:
starosti kulturní komise vedená Ing. Lukášem Kucem
Rozhovor s Robinem Horáčkem
ve spolupráci se školou, družstvem, spolky a dalšími
Rozloučení s páťáky
občany. Rád bych Vás na tyto oslavy co nejsrdečněji
pozval a budu se těšit na setkání s Vámi.
Program oslav obce a Dožínek
Přeji Vám krásnou a slunečnou druhou polovinu léta.
Stručná historie Brniště

Setkání v Luhově

Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZO se na svém 19. zasedání 27. 6. 2012 sešlo v areálu Lesního zátiší
a usneslo se na těchto věcech:

padne, až na nějakém dalším zastupitelstvu. Pan starosta
se souhlasem zastupitelstva podal nesouhlasnou námitku
ke zdvojení stávajícího el. vedení v trase Babylon-Bezděčín, které vede i přes naší obec.

Rozpočtové opatření, v tomto roce již 3. v pořadí, a to
v celkové výši příjmů a výdajů 200.070 Kč, dále schválilo
řadu usnesení, týkajících se prodeje pozemků v k. ú.
Hlemýždí, záměr prodeje, smlouvu o zřízení věcného
břemene se společností České radiokomunikace,
geometrické zaměření a bezplatné využití obecních pozemků pro účely koňské stezky. Po těchto pozemkových
záležitostech jsme kladně rozhodli žádost o finanční příspěvek pro ženy cvičící ve Velkém Grunově. Obec nakoupí
pomůcky ke cvičení v celkové hodnotě 10 tis. Kč a na
starost je bude mít paní Marcela Herbstová. Na konec jsme
schválili vybudování autobusových čekáren na Luhovské
křižovatce v částce do 200.000 Kč.

V diskusi jsme řešili neúnosnou situaci na silnici ve Velkém
Grunově, která je nyní objízdnou trasou mezi Mimoní (kde
opravují most) a Zákupy. Silný provoz aut je nebezpečným
pro lidi i pro stav silnic. Obec intenzivně jedná a vše řeší,
jak s policií (ohledně bezpečnosti), tak s Libereckým
krajem (ohledně nevyhovujícího stavu silnice).

Zatím nikdo neprojevil zájem o pronájem uvolněných
prostor v přízemí obecního úřadu. Nenajde-li se vhodný
nájemce, přemýšlíme o tom, že bychom zde vybudovali
zázemí pro infocentrum, knihovnu, internetovou kavárnu, …??? Zatím o tom však jen přemýšlíme, rozhodnutí

na jednání zastupitelstva, které se uskuteční
ve středu 29. srpna a 26. září od 17 hodin
v KD Brniště.

Pro Zpravodajství zapsal Miloš Matys

POZVÁNKA

OÚ INFORMUJE
Brniště se umístilo v soutěži „Zlatá popelnice 2011“
Díky vybudování sběrného dvora ve Velkém Grunově,
využívání kontejnerů na tříděný odpad a celkově šetrnému
nakládání s odpadem se naše obec začala umisťovat
v různých soutěžích. Letos, stejně jako v loňském roce
jsme získali ocenění od firmy Asekol a nově jsme také
uspěli v soutěži „Zlatá popelnice“.
V prostoru vysílače Ještěd předal radní Libereckého kraje
pro životní prostředí a zemědělství Jaroslav Podzimek
ceny vítězům sedmého ročníku soutěže „Zlatá popelnice“
za rok 2011. Soutěže se účastní všech 215 měst a obcí
Libereckého kraje, které mají uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM. Konečné pořadí je zveřejněno až
v průběhu ceremoniálu, který se uskutečnil 22. června. Letos na prvních místech bodovala obec Bedřichov a město
Dubá. Brniště se v kategorii Obec 2011 umístilo na
pěkném 8. místě. Tento výsledek si přímo na místě vyslechli zástupci obce, pan starosta Ivan Pastorek a předseda komise pro životní prostředí Igor Jediný. Z celkového
počtu obcí je 8. místo opravdovou pochvalou pro všechny,
kteří poctivě třídí a výzvou pro další, aby se zapojili.
Všichni finalisté totiž obdrželi pamětní poháry a hlavní cenou pro 1. místo v kategorii Město byla poukázka v hodnotě 50.000 Kč a v kategorii Obec poukázka v hodnotě
40.000 Kč na herní prvky pro dětská hřiště. Tyto herní
prvky pak za odměnu slouží obyvatelům (tedy zejména
dětem) z vítězného města i obce.

vách ZŠ, nově budou i ve škole mateřské. Do sběrného
dvora ve Velkém Grunově můžeme odevzdávat odpad
nebezpečný nebo objemnější.
Z Certifikátu k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2011
vyplývá, že jsme do sběrného dvora odevzdali celkem
3218 kg elektrozařízení, konkrétně 107 ks televizorů
a 44 kusů PC monitorů a 158 kg ostatních drobných
elektrozařízení. To představuje úsporu ropy ve výši více
než 715 litrů, úspora vody je dokonce 133 m3, snížení
produkce nebezpečného odpadu přesahuje 25 tun,
snížení produkce CO2 více než 6,8 tuny. Elektrické energie
jsme uspořili přes 26 MWh.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil
vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů
a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to potěšitelná čísla.
Kamila Matysová

Výsledky měst a obcí jsou hodnoceny podle různých
kritérií, například kolik kilogramů odpadů obyvatelé vytřídí
pomocí nádob, jak je využívána sběrná síť a jaká je její
efektivita nebo kolik druhů odpadů vytřídí. Pusťme se tedy
do třídění, sběrné nádoby jsou nám k dispozici na mnoha
místech, včetně sběru drobného elektroodpadu v budo-

Druhá splátka poplatku ze psů a za svoz komunálního odpadu končí 30. září 2012.
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Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
Vážení čtenáři, dáte mi jistě za pravdu, že tradičním sportem všech obcí (tedy i té naší) je určitě fotbal. Bývaly doby, kdy
bychom si žádného vesnického hocha neuměli bez míče ani představit. A neděle bývaly svátečním dnem, kdy na fotbalový
zápas vyrazila celá rodina. Dnešní mladá generace má řadu různých možností, čemu se věnovat a jaký sport zvolit. Je
hodně důležité, kam nasměrují zájmy svých dětí rodiče. Přibývá také dětí, které nesportují vůbec. Tráví čas u počítačů či jen
lelkováním. Ale na druhou stranu upřímně řečeno, ono ubylo i takových těch přirozených plácků, na kterých se „ta mičuda
honila“.
Proto jsem o rozhovor požádala pana Mgr. Robina Horáčka, předsedu FK Brniště, o. s., který fotbal sám aktivně
hrál. Jak sám říká, fotbal je především týmová hra, ale nejen na hřišti, ale i na funkcionářské úrovni.
Pane Horáčku, fotbalistické kluby bývají početné, jak
velká je vaše členská základna?
FK Brniště, o.s. má v současné době něco málo přes
90 členů (20 žáků) a do soutěží jsou přihlášena 2 družstva
- dospělí a mladší žáci. Obě působí v okresních soutěžích,
přičemž A-tým si v uplynulém ročníku vybojoval postup do
II. třídy (což je okresní přebor). Klub řídí sedmičlenný výbor.
Mohl byste čtenářům přiblížit historii klubu?
Historie klubu je nejasná, přestože se jí již několik let
snažíme dopátrat, mnoho informací nemáme. Z vyprávění
pamětníků můžeme říci, že kopaná se v Brništi začala hrát
těsně po válce. Také víme, že zde působilo několik klubů.
V každém sportu se střídá období, kdy je klub na
výsluní. Úspěch střídá neúspěch a pád v soutěži. Jak
je tomu u vás v oddíle?
Největším úspěchem novodobé historie klubu je postup do
A třídy v sezóně 2003/04, tehdy jsem působil v klubu ještě
jako aktivní hráč. V krajských soutěžích jsme se udrželi
3 sezóny.
Tak to je určitě pěkné a jak jste na tom nyní?
Letošní ročník je pro nás specifický tím, že dochází ke
změně na trenérských postech v obou našich družstvech.
K dospělým se vrací bývalý, velmi zkušený hráč. U žáků se
snažíme vybudovat tým. V současné době se tomu věnují
čtyři lidé, začali pracovat a budou se starat o naši
fotbalovou budoucnost.
Trénujete a hrajete na hřišti ve Velkém Grunově.
Nedávno jsem tam byla a tribuna nevypadá vůbec
dobře.
Samozřejmě jako každá organizace máme i své problémy.
Nejvíce nás trápí zázemí. Kabiny jsou v dezolátním stavu,
tribuna na tom není o moc lépe. Jediné co nás těší je hrací
plocha, která za posledních několik let doznala největších
změn.
Ono sehnat finanční prostředky na provoz klubu
nebude asi jednoduché, viďte?
Vše samozřejmě souvisí s financemi. Našim největším

přispěvatelem je Obec Brniště, za což jsme velmi vděčni.
Na oplátku se snažíme dělat Brništi dobré jméno po sportovní stránce. Svědčí o tom náš letošní postup do II.třídy.
Mladším žákům dále přispívá ZOD Brniště, což nám také
velmi pomáhá. Ale to jsou v podstatě jediní dva sponzoři.
Nepočítám-li příspěvky do tomboly na sportovním plese.
Ten pořádáme každoročně a přispíváme tak do kulturního
života naší obce. V současné době vrcholí přípravy na další
ročník okresních soutěží a také připravujeme žákovský
turnaj, který se uskuteční 15. 9. v rámci oslav obce Brniště.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, co mají něco
společného s fotbalem, především pak celému výboru.
Pane Horáčku, přeji klubu hodně sportovních
úspěchů, ať se daří v práci s mládeží. Ať je dobrá parta
fotbalistů mezi dětmi i v oddíle dospělých. Věřím, že
se také do budoucna podaří zlepšit vaše zázemí, třeba
i cestou hledání dotačních titulů pro sport.
Děkuji Vám za rozhovor.
Mgr. Daniela Pastorková

Mgr. Daniela Pastorková

KULTURA A VOLNÝ ČAS

P O Z V Á N K A SŽ EVA
Zveme všechny naše příznivce, členky a jejich rodinné příslušníky
na 4. výlet za památkami naší země

tentokrát na zámek do Benešova nad Ploučnicí
Pojedeme vlakem v sobotu 8. září 2012 z vlakového nádraží, odjezd vlaku
je z Brniště v 7:46 hod a příjezd domů buď v 14:13 nebo v 16:13.
V ceně vstupenky je prohlídka dolního i horního zámku.
Zpáteční jízdenka do 100 Kč
Vstupné na zámek: plné 110 Kč, snížené 70 Kč
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Rozloučení s páťáky
Na konci června nastal dlouho očekávaný poslední školní den a všechny děti vyběhly ze školních dveří a začaly si užívat
dva měsíce volna. Tak jako každý rok, i letos se s naší brnišťskou školou a se svou třídní učitelkou rozloučilo několik páťáků.
Jak prožili svá školní léta i poslední týdny, napsali do několika krátkých reportáží, které nám atmosféru školy přiblíží.
Nezapomenu!
Zoologické zahrady, výlety po celé republice, škola v přírodě, výlet do Chorvatska a mnoho dalších zábavných
a naučných věcí, to vše jsme prožili za pět školních let.
Nemůžu tomu uvěřit, ale 1. stupeň základní školy je za
námi. Nevím, jestli se mám smát nebo brečet. Mám se
smát, že poznám nové kamarády a nové učitele? Nebo
brečet, že si 30. června řekneme poslední na shledanou?
Paní učitelka Kocková nás toho naučila opravdu hodně,
ale to nemyslím jenom učení, ale i přípravy na různá
vystoupení. I když odejdeme do jiné školy, paní učitelku
budeme navštěvovat nadále.
Slibujeme!
Napsala Dana Laláková
Loučení se školou
V roce 2007 nastoupila nová první třída do Základní školy
Brniště. Byla to třída paní učitelky Dagmar Kockové. V této
třídě bylo mnoho radosti, občas i hádek, ale pořád držela
pospolu. Měli jsme hodně vystoupení, ale i výletů. Přesto
nejvíce učení. Z toho máme nejvíce vzpomínek na naší
třídu, na paní učitelku a na naši oblíbenou školu. Bude se
nám stýskat po škole a po paní učitelce. Na shledanou
říkáme 30. června.
Napsal Matěj Rejf
Smeťák
V úterý 29. května jsme vyrazili autobusem na Smeťák do
Liberce. Na velké trampolíny jsme se všichni těšili. Každý
páťák měl na starost dva prvňáky. Nedalo se to s nimi

vydržet. Pořád někam utíkali. Smeťák byl kdysi smetiště
a teď jsou tam trampolíny a dětské hřiště.
Měli jsme tam zařízený program. Hraní, potom malování
na fólii, a když jsme to měli hotové, byl oběd. K obědu jsme
dostali řízek s bramborovou kaší, okurkový salát a černý
čaj. Mohli jsme si i něco koupit, znovu si zaskákat a čekal
nás odjezd. Dostali jsme tetování a sladkost. Bylo to moc
hezké, ale uteklo to rychle.
Napsala Kristýna Matysová
Chorvatsko, Pakoštane
25. května se konal zájezd do Chorvatska. Vyjížděli jsme
ve 4 hodiny odpoledne. Cesta byla dlouhá, ale dalo se to
vydržet. Často v autobuse zazněla věta: „Kdy už tam
budeme?“ „Konečně jsme na místě,“ říkala jsem si v duchu. Docela dlouho trvalo, než nás ubytovali. Nakonec nás
rozdělili do dvou apartmánových domů. Vybalili jsme si
a šli jsme k moři, bylo krásně modré a čisté. Jediná škoda,
že byla studená voda a spousta ježků. Vždy večer jsme
chodili na zmrzlinu, byla výborná. Poslední den byl
nejhorší, když jsem se odhodlala jít do vody, tak jsem se
škrábla o ježka, ukopla si palec a na konec jsem musela
mýt všechny děti na pláži pod kohoutkem.
Cesta domů utekla docela rychle. Dovolená se mi moc
líbila.
Napsala Dana Laláková
Ekologická vycházka
18. května v 8,30 jsme vyrazili na dlouho slibovanou
ekologickou vycházku a za chvíli jsme byli na korbě nákladního automobilu „tatry V3S“.
A už jsme jeli do Kamenice, kde
začíná naučná stezka. Za chvíli
jsme došli k pomníku, kde byli
napsané významné osobnosti
a strom s lesním moudrem. Tam
jsme se trochu zastavili a prohlídli
si to a šli jsme dál. Došli jsme až
k Novým Zákupům. Potom jsme
se zašli podívat na „Ovčáckou
kapličku“, nasvačili se a pokračovali v naší cestě. Navštívili jsme
pramen „Tří svatých“. Tam jsme
si nabrali léčivou vodu a pokračovali k Jakobovu prameni, kde
byla voda docela chutná. Našli
jsme kamenné srdce a na závěr
nám ukázali užovku obojkovou
a všichni, kdo chtěli, si jí pohladili.
A dokonce nám o ní pan Marcín
vyprávěl. Výlet se mi líbil a doufám, že budou podobné.
Napsal Ondra Šácha

Naši páťáci, vzadu zleva: Ondra Šácha, Venda Kovář, Kristýnka Matysová, Anička
Kovářová, Anetka Holmanová a Monika Kundríková, vpředu: Matěj Rejf, Danuška
Laláková, Milan David a Pavel Gabrišek a v zadní řadě p. učitelka Dagmar Kocková.
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Kamila Matysová

OSLAVY OBCE
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OSLAVY OBCE
Stručná historie obce Brniště
Obecní úřad v Brništi se svou kulturní komisí a s přispěním společenských organizací pořádá letos oslavy 660-ti let vzniku
obce, o které se zmiňují archivní písemné záznamy z roku 1352. Oslavovat mohou všichni, kteří zde žijí se svými rodinami,
příbuznými, sousedy a přáteli, všichni, kterým je obec Brniště domovem. Rádi přivítáme i hosty - mnohé zdejší rodáky i další
bývalé místní obyvatele. Oslavy nebudou věnovány pouze obci dnešní, ale celému dlouhému období života mnoha předků,
kteří jí vytvořili do dnešní podoby. Mladá generace pamatuje nejméně, co se zde v minulosti dělo, a proto v naší základní
škole probíhá krátkodobý historický projekt pro žáky 4. a 5. ročníku, který bude zakončen dne 14. září veřejnou soutěží ve
znalostech žáků o historii obce Brniště. Písemné archivní materiály dlouhého 660-ti letého období obsahují nesmírné
množství údajů o přírodě, životě lidí, majitelích, společenských a politických událostech, které by děti mladšího školního
věku mohly stěží pochopit a zapamatovat si. Proto byly seznámeny s historickými poznatky co nejstručněji, s nejdůležitějšími údaji, které obec poznamenaly. Věříme, že o tuto velmi stručnou historii obce Brniště, uvedenou v našem
Zpravodajství, projeví zájem i mnozí dospělí.
Před mnoha tisíci lety bylo zdejší území pustou krajinou
s množstvím lesů a močálů. Později sem přicházeli lidé,
kteří káceli lesy, zakládali pole, ze dřeva si stavěli
jednoduchá obydlí. O jejich způsobu života se dovídáme
podle různých předmětů vytvořených z kamene a hlíny,
později z bronzu a železa. Kamenné nástroje a bronzové
sekery i zbytky nádob se našly v katastru obce Velkého
Grunova a Luhova. O těchto lidech nebyly zjištěny žádné
písemné zprávy. Pocházeli z různých lidských rodů a kmenů, hovořili různými jazyky.
Později, kolem roku 500 našeho letopočtu, přicházeli do
těchto končin Slované, z nichž Češi osídlovali tento kraj,
budovali svá sídla, stavěli hrady, a ti nejmocnější se stali
pány zdejšího kraje. Spojením různých českých kmenů
vznikl Český stát. Zde v severních Čechách byli nejmocnějším českým rodem Markvarticové, kteří byli pány
na hradě Lemberku (Zdislava) a Vartenberku (dnes Stráž
pod Ralskem). Protože zdejší kraj nebyl příliš obydlený
- stále převládaly lesy a mokřiny - zvali páni Markvarticové
lidi z cizího okolí, převážné z blízkého Německa, aby jim
tento kraj obhospodařili a přinášel užitek. Tito pozvaní lidé
káceli lesy, vysoušeli močály a zakládali pěstování obilí
i jiných plodin. Vznikly zde německé osady a spolu s českým obyvatelstvem zde společně žili celá staletí. V mnohých politických i válečných událostech se jejich život
různě měnil, české a německé obyvatelstvo se mísilo, až
německé osídlení převládlo. Toto české pohraniční území,
kde se hovořilo většinou německy, známe pod názvem
Sudety, a v nich se nacházela i obec Brniště a okolí.
První písemná zpráva o obci Brniště pochází z roku 1352
a uvádí se pod jménem Brumis. Patřila k panství šlechty
z Vartenberku (Stráž pod Ralskem). K tomuto panství patřil
i Luhov, o kterém je zpráva z roku 1481. Další část obce
Hlemýždí se uvádí v roce 1540, obec Velký Grunov vznikla
zřejmě na začátku 16. století a je připomínána v roce 1543
jako Březina - později převládl Grunov. Majitelé statků
v obcích se často měnili - v Brništi se významně mnoho let
uvádí rod Blektů z Útěhovic, kteří sídlili pravděpodobně
v čp. 33. a čp. 16.
Od těch dob - 500 let - až do roku 1848 patřily všechny
obce šlechtickým pánům, kteří vládli nad celým územím
i obyvatelstvem - svými poddanými. Poddaní lidé museli
pána poslouchat, robotovat na panských polích, odevzdávat dávky ze své úrody, museli jako rekruti na vojnu
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a do válek, nesměli se stěhovat bez povolení pána, který
zasahoval i do jejich soukromého života. Páni dosazovali
do obcí rychtáře, učitele i kněze. Proti některým krutým
opatřením šlechtických pánů vznikaly i ve zdejším kraji
selské vzpoury.
Výrazná změna v majetkovém uspořádání šlechty nastala
po roce 1620, kdy česká šlechta prohrála bitvu s Habsburky v Praze na Bílé Hoře. Čeští páni byli krutě potrestáni
a jejich majetek jim byl odebrán (zkonfiskován). Tedy
i zdejší Markvarticové přišli o svůj Vartenberk, který připadl
Albrechtu z Valdštejna. Ten se stal novým pánem na území
našich obcí. Po Valdštejnovi zde vládli páni Lichenštejnové
a poslední byli Hartigové, kteří sídlili v Mimoni do roku
1945.
Po roce 1848 se změnily politické poměry a podle nových
zákonů přestala šlechta vládnout nad životy lidí a byla
zrušena robota. Tehdy získaly všechny zdejší obce svobodu a ve volbách si lidé zvolili své zastupitele pro řízení
obce. Stále však byly součástí Rakouska - Uherska až do
roku 1918, kdy prohrálo I. světovou válku a říše Rakousko
-Uherská se rozpadla. Zdejší Sudety - tedy i obce Brniště,
V. Grunov, Luhov a Hlemýždí připadly do nově vzniklé
Československé republiky. V roce 1938 bylo pohraniční
území Sudety připojeno k Velkoněmecké říši, která v roce
1939 rozpoutala II. světovou válku. Válka skončila v roce
1945 porážkou Německa a obce se znovu staly součástí
obnovené Československé republiky. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto do Německa a na jejich místo přišli
čeští osídlenci z vnitrozemí, do svého nového domova.
Posledními změnami bylo spojení všech obcí pod jedno
vedení v obci Brniště v roce 1981.
1. ledna 1993 se rozdělila ČSFR a od té doby náleží obec
Brniště do České republiky.
V dlouhém, 660-ti letém období došlo k mnoha převratným
změnám v životě lidí v našich obcích, které způsobily
schopnosti člověka měnit svět, až zázračnými novými
vědeckými a technickými vynálezy, zvláště v posledních
dvou stoletích. Bude třeba, aby tento člověk dokázal
chránit zázračnou planetu Zemi dalším generacím. Bude
záležet i na nás, brnišťských, jak budeme pečovat o svou
obec - náš domov, aby se zde lidem nyní i v budoucnosti
dobře a spokojeně žilo.
Iva Tomková

ZE ŽIVOTA V OBCI
Setkání v Luhově
jak rychle uběhlo, většina z nás si našla nový domov, zaloJe krásný jarní den, 2. červen 2012 a my máme další, již
žila
rodinu a určitě jsou šťastni třeba i mimo ČR.
čtvrté setkání. Letos to není v Doksech, jako vždy, ale
v naší vesničce Luhov v místní malé, ale útulné hospůdce.
Je krásné a milé, že se do toho bývalého krásného domova
Asi se právem ptáte, kdo se tady setkal a s kým? No přeci
pod Tlustcem každý rád vrací. Velikou zásluhu na tom, že
my Luhováci a každý s každým. My z malé vesničky pod
se takto každý rok scházíme, má určitě Jituška Ptáčková
Tlustcem, který by mohl vyprávět.
– Černá, za to jí patří veliké poděkování.
Bohouš Opl
Někteří z nás tady poprvé spatřili slunka svit a krásy tohoto
kraje, poprvé vkročili do zdejší školy a učili se psát záludná
písmenka, číst první slabikář nebo počítat do desíti, později
Přání k 660. výročí Brniště
do sta …. Byl to tady na úpatí kopce Tlustce pro rodiče
Je mnoho výročí různých dat,
tvrdý, ale pro nás děti radostný život. Tady každý každého
k tomu významnému chceme přát.
znal a jeden na druhého se mohl vždy spolehnout a třeba
požádat o pomoc, která nebyla odmítnuta.
Nevíme přesně, od kdy se točí tento svět,
víme však, že s Brništěm již 660 let!
Všichni máme zásluhu na vytváření historie vesničky
našeho mládí, nedá se zapomenout na naší klubovnu ve
škole, která byla vybudována zásluhou místního učitele
Vystřídalo se v něm mnoho generací,
Luďka Hellera, tam se scházelo hodně mladých … kdo
které ho vylepšovaly svojí poctivou prací.
nezažil, nechápe, nebo na první prožité lásky, na které se
Má-li i nadále Brniště jen vzkvétat,
nezapomíná, na divadlo a svérázného pana Janatu. Rádi
nesmí ani ty další generace v ní přestat!
vzpomínáme na sehraná divadelní představení zde v Luhově, ale taky v Brništi. Ano, bylo tady veselo a krásně,
Věříme, že jejich úsilí bude i nadále,
hlavně jsme byli všichni mladí a chtěli prožívat stále něco
se svými zvolenými v čele pokračovat stále.
nového a nepoznaného.
Všechno, co se dělá i bude, je pro lidi,
Každý rok bylo v Luhově několik plesů, nejlepší byl vždy
proto ať není žádný, který to tak nevidí!
hasičský, ale taky maškarní …. Tady, když se řeklo, že se
něco udělá, tak to platilo. Pamatuji si na hasičské okresní
Chtěli bychom toho ještě mnoho přát,
soutěže v Brništi. Řeklo se, budeme první a taky to tak
aby vám dodalo sílu a u srdce mohlo hřát.
bylo. A co třeba místní knihovna, kolik tu bylo čtenářů!
Dokud se i dále bude točit svět,
Pamatuji si, že pan Povolný hodně četl, každý týden tři
ať v něm Brniště spokojeně žije další stovky let!
knihy. Přečetl celou naší knihovnu a já jsem mu objednával
knihy z okresní knihovny. Bylo tady hodně chytrých lidiček,
Aby to nebylo jen anonymní přání,
stačilo se jenom trochu porozhlédnout, zajít třeba do naší
pro mnoho z vás, co by milé zdání.
hospody, sednout někam do kouta a poslouchat. Tam bylo
I když s vámi nežijeme, je to správný tah,
u karet moudrosti, ta stará hospoda by mohla vyprávět, ale
protože k vašemu Brništi máme srdečný vztah!
bohužel …. není!!!
Mohl bych se procházet od stavení ke stavení vzpomínat,
Pastorkovi z Otrokovic
vždy by mi přišla na mysl nějaká vzpomínka. Prožívali jsme
společné radosti, ale
ani starostí nebylo
málo. I to je historie naší
vesnice, která se nedá
vymazat.
Tak šel čas, přišla vojna, tam se taky každý
rád ve vzpomínkách
vracel domů, nejenom
proto, že tady měl rodiče, sourozence, dívku,
ale měl tady kamarády
a kamarádky. Rád bych
vzpomínal a jmenoval,
ale mohl bych na někoho zapomenout, a to
bych nerad, nikdo si to
nezaslouží.
Máme mnoho zážitků
z mládí, na které rádi
vzpomínáme, ale ono
Záběr na Brniště od Brnišťského vrchu před r. 1898. Zpravodajství poskytl J. Kovář ml.
nám všem to mládí ně4/2012 • strana 7

KULTURA A VOLNÝ ČAS
Výšlap na Ralsko
V sobotu 16. června 2012 se uskutečnil trampský výšlap
na hrad Ralsko. Počasí nám přálo víc než dost. Možná
i proto byla účast malá, což nás trochu mrzí. Sluníčko hřálo
a lákalo spíše k vodě než k túře do výšin, ale my co jsme

nejen trampské medaile, ale i daleký pohled do širokého
údolí. Po sestupu nás na trampské osadě čekalo posezení
s trampy, kteří též měli co vyprávět. Co říci na závěr? Byla
to parádně prožitá sobota.
Regina Tomková

Poděkování

přece jen šli, jsme si to opravdu užili. Sešly se i celé rodiny
s dětmi. Děti si užily sbírání lesních jahod na plantážích,
které jsme cestou na horu našli. Měli jsme štěstí a mohli
pozorovat lesní živočichy v jejich přirozeném prostředí. Též
jsme si mohli vyzkoušet i trampský trest, který se ukládá
provinilcům pro pobavení ostatních kamarádů a svůj účel
to opravdu splnilo. Děti naslouchaly zajímavému vyprávění dlouholetého trampa z nedalekého Luhova. I když bylo
opravdu dost teplo, ve stínu stromů a s chladným větrem
nám cesta hezky ubíhala. Odměnou na vrcholu nám byly

Dne 16. června 2012 byl krásný slunný den, a tak jsme se
rozhodli, že se připojíme k výšlapu na Ralsko,
pořádanému T. O. STONE CITY, pro nás méně zasvěcené
trempskou osadou v katastru Velkého Grunova.
V místě srazu nás postávalo pomálu, což si myslím, že byla
velká škoda hlavně pro ty, co jako obvykle trávili volno
u televize, počítačových her apod. Sešlo se nás pouze 11,
z toho 5 osob čítá moje rodina!
Nálada byla výborná, cestou jsme se všichni moc bavili,
o čemž svědčí i fakt, že to i malé děti ušly bez větší pomoci,
přestože nejmladší účastnice měly pouze 4 roky. Na
vrcholu jsme všichni dostali pamětní medaili, ručně velmi
pěkně vyrobenou pořadatelem Mirkem Tomkem a jeho
rodinou. Medaile, nebo jak říká on camrátko, bylo pro nás
všechny opravdu pěkným potěšením a mně bylo pouze
líto, že mu jich pro všeobecnou pohodlnost na 30 ks zbylo!
Takže díky Tobě Mirku za nás za všechny, za ten nápad
připravit a zorganizovat pro nás tuto akci. Už dnes se
těším, co vymyslíš příště, a přeji Ti, aby nás šlo tolik, že Ti
camrátka nebudou stačit!
Jaroslav Kovář s rodinou, Brniště - Hlemýždí

OÚ INFORMUJE
Vodovod Brniště
Informace o vodovodu a jeho hygienickém
zabezpečením
Místní vodovod zabezpečuje zásobování vodou obce
Brniště – Velký Grunov s osadou Hlemýždí.
Vodním zdrojem pro tento vodovod je vodárenský vrt umístěný v lučním porostu na okraji lesního komplexu v prostoru vpravo od silnice Brniště – Velký Grunov za lokalitou
nových RD. Vodovod tlakově ovládají dva samostatné
zemní betonové vodojemy, umístěné vedle sebe na návrší
nad vrtem.
Hygienická ochrana vodního zdroje je zabezpečena
oplocením ochranného pásma I. Stupně, a to v rozsahu
20 x 25 m stanoveném rozhodnutím vydaným vodohospodářským orgánem včetně rozsahu povolených činností
a podmínek hospodaření v ochranném pásmu.
Dezinfekce upravené vody je zajišťována Cl2 (chlorem),
který je dávkován do vody ve formě roztoku chlornanu sodného (NaClO). Dávkování je prováděno dávkovací soupravou, sestávající z dávkovacího čerpadla a zásobní nádrže
na chlornan sodný. Velikost dávky je regulována tak, aby
v upravené vodě ve spotřebišti bylo 0,1 až 0,3 mg volného
chloru v jednom litru vody.
Dávka chlornanu sodného je zaústěna do potrubí v čerpací

stanici nebo je chlorování prováděno alternativně ve vodojemu do volné hladiny.
Provozní kontrolu koncentrace volného chloru provádí
obsluha pomocí testovací soupravy na zjišťování chloru
s četností 1 x týdně. Zápis o provedené kontrole se zaznamenává do provozního deníku.
2. Informace o kontrole a kvalitě dodávané vody
Voda ve vodovodu je kontrolována podle plánu kontroly
kvality pro daný rok, který je vypracován dle požadavků
platné legislativy - zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb.
v platném znění, dále zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a vyhlášky MZd č. 252/2004 Sb., kterou
se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu
a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Plán kontroly je každoročně vypracován útvarem kontroly jakosti a předkládán
ke schválení Krajskou hygienickou stanicí Libereckého
kraje, územním pracovištěm Česká Lípa. Dodávaná pitná
voda ve všech parametrech vyhovuje limitům platné
legislativy – vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb. v platném
znění.
Ing. Jana Michalová
Manažer útvaru kontroly jakosti
SČVK, a. s.

INZERCE
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SPORT
Mladí střelci o „ Putovní pohár starosty“
Rok uplynul jako voda a naše střelnice se tradičně otevřela
první červnovou sobotu pro mladé střelce, aby mezi sebou
změřili síly a projevili svůj talent na soutěži ve střelbě ze
vzduchovky. Soutěž se již dlouhodobě zapsala do vědomí
veřejnosti i mladých střelců pod názvem „Putovní pohár
starosty obce“. Letošní ročník, stejně jako ročník minulý,
byl připravován především pro mladé a začínající střelce
do 17 let, a to ve dvou věkových kategoriích. První kategorie do 12 let a do 17 let kategorie druhá.
Úderem desáté hodiny, po krátkém přivítání mladých
závodníků a jejich dospělého doprovodu starostou naší
obce panem Ing. Pastorkem, který byl zároveň hlavním
garantem soutěže, a nezbytným seznámením se zásadami bezpečné střelby včetně pravidel soutěže, padly první
soutěžní výstřely a začali se rýsovat první favorité. Střelecké klání o držitele putovního poháru bylo do poslední
chvíle otevřené, protože absolutní vítěz posledních dvou
ročníků a držitel putovního Denis Jiráček se letošní
soutěže nezúčastnil, a tím dal šanci svým nástupcům. Po
posledním výstřelu a pečlivém vyhodnocení terčů bylo
rozhodnuto. V početně nejsilnější kategorii do 12 let zvítězil Jan Javorek s 88 dosaženými body, následován
Martinem Eflerem s 82 body a Šárkou Toráňovou s krásnými 76 body. V kategorii starších střelců s přehledem
zvítězil Jakub Rabiňák s vynikajícími 94 body, následován Štěpánkou Čermákovou s 87 a Pepou Starečkem se
77 body. Všichni tito úspěšní střelci byli odměněni hodnotnými cenami a diplomy. Cenu si odnesl i nejmladší účastník soutěže sedmiletý Matěj Oplištil. Zlatým hřebem
v závěru soutěže bylo vyhlášení absolutního vítěze a nového držitele putovního poháru. Stal se jím Jakub Rabiňák
se špičkovým nástřelem 94 bodů ze 100 možných.

jak dopadne střelecká odveta manželů Pastorkových, kdy
pan Pastorek těsně zvítězil o pouhé dva body před svojí
manželkou. Oproti loňsku byla tato konfrontace rozšířena
vedle vzduchovky o střelbu z velkorážního revolveru a služební pistole. Ve vzduchovce pan starosta získal převahu
nejlepším nástřelem 97 bodů ze 100 možných. V revolveru
a pistoli se však karta nečekaně obrátila. Paní Pastorkové
se nebývale dařilo ve střelbě z těchto zbraní, především
v revolveru, kdy se jí podařilo z 30 možných nastřílet 30. Při
součtu obou disciplín byl výsledek nerozhodný, oba soupeři nastříleli shodně 139 bodů. Snad příští rok rozhodne,
kdo je v rodině Pastorkových lepší střelec.
V závěru lze hodnotit tuto soutěž jako velmi zdařilou, jak
počty závodníků, slušnými výsledky a kázní na střelnici,
která neměla mezery. Střelecký klub děkuje panu starostovi za velmi kladný a iniciativní přístup při přípravě a realizaci soutěže. Díky patří Ing. Myškovi za pěkné ceny pro
závodníky. Ročník 2012 Putovního poháru starosty je tedy
za námi. Připravujeme a společně se těšíme na ročníky
další.
Za střelecký klub Brniště
Bohumil Kasl

Osvěžení v závěru přinesla neoficiální soutěž tatínků
a dospělého doprovodu. Z tohoto souboje vyšel vítězně
stejně jako v loni Tomáš Toráň, následován Naďou
Žižkovou a Ivanem Pastorkem.
Po skončení soutěže všichni přítomní s napětím očekávali,

Stupně vítězů v mladší kategorii

Ukončení fotbalových soutěží
Naposledy jsme ve Zpravodajství informovali o zápase
dospělých ve Cvikově. Po něm následovalo utkání na
domácím hřišti proti Dubnici, které naši hráči zvládli výhrou
4:2. Dvě branky dal Pavel Luft ml., po jedné Hruška a Pavel
Kopecký. Poté jsme cestovali do Holan, kde se našim opět
nedařilo a snadno prohráli 1:4. Poslední klidný domácí
zápas jsme hráli proti Oknům a naši pohodlně vyhráli 5:1.
Třikrát skóroval Pavel Luft ml., jednou Hruška a také Milan
Zelenka. Poslední utkání v soutěži odehráli naši v sousedních Novinách. K tomuto utkání přistoupili dost lehkovážně
a ostudně prohráli 0:5. Nedařilo se téměř nic, a tak to také
vypadalo. Tím naše družstvo skončilo druhé, za vítězným
Sloupem. Nakonec ale také náš tým postoupil do okresního přeboru, kde se uvolnilo místo. Na podzim tedy budeme hrát II. třídu a novým trenérem se stal Franta Ondřejka.
Týden po skončení soutěže proběhlo tradiční utkání
starých gard Brniště a Velkého Grunova. V tomto drama-

tickém utkání vyhrál Grunov 2:1. Branky vstřelili Luděk
Kratěna a Jiří Šauer za Grunov a za Brniště Petr Gutkais.
Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém družstvo Grunova
podržel brankář Hujka. Sešlo se 23 hráčů a utkání řídil
Láďa Hruška.
Mladší žáci dohráli svou soutěž také důstojně, když v posledním utkání hráli doma o předposlední místo. To zvládli
a zakončili soutěž výhrou. Ještě v předposledním kole hráli
v Doksech, kde vysoko prohráli 1:8, když jedinou branku
dal Ondra Matys. Prvně uvedené utkání hráli naši proti
Horní Libchavě a vyhráli 2:1. Branky dali Ondra Matys
a Petr Pavlovec.
V sobotu 21. 7. 2012 odpoledne proběhlo ukončení
soutěže na hřišti, kde děti přespaly ve stanech a hrály
různé soutěže.
S pozdravem Zlatohlávek Ladislav, sekretář klubu.
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Kurzy angličtiny
každé pondělí v Oáze, Brniště 13
Angličtina hrou pro děti ve věku
6 - 10 let (od 16 hodin)
Teenenglish - klub zábavné angličtiny
pro náctileté (od 17 hodin)
Středně pokročilí - výuka pro mládež
a dospělé (od 18 hodin)
Kroužek angličtiny v MŠ Brniště pro
děti od 4 let, info v MŠ
Kurzy pro dospělé jsou zaměřeny na běžnou konverzaci a komunikaci
se základy gramatiky a fonetiky. Pravidelné návštěvy rodilých mluvčí
umožňující praktikovat získané znalosti. Možnost zúčastnit se letních
English campů pro děti, mládež i dospělé.

Lekce začínají v pondělí 17. září 2012
Cena za pololetí (15 lekcí)
- děti do 15 let 150 Kč,
- dospělí 250 Kč
(členové YMCA mají slevu 20%)

Přihlašujte se u Kamily Matysové,
tel. 777 335 426, kamila.matys@seznam.cz.
Individuální výuka a doučování po domluvě

ZAJÍMAVOST
Ital Gianluca v Brništi
Čas od času se stane, že se v Brništi zastaví nějací cizinci. Stejně tak v červnu k nám doputoval jeden opravdu zajímavý
cestovatel. Už jeho příchod byl netradiční, nepřijel autem ani vlakem, přišel pěšky po boku se svým pejskem a malým
batohem na zádech. Ihned zamířil na obecní úřad, pozdravil se s panem starostou a nechal si vystavit potvrzení o návštěvě
dalšího místa. Potom dětem ve škole začal vyprávět svůj příběh, dokonce nám pustil reportáž, kterou o něm natočila
slovenská televize Joj. Tento italský poutník se jmenuje Gianluca Ratta a už jedenáct let chodí pěšky po Evropě, aby zažil
pocit svobody a volnosti. Společnost mu dělá fenka husky Shira, před dvěma
lety napsal o svém putování knihu a snaží se o zápis do Guinessovi knihy
rekordů. Kamkoli přijde, upoutá pozornost buď on svou veselou a nakažlivou
náladou, děti pak zaujme Shira, která svého páníčka náležitě chrání.
K. Matysová

Nenechte si ujít
Noční rybářské závody, v sobotu 18. srpna od 20 hodin (změna termínu)
Výlet na zámek do Benešova nad Ploučnicí, v sobotu 8. září
Oslavy k výročí obce a dožínky ZOD, 14. – 16. září
Podzimní vítání občánků, v neděli 7. 10. od 14 hodin v KD Brniště

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
Zajímavé fotografie z akcí, které se v poslední době uskutečnily v naší obci, např. pouť, střelecká soutěž o Putovní pohár
starosty, záběry z dětského dne a spoustu dalších najdete ve fotogalerii na internetových stránkách www. brniste.cz.
Prohlédnout si můžete i starší čísla Zpravodajství, zápisy z jednání zastupitelstva obce, úřední desku, pozvánky a další
aktuální informace.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je zdarma, pro ostatní subjekty platí následující ceník:
Celá strana A4 1000 Kč, polovina strany 500 Kč, čtvrtina strany 300 Kč a osmina strany 150 Kč.
Příspěvky a inzerci zasílejte na adresu zpravodajstvi@brniste.cz, předávejte členům redakční rady nebo na podatelně OÚ.
Příští Zpravodajství vyjde v říjnu, uzávěrka čísla 23. září 2012.
Redakční rada: K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková, I. Tomková, K. Kupková, Ing. I. Pastorek, M. Jablečník,
Mgr. L. Horáčková, Ing. L. Kuc, H. Pekárková; Sazba: H. Matěchová, Nový Bor, Tisk: Jiří ŘEHÁK - TISKÁRNA, Česká Lípa;
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Toto číslo vyšlo 10. srpna 2012 nákladem 500 ks.

