BRNIŠTĚ

ZPRAVODAJSTVÍ

BRNIŠTĚ • LUHOVA • VELKÉHO GRUNOVA
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, nastal podzim a pro mě čas, abych Vám napsal, co se nového za poslední dva měsíce událo.
Od Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje jsme získali dotaci 88 tis. Kč a obec uhradila 58 tis. Kč za účelem
nákupu výzbroje a výstroje, protože původní utrpěla při povodních 2010 a nová bude znovu sloužit našim dobrovolným
hasičům po další léta. Dne 7. srpna jsem se zúčastnil s ostatními zástupci měst a obcí bohoslužby v Hejnicích za oběti
povodní, které udeřily před dvěma lety. Třetího září byl první den nástupu školáků po prázdninách, a tak jsem byl s potěšením přítomen slavnostnímu přivítání 16 prvňáčků v naší škole. S přestřižením pásky proběhlo oficiální předání mostu
u kovárny ve Velkém Grunově. Tento poslední most stavěla firma SaM Česká Lípa a byl druhou největší stavbou z celkových
6 postižených povodněmi, na které obec získala 90% dotaci od Ministerstva místního rozvoje České republiky.
V polovině září proběhl třídenní maraton oslav 660 let od prvních písemných zmínek o obci. Začínali jsme v pátek v kulturním
domě v Brništi školní akademií a končili v neděli odpoledne slavnostní mší v kostele sv. Mikuláše. V sobotu po obědě jsme
hlavní program spojili s obnovením tradice dožínek se Zemědělským obchodním družstvem, a.s. Brniště. Dle mého názoru,
ale i dalších účastníků se oslavy po všech stránkách vydařily. Účast a zájem byl poměrně velký a i když bylo chladnější počasí,
nezmokli jsme. Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav.
Během měsíce října bude ukončena výměna oken a vstupních dveří na budově Obecního úřadu v Brništi firmou LG-Dinex,
která zvítězila ve výběrovém řízení. Tvar, členění a barva vyměněných oken respektuje původní okna podle historických
fotografií. Na potřebné ošetření lip okolo kostela sv. Mikuláše byla podána již třetí žádost o dotaci na Agenturu ochrany přírody
a krajiny v Liberci, tak uvidíme, jestli uspějeme.
Nový most nad Mimoní směrem na Zákupy byl v polovině září v předtermínu zprovozněn a začátkem listopadu mají být
otevřeny provizorně dva mosty ve výstavbě v Nových Zákupech. Po složitých jednáních se zástupci Krajské správy silnic
Libereckého kraje jako kompenzace za objízdné trasy, které vedly a stále vedou přes naši obec, jsou nám přislíbené do konce
roku opravy havarijních míst na těchto komunikacích III. třídy, vlastněných Libereckým krajem. Jejich rozsah a postup je
zveřejněný na webových stránkách obce.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál pohodu, pevné nervy, více mezilidské tolerance a krásné slunečné podzimní dny.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek

V tomto čísle najdete:
Trojrozhovor
Informace ke krajským volbám
Obrazová příloha z dožínek a oslav
Badatelská výprava starým Brništěm
Dušičkové rozjímání

Nenechte si ujít
Volby do krajského zastupitelstva,
v pátek 12. října od 14 do 22 hod a sobotu 13. října od 8 do 14 hod.
Díkůvzdání v neděli 14. září od 15 hodin v Oáze
Vítání občánků 28. října od 14 hodin v KD Brniště
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Od vydání posledního Zpravodajství se zastupitelstvo obce sešlo celkem třikrát,
a to 8. a 29. srpna a naposledy 26. září.
Žádné zasedání se neobešlo bez rozpočtových opatření,
tak aby vždy příjmy a výdaje byly vyrovnané. Schválili jsme
dodavatele na výměnu oken a vstupních dveří v budově
OÚ. Okna jsou již vyměněna a věříme, že se tímto budova
zlepšila jak po stránce úspory při vytápění, tak i po stránce
vzhledové. Také jsme schválili výměnu osvětlení v učebnách v budově školy v Brništi, která byla o prázdninách
zrealizována.

zastupitelů se přihlásili na seminář „Vzdělaný zastupitel“,
který proběhne 25. 10. v Doksech. Projednali jsme závěrečné vyúčtování veřejné sbírky „Povodně 2010 – Brniště“,
která začala 17. srpna 2010 a ke dni 6. září 2012 byl
účet zrušen a sbírka ukončena. Výtěžek sbírky byl
259.376,91Kč, větší část byla použita na úhradu vlastního
podílu obce na opravu povodní zničeného mostu a menší
část na výstroj pro hasiče.

Prohovořili jsme a schválili koncepci rozvoje obce do roku
2020, která zahrnuje oblast sociální péče o seniory, opravy
místních komunikací a mostků, zkvalitnění zázemí školských zařízení, vybudování chodníků, podporu výstavby
rodinných domů, projekty pro rozvoj cestovního ruchu
a zviditelnění obce, např. cyklostezka Panenský potok,
infocentrum, obnovení studánek, park a oddechová zóna
ve Velkém Grunově. V této koncepci jsou zahrnuty priority
obce, které budou realizovány podle finančních možností
obce a úspěšnosti při podávání projektů.

Další mnohá usnesení se opět týkají pozemků, jejich
převodů, prodejů a pronájmů. Na posledním zastupitelstvu
jsme též odsouhlasili zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na svoz komunálního odpadu. Všechna
usnesení a dokumenty jsou zveřejněna na webových
stránkách obce.
Pro Zpravodajství zapsal Miloš Matys

Projednali jsme a schválili potřebné smlouvy s FK Brniště,
tak aby si FK mohl podat žádost o dotaci na rekonstrukci
sociálního zázemí na hřišti ve Velkém Grunově. Někteří ze

POZVÁNKA
Zastupitelstvo se sejde ve středu
31. října a 28. listopadu v KD Brniště.
Všichni jste srdečně zváni.

OÚ INFORMUJE
OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
Starosta obce Brniště podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1.

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2.

Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: budova obecního úřadu Brniště čp. 102 - přízemí
pro voliče, kteří jsou hlášení k trvalému pobytu v Brništi – části Brniště, Hlemýždí a Jáchymov
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: budova školy Velký Grunov čp. 104 - přízemí
pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Brništi – části Velký Grunov
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: budova čp. 42 Luhov - přízemí
pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v Brništi – části Luhov a Nový Luhov

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským
průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.

4.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.

V Brništi dne 12. září 2012
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Ing. Ivan Pastorek
starosta

Z E P T A L I J S M E S E Z A VÁ S
aneb ohlédnutí za oslavami 660 let obce a obnovené tradice dožínek
Se svými otázkami jsem se obrátila tentokrát hned na tři osoby, které nám mají jistě co říci k zářijovým
slavnostním dnům, kdy probíhaly oslavy obce, spojené s oslavou dožínek. Oslovila jsem hlavního organizátora
kulturního programu všech dní Ing. Lukáše Kuce, předsedu kulturní komise v obci. Dále pak paní Helenu
Mojžíškovou, na jejíchž bedrech visela příprava a organizace dožínkového průvodu a slavností za Zemědělské
obchodní družstvo Brniště, a.s. Třetího osloveného si ponechávám na závěr této rubriky.
Pane Kuc, kdy vznikla myšlenka oslav 660 let první
vzpomínky o obci?
LK: První písemné zmínky o obci pocházejí z roku 1352,
a tím se tradičně toto datum nabízí k oslavám. Naše obec
slaví kulaté výročí již po několikáté a 660 let jsme chtěli
oslavit pořádně. Věděli jsme, že se čas oslav blíží, a tak
jsme s přípravami na půdě Komise pro kulturu a sport
začali již na začátku roku 2011. Během příprav jsme se
dozvěděli, že ZOD Brniště plánuje obnovit v obci tradici
dožínek, a tak slovo dalo slovo a vznikla myšlenka společných oslav.
A družstvo se také myšlenkou dožínek zabývalo delší
dobu, paní Mojžíšková?
HM: Opravdu, s myšlenkou obnovit tradici dožínek s dožínkovým průvodem jsme si u nás ve firmě pohrávali dlouhodobě. V letošním roce byla skvělá příležitost dožínky
uspořádat společně s oslavami obce Brniště.
A jak se vyvíjely přípravy?
LK: Z mé strany organizátora oslav se přípravy skládaly
převážně ze schůzek s jednotlivými účinkujícími, se spolky,
se ZOD až po schůzce naší komise, která se k oslavám
sešla celkem desetkrát. Při mé pracovní vytíženosti to
časově nebyla lehká práce, ale na druhou stranu jsem se
mohl poznat s novými lidmi, a to na tom bylo zajímavé.
Pro Vás to bylo asi podobné, že?
HM: Přípravy na oslavu 660 let obce Brniště a dožínky
ZOD Brniště začaly už brzy začátkem tohoto roku. Náplň
programu se rozvrhla do tří dnů, kdy hlavním dnem oslav
se stala sobota 15. září.
První organizační schůzku jsme měli s panem Kucem už
v únoru, kde jsme si dali časový harmonogram příprav
a hlavně představu o programu a průběhu oslav a dožínek.
Kde bylo největší úskalí příprav, co dalo nejvíce práce?
LK: Mým přáním od počátku oslav bylo, spojit celou obec
dohromady, aby to byly společné oslavy, nejen akce obecního úřadu. Naše obec má hodně aktivních lidí, kteří působí
v nejrůznějších spolcích a organizacích, ale ne každému

Paní Helena Mojžíšová

se chce dělat věci společně, protože to vyžaduje komunikaci s druhými a hlavně nalezení „společné řeči“. Jak jsem
již dříve zmínil, právě komunikace byla nejtěžším oříškem
při přípravách.
Ona také příprava dožínkového průvodu po
mnohaleté odmlce nebyla jednoduchá, že?
HM: K přípravě dožínkového průvodu jsem sbírala
informace od místních občanů a hlavně bývalých pracovníků družstva, kteří mi přinesli fotografie z minulých let
a s úsměvem na tváři mi vyprávěli své zážitky a popisovali,
jak to vše probíhalo na dožínkových slavnostech. Začala
jsem si skládat jednotlivé části průvodu a podle toho je
zajišťovat. Povedlo se mi zajistit pro čelo průvodu kočár
s koňmi pana Fialy z Kořenova a folklorní soubor Horačky
v krojích z podještědské oblasti. Z příslibu jejich účasti
v průvodu jsem měla radost. Najít skupinu lidí, kteří se
zabývají místním podještědským folklorem, nebylo snadné. O ozdobení zemědělské techniky, vyrobení dožínkových májek a věnců jsem požádala místní, paní Čápovou.
Ta udělala výzdobu celého průvodu i podia v Lesním zátiší
na výbornou. Zbývalo napéct koláče (ve Strážské pekárně), objednat pivo a pozvat všechny do průvodu.
Sobotní hlavní i doprovodný program jsme společně s obcí
situovali do Lesního zátiší. Vystoupení souborů a umělců
jsme se snažili poskládat tak, aby si každý návštěvník

Lukáš Kuc s rodinou
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přišel na své. A důležitým bodem byla i zábava pro děti.
Pro stánkový prodej jsme vybírali ukázky řemesel a prodej
výrobků hlavně z nejbližšího okolí. Řekla bych, že tato část
akce byla nejzáludnější. I přes všechno snažení nám některé stánky zůstaly prázdné.
Jak jste prožívali samotnou akci?
LK: Asi pro každého organizátora je největší odměnou
zájem lidí. Nejprve jsem byl v pátek mile překvapen účastí
při toulkách historií obce. A následně v sobotu i přesto, že
na nás nečekal slunečný den, bylo znát, že se všichni na
oslavy těší, a jen tak se odradit nenechají. Pro mne sice
sobotní oslavy nebyly tolik odpočinkem, jelikož jsem se
neustále pohyboval mezi účinkujícími a snažil se odstraňovat neplánované události. O to víc jsem byl rád, že vše bez
větších problémů běží, a kdo přišel, si oslav užívá. No
a neděle byla pro nás velkou třešničkou na dortu, kterou
jsem si i já s rodinou užil - bohoslužby, prohlídky kostelů
a dvě výstavy.
A Vy Helo, kdy opadly obavy z toho, aby se vše vydařilo?
Jako asi každý člen organizačního týmu jsem byla celou
akci ve střehu, aby vše probíhalo jak má.
Částečně jsem si vychutnala jednotlivá vystoupení. A když
jsem viděla spokojené návštěvníky, nervozita ze mě
opadla.
Máme, myslím, samé pozitivní ohlasy, co nám slíbíte
na příště?
LK: Jsem rád, že se nám oslavy podařily uspořádat bez
agentury, i když to přineslo hodně práce, ale bylo vidět, že
to jsou naše oslavy. Mezi mnohými sílí hlasy, že by bylo
super obnovit Masopust. Takže pokud bude vůle, máme se
na co těšit. A za mne mohu říct, že každý dobrý nápad
podpořím.
HM: V příštím roce koketujeme s myšlenkou spojit naše
dožínky s dožínkami Libereckého kraje, zde u nás v Brništi.
A co dodat závěrem?
LK: Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří možná
na oslavách nebyli tolik vidět, ale bez kterých by oslavy
nebyly takové, jaké byly. Jsou to lidé, kteří pomohli při
sběru historických podkladů, fotografií, při překladech
a přepisech, při přípravě brožur, banerů, při organizaci
výstav, úklidu kostelů a přípravě jednotlivých programů.
Těm všem ale i těm, kteří se při oslavách starali o naše
břicha, a tím jsme se mohli cítit jako doma, patří veliké díky.
HM: Mé velké poděkování patří všem, kteří byli nápomocni
s přípravami celé akce. Nebýt jich, těžko by se spousta
věcí realizovala. A návštěvníkům patří též velké poděkování za to, že přišli. Měla jsem radost, že se lidé chtějí
společně bavit.

A v neposlední řadě mi bylo ctí potkat se a popovídat
také s návštěvníkem oslav panem Josefem Češkem,
bývalým starostou obce, který se sem velice rád
a často vrací a podělil se se mnou i s Vámi o své pocity
a dojmy.
Člověk nemusí 46 let v Brništi bydlet, aby se zpět rád
vracel. Vracím se velice rád a při každé příležitosti. A máme
tady rodinu a příbuzné. Mám spoustu krásných vzpomínek, je jich skutečně bezpočet. Ale která z nich je ta nej…,
je skutečně těžké říci. Často při odpolední kávičce
s manželkou společně vzpomínáme.
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Těšila mne vždy a těší užitečná práce nebo činnost, ať už
pro rodinu, lidi, nebo pro sebe. Bylo jí dříve více a byla
těžší, teď už jsou moje aktivity spíše odpočinkové. Těší
mne přízeň lidí. Jistě jsou i ti nepřízniví, ale ty jsem asi
nepotkal. Netěší mne povodně, které ohrožují lidi a jejich
majetek. To mnozí pocítili. Je to úděsný pohled na nekonečné jezero, a potom na spoušť, která se nevyhnula ani
naší obci. Současné dění v Brništi, Luhově a Velkém
Grunově sleduji poctivě na internetových stránkách obce
od usnesení zastupitelstva až po inzerci. Prostě čtu vše od
prvního až po poslední odstavec.
Oslavy obce spolu s dožínkovými oslavami jsem si a nejen
já pochvaloval. Už ta myšlenka i provedení si myslím
nemělo chybu. Pro občany Brniště jsou Zemědělské
obchodní družstvo Brniště a.s. a obecní úřad nejdůležitějšími institucemi, což taková oboustranná spolupráce jen
potvrdila. Chce to i v těchto kulturních a společenských
akcích inovaci, potom nezevšední a lidé přijdou.
Brnišťsko bylo a je oblastí zemědělskou. Od původního
JZD Nástup až po současné ZOD, a.s. si firma zaslouží
a mělo by to být tak trochu i povinností prezentovat se
výsledky své těžké a zodpovědné činnosti. A ten svůj
svátek si lidé mají vychutnat a hlavně užít.
Lidem v Brništi, Luhově a Velkém Grunově přeji, aby tam
vody protékaly klidně, aby jim nepřidělávaly zbytečnou
a úmornou práci. A aby měli dost pracovních příležitostí
a po práci jim život plynul jako ta voda poklidně. Všechny
části obce, aby se prezentovaly pravidelně něčím novým
nebo opraveným a moderním. Ať mají ve vedení obce
zastupitele s hlavou rozvážnou a rukou pevnou a pokračují
v nezadluženosti obce Brniště. Přeji všem, ať se jim zde
dobře žije.
Přeji organizátorům této povedené akce hodně dalšího tvůrčího elánu. Děkuji jim i všem, kteří se na
přípravě a samotné akci podíleli. Panu Češkovi, který
když za námi přijede, tak si čas od času užívá také
u Brnišťského rybníka, přeji, ať mu berou ryby. Všem
ať slouží zdraví a daří se jim v osobním životě, v práci
a ve všech aktivitách.
Všem děkuji za rozhovor.
Mgr. Pastorková Daniela

Bývalý starosta pan Josef Češek

OÚ INFORMUJE
Výluky na železnici
Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o.
informuje, že ve dnech 5. října 2012 od 8:00 hod. až 24.
října 2012 do 15:30 hod. proběhne nepřetržitá výluka
železniční trati v úseku Liberec - Karlov pod Ještědem
na trati 086 Liberec - Česká Lípa.
Na tuto výluku budou na stejné trati navazovat denní
výluky - dne 25. října 2012 od 6:30 hod. do 15:30 hod.
v úseku Liberec - Křižany a dne 26. října 2012 od 7:30
hod. do 16:30 hod. v úseku Mimoň - Zákupy.
Důvodem těchto výluk jsou opravy kolejí ve vyloučených
úsecích, čištění kolejového lože, doplňování štěrku, svařo-

vání kolejí a opravy žel. přejezdů mezi stanicemi Liberec
-Horní Růžodol a Karlov pod Ještědem.
U všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou
dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu tzn.
"Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku",
"Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních
kol" a "Úschova během přepravy".
Za případné komplikace způsobené výlukou se předem
omlouváme.
S pozdravem
Jiří Holub
inženýr železniční dopravy

Výzva rodičům nově narozených občánků
Změnou zákona nemůže již obecní úřad od 1. 7. 2012 aktualizovat seznamy nově narozených občánků. Z tohoto důvodu
žádáme rodiče miminek, pokud se budou chtít zúčastnit Vítání občánků v obci, aby přišli na obecní úřad v Brništi a o vítání
osobně požádali. Pokud se takto nestane, nebude v silách obecního úřadu ani Sboru pro občanské záležitosti Vašeho
potomka a Vás na slavnostní vítání pozvat.
Děkujeme za pochopení
Obecní úřad v Brništi

Otevření sběrného dvora v zimním období
Připomínáme občanům, že od října vstupuje v platnost zimní otevírací doba ve sběrném dvoře ve Velkém Grunově, který
slouží občanům k odkládání odpadů a zároveň jako místo zpětného odběru elektrozařízení. Sběrný dvůr je otevřen
ve čtvrtek v čase 12 až 17 hodin a v sobotu od 14 do 17 hodin.

Nejen o historii, ale i o současnosti obce se dočtete v nových publikacích
U příležitosti 660-ti letého výročí prvních zmínek o obci byly
vydány zajímavé publikace. Autorem první z nich je pan
Jaroslav Kuzio. Jak se můžete dočíst v předmluvě, autor
vycházel z Dějin obce Brniště, sepsané v době předválečné Karlem Vollmannem. Obracel se i na novodobé
pamětníky. A tak mohlo vzniknout Povídání o Brništi.
Výtěžek je věnován na opravy kostela sv. Mikuláše.
Pozvání do Brniště, střípky z historie obce sepsala
paní Iva Tomková, dlouholetá kronikářka obce. Autorka
se průřezem dotýká minulosti i současnosti všech částí

Gratulace autorům publikací

obce, přírodních podmínek, krásného okolí a řady dalších
zajímavých oblastí.
Vydání obou dvou zaštítil obecní úřad a k tomu, aby tady
byly, přispěla řada obětavých lidí.
Obě je možné si zakoupit na obecním úřadě, první za
80 Kč a druhou za 60 Kč.
Kromě těchto publikací jsou k dostání pěkné historické
pohlednice a kožené klíčenky se znakem obce.
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OKÉNKO MŠ A ZŠ
Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat firmě Partner in
Pet Food za sponzorský dar. V průběhu letních
prázdnin vystavěla firma dětem pergolu nad
pískovištěm, bezbarierový vstup na pískoviště
a k veliké radosti dětí navezla spoustu nového
písku.
Moc děkujeme, MŠ.

Přivítání prvňáčků
3. září se opět otevřely dveře naší základní školy
a paní učitelky s panem starostou přivítali
školáky v novém školním roce. Společně se
sešly děti z vyšších ročníků a samozřejmě také
16 nových prvňáčků, kterých se ujala paní učitelka Dagmar Kocková. Doufejme, že se jim
v naší škole bude líbit a naučí se mnoho nového
a zajímavého.

V rámci oslav obce a akademie školy se v Kulturním domě v Brništi zúčastnilo 6 finalistů znalostní soutěže
o historii i součastnosti naší obce. První místo obsadil Matěj Rejf, o druhé místo se shodně dělí Elisabeth
Matysová a Michal Drbohlav a třetí místo obsadily Kristýna Matysová, Sabina Polanecká a Petra Nekolová.
Pan starosta všem finalistům pogratuloval a předal odměny za perfektní znalosti a odvahu veřejné soutěže se
zúčastnit.

Badatelská výprava starým Brništěm

O oslavách naší obce bylo už řečeno hodně, ale víte, kdo

Byla jedna rodina Blektova, která bydlela v krásné
začal slavit první? No přeci děti. Nikdo z dětí se už v pátek
zelené krajině. Jednou k nim přijel na návštěvu sv. Mikuláš
před maratonem oslav neučil. Učitelé i děti si nechali čas
v červeném plášti a přivezl jim tři zlaté měšce. A od těch
na poslední zkoušku před školní akademií a hlavně volné
dob žili všichni v blahobytu.
dopoledne na badatelskou výpravu starým Brništěm.

Kdysi dávno tu žili hastrmani v bažinách. Když se jich
Školáci byli ráno rozděleni do šesti skupin, které pak
páni Blektové přestali bát, přestěhovali se do Brniště.
v doprovodu učitelského sboru putovaly celým Brništěm.
Z bažin vytvořili rybníky a postavili kostel sv. Mikuláše,
Na pomoc měly mapu, do které zakreslovaly vše, co
kterému dali tři zlaté dary.
objevily. Dům s nejvyšším číslem popisným, staré stromy,

Dívám-li se na erb Brniště. Tři žluté kruhy nám
církevní památky, pomníky a další. Výprava končila u rybnípřipomínají tři obce - V. Grunov, Brniště a Luhov. Zelená
ku Vratislav, kde se uskutečnilo sportovní klání v kuličkách.
barva jsou louky a lesy kolem Brniště. Žluté jsou lány
Na závěr byla každá badatelská skupina obodována podle
zralého obilí a červená označuje radost lidí z toho, že bydlí
splněných úkolů. A jak vše dopadlo? Před školou, za
v krásné vesničce.
potlesku všech dětí, byla vyhlášena a odměněna nejlepší

Zelená nám připomíná vodní říši našeho pána - vodbadatelská skupina - Kostelníci.
níka. Tři zlaté kruhy představují tři ženy vodníka. Červené
a žluté pruhy připomínají, jak pán střídavě poddané
Jedním z úkolů při putování, bylo vyobdarovával
zlatem a střídavě proléval jejich krev.
myslet příběh vysvětlující původ erbu

Před
dávnými
lety tu byl sv. Mikuláš a dal nám tři zlaté
obce. Zde jsou odpovědi našich malých
dukáty.
V
dalších
letech
tu byl menší šlechtický rod, byli to
badatelů.
Blektové
z
Útěchovic.
Ti
nám dali do erbu, červeno-žluté

Svatý Mikuláš chodil po močále.
pruhy. Zelenou barvu máme proto, že v dávných dobách tu
Svatýmu Mikulášovi se tady líbilo a zabyly jen lesy a močály. No a z toho se složil erb Brniště.
ložil tady kostel. Svatýho Mikuláše zapálili. Svatý Mikuláš založil Oázu. SvaLukáš Kuc
tý Mikuláš létal. Brniště se roztahovalo.
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Oslavy 660 let obce Brniště a Dožínky ZOD Brniště

Předání cen účastníkům znalostní soutěže

Akademie základní školy

Zazpívaly Zpěvandule

Přednáška p. Smejkala z Vlastivědného muzea

Děti v dožínkovém průvodu

Kočár vezl starostu obce s významnými
hosty

V čele průvodu podještědský soubor Horačky

Stará zemědělská technika
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Zemědělská technika nejmodernější

Předávání dožínkových věnců

Kapela Medicimbál

Děti si užívaly doprovodného programu,
největší zájem vzbudilo malování na obličej

Ukázka zásahu dobrovolných hasičů

Výroba hraček z přírodnin mnohé zaujala

Vystoupení Schovanek

Vystoupení skupin historického šermu

Lukostřelba probíhala po celé odpoledne

Horolezeckou stěnu vyzkoušeli jen ti
odvážnější

Ohňová show proběhla až za tmy

Rytířské souboje na koních

Výstava pohlednic nabídla nové i staré
záběry naší obce
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Flétnový soubor Lusatia consort

A na závěr - hlavní oslavenec
- kostel sv. Mikuláše

Zájem byl i o prohlídku interiéru

ZE ŽIVOTA V OBCI
Lužická sedmička XIV
Skončilo léto, a to znamená pro všechny šlapery a turisty
z celé vsi, ale i blízkého okolí, jakož i ze vzdálených koutů
republiky, vždy jediné, je tu Lužická! Ano, je to nevyhnutelné, a právě tak jako když člověk onemocní, jde k lékaři,
když skončí léto, vydá se do krásných Lužických hor, aby
ukázal, že za něco stojí, a že vydrží stát a jít a ujít a hlavně
taky dojít. Možná si říkáte,"Ten teda pěkně přehání!". To si
ale člověk může říkat jen tehdy, pokud nikdy nezažil, necítil
a neušel Lužickou sedmičku (dále jen L7).
A co že to tedy je? Budu stručný. Jedná se o pochod
Lužickou přírodou. Trasa má 99 km (minimálně, pokud nebloudíte), jde se 25 hodin v kuse a trvá to celé od večera do
večera dalšího dne. Trasa vede přes sedm kopců a celkové převýšení je 3200 metrů. Vychází se, jakož i končí
v Brništi, kde na znavené, ale šťastně znavené čeká
sprcha, židle, výborné jídlo (tradičně hranolky a kuře), pití
a nocleh.

do Brniště. Podle osobních preferencí bylo možné jít trasu
i obráceně nebo jít jen noční či denní část. Po takové
"procházce" může člověk klidně říct, že viděl celé Lužické
hory! Letos se přihlásilo přes 100 účastníků, a snad jenom
kvůli dešti nakonec dokončilo celou trasu 19 borců.
Pokud si říkáte, příště by to možná šlo. Neváhejte se
následující ročník přihlásit a možná se tak jako letos Květa
Kupková zařadíte mezi borce, kteří už celou Lužickou
sedmičku mají v nohách.
Za všechny účastníky bych chtěl poděkovat ymcařům
a všem, kdo umožnili, že jsme si mohli takhle užívat!
šlaper Trinity

A právě na konci léta nastává bilancování posledního roku.
Člověk se musí ptát, jestli se nekoukal zbytečně moc na
televizi, jestli má něco odchozené, rozšlápnuté boty, jestli
si nemohl na Vánoce odpustit aspoň pár vanilkových
rohlíčků a na Velikonoce nějaké to vajíčko, vždyť na L7 se
počítá každý gram váhy.
Letos vyšla L7 na 21. až 23. září, vycházelo se v 17 hodin
z Brniště rovnou přes Jablonné na Popovu skálu, dále pak
na Hvozd, Luž, Pěnkavčí vrch, na Jedlovou, potom přes
Chřibskou na Studenec, a pak už jen Klíč a přes Kunratice

Tradiční výlet za českými památkami
jsme v letošním roce uskutečnili na zámek v Benešově nad
Ploučnicí. Opět nám počasí přálo, vlak jel včas tam i zpět a
celkem jsme si tento odpočinkový den užili. Před návštěvou horního a dolního zámku jsme se občerstvili v krásné
a útulné cukrárně, plné na pohled krásných a na jazyku
chutných dortíků. Samozřejmě jsme neopomněli dáti si
kávičku a někteří z nás i zmrzlinku.

Po ukončení prohlídky obou pěkných zámků jsme se stihli
v místním hotelu ještě naobědvat a už jsme chvátali zpátky
na vlak.
Letos nás výletilo celkem 15, a z toho bylo 5 dětí a dvě
mužské podpory.

Příští rok Vás chci pozvat na poznávání zámku
Lemberk, a při té příležitosti bychom to vzali
procházkou do katakomb v Jablonném v Podještědí. Už teď se všichni moc těšíme.

A co nás ještě čeká?
30. 11. 2012
každoroční členská schůze
na sále KD Brniště od 18 hodin.
1. 12. 2012
Mikulášská nadílka od 14 hodin,
též na sále kulturního domu v Brništi.
Za Sdružení SŽ EVA Zdena Stoklasová
5/2012 • strana 9

ZE ŽIVOTA V OBCI
YMCA cyklotábor - Hrdinové země české
Na začátku prázdnin začal dlouho očekávaný cyklotábor
na chatě Seleška v Lužických horách. I když šlo o cyklo,
nečekaly nás jen výlety na kole. Také je pravdou, že ne
všechna kola byla v dobrém stavu a také ne všichni
táborníci byli nabušení šlapeři.
Tábor ale určitě nebyl jen o kole. Měli jsme spoustu
programů. Dozvěděli jsme se hodně věcí o zajímavých
osobnostech naší vlasti (např. Jan Ámos Komenský, Jan
Karafiát, Jára Cimrman, atd.), hráli jsme spoustu her a učili
se různým dovednostem - výroba vzducholodí, přírodního
papíru, bižu a jiné.

Jelikož pršelo s železnou pravidelností v noci a přes den
bylo skoro vždy jako z katalogu cestovní kanceláře, táboru
se to vlastně nijak nedotklo. Jen někteří si museli sušit
matrace a spacáky, ať už byly mokré z venčí nebo zevnitř.
Snad za většinu účastníků (a to nás bylo požehnaně
63 strávníků) mohu říci, že tábor byl super, dnešní dorost
by řekl spíš hustej mazec, a tak doufáme, že nás čeká
recidiva.
Petr Kriššák

Co se týče počasí, bylo zajímavé. Většina nocí propršela
(myslím, že krom jedné), a navíc to často nebyl jen déšť,
ale rovnou bouřky. Jednu noc dokonce většina chlapců,
kteří spali ve stanech s podsadou, přišla do hlavní budovy
a bez vytáček a bez předstíraného hrdinství přiznali, že se
venku bojí, a přespávali na improvizovaných lůžkách. Ale
i na vedoucí došlo, někteří hrdinové spící v tee-pee ráno
dorazili s mokrým spacákem. A to právě díky dešti či spíše
přílivové vlně, která si to namířila skrz louku přímo do stanu. Uprostřed tee-pee tak vzniklo jezero. Mít s sebou
rybářské náčiní, mohla to být příjemná noční akce s chutným závěrem.

POZVÁNÍ
Aerobik – cvičení pro každého
Kdo: Každý, kdo chce zhubnout nebo zpevnit postavu
Kde: KD Velký Grunov
Kdy: Vždy v úterý a čtvrtek od 17:00 hod.
S kým: Prima parta místních i přespolních
Jak dlouho: Hodinku
Co se tam děje: Systematický program rozložený na 30 min intenzivního pohybu,
20 min posilování problémových partií, 10 min protahování a drby po cestě domů
Novinka: Nové cvičební pomůcky – podložky, overbally, posilovací gumy
Vzít s sebou: Oděv vhodný na cvičení včetně bot, pití, (ručník)
Předcvičuje: Marcela Herbstová
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Dušičkové rozjímání…
Letos slavíme 660. výročí prvních záznamů o naší obci.
Při této příležitosti byla věnována pozornost historickým
objektům a památkám, které vznikly z práce mnoha
generací našich předků. Jejich zásluhu si připomínáme na
místech, ke kterým máme zvláštní vděk a úctu. Nejen
kamenné zdi budov a různých pamětihodností, ale i zbytky
tělesných pozůstatků lidského společenství se skrývají
v prostoru naší obce. Jsou to místa lidského žití nejpamátnější - zdejší hřbitovy v Brništi a Velkém Grunově, o jejichž
údržbu obec svědomitě pečuje. V Brništi se nachází v blízkosti kostela starý hřbitov a stará márnice, o kterých
nevíme přesně dobu vzniku. Předpokládá se, že to bylo
v době přestavby kostela na přelomu 17. a 18. století.
Později malý prostor už nevyhovoval, a proto byl v roce
1888 zřízen větší nový hřbitov za starou hřbitovní zdí. Velký
Grunov má svůj hřbitov od roku 1866. Luhovští pohřbívají
své zemřelé na hřbitov v Brništi.
V prvních listopadových dnech se uctívá památka
zemřelých a hřbitovní prostor se krášlí kvítím ozdobených

hrobů i září mnohých lampiček a svící. Nejen místní lidé,
ale i jejich příbuzní se setkávají o Dušičkách u hrobů
a vzpomínají na své drahé zemřelé. Jejich odkaz často
udržuje rodinnou pospolitost a přátelství. Bohužel stává se
ojediněle, že i tak pietní památné místo hřbitova bývá
zneuctěno těmi, kteří se neštítí ničeho, ničí úpravu hrobů
a dopouští se i krádeží hřbitovních věcí. Naštěstí téměř
všichni lidé vyjadřují svým slušným chováním úctu k tomuto tichému místu a těm, kteří zde odpočívají.
Někteří své pocity z návštěvy hřbitova dovedou vyjádřit
i psaným slovem. O to se pokusila paní Věra Zemanová
z Jáchymova, která nás letos opustila. K letošnímu
vzpomínání na zemřelé uvádíme její báseň:

Vzpomínka Dušiček
Na hroby padá listí
a vůkol ticho, chlad.
Necítíme se jisti
v ten chmurný listopad,
jenž jak by rosné slzy
do květu rozséval
a provázel nás sněním
do tesknoty, v níž žal.
V tom klidu ku pokoji
nás kroky vedou tam,
kde Duch se s vírou pojí
a vzlétá k výšinám
a ve chvějícím se listí,
jež padá v mokrou zem
i za nás díků vzdává
těm mrtvým tady všem.
Na hroby padá listí
a ve mdlých září svíc
se v srdcích rozsvěcuje
vzpomínek na tisíc.
Vánek si pohrává v květech.
V míru a pokoji spěte!

Milá paní Zemanová, za Vaše obrázky i básničky ať nám na Vás v naší obci zůstanou hezké vzpomínky.
Iva Tomková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Kdo stále žije v srdcích svých drahých, nezemřel, jenom je daleko.
Zemřel ten, kdo je zapomenut.
8. října uplynuly tři roky, kdy od nás navždy odešel náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Ladislav Kancnýř z Velkého Grunova.
Odešel a v našich srdcích zanechal velikou bolest.
Stále vzpomínáme

INZERCE
Nabízím štěňata německého ovčáka, k odběru koncem listopadu, tel. 602 273 564
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Soustředění v Brništi
Oddíl karate Mimoň vychoval několikanásobné mistry
republiky a závodníky, kteří přivezli medaile i z mezinárodních závodů. Působíme už dvacet let a naši první
cvičenci již odrostli dětským střevíčkům. Dnes vychováváme další generaci karatistů. Nikdo se nestane mistrem
přes noc. Je k tomu třeba mnoho hodin cvičení, tréninků,
závodů a soustředění.
Na konci měsíce července 2012 proběhlo soustředění
oddílu Šotokan karate Mimoň, které se původně jako
v předešlých letech mělo konat v Hradčanech. Těsně před
soustředěním jsme však obdrželi zprávu, že z technických
důvodů to tento rok není možné. Na rychlo jsme hledali
nové místo a vybrali Lesní zátiší v obci Brniště. Areál je
umístěn ve velmi pěkném a klidném prostředí u lesa. Při
jednání s panem starostou Pastorkem nás mile překvapila
vstřícnost a pochopení, s nímž jsme se setkali.
Vše tedy dopadlo dobře a my jsme odjeli do Brniště.
Rodiče nám pomohli postavit stany a prohlédli si místo,
kde jejich děti budou trávit soustředění. Děti se nejprve
věnovaly průzkumu okolí, zjistily, kde se bude nejlépe
cvičit, kde se dá hrát fotbal a kde bude nejlepší místo na
táborák.
Po odjezdu rodičů začal žít náš malý tábor sportem.
Program byl velmi pestrý a každý si z něj vybral. Trénovali
jsme celkem čtyři hodiny denně v několika fázích. Probírali
jsme techniku kihon, katy jednotlivců i dua, starší cvičenci
trénovali kumite.
Zbyl nám čas i na návštěvu střelnice. Tady pro nás

připravili členové střeleckého oddílu z Brniště, s nímž již
delší dobu spolupracujeme, soutěž ve střelbě. Svůj volný
čas nám věnovali pan Čermák a pan Kasl. Dětem se na
střelnici líbilo - ostatně jako vždy při podobných akcích.
Stihli jsme se i vykoupat, aby se děti po cvičení osvěžily. Je
jen škoda, že v Brništi není funkční koupaliště. Museli jsme
tak využít pohostinnosti paní Drbohlavové, která nechala
koupat děti v jejich bazénu. Podívali jsme se i na „Stezku
hastrmanů“. Dále se děti bavily fotbalem, míčovými hrami,
líným tenisem, šipkami – prostě si každý vybral to své.
Večer jsme zapálili táborák a opékali vuřty. Po večerce se
ve stanech ještě dlouho nespalo. Děti probíraly zážitky,
které během dne nasbíraly, hrály karty a došlo i na strašidelné příběhy, které ke stanování patří.
Vydařilo se i počasí, pršelo jen málo a teplé noci přály
stanování. Některé děti stanovaly poprvé, a tak si to
užívaly. I náš nejmenší člen oddílu Mates, kterému je sedm
let, si pochvaloval, jak je v Brništi dobře. Při odjezdu bylo
všem trochu smutno, že to tak rychle uteklo, ale zbyly
hezké vzpomínky a zážitky.
Tento rok se soustředění opravdu vydařilo, a to díky
hezkému prostředí, počasí, ale hlavně díky dětem, byly
opravdu skvělé. Všechny si navzájem pomáhaly, při
tréninku i hrách spolupracovaly, což utužilo kolektiv a jeho
soudržnost.
Bez obětavých lidí, kteří mají pochopení pro naši mládež,
by se toto nedalo uskutečnit. Díky za Vaši podporu
a vstřícnost.
předseda oddílu Renata Kristlová

SPORT
Co nového ve fotbale?
V minulém čísle Zpravodajství jsem avizoval postup
našeho týmu do okresního přeboru. Ještě před jeho
začátkem odehráli 11. srpna naši hráči přípravné utkání
doma proti SK Skalice B s výsledkem 3:0 pro naše hráče.
Dále pak následovalo utkání v poháru Českolipského deníku proti Kam. Šenovu, které se hrálo ve čtvrtek 16. srpna
s výsledkem 2:1 pro nás. Touto výhrou postoupili do
dalšího kola, které se hrálo až 13. září opět doma proti
Stružnici. Bohužel s výsledkem 0:3, čímž zakončili svou
účast v poháru a mohli se plně soustředit na soutěž o body.
V prvním utkání v soutěži naši hráči přivítali tým Loko Č. Lípa, které sestoupilo z B třídy. V tomto zápase se nám moc
nedařilo a prohráli jsme o jednu branku 1:2, jediným
úspěšným střelcem byl Pavel Luft ml. Následně naši
cestovali do Jezvé, kde hraje svá utkání Stružnice. Po
kvalitním výkonu naše družstvo vyhrálo 2:1, branky dali
Michal Kopecký a přímo z rohového kopu Pavel Stand.
Následovalo utkání na domácím hřišti proti týmu ze
Zahrádek. Tohle utkání skončilo jasnou výhrou našich
barev 4:1, o tři branky se zasloužil Marek Hruška a jednu
dal Michal Kopecký. Další utkání v Kravařích skončilo
remízou 1:1. Přestože naši hráči byli lepším týmem,
chybělo nám trochu klidu při zakončení akcí, skóroval
Michal Kopecký.
Potom však následovala série tří těžších zápasů. Nejprve
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ve Sloupu, se kterým naši hráči poslední dvě sezóny
nedokázali vyhrát a opět prohráli 0:4. V dalším utkání proti
domácí Dol. Libchavě se skóre měnilo jako na houpačce.
Nakonec skončilo remízou 3:3. Naše branky dali Marek
Hruška 2x a Pavel Luft ml. Jako poslední utkání této série
naši hráči cestovali do prvních Zákup, kde vysoko prohráli
1:5. Jediný gól dal z pokutového kopu Michal Kopecký.
Následuje domácí utkání proti Skalici B, ale o tom až příště.
Naším cílem je zapracování dalších mladších hráčů do
sestavy a jako pozitivní vnímáme, že mají zájem hrát.
I naši mladší žáci začali svou soutěž opět v okresním
přeboru. V prvním kole přivítali na našem hřišti tým ze
Stružnice, který porazili 4:2, když dvě branky dal Honza
Zagyi, po jedné David Kasal a Petr Pavlovec. Ve druhém
kole cestovali do Hor. Libchavy, kde prohráli 1:2. Ovšem
zde se hrálo bez delegovaného rozhodčího, a tak utkání
řídil domácí příznivec, navíc nebyl ve střízlivém stavu. Naši
jedinou branku dal David Kasal. Následné 3. kolo se hrálo
při příležitosti oslav 660 let založení obce. V turnaji se
odehrálo utkání do soutěže proti týmu Dubice. Tohle utkání
vyhrál soupeř v poměru 2:1, když jedinou naši branku dal
David Kasal. Naposledy se hrálo v Doksech a domácí
vyhráli 6:1. Naši jednu branku dal Petr Pavlovec. V dalším
kole měli naši žáci volný termín, z důvodu lichého počtu
účastníků.
Za FK Zlatohlávek Ladislav

SPORT
Turnaj mladších žáků při příležitosti ”Oslav 660 let založení obce Brniště”
V sobotu 15. 9. se konal turnaj ml. žáků, kterého se
zúčastnily 4 týmy: FK Brniště, TJ St. Splavy, Spartak
Dubice a TJ Hor. Libchava.
K prvnímu utkání nastoupila mužstva Brniště a Dubice,
které se hrálo zároveň jako mistrovské o body. Během
prvního poločasu měli domácí mnoho šancí, ovšem žádná
se neujala a půle skončila bez branek. Druhý poločas
zahájili domácí náporem a první branku vstřelil David
Kasal. Hosté ale brzy vyrovnali a hrálo se znovu nerozhodně. V dalším průběhu hry zahrávali domácí pokutový kop, ale neproměnili jej. Naopak hostům se podařilo
vstřelit branku, která nakonec byla poslední a vítězná.
Ke druhému utkání turnaje nastoupili St. Splavy a Hor.
Libchava. V tomto zápase bylo k vidění mnoho brankových
šancí na obou stranách, ale první branku dali hráči ze
Splavů v 10. minutě. Soupeř se nedal a vzápětí vyrovnal.
Splavští ale dvěma brankami do půle rozhodli o poločasu.
Druhý poločas pak zcela ovládli a dalšími čtyřmi brankami
rozhodli o konečném vítězství v poměru 7:1.
Po krátké přestávce nastoupili poražení k boji o třetí místo.
V zápase Brniště – Horní Libchava bylo vidět vyrovnané
utkání a v prvním poločase nepadla žádná branka. Největší šanci měl domácí hráč Zagyi, ale jen těsně minul branku.
Hostům se podařil nástup do druhé půlky lépe, a hned po
začátku z trestného kopu dali první branku. Domácí se
snažili o vyrovnání, což se ale nepodařilo a naopak hosté
přidali 5 minut před koncem druhou branku.
K finálovému utkání potom nastoupily St. Splavy a Dubice.
Obě družstva se vrhla do utkání s vervou a šancemi. První
branku dali Splavští, ale Dubice brzy vyrovnala. Splavští
však ještě do půlky přidali druhou branku a šli do kabin za
vedení. Ve druhém poločase už bylo na hřišti vidět jen
jedno družstvo a to St. Splavy, které přidalo další branky na
konečný stav 5:1.

Celkové pořadí:

1. TJ St. Splavy
2. Spartak Dubice
3. TJ Hor. Libchava
4. FK Brniště

Nejlepší hráč turnaje: Vomáčka ( St. Splavy).
Nejlepší brankář: Marcin ( Sp. Dubice).
Všechny týmy dostaly pohár, dort a sladkosti. K jídlu se
podával guláš z divočiny. Celý turnaj odřídila dvojice
rozhodčích Ladislav Böhme a Zdeněk Marek.
Na závěr dostali domácí hráči od starosty p. Pastorka jako
sponzorský dar 20 tréninkových míčů a 5 míčů do soutěže,
za což celé vedení klubu děkuje.
Za FK Zlatohlávek Ladislav
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ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ
Hraběnka na zabití
noční prohlídky zámku Sychrov s úsměvným příběhem
26. - 27. října 2012 od 18 hodin

Obrazy Karel Gott
Výstava reprodukcí obrazů Karla Gotta
probíhá do 11. listopadu
Muzeum Mimoň

Půlnoční turné Václava Neckáře
koncert 22. listopadu od 19:00
Tipsport Aréna Liberec

Rybářská dolovná
v sobotu 17. listopadu
Chrástenský rybník u Osečné
Svědectví
výstava snímků neznámého německého vojáka
z Východní fronty 1942-1943
trvání do 18. listopadu
Maštálkova síň Vlastivědného muzea v České Lípě

Dovolená s rizikem
komedie divadelního souboru VOJAN z Českého Dubu
ve středu 24. 10. od 19 hodin
v KD ve Stráži pod Ralskem

POZVÁNÍ

VDĚČNOST?
A PROČ?
KOMU, A ZA CO?
Zveme vás 14. října v 15:00 na slavnost Díkůvzdání
do sborového domu Oáza BJB Brniště.
Těšíme se na Vás.

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti
Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Fp 4, 6-7

REDAKČNÍ RADA INFORMUJE
a upozorňuje na internetové stránky naší obce www. brniste.cz, kde můžete shlédnout fotogalerii se stovkami fotografií
z oslav obce a dožínek. Jsou zde k nalezení usnesení zastupitelstva a aktuální informace z dění v naší obci.
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