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V tomto čísle najdete
Povídání o Velkém Grunovu s Ladislavem Smejkalem
Sportovní úspěchy našich žáků
Kynologický klub v Brništi
Vzpomínka na paní učitelku Tomkovou

Vážení spoluobčané,
kalendářně nám léto pomalu klepe na dveře, a tak věřme, že
bude slunečné a teplé, když ještě v polovině května jsme
byli nuceni si ve svých domovech občas zatopit.
Minulé dva měsíce byly na kulturní a sportovní akce hodně
bohaté, proto je ve stručnosti jen připomenu. Hned 1. dubna
předvedli žáci mimoňského gymnázia divadelní hru Václava Havla s názvem Horský hotel. Náročnou hru s těžkými
texty zvládli studenti opravdu na jedničku. Další akcí bylo
již tradiční jarní otvírání Stezky hastrmanů pro rodiny s dětmi pořádané Podralským nadačním fondem.
O velikonočním čase proběhlo slavnostní otevření nových
šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Velkém
Grunově. V rámci této události se sehrálo utkání našich
fotbalistů proti staré gardě Bohemians Praha včele s takovými legendami jako je Antonín Panenka nebo Karol
Dobiáš. Radostnou událostí pro mne je vždy přivítání
narozených občánků do života. Tentokrát miminek bylo
jedenáct, a abychom se vešli, slavnostní obřad se uskutečnil
dvakrát. Na konci dubna se konal v areálu Lesního zátiší již
4. Brnišťský půlmaraton, který se stává věhlasným a uznávaným v širokém okolí. Letos se ho zúčastnilo ve všech
možných kategoriích celkem 440 závodníků. Večer jsme
měli možnost zhlédnout nově nastudovanou divadelní hru
našich ochotníků s názvem „Pohleď a budeš udiven.“ Komedie s duchařskou tématikou všechny přítomné pobavila a
opět se ukázaly kvality našich amatérských herců. V rámci
zahájení rybářské sezóny proběhly 1. a 8. května rybářské
závody na rybníku Vratislav. Nejprve pro dospělé a o týden
později pro děti. Vždy byla účast dobrá, okolo 25 velkých
a malých rybářů. Nejúspěšnější byla malá rybářka, která za
stanovený čas ulovila 99 ryb a tím překonala i výkony
dospělých. Tak jako každý rok v polovině května jsme
společně oslavili svátek Den matek. Žáci naší školy si
připravili pro maminky a babičky hezké a nápadité vystou-

pení. K tanci zahrála téměř místní kapela, a tak věřím, že se
všichni dobře bavili a večer si užili. Ještě na konci května
proběhla ve spolupráci s místním střeleckým klubem soutěž
O putovní pohár starosty ve střelbě ze vzduchovky. Zúčastní se jí vždy velký počet dětí s výbornými střeleckými
výsledky.
Z pracovních záležitostí chci zmínit proběhlá výběrová
řízení na investiční akce „Brniště - Velký Grunov - smíšená
stezka pro pěší a cyklisty“ vedoucí od Ekocentra k zastávce
u Zdislaviny zahrádky. Tuto stavbu získala firma ZEPS
s. r. o. Lindava s nejnižší cenou 4 809 tis. Kč. Na tuto akci
již přišlo rozhodnutí ze Státního fondu dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace ve výši až 85 %. Další akci
„Brniště - chodník - III. etapa“ vyhrála firma JOSTAV spol.
s r. o., která nám vzápětí oznámila, že získala více zakázek
najednou, a proto z kapacitních důvodů odstupuje. Druhá
v pořadí byla firma ZEPS s. r. o., která zakázku přijala
s cenou 2 154 tis. Kč pouze o 24 tis. Kč vyšší, než nabídla
firma, která odstoupila. Zahájení prací na těchto stavbách
plánujeme začátkem června. Prosím všechny, kteří jimi budou dotčeni, o shovívavost a trpělivost. Třetí plánovanou
investiční akcí je „Revitalizace sídelní zeleně a úprava
centra obce Velký Grunov - Brniště.“ Jednoduše řečeno
jedná se o výstavbu hřiště, instalaci herních prvků, parkové
úpravy a výsadbu zeleně u základní školy. Tuto akci ve
výběrovém řízení vyhrála firma Gardenline s. r. o. z Litoměřic s cenou 3 387 tis. Kč. Je to stejná firma, která loni
vybudovala hřiště v Luhově a s výstavbou započne na začátku prázdnin. V rámci pokračování stavby chodníků a tím
zvyšování bezpečnosti chodců před intenzivní silniční dopravou připravujeme projektovou dokumentaci na další
chodník od zastávky u Zdislaviny zahrádky ke křižovatce
směrem na Kamenici u Zákup.

Nenechte si ujít:

(...pokračování na následující straně)

Noc kostelů v pátek 9. června v Oáze a okolí • Malý vědec v sobotu 17. června v Ekocentru • Den otevřených dveří
ve čtvrtek 29. června v ZŠ Brniště • Brnišťská pouť - hlavní program v sobotu 8. července na Lesním zátiší •
Festival jurt v sobotu 5. srpna na Lesním zátiší • Den dobrovolných hasičů v sobotu 12. srpna na Lesním zátiší

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Z jednání ZO konaného dne
26. 4. a 17. 5. 2017
V tvořivé atmosféře projednali a schválili zastupitelé:
- dodavatele stavby „Brniště – chodník - III. etapa“
a „Brniště – Velký Grunov – smíšená stezka pro pěší
a cyklisty“ firmu ZEPS s.r.o., Lindava, 471 58
- dodavatele stavby „Revitalizace sídelní zeleně a úprava
centra obce Velký Grunov – Brniště“ firmu Gardenline
s.r.o, Litoměřice
- nabídku firmy IBR Consulting, s.r.o., Praha, divize
Liberec na výkon stavebního dozoru na akce „Brniště
– chodník – III. etapa“ a „Brniště – Velký Grunov“
Dále pak zastupitelé posoudili návrh na pronájem a
- schválili záměr pronájmu „Areálu bývalého koupaliště
2
Brniště“, a to st. p. č. 151 o výměře 222 m - zastavěná
2
plocha a nádvoří, p. č. 364/1 o výměře 6853 m - trvalý
2
travní porost a 364/2 o výměře 2559 m - vodní plocha
- vodní nádrž umělá vše v k. ú. Hlemýždí za cenu 500,Kč/rok od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou.
Následně vyhověli žádostem zájmových spolků o poskytnutí finančního daru
- organizaci Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., Liberec
- a organizaci Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace, Česká Lípa
Všichni přítomní pak byli informováni
- o Programu rozvoje obce Brniště 2017-2021, který je
vyvěšen na stránkách MMR pod pořadovým číslem 1222
a na webových stránkách naší obce. Obec je přihlášena od
24. 2. 2017 do soutěže „Vesnice roku 2017,“ kde aspiruje
na vítězství a také do soutěže „Zlatá cihla 2017“ se
stavbou Ekocentrum Brniště.
Na závěr starosta poděkoval zastupitelům za činorodost
v jednání a stanovil termín příštího jednání ZO.
Ing. Igor Jediný, místostarosta

Slavnostního vítání občánků se zúčastnili rodiče se svými dětmi:
(zleva) Josefína Rychnovská, Filip Hátle, Anna Kotrbatá,
Josef Davidík, Anežka Povolná, Jakub Trégr,
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Pozvánka
Jednání zastupitelstva se uskuteční
ve středu 12. 7. 2017 od 16 hodin
v zasedacím sále obecního úřadu.

Letní otevírací doba sběrného dvora:
úterý od 12:00 do 17:00
čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod.
sobota od 14:00 do 18:00 hod.

Potoky nejsou odpadní stoky
S nastupující letní sezónou upozorňujeme občany, že do
bezprostřední blízkosti vodního toku není možné ukládat
posečenou trávu, ani ji do vody vhazovat, podobně jako do
vody odkládat cokoliv jiného. Toto vše se v korytě
zachycuje, vznikají další náplavy a snižuje se průtok vody.
Buďme tedy ohleduplní nejen k sobě, ale zejména k sousedům, kteří žijí níže na vodním toku.
Pro ty, co se přihlásili ke kompostování, máme dobrou
právu. Kompostéry na bioodpad budou dodány v průběhu
prázdnin. Ostatní odpad je možné uložit do sběrného dvora
v rámci jeho otevíracích hodin.

Štěpán Tesař, Michal Vinš, Ellen Havelková a Eliška Kouřimská.

Úvodník starosty
(...pokračování z předchozí strany)

Mám dobrou zprávu pro všechny, kteří se přihlásili do
projektu na získání kompostéru na bioodpad a přes obec si
ho objednali. Naše obec společně s dalšími sdruženými
v Mikroregionu Podralsko získala dotaci na jejich pořízení
od Ministerstva životního prostředí. Předpoklad předání je
přibližně druhá polovina prázdnin na základě sepsání
smlouvy o dodržení podmínek pro jejich používání. Letos
jsme se poprvé přihlásili do soutěže Vesnice roku 2017, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

V Libereckém kraji se přihlásilo celkem 16 obcí a věřím, že
v nějaké kategorii u hodnotící komise uspějeme. Chtěl bych
Vás co nejsrdečněji pozvat na letošní tradiční již 61.
Brnišťskou pouť. Program jsme připravili pestrý pro
všechny a výhodné vstupné je možné pořídit v předprodeji.
Na závěr mně dovolte Vám popřát krásné léto, užijte si
odpočinku v době prázdnin a zasloužených dovolených.
Váš starosta Ing. Ivan Pastorek
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

Rozhovor s historikem Ladislavem Smejkalem o Velkém Grunovu
Do třetice si dnes povídáme s panem Ladislavem
Smejkalem, dlouholetým pracovníkem českolipského
muzea a autorem mnoha vlastivědných publikací,
vzpomeneme a popovídáme dnes o třetí obci, a to o Velkém
Grunově.
Pojďme tedy do historie vzniku obce.
Vesnice ležící v údolí Panenského potoka vznikla v nezjištěné době patrně v první polovině 14. století. Patří ke
skupině obcí rozesetých po pohraničních krajích, které své
jméno odvozují od luhu nebo palouku. Zatímco u blízké
vesnice se udržel slovanský název Luh (Luhov), tak zde se
název v nynějším znění odvozoval od Grüne Aue (Zelený
palouk), což svědčí pro německy hovořící kolonisty.
Říkáte, že kromě „Velkého“ byl i „Malý“ Grunov?
Velký Grunov předpokládá také Malý Grunov. Ten skutečně
existoval a jde o obec s dnešním názvem Drnovec u Cvikova pod kopcem zvaným Zelený. Soudil bych, že se tam
nastěhoval právě ve 14. století určitý počet obyvatel z nynějšího Grunova.
Že se již v minulosti jednalo o obec, kde bylo hodně
statků a zemědělsky se hospodařilo, asi nelze pochybovat, že?
Na začátku 20. století žilo v obci, náležející ke strážskému
panství, něco přes pět stovek obyvatel. Nacházelo se tu na
třicet selských statků. Vesnice patřila k těm nejpokrokovějším. V roce 1895 si založila vlastní záložnu. 17. října roku
1900 byla otevřena Grunovská družstevní mlékárna, dozajista nejelegantnější stavba v obci. Při svém vzniku měla 55
členů a počet dodavatelů rostl, právě tak jako odběratelů
sýra a tvarohu.
Dá se tedy říci, že se jednalo o obec pokrokovou, či jak
vhodněji nazvat její vyspělost?
V roce 1904 vzniklo při mlékárně tak řečené dánské kontrolní sdružení. První spolek svého druhu v RakouskuUhersku. Smyslem této ze zahraničí převzaté zkušenosti
bylo sledování produkce mléka a kvality jeho tučnosti, a to
v závislosti na jakosti krmiva a jeho dostupnosti. Mlékárna
nejen poskytovala svým odběratelům odstředěné mléko
a podmáslí ke krmným účelům, nýbrž založila vlastní
šrotovnu na přípravu krmiv.
Postavila k tomu budovu u nádraží. O vzduchotechniku se
staral větrník, který stával vedle, protože poloha místa byla
ideálně větrná. Na vlečce se přistavovaly vagony s obilím
i pro náklad pytlů speciálního šrotu.
Mlékárna byla i základem společenského života, tak
zvaného zemědělského kasina, kde bylo možné při přednáškách, debatách a v knihovně získat nejnovější poznatky
o chovu dobytka.
A co jiné oblasti, podnikání či obchodování?
Grunov byl i obcí průmyslovou. Potomek rodu mimoňských mistrů soukeníků ze 17. století Schicketanzů založil
v Grunově pobočku svého mimoňského podniku na výrobu
vlněného zboží. Adolf Schicketanz převzal starší grunovskou soukenickou manufakturu bratří Kirschnerů, která
roku 1878 vyhořela. Postavil závod zaměřený na tkaní
a barvení vlněných látek pánského zboží hlavně v černé
barvě. Byl opatřen vodní turbínou a parním kotlem. Na
začátku 20. století zaměstnával na 150 dělníků.
Jako jinde, tak i tady se složení obyvatel s koncem války
zcela změnilo?
Po roce 1945 byl Grunov znovu osídlen českými osadníky
z vnitrozemí. Ne každý majitel selského statku byl zručný

hospodář. Mnozí přišli z chalup s malými pozemky do
statků s více než deseti hektary. Mlékárna zpočátku dobře
fungovala. Po roce 1948 se situace změnila. Rolníci byli
získáváni do jednotného zemědělského družstva. Někteří šli
i docela rádi, své hospodářství prostě nezvládli. Jiní se
bránili.
Byl vybrán sedlák Fiala jako onen odstrašující příklad
ničemného „vesnického boháče“. V propagandistických
tiskovinách ho očerňovali a předváděli, jak byl poražen. Na
výstavě „František Kněžík a ti druzí“ v českolipském
muzeu jsou o tom doklady.
Na dobové „bleskovce“, dnes bychom řekli komiksu, je
kresba, jak pásový traktor přejíždí přes otce a syna Fialovy,
a drtí tak jejich odpor. Nikoho v roce 1950, pět let po válce,
nenapadlo, jaká je to nelidská surovost. Přes lidská těla
pásy jezdili nacisté. Inu, „třídní nepřítel“ byl určen na
likvidaci.
Na českolipské výstavě je také další smutný doklad. Poctivá
agitační dvojice měla v roce 1950 podat hlášení o situaci
v obci. Pozastavuje se nad tím, že členové JZD ředí mléko
o tučnosti 3,5 % až na 1 %, jen aby splnili dodávku. Nadřízené orgány se nad tím vůbec nepozastavovaly. Až téměř
o deset let později spustil stát tvrdou kampaň proti ředění mléka. Kam dospěla doba půl století od chvíle, kdy
Grunovští dali takový příklad v péči o kvalitu mléka.
Vážený pane Smejkale, bylo mi ctí s Vaší odborností
nahlédnout do historie ať již Brniště, Luhova či v tomto
čísle uvedeného Velkého Grunova. Území bylo
v minulosti nejednou podrobeno těžké zkoušce. Tak
nezbývá než si přát, ať se všem dobrým počinům a všem
dobrým lidem daří. I Vás ať provází zdraví a další
tvůrčí elán.
Mnohokrát děkuji za rozhovor.
Pro Zpravodajství se ptala Mgr. Daniela Pastorková

Z PODRALSKÉHO FONDU
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Ohlédnutí za minulým měsícem
Mimo pravidelné aktivity jsme se minulý měsíc viděli na
Dni dětí v Brništi, který se letos konal v brnišťském areálu
Lesního zátiší. K tomuto dni jsme byli přizváni místním
Spolkem žen „Eva“, za což mockrát děkujeme.

Ekokroužky a relaxační večery
8. 6.

od 16.00

13. 6. od 15.30
15. 6. od 16.00
16. 6. od 16.00
17. 6. od 9.00
20. 6. od 15.30
22. 6. od 16.00

Pravidelný program
Pondělí
• od 9.00 Klub Hastrmánek (ředitelství ZOD)
• od 17.30 Jóga v Ekocentru
Středa
• od 9.00 Klub Hastrmánek (ředitelství ZOD)
• od 16.00 Hýbánky v Ekoši
(cvičení s dětmi od 2 do 6 let)
Sobota
• od 9.00 Cvičení psů v areálu Lesního zátiší

29. 6. od 16.00
30. 6. od 16.00

Relaxační a tvořivý večer – Bylinková
zahrádka s Ivou Erbenovou
Ekokroužek - Letní olympiáda
Relaxační a tvořivý večer – Tai chi
s Hankou Lepovou
Vaření s rodinami v Neukirchu
- Trhancový koláč na jiný způsob
(potřeba se včas přihlásit)
Malý vědec
Ekokroužek - Zraje ovoce - výroba
marmelády
Relaxační a tvořivý večer – Šité brože a
květinové čelenky s Ivou Erbenovou
Relaxační a tvořivý večer – Fimo
zvířátka
Ekokroužek - Tradiční noc pod
hvězdami

Všem přejeme moc krásné prázdniny a teplé dny.
V červenci se budeme moci vidět na animačním workshopu pro rodiny s dětmi a v srpnu každou sobotu
počínaje 5. srpnem, kdy se koná pátý ročník Festivalu
jurt s tématem „Oheň“.
Užívání slunce a pohody přeje Kačka a tým PNF ZOD
Více informací o všech akcích a aktivitách naleznete na
www.ekocentrumbrniste.cz

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

Školení první pomoci
Na počátku května měli možnost zaměstnanci obecního
úřadu absolvovat školení první pomoci, jak ukládá BOZP
- zákon č. 262/2006 Sb. Školení se setkalo s pozitivní odezvou. Ono je totiž velmi dobré i pro soukromý život připomenout si, jak to funguje v integrovaném záchranném
systému, jak postupovat při úrazu, popáleninách či omrzlinách nebo v případě, že se člověk stane účastníkem
dopravní nehody. Cenné byly také informace, co konat při
interních stavech infarktu myokardu, mozkové příhodě či
při diabetickém zkolabování. Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Janu Smoluchovi, diplomovanému zdravotnickému záchranáři s dlouholetou praxí u záchranné
služby, že nám toto školení poutavě zprostředkoval.

Předběžně je domluveno, že v případě zájmu občanů, členů
povodňové komise a dalších zájemců by se školení na
podzim pro širší veřejnost zopakovalo.
Za zaměstnance obce starosta

Restaurace Kulturní dům Brniště
nabízí

od 1. 6. 2017 prodej kopečkové zmrzliny
od 1. 8. 2017 teplá kuchyně - obědy, večeře
Možnost posezení venku!
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OKÉNKO ZŠ A MŠ

Novinky ze školy

Ahoj, školo!
Od roku 2012 chodíme do zdejší školy ZŠ a MŠ Brniště.
Celých pět let nás učila paní učitelka Dagmar Kocková.
Prožili jsme spoustu bezvadných dnů, krásných zážitků
a výletů. Několikrát jsme navštívili Prahu, vyjeli jsme na
Safari, do zábavného a výukového centra Smeťák v Liberci,
jezdili jsme na dopravní hřiště, a nebo jsme byli na Tlustci.
Učení bylo snazší a zábavnější díky paní učitelce.

Jarní počasí povzbudilo aktivitu žáků i pedagogů. V dubnu
proběhl zápis do 1. třídy a zapsáno je 13 nových žáčků. Byli
jsme se s dětmi podívat v oblíbeném Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze a při té příležitosti jsme navštívili i Národní
technické muzeum. V dubnu jsme si připomněli Den Země
úklidem školní zahrady a okolí. Nevynechali jsme ani rej
čarodějnic. Zápis nových dětí proběhl i v Mateřské škole
Brniště. Co děti umí, předvedly maminkám na oslavě Dne
matek a pro velký úspěch to ještě zopakovaly na přehlídce
škol ve Sloupu v Čechách na akci Tyjátr 2017. Den dětí
oslavíme výletem do Koněpruských jeskyní, na Karlštejn
a do Lidic, děti ze školky pojedou krmit a obdivovat
zvířátka do Zooparku Doksy. Sportovní síly a kvality změříme na lehkoatletickém trojboji 27. 6. a těsně před ukončením školního roku 29. 6. vás srdečně zveme na Den
otevřených dveří do školy v Brništi. A na co se těšíme
nejvíce? NA PRÁZDNINY!

Děkujeme, že to s námi vydržela a tolik nás naučila. Ostatní
paní učitelky byly také moc hodné. Opravdu se nám nechce
loučit, ale někteří z nás jdou do šesté třídy do Zákup a většina do Mimoně na ZŠ Ralsko. Doufejme, že po
prázdninách nás čeká dobrá škola, noví kamarádi, vtipní
učitelé a spousta zábavy.

Za 5. třídu Filip Matys, Lukáš David, Amálie Georgieva, Lucie
Tebrová, Markéta Hudecová, Tobiáš Ryvola, Veronika Kohoutková, Vojta Ježek, Milan Lalák, Martin Müller, Markéta Matysová
a Marek Müller.

Povídání o sportovních úspěších našich žáků

Jaruška Kovářová ze 3. třídy
Kdy a v jakém klubu jsi začala plavat?
Plavat jsem začala v 5 letech v plaveckém klubu ve Stráži
pod Ralskem.
Jak často a kde trénuješ?
Trénuji čtyřikrát týdně a před závody přidám ještě ranní
tréninky před vyučováním. Vše v domovském bazénu ve
Stráži pod Ralskem.

Co tě na plavání nejvíce baví nebo je i něco, co tě
nebaví?
Mě na plavání baví všechno, hlavně díky mému skvělému
trenérovi, který mě vždycky podporoval a díky trenérce,
která mě na úplném začátku naučila plavat. Do klubu jsem
přišla jako neplavec.
Jak často jezdíš na závody a jakých největších úspěchů
jsi dosáhla?
Závody mám tak dvakrát do měsíce, největším úspěchem
bylo 3. místo v oblastním přeboru mladšího žactva
v Litoměřicích ve znaku na 50 m. Jinak mám mnoho
prvních a druhých míst v dalších závodech.
Máš nějaký sportovní/plavecký vzor?
Vzorem jsou mi Simona Baumrtová z Chomutova a Petra
Chocová z České Lípy, které dosáhly velkých úspěchů
nejen v republikových závodech, ale i v zahraničí.
Co bys řekla tomu, kdo přemýšlí, že by chtěl nějaký
sport začít dělat? Proč by měl dělat zrovna plavání?
Každý sport je pro zdraví a zábavu. Plaváním se navíc
otužuji a posiluji imunitu. Mimo to jsem si našla nové
kamarády.
Jaké závody tě čekají v nejbližší době?
Následující víkend mě čeká oblastní přebor mladšího
žactva v České Lípě.

(...pokračování na následující straně)
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Povídání o sportovních úspěších
našich žáků
Martin Müller z 5. třídy
Kdy a v jakém klubu jsi začal plavat?
Plavu od 6 let v plaveckém klubu Česká Lípa PKSČL.
Jak často a kde trénuješ?
Dvakrát týdně. Dříve jsem trénoval v bazénu u Kauflandu
a teď poslední dva roky na Severu v České Lípě.
Co tě na plavání nejvíce baví nebo je i něco, co tě nebaví?
Baví mě plavat, soutěžit s ostatními dětmi. Baví mě to,
protože tam mám hodně kamarádů a nejraději plavu znak.
Jak často jezdíš na závody a jakých největších úspěchů
jsi dosáhl?
Většinou jezdím dvakrát nebo třikrát měsíčně. Můj největší
úspěch je 1. místo v soutěži Libereckého a Ústeckého kraje
a 6. místo na mistrovství České republiky.
Máš nějaký sportovní/plavecký vzor?
Michael Phelps
Co bys řekl tomu, kdo přemýšlí, že by chtěl nějaký sport
začít dělat? Proč by měl dělat zrovna plavání?
Plavání je sport, kterým zapojím všechny svaly, je pro mě
odreagováním a zábavou. To, že umím plavat, mě drží nad
vodou a nebojím se, že se utopím. Každému to doporučuji.

Kynologický klub v Brništi
V květnu uplynul první půlrok existence a fungování
základu „Kynologického klubu Brniště“, známého také pod
označením „cvičák“. Podařilo se tak uskutečnit myšlenku,
která se zrodila již s prvním ročníkem „Kynologického
dne“. Ten proběhl v září 2016 a jeho cílem bylo především
ukázat široké veřejnosti, jakým způsobem se dá pracovat se
psy po služební i rekreační stránce.
Každou sobotu v 9 hodin se v areálu Lesního zátiší schází
5 – 10 psů se svými pány. Po úvodním přivítání a seznámení
pejsků začne pod dozorem zkušeného psovoda výcvik
základní poslušnosti. Trénuje se chůze u nohy, povely
„sedni“ a „lehni“, přivolání i odložení psa. Po společné
části cvičení přijde řada na individuální výcvik. Protože pes
podobně jako malé dítě nevydrží při učení dlouho u jedné
činnosti, následuje po trénování poslušnosti nácvik obrany.
Při ní si figurant obleče polstrovaný rukáv, do kterého se
pes nechá po krátkém provokování zakousnout. Každý pes
na toto reaguje různě – některý se nemůže dočkat, až si
bude moci kousnout, jiného figurantovo provokování nechává chladným. Pejsci, kteří se spolu snesou, se na závěr
cvičení nechají společně proběhnout.
Připravuje se také zázemí pro účastníky výcviku, kde budou
moci probíhat porady a plánování ohledně dalšího vývoje
klubu, případně zde budou moci být uložené výcvikové
pomůcky. Do budoucna je možné zařazení stopování či
agility prvků.
Pokud svému psovi chcete dopřát výcvik a socializaci
zároveň, rádi vás mezi námi přivítáme. Zastoupení jednotlivých plemen i věku psů je zde skutečně pestré – prakticky
se nesejdou 2 psi jednoho plemene a stejného stáří. Proto se
nemusíte bát, že by váš pes nebyl pro výcvik vhodný.
Každý pes je zkrátka osobnost, a tak se k němu musí také
přistupovat.
Za členy Kynologického klubu Brniště M. Hungerová
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Vzpomínka na paní učitelku Tomkovou
Paní Iva Tomková přišla do Velkého Grunova ve svých
pouhých 18 letech. Nejprve působila v mateřské škole, ale
jak sama říkala, táhlo ji to učit děti na základní škole.
Této práci byla věrná po celý svůj aktivní život. Založila
zde svoji rodinu a společně s manželem vychovali dvě děti,
později je obklopila i vnoučata a mezi svými byla opravdu
šťastná, zároveň ke své rodině obětavá. Celý svůj život byla
ráda mezi lidmi, ať už mezi ženami nebo v mysliveckém
sdružení, kde se také věnovala dětem. Byla společensky
založená, a tak nechyběla na žádné kulturní akci. Veškeré
dění nejen v Brništi, ale i ve Velkém Grunově nebo Luhově
poctivě zaznamenávala více jak 20 let do kroniky obce.
Byla také dlouholetou členkou redakční rady Zpravodajství,
její příspěvky o historii, škole či veršované vždy potěšily
čtenáře. Byla velkým patriotem místa, kde aktivně prožívala celý svůj život. Byť již řadu let byla v důchodu, všechny nás zaskočila smutná zpráva, že paní učitelka ve svých
79 letech zemřela.
Nezbývá, než s poděkováním a úctou vzpomínat.
Ing. Ivan Pastorek, starosta

Dne 30. 6. 2017
uplyne 10 let od smrti
Pepy Kancnýře.
O tichou vzpomínku prosí manželka.

SŽ „EVA“ zve na

VÝLET ZA PAMÁTKAMI
NEDĚLE 1. 10. 2017

pojedeme autobusem, navštívíme
ZÁMEK A HROBKU
ALBRECHTA Z VALDŠTEJNA
V MNICHOVĚ HRADIŠTI
a poté se přesuneme do
PIVOVARU KLÁŠTER
na exkurzi spojenou s obědem.
CENA ZÁJEZDU JE 170 Kč
+ 300 Kč NA VSTUPY
Přihlásit se a zaplatit 170 Kč můžete
do konce července u Luňákových v obchodě.
Děti školou povinné mohou jet.
Podrobnosti o odjezdu budou včas oznámeny.

POZVÁNÍ DO OKOLÍ
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Kulturní akce v okolí
9. 6. Noc kostelů
Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

16:00 Děti dětem aneb Středověká zahrada
(rytířské soutěže, tanec, felčaři)
18:00 Mše svatá
20:00 Žalmy a hudební intermezza (boční kaple)
19:00, 20:00, 21:00, 22:00 Komentované prohlídky
baziliky
20:00 - 23:00 Výstavy v ambitech kláštera
23:00 Žehnání městu a kraji

19:00 - 23:00 Noční výstup na vyhlídkovou věž
19:00 - 21:00 Prohlídka zrekonstruované kaple sv. Antonína
v Heřmanicích

23. - 26. 6. Kinematograf bratří Čadíků
v Jablonném v Podještědí

Promítání filmů pod širým nebem ve 21:00 hodin na
koupališti.

24. 6. Strážské letní slavnosti
1. 7. – 31. 8. Prohlídky s princeznou
na Státním zámku Zákupy

Časy prohlídek 10:30 a 14:30, délka 30 min.
Vhodné pro děti do 10 let s rodiči, doporučena předchozí
rezervace.

15. 7. Sen noci svatojánské
na Státním zámku Zákupy

IV. ročník oživených nočních prohlídek v době od 17:00 do
21:00. Během každé prohlídky odehraje Divadelní soubor
Havlíček Zákupy divadelní hru na motivy W. Shakespeara
Sen noci svatojánské. Pro velký zájem doporučujeme
předchozí rezervaci na tel.: 487 857 278.

Vartenberské kulturní léto
na nádvoří zámku ve Stráži pod Ralskem

28. 7. Žlutý pes, 29. 7. Poutníci, 11. 8. Katapult,
12. 8. Pavel Callta

26. 8. Hradozámecká noc
na Státním zámku Zákupy

Noční prohlídky k 300. výročí narození Marie Terezie
v době od 18:00 do 22:00.
Ukázky dobových tanců z období vlády císařovny Marie
Terezie v podání tanečního souboru Villanella z Jablonce
nad Nisou a varhanice Evy Navrátilové.

1. 4. - 31. 10. Výstavy na Zámku Lemberk

Zdislava jako historická osobnost - výstavní síň
Výstava věnovaná životu a skutkům Zdislavy
z Lemberka.
Člověk a kůň – zámecká konírna
Výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově
postižené děti v Liberci.

Organizace a zajištění pohotovostních služeb v oboru zubní lékařství
na území Libereckého kraje od 1. ledna 2017
Od 1. 1. 2017 zajišťují na základě smlouvy s Libereckým
krajem pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na
území Libereckého kraje POUZE dva poskytovatelé zdravotních služeb:
Krajská nemocnice Liberec a Liberecká dentální s.r.o.
Území

Ordinační hodiny

V okrese Česká Lípa a Semily od 1. 1. 2017 zubní lékaři
ve svých ordinacích zubní pohotovost neslouží.

Místo poskytování zubní
pohotovostní služby

soboty, neděle, svátky Soukenné nám. 121/1, Liberec
Pro celý
Liberecký Od 18.00 - 22.00 hodin budova DUNAJ - 4. patro
tel. 777 738 625
kraj

soboty, neděle, svátky
Pro celý
Liberecký Od 8.00 - 15.00 hodin
přestávka:
kraj
od 12.00 - 12.30 hodin

Organizace zajištění
Liberecká dentální s.r.o.
IČ 27285677
sídlo:
Primátorská 1089/1, Liberec
www.libdent.cz

Krajská nemocnice Liberec, a.s. Služby zajišťuje KNL na
Husova 357 (pavilon Oddělení základě pracovně právních
následné péče - budova D)
vztahů se zubními lékaři
tel. 485 312 187
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Fotbalové jaro s novými kabinami
V minulém čísle jsem zval čtenáře na jarní utkání. To první
hráli naši doma proti Lindavě a zvítězili 2:1. Následovala
cesta do daleké Tuhaně, kde vyhráli 3:1. Poté přišel zápas
doma se Zahrádkami, který pro nás byl vítězný - 4:1.
Následující utkání ve Velkém Valtinově skončilo v základní
hrací době nerozhodně 2:2, ale v penaltách vyhráli domácí.
Další utkání hráli naši doma proti Novému Oldřichovu,
hráčům scházela přesnost při zakončení, a tak v tomto
utkání branka nepadla. Na penalty nakonec vyhráli hosté.
Poté následovala cesta do Oken, kde se sešlo pouze 10
našich hráčů, kteří prohráli 0:1. V dalším zápase proti Horní
Libchavě jsme vybojovali výrazné vítězství 6:0. Zatím
poslední utkání naši vyhráli s Novinami 3:1.
Nyní něco o starších žácích. První jarní utkání odehráli
doma proti Jestřebí a vyhráli 3:0. Další zápas hráli v Hor.
Libchavě, kde vyhráli 2:1. Poté hráli doma proti Cvikovu,
ale tohle utkání se moc nepovedlo a vysoko prohráli 0:6.
Poslední zápas základní části hráli v Doksech, kde také
vysoko prohráli 0:13. Následovala nadstavbová část. Na
domácím hřišti sehráli zápas proti Bukovanům a remizovali
2:2, na penalty pak vyhráli hosté. Další zápas opět doma
proti Hor. Libchavě skončil prohrou 1:2. Zatím poslední
utkání odehráli v Jestřebí, kde slavili vítězství 6:2.
Nesmím zapomenout zmínit slavnostní utkání, které
proběhlo v rámci otevírání nových šaten na hřišti ve Velkém
Grunově. Pozvána byla Stará garda Bohemians Praha, která
s naším týmem sehrála pohledné utkání. Skončilo výhrou

hostů 3:8 (3:2), ale o výsledek až tolik nešlo. Zažili jsme
pěknou atmosféru se známými hráči v čele s Antonínem Panenkou, Karolem Dobiášem a dalšími. Nikdo se nezdráhal
focení, podávání rozhovorů a pro příznivce fotbalu to bylo
pěkné odpoledne.
Před utkáním měl slovo náš mluvčí Milan Šimek, dále pak
promluvil předseda OFS pan Karel Fischer a náš místostarosta pan Igor Jediný. Potom došlo k focení všech hráčů
a pak už se hrálo.
První poločas vyhráli naši hráči 3:2, když branky dali Pavel
Luft 2x a Jirka Chour. Hosté hráli v sestavě: Hruška Z.
– Lang, Prokeš, Hruška V., Dobiáš P. – Dobiáš K., Hartig,
Panenka, Jiráň – Slunéčko, Škoda. Střídali: Knížek,
Žemlička, Mojžíš. Domácí hráli v této sestavě: Petr Svoboda – Standa Kopecký, Jakub Trégr, Pavel Luft, Milan
Kuchař, Jan Kvasnička, Milan Trégr, Zdeněk Bartoň, Josef
Rychnovský st., David Luft, Jarda Zelenka, Pavel Stand,
Jirka Chour, Igor Jediný.
Sešlo se poměrně dost lidí a v novém zázemí bylo možno
dát si guláš, klobásy, párky v rohlíku, zmrzlinu a další
laskominy.
Pro dospělé proběhla v poločase soutěž o ceny v kopání
pokutových kopů, kterou vyhrála Markéta Machová
(Kopecká). Také děti si mohly zasoutěžit a krátce si
zatrénovat s Karolem Dobiášem. Atmosféra celého
odpoledne byla skvělá a počasí také přálo.
Za FK Ladislav Zlatohlávek, sekretář klubu

Výsledky půlmaratonu
V rámci PROPESKO Brnišťského půlmaratonu 2017 bylo
vypsáno celkem 36 závodů ve všech věkových kategoriích
a rozděleno 45 sad unikátních skleněných medailí vyrobených ve sklárně AJETO Lindava. Na přípravě, organizaci
a realizaci závodu se podílelo okolo stovky dobrovolníků,
kterým patří velké poděkování. Závody dospělých byly již
druhým rokem měřeny čipově a trasa půlmaratonu byla
přesně změřena dle metodiky Českého atletického svazu.
Na návsi, kde se křižovaly různé tratě, běžcům hrála do
rytmu kapela „Hluchá parta“ z České Lípy.
Závodů a tratí různých délek se účastnili také někteří naši
spoluobčané. V dětských kategoriích úspěchy zaznamenala
Miriam Raichová z Brniště, která v běhu mini děti dívky na
50 m obsadila 2. místo a Jitka Žižková také z Brniště, která
v témže běhu skončila třetí. Další úspěšnou běžkyní
v kategorii přípravka 1 byla Zuzka Herbstová z Velkého
Grunova, která v běhu na 600 m získala stříbrnou medaili.
V kategorii chlapců zazářil a první místo vybojoval Matouš
Severa z Hlemýždí.

POZVÁNÍ

Vyhodnocení rybářských závodů

V pondělí 1. května úderem 6. hodiny ranní odstartovala
rybářská sezóna na rybníku Vratislav tradičními rybářskými
závody pro dospělé.
Z 25 celkových účastníků byli nejúspěšnější:
1. místo David Sokolovský s počtem 46 bodů,
2. místo Vítězslav Štefan a Michal Kopecký se shodným
počtem 40 bodů,
3. místo Václav Versbach s 35 body.
O týden později, v pondělí 8. května navázaly závody
v dětské kategorii. Účastníků bylo opět 25, z toho 10
děvčat, která si vedla velice dobře:
1. místo Veronika Vitvarová s neuvěřitelnými 99 body,
2. místo Lukáš Dědek s počtem 46 bodů,
3. místo Marcel Novák získal 41 bodů.
Za ulovení ušlechtilé ryby bylo možno získat 5 bodů a za
bílou rybu 1 bod.
Děkujeme za sponzorské dary obci Brniště a ZOD Brniště
– Prominent a dále děkuji všem pořadatelům za odvedenou
práci.
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Střelecká soutěž
O pohár starosty obce Brniště

Dne 28. 5. 2017 se konala tradiční střelecká soutěž O pohár
starosty obce Brniště. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích:
první do 12 let a druhá od 12 do 17 let.
V první kategorii se sešlo jedenáct závodníků a ve druhé
třináct závodníků. Střílelo se ze vzduchové pušky na
vzdálenost 10 metrů s těmito výsledky:
V první kategorii se umístila na 1. místě Ema Portová, na 2.
místě Tobiáš Ryvola a na 3. místě Lucie Tebrová.
Ve druhé kategorii se umístila na 1. místě Monika Kundríková, na 2. místě Jan Herynek a na 3. místě David Kasal.
Absolutním vítězem a držitelem putovního Poháru starosty
pro rok 2017 se stala Monika Kundríková.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat panu starostovi,
panu Bartošovi a vedení obce za technické zajištění soutěže
a hodnotné ceny.
Za střelecký klub Brniště Pavel Husák

Správce rybníka B. Eliáš

Redakční rada informuje
Zpravodajství je vydáváno s cílem sloužit jako informační
bulletin, ve kterém mohou prezentovat svou činnost
spolkové organizace, kulturní, zájmová, sportovní či
církevní sdružení. Významný prostor je také věnován informovanosti občanů ze strany obecního úřadu, jednání zastupitelstva, školských zařízení, případně informovanosti
z dalších úřadů, které se dotýkají života zdejších obyvatel.
Aktuální i starší čísla Zpravodajství jsou k dispozici v Infocentru a na www.brniste.cz. Na webových stránkách je ke
zhlédnutí bohatá fotogalerie ze školních aktivit, vítání
občánků a masopustu. Najdete zde informace obecního
úřadu či pozvánky.
Evidenční číslo: MK ČR E 15751

Uzávěrka příštího čísla je 20. července 2017. Své příspěvky
předávejte členům redakční rady nebo na OÚ v Brništi.
Inzerce pro firmy a organizace se sídlem v Brništi je
zdarma, pro ostatní platí ceník: celá str. A4 1000 Kč, 1/2 str.
500 Kč, 1/4 str. 300 Kč a 1/8 str. 150 Kč.
Příspěvky procházejí redakční úpravou.
Redakční rada:
K. Matysová, Mgr. D. Pastorková, G. Tomková,
Ing. I. Pastorek, Mgr. L. Horáčková, H. Pekárková,
Ing. I. Jediný
Toto číslo vyšlo dne 8. června 2017 nákladem 500 ks.
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FOTOOHLÉDNUTÍ

Den matek v kulturním domě v Brništi

Rybářské závody

POZVÁNÍ
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