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Číslo 7

Slovo starosty

Foto: Lenka Rennerová

Vážení spoluobčané,
„dotace“ …. všude o nich slyšíme, bez nich se nedá dnes téměř nic vybudovat. Nebudu
hodnotit, jestli jsou dobré, nebo špatné. Smířil jsem se s faktem, že dotace jsou ….
Proto i my stále hledáme, kde nějaké peníze získat. V současné době se chystáme
na výběrová řízení, týkající se rekonstrukce hasičárny a pořízení vozidla pro náš hasičský sbor. Oba
projekty jsou z dotačních peněz, se spoluúčastí obce. I přes některé problémy, které se vyskytly,
doufáme, že pořízení vozu a rekonstrukce se úspěšně povedou a v příštím roce si obojího začneme
užívat.
Určitě víte, že zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na stavbu sportovní haly.
Naskytla se příležitost, tak proč to nezkusit, když značná souhra náhod zvýšila možnost na peníze
dosáhnout. Dostali jsme se do situace, kdy jsme museli rozhodnout o investici, jaká v Dolní Branné
dlouho neproběhla. Podobně na tom byli asi naši předci, když rozhodovali o stavbě Kulturního domu.
Zvážili jsme spoustu argumentů pro i proti. Nakonec jsme zjistili, že Dolní Branná vlastní Sportovní
halu nejen potřebuje, ale hlavně si ji občané zaslouží. Teď budeme netrpělivě čekat na výsledek
přidělení dotace a pak, když se peníze objeví, budeme stavět....
Toto číslo zpravodaje poprvé „dělala“ kompletně paní Eva Šimůnková, pouze za laskavé
konzultace s panem Vackem. Bohužel pan Vacek nemohl v tomto termínu přijet do Branné. Ukázalo
se však, že si vychoval zdatnou nástupkyni. Přeji tedy panu Vackovi hlavně hodně zdraví. Příští číslo
bychom rádi vydali už začátkem prosince. Během období vánoc se chystají různé akce a tak doufám,
že se o nich dovíte v dostatečném předstihu, abychom se na nich mohli potkat.
Samozřejmě Vás zvu na všechna setkání, která jsou v obci pořádána. Organizace a spolky
si zaslouží Vaše ocenění za práci s pořádáním, a tím je nejlépe Vaše účast.
Všem Vám přeji zdraví a pohodu a dětem úspěšný školní rok.
Libor Čvančara
starosta obce
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Pořád se něco děje...
Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

ve středu 11. října 2017 od 16:00 hodin do 16:15 hodin
u Kulturního domu
Přijímány budou následující druhy odpadů:
Léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, kompletní
televizory, PC monitory, ledničky, drobné elektrozařízení, zářivky, všechny druhy akumulátorů, baterií a článků,
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l ), olejové ﬁltry a další zaolejovaný materiál.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:
Odpady stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi apod.

Vítání občánků
se uskuteční 13. října 2017 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konají ve dnech 20. a 21. října 2017
V naší obci se volby uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu
v pátek 20. října v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 21. října v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Poslední leč
se uskuteční dne 18. listopadu 2017 v sále Kulturního domu v Dolní Branné od 20:00 hodin

Prodejní akce sportovního sortimentu LYŽOBRANÍ
se koná ve dnech 24. listopadu až 3. prosince 2017 v Kulturním domě v Dolní Branné.
Jedná se o předsezónní výprodej veškerého lyžařského materiálu (lyže, běžky, helmy, hole, brýle, rukavice apod.).
Prodej se uskuteční od 9:00 hodin do 18:00 hodin každý den

Poděkování za Noc kostelů
Rád bych touto cestou upřímně poděkoval všem, kteří se letos v červnu zapojili do příprav a
průběhu Noci kostelů v Dolní Branné. Velký dík patří panu starostovi Liboru Čvančarovi za jeho
podporu a spolupráci, místním hasičům schopným nasytit návštěvníky úžasnými bramboráky,
paní ředitelce a paním učitelkám místní základní školy i všem dětem za jejich program a nadšení,
kostelnímu „průvodci“ panu Noskovi i všem ženám, které kostel uklidily, vyzdobily a pomáhaly
s večerním programem… Každému osobně patří velký dík. Když jsem během této akce objížděl
jednotlivé kostely naší farnosti, nevěděl jsem, zda vůbec budu někde večeřet, a v Dolní Branné mě
čekalo milé překvapení v podobě již zmiňovaných výborných bramboráků!
Těším se, že na premiérovou Noc kostelů 2017 v Dolní Branné budou navazovat další a
stejně jako letos přispějí k tomu, aby nás stmelovaly a potěšily.
P. Jiří Šlégr

Vydavatelem tohoto čtvrtletníku je Obec Dolní Branná
Adresa vydavatele: 543 62 Dolní Branná 256
IČO:00277738
Reg. číslo: MK ČR E 22438
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1. školní den - vítání prvňáčků
Základní škola v Dolní Branné přivítala celkem 9 nových žáčků

Třídní učitelka:
Mgr. Ivana Mejsnarová

Žáci 1. třídy:
Samuel Dolenský
Gabriela Gottwaldová
Karolína Gottwaldová
Andrea Hartigová
Veronika Jebavá
Stela Polívková
Sára Svobodová
Ondřej Vališka
Markéta Votočková
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Exkurze u Mejsnarů na farmě
Dne 23.6. jsme byli na farmě pana Mejsnara v Dolní Branné. Na návštěvu jsme se moc těšili,
protože jsme věděli, že uvidíme něco zajímavého a budeme si moci pohladit zvířátka. Bylo to tam
moc pěkné.
Pan Mejsnar nás prováděl po své farmě. Mají tam robota na shrnování potravy pro krávy
a robota na dojení krav. Každá kráva nebo býk má číslo a jméno. Hlavně se nám líbila telátka,
která byla rozdělena na školku a třídy. Pan Mejsnar si pro nás připravil i přednášku a kvíz
o plodinách, které pěstuje na svých polích. Prohlédli jsme si i velké traktory a stroje. Povozili jsme
se na koni jménem Růženka. A nakonec jsme každý dostal výbornou sušenku. Panu Mejsnarovi
jsme poděkovali a rádi přijdeme zase.
Lucka, Klára, Denča - žákyně bývalé 5.třídy
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Prázdniny před a po...
Naposledy jsme se loučili soutěží Plamen. Ještě do prázdnin jsme stihli navštívit dvoje závody v požárním útoku.
21. 6. v Dolní Kalné se nám poprvé podařilo nasadit tři družstva mladších. Nejzkušenější z nich potvrdilo svou sehranost a
obsadilo první místo. O něco málo mladší tým si odvezl bronz. Jen těm nejmladším se trochu nezadařilo a uzavírali výsledkovou
listinu. Podobně na tom bylo i družstvo starších. Patrně mají v Dolní Kalné nějaký zakletý koš. Stejně jako loni, zůstal po pokusu
na dně kádě. Z čehož plynula diskvaliﬁkace a tudíž i to poslední místo. Zase jednou po delší době jsme si vyrazili zazávodit i
my - dospěláci. Ženy obsadily 5. místo. My muži jsme se zachovali „gentlemansky“ a abychom je nezahanbili, doběhli jsme
rovněž pátí.
O týden později v Prosečné nás reprezentovaly jen mladší děti. V dvojím zastoupení. Jelikož nikdo z vedoucích
nemohl, vyrazily pod odborným a taktickým vedením pánů Michalů Jiránka a Havlíčka. Suplující trenérské duo pracovalo
výborně a děti se jim odplatily prvním a druhým místem.
Pak už nastaly dlouho očekávané prázdniny a s tím i spojené tréninkové a závodní volno. Oproti tomu školnímu,
trvalo pouze měsíc a půl. A museli jsme začít opět něco dělat.
V druhé půlce srpna nás totiž čekal další útok. Tentokrát Pohár starosty SDH Horní Kalné. Opět dvě družstva
mladších a opět zlato a stříbro. Jo, v této sezóně, mladší družstva jednoznačně dominovala. Starší děti ani ženy se nezúčastnily.
Coby chlapi jsme se poskládali na poslední chvíli a ještě jsme si museli půjčit od našich drahocenných žen košařku, Andrejku
Jiránkovou. A k našemu velkému překvapení, bez jediného tréninku, jsme obsadili druhou příčku.
Konec prázdnin tradičně obstaral závod Šedesátky v Hostinném. V přípravce si nejlépe vedl Vojta Jiránek na čtvrtém
místě, na sedmém se umístila Verča Jebavá. V mladších dívkách se s kategorií loučily „Sukandy“. Soupeřky si tedy můžou
oddychnout a doufat, že zase bude moct vyhrávat někdo jiný. Za poslední dva roky se totiž první místa rovným dílem dělila jen
mezi Ilču Plecháčovou a Klárku Řídilovou. To poslední zlato si z Hostinného odvezla Klárka Řídilová, stříbro Barča Srnová a
bronz Léňa Votočková. Na pátém místě se umístila Léňa Forbelská, na osmém Denča Radoňová a na desátém Kája
Moravcová. S kategorií mladších chlapců se Kuba Jiránek rozloučil čtvrtým místem. Sedmý Kuba Havlíček bude ještě nějaký ten
rok pokračovat a určitě se i dále zlepšovat. Náťa Hanušová doběhla sedmá a Káťa Svobodová devátá coby starší dívky.
Čeká nás podzimní ZPVéčko, takže horečnatě pokračujeme v přípravě a trénování. Tak uvidíme, jak se nám 23. září
v Havlovicích povede, držte palce.
Za SDH Ctirad Řídil
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Hýbeme se pro dě
Od ledna letošního roku začaly v naší obci fungovat nové sportovní aktivity. Pro naše děti,
jejich rodiče – zvláště maminky a další příznivce sportu. Díky vstřícnosti našeho milého starosty
jsem mohla několikrát týdně využívat prostory kulturního domu. Získala jsem tak zázemí pro
tréninky nejen malých lyžařů. Odtud byl už jen krůček k rozšíření tréninkových metod a nákupu
nových pomůcek. Nejvíce se osvědčily trampolínky, které jsou využívány nejen pro lyžaře, ale
i pro další děti z MŠ, ZŠ a jejich rodiče. Zájem o trampolínky byl tak velký, že skákání probíhalo 4x
týdně pro děti a 4x týdně pro dospělé. V letních měsících pak chodíme cvičit ven, do „břízek“, kde
spojíme příjemné s užitečným. Maminky cvičí, děti si hrají. Přestože poplatek je oproti běžným
cenám lekcí v profesionálních ﬁtcentrech minimální, i tak se nám podařilo vysportovat tučnou
částku. Z té bylo použito 20 000 Kč na sportovní soustředění nejstarších lyžařek, které
na trampolínky pravidelně chodily. Toto výjimečné soustředění proběhlo na začátku června
v chorvatském kempu Marin u Zadaru. Tento týden byl pro dívky nejen odměnou a rozloučením
s lyžařským klubem (přechod do 6. ročníku), ale hlavně zdokonalením pohybových dovedností
v přímořském klimatu. Příjemným překvapením byl pro malé lyžařky příjezd jejich nejbližších –
tatínků. Ti nelenili a za svými dceruškami přijeli pouze na víkend. Jejich nečekané setkání
na pláži bylo velmi emotivní nejen pro ně, ale i pro mě.
Děkuji všem sportuchtivým lidem, malým i velkým, kteří poctivě chodili skákat, posilovat a
jinak „mučit“ svá těla. Tím podpořili nejen zdraví své, ale stali se i dobrým vzorem pro své okolí.
S dospěláky jsme cvičili i o prázdninách, na děti se těším opět od začátku školního roku .
Katrin Hoﬀmannová
Poděkování pro Katrin
Chceme moc poděkovat za perfektní vedení tréninkových hodin, na které tak rády chodíme.
Odcházíme vždy unavené, vyčerpané, ale plné příjemných emocí a pocitů z dobře odvedeného
sportovního výkonu. Velký dík patří Katrin také proto, že nám a našim dětem věnuje nejen svou
energii, ale také svůj volný čas bez nároku na honorář. Vysportované korunky se opět vrací
dětem. Díky, Katrin!
Kolektiv cvičenek
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Mezinárodní Olympijské hry v hasičském sportu
Dne 9. 7. 2017 ve 4.45 odjelo reprezentační družstvo CTIF Královéhradeckého kraje do
rakouského města Villach, kde se uskutečnily „16. Internationale Feuerwehr Wettbewerbe a
21. Internationale Jugendfeuerwehr Begegnung“ (dále jen „olympiáda“).
Jedním z 10 členů soutěžního družstva byl i dolnobranský občan - Vratislav Lánský.
První den byly na programu tréninky klasických disciplín, kterých se zúčastnilo i naše
družstvo. Jednalo se o nácvik požárního útoku a štafety 8x50 metrů. Podobně proběhl i den druhý,
kdy byl pro naše družstvo na programu pouze nácvik požárního útoku. Nutno poukázat
na rakouskou důmyslnost, kdy jednotlivá družstva nastupovala na trénink ve stejných časech,
ve kterých proběhl vlastní závod. Závodníci pracovali s tím samým nářadím a posuzovali je stejní
rozhodčí.
Sobota byla pro naše družstvo CTIF nejdůležitějším dnem. Dopoledne v 9:45 nastoupilo
k prezenci a kontrole závodníků před soutěžním startem. Přibližně v 10:00 se přemístilo na „BAHN
4“, kde po zahlášení se zástupci hlavního rozhodčího, provedlo přípravu základny. Po přípravě
došlo k nástupu do základního postavení a podání hlášení hlavnímu rozhodčímu. Po kontrole
základny rozhodčím byl dán pokyn k provedení disciplíny (ta probíhala současně na jeden pokyn na
dalších třech drahách). Naše družstvo zaběhlo velmi slušný čas 36,93 s. Po zjištění, že neobdrželo
jediný trestný bod, se družstvo již v uvolněnější náladě přesunulo k plnění disciplíny štafeta 8x50
metrů. V soutěžním pokusu se nám podařil zaběhnout za velké podpory českých fanoušků čas
60,55 s. Vědomi si drobných chybiček a prvenství v zaběhnutých časech v naší kategorii, nám
nezbývalo než čekat na zveřejnění oﬁciálních výsledků, do kterých se započítávají tzv. „věkové
body“. Po, pro někoho dlouhých, třech hodinách jsme se dočetli, že družstvo HZS
Královéhradeckého kraje je olympijskými vítězi v kategorii PROFESIONÁLNÍCH HASIČŮ B.
Večer proběhl v duchu závěrečné ceremonie, předávání ocenění vítězům a ukončení
olympiády.
Major Ing. Dušan Jičínský z GŘHZS
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let

Teichman Jaroslav
Podzimková Helena
Mejsnar Bohuslav

Šmíd Oldřich
Hanuš Boris
Vejnar Petr

81 let

55 let

Dědeček Josef
Koldová Helena

Šírová Eva

60 let

83 let

Kužel Miroslav
Marks Václav
Hapiák Petr
Nosková Zdeňka
Plecháč Miloš

Lukešová Vlasta

86 let
Radoňová Jarmila

89 let
Khain Jiří

65 let

91 let

Horáková Zdeňka
Pitrmuc Miloslav
Kubáněk Vladislav

Soukupová Marie

92 let

70 let

Novotná Jarmila

Teichmanová Eva
Kůřil Miloslav
Maďarčík Zdeněk

Vaníčková Olga

93 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.
Pokud některý z občanů si nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu
do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Narození:

Šimon Šádek
Jakub Klíček
Antonín Brebera

Úmrtí:

Milan Holý
Anna Suková
Petr Honek

Dolnobranské kalendáře pro rok 2018
Jako v předchozích letech i na příští rok jsou připraveny do tisku speciální dolnobranské kalendáře,
viz ukázky titulních stran. Kalendáře je možné objednat na Obecním úřadě nejpozději
do konce října 2017. Ceny kalendářů se nemění.

2018

Květy

