Brtníky
Identifikační údaje
Lokalita

Brtníky

Obec

Staré Křečany

Okres

Děčín

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brtníky, kód: 612987

GPS souřadnice

50° 56' 55.8''
14° 26' 21.2''

Hist. název

Zeidler

Výměra

3 638 m²

Vlastnictví

Obec

Opuštěno

Ne

Stručný popis
Vesnice Brtníky (německy Zeidler]) správně náleží pod obec Staré Křečany. Leží v Šluknovském výběžku 8 km západně od
Rumburku na rozhraní Lužických hor a Labských pískovců. Svojí polohou na okraji národního parku České Švýcarsko plní
úlohu jeho severní vstupní brány. V roce 2011 zde trvale žilo 251 obyvatel.
Nejstarší osídlení v této oblasti bylo na základě archeologických nálezů doloženo již ve střední a mladší době kamenné.
V historickém období je osídlení této lokality doloženo až z doby po roce 1084, kdy při německé kolonizaci byly založeny
sousední Mikulášovice. První písemná zmínka o Brtníkách pak pochází z roku 1116, kdy zde Petr Berka založil velké
včelařství zvané Zeidelweide.
Pro Brtníky jsou typické v přízemí roubené, v patře roubené či hrázděné chalupy s břidličným či dřevěným obložením patra,
které je neseno tzv. podstávkou. Další zajímavostí je dochovaná křížová cesta k obnoveným kaplím Nejsvětější Trojice a
Božího hrobu na Křížovém vrchu. Barokní jednolodní kostel svatého Martina, postavený v letech 1709–1717 podle plánů
Zachariase Hoffmanna z Lipové, byl zbořen 18. února 1975.
Na hřbitově se nachází novogotická hřbitovní kaple z konce 19. století. Její stěny jsou obloženy pálenými cihlami, nároží
zdobí opěráky přecházející ve fiály, ve štítu je umístěna rozeta. Jižně od Brtníků stál do roku 1994 klasicistní lovecký
zámeček Šternberk.
Německý výraz Zeidler (otec včel) označoval včelaře, kteří se o včelstva a úly starali. Po odsunu německého obyvatelstva po
druhé světové válce dostala vesnice český název podobného významu, Brtníky. Brtě je výraz označující dutiny stromů, a ti,
kteří v nich chovali včelstva, byli nazýváni Brtníky.
Počet obyvatel v roce 1930 - 1.243
Počet obyvatel v roce 2011 - 251
Zdroj: Wikipedia, Český statistický úřad, webové stránky obce/města
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