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Květen                       Číslo 1/2020

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

je 18. května a chystá se velká stavební akce. Zastupitelstvo vybralo firmu Matex jako dodavatele 

stavby školy a školky. Stávající stav již nevyhovuje současným normám. Hygiena každý rok vydává 

povolení kvůli počtu žáků. Je dobře, že má naše škola a školka dobré reference a rodiče nevyhledávají 

jiná zařízení v okolí. Stejně fajn je počet dětí v obci. Navzdory všeobecným trendům, naše obec 

nevymírá, ale prosperuje. A „důsledkem“ tohoto stavu je potřeba i nutnost zlepšování podmínek pro 

život v obci. Jedním z nich je právě tato stavba. Vznikne krásná budova. Rozšíří se možnosti pro 

výuku. Zvedne se komfort pro naše děti, stejně jako pro učitelský sbor a všechny zaměstnance. Nová 

bude i kuchyň. Větší, prostornější, moderně vybavená.  Jídla vaří paní kuchařky výtečná už dnes i přes 

značně stísněné prostory. Podpis smlouvy je plánován na 25.5.2020 a pak byste měli zaznamenat čilý 

stavební ruch. Akce je smluvně orámována na 6 měsíců, tak se už těším na slavnostní otevření. 

Financování celé akce, cca 25.mil. Kč, je v této fázi hrazeno z rozpočtu obce. Zažádali jsme o dotaci na 

ministerstvu financí. V současné době ještě nevíme, jestli bude naše žádost úspěšná, protože stále 

dochází k vyhodnocování žádostí.

Všichni si dle svých možností užijte blížícího se léta. 

Mějte klidné dovolené a na podzim se uvidíme s dětmi v nové škole na starých základech.

Libor Čvančara
starosta obce
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Něco se děje...

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

v neděli 24. května 2020 od 11:30 do 11:35 hodin
u Kulturního domu

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy a ustalova-
če, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly 
od barev, zářivky, všechny druhy akumulátorů, baterií a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavře-

ných 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.,

Sběr starého železa
se uskuteční v pátek 22. května 2020 od 15 hodin.
Přijímáno bude pouze železo, nikoli elektroodpad!

Informace z Obecního úřadu

Prominutí místního poplatku za komunální odpad pro občany

Obecní úřad, jako správce místních poplatků, rozhodl o prominutí místního poplatku za komunální odpad 

za poplatkové období od 1.1.2020 do 31.12.2020, a to z důvodu mimořádné události způsobené pandemií 

SARS-CoV-2. Prominutí se vztahuje na všechny poplatníky, tj. na fyzické osoby přihlášené v obci a na 

fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci.

Změna ceny vodného
3Od 1.1.2020  se mění cena vodného na 37 Kč bez DPH/m . 

                      Odpadkové koše na psí exkrementy

V Dolní Branné byly instalovány nové odpadkové koše na psí exkrementy. Nádoby 

byly umístěny ve vytipovaných pěti lokalitách, kde je velká frekvence pejskařů – u 

parčíku vedle hasičské zbrojnice, u kostela naproti mateřské škole, na cestě pod 

Jiránkovým statkem, na polní cestě - křižovatka u firmy pana Pitrmuce a na dolením 

konci obce na cestě směrem K ráji. Koše jsou vybaveny sáčky, které jsou 

kompostovatelné. Věříme, že takto společně přispějeme k větší čistotě naší obce.

Sběr jedlých olejů a tuků

U Kulturního domu je nově přistavený kontejner na sběr jedlých olejů a tuků. Použité tuky a oleje vhazujte 

do kontejneru v uzavřených nádobách, například v PET lahvích.

                    Místní poplatek ze psů

Z bezpečnostního opatření nebyly roznášeny složenky týkající se poplatku ze psů. Proto připomínáme 

majitelům psů, aby tento poplatek uhradili, splatnost poplatku je dle obecně závazné vyhlášky do 31. 

března. 
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Střípky ze školy
Koncem letošní zimy jsme jako obvykle vyjeli na týdenní pobyt na Benecko. Začátek 

soustředění vypadal velmi slibně. Hodné děti a dokonce i dostatek sněhu pro naše běžky. Vše se 

změnilo uprostřed týdne, kdy vláda vyhlásila uzavření škol. Sundala jsem lyže, vzala do ruky 

telefon a potom už jsem do pátku skoro nic jiného nedělala. Nikdo nic nevěděl, ani hygiena ani 

ministerstvo. Nevěděli jsme, jestli organizovat okamžitý návrat z hor nebo zůstat. Nakonec jsme 

zůstali, děti s nadšením, my se starostmi. Na dálku jsem organizovala uzavření školy a rodiče mě 

bombardovali dotazy na formuláře k ošetřovnému. Na Benecku jsem je neměla, internet mizerný, 

péče o svěřené děti nutná.

Nakonec jsme vše zvládli a vrátili se v pátek zdárně do Dolní 

Branné. Prvních 14 dnů nouzového stavu nikoho nenapadlo, na jak 

dlouho bude škola zavřená. Učitelky rozdaly dětem práci a udělaly 

generální úklid pomůckových kabinetů. Potom se život školy začal 

měnit. Co rodina, to jiné možnosti výuky, jiná technika. Různé zprávy 

z okolních škol i nadřízených orgánů. Medii prosazovaná výuka on-

line. V realitě z jiné školy: „Učíte on-line na prvním stupni?“ „Ano, z 20 

žáků se dnes přihlásili 2.“ Takže různé způsoby a pokusy, jak se žáky 

(u prvňáků s rodiči) nejlépe komunikovat. U těch starších se 

pokoušíme spolehnout na samostatnost a umění komunikovat 

pomocí techniky. U nejmenších to odnáší rodiče včetně pomoci s 

každodenními úkoly. Slibujeme, že kdybychom se s touto situací ještě někdy setkaly, ale to 

nechceme, budou z nás už skoro profesionálové.

Nikdy nedosáhneme ideálního stavu, pokud nejsou od začátku 

nastavená pravidla, a ta nastavená nejsou, naopak každý týden se mění. 

Všichni všechno děláme poprvé. Můžeme kritizovat, nadávat, bát se. Ale 

můžeme toto také s grácií a velkou ohleduplností sami k sobě a především 

k ostatním dobře zvládnout. V hlavě mám pozitivní myšlenku pro vývoj 

Vašich dětí a následků zavřených škol. Jak je známo, lidský mozek se už 

10 000 let úspěšně vyvíjí a zdokonaluje. Povinnou školní docházku 

zavedla Marie Terezie teprve 6. prosince 1774. Z toho usuzuji, že dřív šlo 

lidstvo kupředu i bez škol. Teď jsme rádi, že je máme, ale význam tří 

měsíců pro život člověka nepřeceňujme. Naše děti to zvládnou a my také.

V Dolní Branné budeme s omezením a problémy bojovat déle, nejspíš až do Vánoc. 

Rekonstrukce ve škole je však nutná, pokud chceme v budoucnu naplno fungovat a neodmítat 

děti, které se k nám hlásí. Čeká nás organizačně složitý půlrok. S nepříjemnými změnami, hlukem 

a zmatky se budou muset vyrovnat všichni zaměstnanci školy, školky, jídelny. Všem přeji hodně sil, 

pevné nervy  a ještě pevnější zdraví.
Jana Hrušková
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Posezení dříve narozených

Foto: Lenka Rennerová

Příjemné posezení s hudbou pro naše občany dříve narozené se konalo odpoledne  5. března 

v Kulturním domě. Hudební doprovod  již tradičně zajistila kapela Čtyřlístek. K příjemnému zážit-

ku také přispělo vystoupení dětí školního sborečku a dětského domova z Vrchlabí. Ženy z místní-

ho spolku Klubíčko vyzdobily jídelní stoly jarní dekorací, výstavku ručních prací v zasedací míst-

nosti prezentovala paní Radoňová a o fotokroniku se postarala paní Kotyková. 
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Co se děje u hasičů
Představení techniky Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

obce Dolní Branná (JSDHO).

Vzhledem k nastalé situaci ohledně pandemie SARS-CoV-2 jsme se jako hasiči 

nemohli scházet, pracovat na přípravě mládeže ani své na závody, a tak mi dovolte představit vám naši 

techniku.

Na jaře roku 2019 jsme se pokusili požádat HZS Královehradeckého kraje o převod novějšího vozidla 

CAS. 

Až nečekaně brzo se ozval kapitán Bc. Michal Špaček se zprávou, že by pro nás měl vozidlo sloužící na 

stanici HZS v Jičíně. K převodu už moc nezbývalo, a tak obec podepsala smlouvu o převodu a dne            

24. 7. 2019 jsme si jeli do Jičína auto převzít. A protože ten den měla svátek Kristýnka, tak o jméně naší nové 

Tatry bylo rozhodnuto. Vozidlo se zůstatkovou cenou 2.941.720 Kč jsme dostali převodem zcela zdarma. 

Tak a teď k představení vozidla. Jde o vozidlo CAS 32 8200/800 - Cisternová Automobilová Stříkačka o 

výkonu čerpadla 3200 litrů za minutu, o obsahu hasící vody 8200 litrů a 800 litrů hasebního pěnidla na 

podvozku TATRA  815 6 x 6 s motorem s 12 válci o obsahu 19 000 cm3 s výkonem 235 kw.

Kabina, která je pro řidiče a 3 hasiče, je vybavena automobilovou vysílačkou a 4 ručními vysílačkami. 

Nástavba má výbavu 10 hadic B 75, 8 hadic C 52, 10 hadic D 25 a 60 m středotlakové hadice pro rychlý 

zásah na navijáku s kombinovanou proudnicí, dále 3 x kombinovaná proudnice C, 2 x kombinovaná 

proudnice D, 3 x plnoproudá proudnice, 1 x proudnice B. Dále je vybavena průtokovým nástavcem B na 

smáčedlo  a  na vrchu nástavby je lafetová proudnice B pro použití na pěnu i vodu. Další výbava činí 

benzinová elektro centrála Honda se dvěma prodlužovacími kabely v kotouči 50 m, benzínové kalové 

čerpadlo Honda, elektrické kalové čerpadlo, dvě motorové pily Husqvarna, 4 kusy přetlakových dýchacích 

přístrojů a záchranářský batoh se zdravotnickým materiálem a spousta drobného vybavení pro práci hasičů.

 Komu tyto technické údaje nic neříkají, popíšeme je blíže v dalším čísle zpravodaje. Nicméně ani v 

tomto čase technika hasičů nezahálela a například posloužila k dovozu potřebné dezinfekce a materiálu z 

Vrchlabí a Pardubic.

Děkujeme všem, kteří se na získání vozidla podíleli: Jiránek Josef ml., Jaroslav Frynta ml., Miloslav 

Šimůnek, mjr. Mgr. Pavel Matějka Dis. vedoucí IZS a služeb HZS Trutnov, kpt. Bc. Michal Špaček oddělení 

služeb IZS a HZS Hradec Králové.    Josef Jiránek ml.
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Dolnobranské žactvo nezahálí

V takměř 30členné partě mladičkého klasického lyžařského potěru v Dolní Branné v bílé sezóně 2019/20 to 

drnčelo velebně.

Přes nicotné sněhové podmínky končící zimy /vlastně ani nezačala/, jichž není pamětníka / v obci jsme se na ski 

letos nesklouzli ani jednou/, lyžařský spolek nemusí hanbit za povzlet ak�vního členstva, jeho přípravu, akce, a 

nakonec i výsledky.

Pravda, trénujeme spoře, přesto růst připravenos� není nicotný. Mladší elévové se v bílé stopě přešupačili do 

starších kubatur a s nepokojnou rozkoší jsme v přípravném období trénovali u moře, v Alpách i v nedalekém 

dolnokalenském kempu. V žákovských kategoriích vyznáváme pestrost, všestrannost, posilování chu� k tréninku. 

Frekvence 2 tréninkové jednotky v týdnu je op�mální, budeme-li forsírovat připravenost a výsledky, co budeme 

přidávat?! Je toho hodně – objem, intenzita a velikost zátěže, zvýšená frekvence, rezerva ve fázovos�, kumula�vní 

metodika, struktura, podíl obecné a speciální přípravy, zúžení palety tréninkových prostředků. Vše popsané má svůj 

čas, dopředu jsme si stanovili jiné cíle, než speciální výkonnost. Ani tady přesto netaháme za kratší konec.

Všichni, kteří sledují spolkovou vývěsku, vstřebali informaci o tom, že závoďáci Lyžařského spolku z D. Branné, byli 

letos v krajském měřítku zase o místečko lepší, než v sezóně minulé. Průměrný počet bodů z uskutečněných 9 

krajských pohárových závodů nás pasuje na 2. místo mezi sedmi hodnocenými kluby. Na rozdíl od řady 

královéhradeckých oddílů /Skuhrov, Vrchlabí, Trutnov/ nemáme v Branné trenéry pro�ky. Vše zajišťují rodiče a 

důchodci. Vybavit závodní členstvo lyžemi, vázáním, vosky, někomu půjčíme i boty a hole, by nešlo bez podpory a 

přízně donátorů a sponzorů. Chválabohu, je jich už pěkná řádka, těch, kteří ochotně vypomohou s kry�m nákladů na 

výzbroj, výstroj, přípravu a závodění. Tady je jejich defilé: Obec Dolní Branná, Kampa – Marynka, Truck – P, Stavebniny 

Krkonoše, Babič a syn Dolní Branná, Autoelektrika Jebavý a syn, Reinigung Industrie P. Tejmla, Mobilní telefony T. 

Stránského, Farmář Šimek, Řeznictví Vaníček a synové, Restaurace Kozí Plácek, Kovo Hrubý.

Nasměrujme pohled do skupin našich jezdců: Benjamínci, kteří v Poháru KHK ještě svou kategorii nemají, jsou tou 

okouzlující par�čkou našeho spolku – Adéla Havlíčková, Bára Mejsnarová, Anita Blažejová, Eda Fiška; � se věru 

tumlovali. Přisypali do letošní hromádky úspěchů 15 medailí.

Nejmladší žactvo /2011,2010/ je početně bohatá běžecká sekce: Veronika Jebavá, Týna Tejmlová, Adéla Lehká, 

Vojta Jiránek, Adam Koudelka, Tomáš Albrecht, Michal Svoboda, Emilie Fišková. Adéla a Emilka obsadily v pohárovém 

žebříčku bramborové – čtvrté pořadí v rolích medailové zálohy našich nejúspěšnějších. Běžeckou techniku klasického 

stylu velice zdařile zvládá Týna.
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Osmičce závodníků z kubatury mladšího žactva dispozičně a výkonnostně kralují Jitka Erlebachová se Zuzkou 

Vaníčkovou. Obě byly stříbrné v pohárovém žebříčku. Nutno poznamenat, že si Jíťa odpárala celkové vítězství 

pouhopouhých 300 metrů před cílem toho úplně posledního závodu volnou technikou na Benecku; vždyť pád v 

zatáčce na nejnižším místě tratě ve velké rychlos� znamenal větší, než pě�sekundovou ztrátu na vítězku. Ta pak 

naši lyžařku v celkovém sumáři šmikla o pouhý jeden usmolený bodík. Káťa Havlíčková/6./ Lucka Šimůnková /8./, 

Vojta Mejsnar/17./, Kuba Havlíček/9./, Míša Forbelský/18./, jsou zálohou výše jmenovaných medailistek; pokud 

zlepší tréninkovou docházku, nebude problém pravidelně jezdit do 6. místa.

Úžasně kvalitní jsou starší žáci a žákyně. Branná má v pódiové šes�ci tři děvčata – Báru Srnovou – 3., Kláru 

Řídilovou – 5., Lenku Forbelskou – 6. Bára navíc přidala moc pěkné 12. místo na českém poháru ve sprintu klasicky. 

Jelo se na Šumavě za účas� 65 starších žákyň. Mezi žačkami ročníku 2007 vybojovala Tereza Kotyková 5. místo 

celkově v poháru, to se samo taky cení. Hoši – Viktor Vaníček – 6., Šimon Raszynski – 8. a Toník Babič – 15., mohli 

slušně zajet štafetu; bohužel Šimon bral an�bio�ka a nesměl na start.

A nádavkem U 15 /ročník 2005/, kde naši kombinézu vítězně provětrala Eliška Peterková, zvítězila v krajském 

poháru se ziskem 4 medailí.

Máme okomentovánu sta�s�ku výkonnos� po běžné amatérské přípravě. Není od věci glosovat kategorie 

podle počtu získaných cenných kovů 2019/2020. První housle hráli předžáci – 15 placek /nejvíc Aneta Blažejová – 

11 !/. Za nimi starší žáci – 12 kovů /Bára Srnová – 5/, těsně následováni mladšími – 11 medailí /Vaníčková a 

Erlebachová po pě�/. U 15 – 4 medaile, které všechny získala Eliška.

Pořadí klubů Královéhradeckého kraje podle zisku bodů všech závodníků příslušné korporace – jak těch 

nejlepších, tak i těch s minimálními bodovými zisky. Do kupy jich bylo letos 178.

1. Skuhrov n. Bělou  64.2 bodu, 2. Dolní Branná  49.5, 3. Machov 49.5, 4. Police nad Metují 45.9, 5. Trutnov                          

45.1, 6. Vrchlabí  28.3, 7. Špindlerův Mlýn 19.4. Aleš Suk
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Matyáš Štregl – dorostenecký mistr Evropy
Přestože letošní zimní počasí lyžování příliš nepřeje, lyžařští orientační běžci odjeli 

všechny závody mistrovství České republiky i závody Českého poháru. Aby byly 

závody kvalitní, s těžkými tratěmi, je potřeba dostatek sněhu nejenom na loukách, ale 

především v lese. Matyáš tak mohl natrénované kilometry i práci s mapou zúročit na 

třech mistrovských tratích – od nejkratšího sprintu, přes střední middle až po dlouhou 

trať (long). Ze všech závodů si přivezl medaile – na longu byl třetí, na sprintu získal 

stříbro, nejcennější medaili a titul mistra ČR získal na „middlu“. Skvělé výsledky v 

Českém poháru, ale i výhry ve dvou nominačních závodech reprezentace ČR mu 

zajistily místo na dorosteneckém mistrovství Evropy ve Švédsku. Sem odjížděl s cílem 

získat „velkou bednu“, být tedy do šestého místa v individuálním závodě. 

Jak to v orienťáku bývá, nerozhodují jenom rychlé nohy nebo lyže, ale hlavně hlava – 

co nejlépe rozhodnout a poté nejrychleji projet předem stanovenou a neznámou trať. A 

to se Matymu povedlo. Ve Švédsku získal 6., 12. místo, nejcennější úspěch přišel na 

trati sprint. Mezi 45 závodníky získal , jen 2 sekundy dorostenecký titul mistra Evropy

před druhým Rusem. Vítězství je o to cennější, že je to první individuální zlato v této 

kategorii pro ČR, v nabité konkurenci severských států, kde se lyžuje a závodí již od října. Moc mu k tomuto 

obrovskému úspěchu blahopřejeme.                                                                                        Andrea Štreglová

Zuzana Štreglová – úspěšná orientační bikerka
Před dvěma lety se na stránkách našeho zpravodaje objevil článek od sestry Zuzky o mých sportovních 

aktivitách. Nyní píši o jejích sportovních úspěších zase já. Celá naše rodina se již dlouhé roky věnuje 

orientačnímu běhu, orientačním závodům na horských kolech, v zimě lyžujeme. 

Zuzka tak již od malička běhala po lese s mapou a busolou, trénovala, jezdila po 

soustředěních a závodech, odkud vozila cenné medaile. Velmi časté bolesti kolene, 

zjištěná vrozená vada chrupavky a několik operací ji však v úspěšné kariéře 

orientační běžkyně zastavily. Transplantace chrupavky však nastartovala sportovní 

comeback. K běhání se nešlo úplně vrátit, mapy a busoly se nechtěla vzdát a tak padla 

volba na orientační závody na horských kolech. A byla to volba úspěšná. 

Zuzka začala hodně trénovat na kole, k tomu přidávala dobrou a rychlou orientaci v 

mapě a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Každý víkend trávila na závodech 

a velmi rychle se vyšvihla mezi nejlepší v České republice, odkud celý loňský rok vozila medaile nejenom ze 

závodů Českého poháru ale i mistrovství ČR. Třešničkou na dortu pak byla 

její nominace na podzimní Mistrovství Evropy dorostu v Německu, kam podle 

svých slov odjížděla hlavně na zkušenou, protože jí chybělo mezinárodní 

srovnání se soupeřkami. Na mistrovství ji čekaly 3 individuální závody lišící 

se délkou – od sprintové trati, přes middle až po long, neboli dlouhou trať, s 

týmem odjela i štafety. Její výsledky ukázaly, že se mezinárodní konkurence 

nemusí vůbec bát. Na jednotlivých tratích si nejdříve vyjela 8. a 13. místo, ve 

štafetách vybojovala stříbro, ale to nejcennější přišlo poslední den 

mistrovství Evropy – individuální - obrovská radost, neuvěřitelný úspěch pro trenéry, tým, bronzová medaile 

rodinu, ale především pro ni. 

Po právu je již stabilně zařazena do reprezentačního týmu ČR, letos již do juniorské kategorie. Zároveň 

gratulujeme k nominaci a vyhlášení jedné z nejlepších sportovkyň města Vrchlabí. Do dalších let ji všichni moc 

přejeme hlavně zdraví, hodně úspěchů jak v osobním tak i sportovním životě.                                Matyáš Štregl
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V neděli 5. dubna 2020 provedl Myslivecký spolek Sovinec úklid podél komunikací 
v katastru obce Dolní Branná. Bylo nasbíráno cca 20 pytlů odpadu. 

Sběr odpadu u silnice
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Naši jubilanti
V tomto období (leden až květen) oslavili svá životní jubilea tito občané:

50 let
Stránská Šárka
Forbelská Věra

55 let
Hartig Petr

Sedláčková Ilona
Jebavá Miroslava
Fryntová Jindra

Khol Jiří
60 let

Vejnar Pavel
Plecháčová Eva

Hartmann Jiří
Zeman Alexej

65 let
Novotná Marie
Horák Miroslav

Petráková Miroslava
Stránská Dagmar

70 let
Gažo Felix

Rennerová Květoslava
Nožičková Alena

Plecháčová Danuše
Mejsnarová Zdeňka

75 let
Tauchmannová Dana

Jirko Jiří

80 let
Schubert Jindřich

Machačková Zdeňka
Nosek Jaroslav

81 let
Paulů Eliška

82 let
Sůrová Zdeňka

83 let
Nykl Miloslav

85let
Sůra Robert

Chládková Ludmila
Hamanová Marie

Pokorná Irena
86 let

Stínil Stanislav
87 let

Hanušová Anna
88 let

Mejsnarová Lidmila
Schwarzerová Margita

90 let
Kloboučková Miluše
Zběhlíková Emílie

91 let
Hejnyšová Vítězslava

Pokud si některý z občanů nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu

 do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.

       
Úmrtí:

Lukeš Josef  
Pan Lukeš oslavil v únoru krásné 

90. narozeniny a zároveň nás v 

tomto měsíci opustil.

Soukupová Marie

David Jiří 

    Narození:

Vrkoč Eduard

Petrák Matěj

Macková Viktorie

Čermák Jindřich
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