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Slovo starosty

Foto: Anna Davidová

Vážení spoluobčané,
v sobotu, v našem kostele sv. Jiří, vystoupil umělecký soubor Hradišťan s Jiřím
Pavlicou. Koncert se opravdu povedl. Jednoznačným vrcholem večera byly znovu
zprovozněné varhany. Při zvuku jejich tónů mi běhal mráz po zádech. Tento vzácný
nástroj byl přes léto opraven a ukázal svou sílu. Určitě bude vhodné občas využít
možnost na ně zahrát. Byla by velká škoda nechat „varhana“ postupně zase chátrat.
Co se dlouho nepoužívá, většinou ztrácí svou kondici.
Děti už jsou opět ve škole. Počet žáků stále roste, a to je velice dobrý trend. Na příští
rok proto chystá obec přístavbu nad školkou. Tak nám držte palce, ať se stavba
povede, protože děti i zaměstnanci se do nových prostor těší.
Venku teď každý den prší. Doufám, že se zlepší deﬁcit stavu vod. Murphyho zákony
asi opravdu fungují. Po vypsání „dešťovky“ začalo více pršet. Tak už se těším, co
dalšího má pro nás vláda připraveného?
V nejbližší době bude také vydána kniha o Dolní Branné, tak přemýšlím, že by se na
oslavu tohoto počinu mohl uspořádat křest?
Přeji Vám všem klid, pohodu a hodně zdraví.

Libor Čvančara
Starosta

Strana 2

Zpravodaj Dolní Branné

Číslo 15

Pořád se něco děje...
Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

v neděli 13. října 2019 od 11:30 hodin 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 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. a také nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Fotbalové zápasy - říjen 2019
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

12.10. 2019
19.10. 2019
02.11. 2019
09.11. 2019

v
v
v
v

15:30 hod
15:30 hod
14:00 hod
14:00 hod

Dolní Branná - TJ Sokol Rovensko B
Strážné - TJ Jiskra Kocbeře
Strážné - TJ Tatran Hostinné
Strážné - TJ Rudník

Kontejner na spadaná jablka
Myslivecký spolek Sovinec umístil u Kulturního domu kontejner, do kterého je možno
nasypat padaná jablka pro lesní zvěř.

Plavání pro dolnobranské občany
Obec Dolní Branná pořádá pro děti a veřejnost z Dolní Branné plavání zdarma
v plaveckém bazénu Sportovního centra v Jilemnici ve dnech 6. října, 13. října, 20. října a
3. listopadu 2019 vždy v čase od 9:00 do 10:00 hodin.

Poslední leč
se uskuteční dne 16. listopadu 2019 v sále Kulturního domu v Dolní Branné od 20:00 hod.

Vánoční setkání u místní Základní školy
se uskuteční dne 6. prosince 2019, kde vystoupí děti Základní a mateřské školy
se svým programem.

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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Informace Obecního úřadu
Upozorňujeme občany na povinnost čipování psů
s účinností od 1. ledna 2020
Od roku 2020 vstupuje v účinnost zákon č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon č.
166/1999 Sb. Změny se týkají hlavně ze zákona povinné vakcinace psů proti vzteklině. Do
r. 2020 stačilo vakcinovat každého psa proti vzteklině dle vakcinačního schématu výrobce
a mít tyto vakcinace potvrzené v očkovacím průkaze psa. Nově od r. 2020 vzniká chovateli
zvířete povinnost mít každého psa označeného mikročipem, jehož alfanumerický kód
bude zanesen v očkovacím průkaze psa. Jen u takto jednoznačně identiﬁkovatelného psa
lze považovat vakcinaci proti vzteklině za platnou. Výjimku tvoří psi označení čitelným
tetováním před 3. červencem 2011. Aby všichni chovatelé psů, s výjimkou výše uvedenou,
od r. 2020 splnili svou zákonnou povinnost, budou muset mít své psí svěřence očipované
a navakcinované proti vzteklině. Výhodou čipu je jeho možnost registrování v některém z
registrů a tím usnadnění identiﬁkace ztracených psů a jejich navrácení k majitelům.

Místní poplatek ze psů
Poplatek ze psů zaplatí podle obecně závazné vyhlášky
a podle zákona o místních poplatcích držitel psa v místě
svého trvalého pobytu – připomínáme, že držitel psa má
povinnost psa přihlásit na obecním úřadu do 15 dnů ode
dne vzniku poplatkové povinnosti; poplatková povinnost
vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém pes dovršil věk 3 měsíců.

Kůrovec, lesy a my
Hejtman Královéhradeckého kraje PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
informoval o připravovaných seminářích na téma "Kůrovec, lesy a
my". O kritické situaci v českých lesích budou s návštěvníky
diskutovat lesníci i krajští politici. Vlastníci lesních ploch mohou
žádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o dotaci na sanaci
kůrovcem napadaného dřeva.
Ve středu 9. října 2019 se tento seminář uskuteční v Trutnově
(aula ČLA – Česká lesnická akademie) v 16:30 hod.
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Střípky ze školy
Prázdniny skončily a děti se vrátily do školních lavic. Zase máme plnou třídu prvňáků –
tentokrát k nám začalo chodit 15 statečných. To je tak akorát, aby bylo ve třídě pěkně živo, aby to
frčelo a aby se nikdo nenudil. Letos naše prvňáky hlídají skřítkové. Jsou poschovávaní všude ve
třídě a také lezou po stromech. Letošní prvňáci se nejen naučí číst, psát a počítat, ale také si
vylezou na strom pro připravený poklad. První trénink již proběhl a čtenáři si ho mohou
prohlédnout na přiložené fotograﬁi. Trénují tito žáci: Babič Matyáš, Braunová Viktorie, Feslová
Stela, Fiška Eduard, Halámek Erik, Havlíčková Adéla, Hlaváček Michal, Hofmanová Josefína,
Hrubá Valerie, Jiránek František, Koudelka Adam, Školudová Claudia, Tauchman Antonín,
Trömer Michal, Zaplatílková Viktorie.
Naše škola se chystá i na exkurze, výlety a akce pro rodiče. Během září jsme už stihli třídní
schůzky a intenzivně se připravujeme na třídenní pobyt na horách – na Benecku. Jede celá škola
– letos nás je 72. Pro naše prvňáky i jejich učitelky to je vždy velká zkouška statečnosti, trpělivosti
a odvahy. Nabitý program vždy zajistí, že přes den děti nemají čas na stýskání. Horší to je v noci,
mrňata občas nemohou usnout a ti větší neusínají schválně, aby zažili noční dobrodružství. My
dospělí s tím musíme počítat a spaní odložit na nejbližší víkend. Jak to dopadne a co všechno
jsme zažili, prozradíme v příštím zpravodaji.
PaedDr. Jana Hrušková

Foto: Rennerová Lenka
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Výstava „Tajemství truhliček našich dědečků a babiček”
Láska k starým předmětům byla podnětem pro uspořádání výstavy s názvem „Tajemství truhliček
našich dědečků a babiček“. K shlédnutí byla o prodlouženém víkendu na konci prázdnin na sále
kulturního domu v Dolní Branné a na jejím uspořádání se podílelo 5 vystavovatelů. Návštěvníci si zde
mohli mezi vystavenými předměty zavzpomínat na život před více než šedesáti
lety. Po loňské výstavě, která byla věnována především hračkám pro holčičky a
točila se především kolem starožitných a retro panenek, si letos přišli na své
chlapci a jejich tatínkové. Musím přiznat, že zlatým hřebem výstavy byly
mechanické hračky pana Hladíka ze Semil. Nad parním strojem, vláčky,
traktory, autíčky, a to vše ve funkčním stavu, zaplesalo nejedno srdíčko tatínků,
dědečků a přitahovalo pozornost i děvčátek.
Výstava byla jakýmsi průřezem života našich předků a obsahovala
předměty z domácností, starožitný
porcelán, náčiní ševce, hospodyňky i
švadleny, lyže i motocykly. Mimo ukázky oděvů, prádla a jiných
součástí garderoby jsme návštěvníkům připomněli, čím se dříve
platilo a jak si lidé spořili. Panenky a pokojíčky, kočárky, v nichž
se mnozí z nás před mnoha lety vozili anebo je pamatovali, to
bylo zase k potěšení oka babiček, maminek a děvčátek. Vše bylo
doplněno keramickými nádobami s živými květinami.
Ráda bych jménem vystavovatelů poděkovala všem
spokojeným návštěvníkům a že jich nebylo málo.... Pro ty, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohli
výstavy zúčastnit, přikládám pár střípků k nahlédnutí a věřím, že příští výstavu podpoří více
dolnobranských občanů.

Jana Kotyková

Foto: Rennerová Lenka
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU zahajuje výuku 1. 10. 2019
s možností přihlášení do 15. října 2019
Svazek obcí Horní Labe připravuje pro naše seniory konzultační středisko (Univerzita třetího věku)
při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze, studium VU3V (Virtuální
univerzita 3. věku). Cílem VU3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové
vysokoškolské studium bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých
probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů nemohou zúčastnit (vzdálenost,
zdravotní a časové důvody, ﬁnanční náročnost na dopravu, apod.)
Výuka v zimním semestru na téma Lidské zdraví bude zahájena 1.10.2019 v zasedací místnosti
MěÚ Hostinné od 9:00 do 11:00 hodin. Na úvodním setkání pracovníci
CSS informují přihlášené seniory o nastavení kurzu, IT záležitostech,
podmínkách absolvování, atd. Zimní semestr

má 6 výukových bloků,

jedná se o dálkovou formu výuky, odborné přednášky lektorů se promítají
na dataprojektor. Senioři plní po přednášce průběžné úkoly, probírané
téma si mohou studovat samostatně (e-learning, internet, PC). Další
výukové bloky proběhnou ve dnech: 15.10., 29.10., 12.11, 03.12. a 17.12.
(úterý dopoledne od 9:00 do 11:00).
Témata na letní semestr (02-05/2020): Astronomie, Barokní architektura, České dějiny a jejich
souvislosti, Čínská medicína, Dějiny oděvní kultury, Evropské kulturní hodnoty, Genealogie – hledáme
své předky, Hudební nástroje, Kouzelná geometrie, Lesnictví, Osobní ﬁnance, Včelařský rok, Vývoj
informačních technologií. Podrobnější informace naleznete na portálu vzdělávání seniorů e-senior.
Lenka Kněžourová, manažerka CSS

KLUBÍČKO NELENÍ ANI V LÉTĚ
Celoroční tvoření žen z klubíčka, jejichž výtvory již asi každý zná z předvánočních trhů nebo
posezení pro seniory, bývá během léta přerušeno, abychom mohly trávit více času na zahrádkách. To
ale neznamená, že jsme zahálely. Vydaly jsme se na výlet vlakem do Harrachova a navštívily zdejší
sklárny. Některé si vyfoukly i okrasnou skleněnou kouli, jiné
jen obdivovaly práci šikovných řemeslníků. Samozřejmě
posezení u oběda a v kavárně nesmělo chybět. Celodenní
výlet jsme zakončily ve vinárně „Pohoda“ v Jilemnici u
sklenky vína a nakládaného sýra. Myslím, že po loňské
výpravě vlakem do Chlumce nad Cidlinou, kde jsme si
domluvily prohlídku zámku mimo návštěvní dny a výklad tak
měly jen samy pro sebe, to byla další střela do černého.
Konec prázdnin nás zaměstnal připravovanou výstavou „Tajemství truhliček našich dědečků a
babiček” a žádná z členek nezklamala a dobroty připravené jako pohoštění v průběhu výstavy byly opět
z jejich šikovných rukou.
Děkuji všem aktivním ženám a těším se, že nám to spolu bude nadále klapat.
Jana Kotyková
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Co se děje u hasičů
Ještě před začátkem prázdnin jsme si naposledy vyzkoušeli, jak nám to jde v útoku, a to na
závodech v Dolní Kalné. Vyrazily dva týmy mladších, které se umístily na 3. a 9. místě a jeden tým
mužů, který skončil pátý. Následovala dosti zasloužená pauza a hasiči se rozutekli do různých
prázdninových destinací.
Nicméně prázdniny jsou bohužel omezené a my se začali znovu
scházet již tradičně každé úterý zhruba v polovině srpna, abychom
se připravili na útok v Horní Kalné. Trénink se
soudě dle výsledků opravdu vyplatil. Mladší
týmy obsadily zlatou a pátou příčku. Starší se
radovali ze třetího místa. Muži obsadili stříbrnou
příčku a ženy obsadily šesté místo.
V den, který je velmi neoblíbený u všech
školáků, tedy 1. září nás čekaly Arnultovické
šedesátky v Hostinném. Jak už tak u nás bývá
zvykem, neodešli jsme s prázdnou. Za
přípravku si Áďa Havlíčková odvezla stříbro a Franta Jiránek bronz. U
mladších holek vybojovala Kája Moravcová třetí místo, Anička Hoﬀmanová
šesté a Kačka Havlíčková deváté. Kuba Havlíček se za mladší kluky umístil na
5. místě. Starším holkám vévodila Barča Srnová, na 6. místě se umístila Natka Hanušová, 8. pozici
brala Klárka Řídilová a v těsném závěsu za ní Lenka Forbelská na 9. místě.
No a aby se předvedli i dospělí, ti
bojovali 7. září o pohár starosty okrsku v
Hartě. Ženy zazářily v požárním útoku a
vystoupaly na nejvyšší stupínek bedny.
Muži vybojovali bronzovou a pátou příčku
v požárním útoku dle cvičebního řádu.
Tento útok se liší v tom, že tolik nezáleží
na rychlosti, ale spíš se klade důraz na
správné provedení, tedy jak by to mělo
vypadat u pravého zásahu.
V průběhu jiných příprav jsme se i
připravovali na ZPV, které se uskuteční
21. září v Hřibojedech.
Doufám, že se do příštího čísla místního zpravodaje budeme moci pochlubit jen tím nejlepším.
Za SDH Alena Řídilová
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Závodníci dolnobranského Spolku lyžařů nezaháleli
Poslední prázdninový týden; par čka našich běžců si pro tréninkový kemp zvolila koupaliště a
sportovní areál v Dolní Kalné. Obci, která vždycinky bílému sportu přála. Ve všech podobách – rekreační,
hoby i závodní lyžování se tady provozovalo leta letoucí. Skokanskou šanci nad vsí, čtyřicítku, trápili
dolnokalenš orli mnoho sezón. Můstek, i ten v sousední Čisté, už dávno odnesl čas, přesto recesis ckého
letního lyžování se rok co rok oddává pěkná řádka skijáků.
Nýčko se k sousedům do Kalné přestěhovali opravdoví závoďáci – hlaďaři. Šestnáct jich bylo, k tomu
dvě „celodenní“ a 2 trenérky, k tomu 2 dojíždějící koučové. O dvacítku trénujících lidiček se v kuchyni
autokempu skvostně a ukázkově starala Jana Šedivá. Netoliko snídaně, obědy a večeře, anobrž i svačinky
se konaly gurmánské.
Počasí vyšlo na jedničku s hvězdičkou, takže každodenní 4 tréninkové fáze, naplánované už v Branné,
proběhly bez komplikací. Prostředků lyžařské přípravy se aplikovalo habaděj; nahlédněme do
tréninkového plánu: atle cká abeceda, švihadla, silový a speciální běh, cyklis ka, kolečkové lyže,
kolečkové brusle, míčové hry, posilování, plavání, vodní hrátky, sprint triatlon, americké štafety a
závěrečný orientační běh s grilovačkou v režii manželů Havlíčkových u naší lyžařské boudy na Bakově.
Absolven soustředění obdrželi medaile a diplomy, překvapení v triatlonu se nekonalo, vyhrála ho Eliška
Peterková, naše nová a zároveň nejstarší běžkyně. Hodná holka.
Zato americké štafety, to byl pořádný kalup, ve kterém, a to bylo překvápko, zazářil kvartet Viktor
Vaníček nejmladší, Kuba Havlíček, Michal Forbelský a Terka Kotyková.

Když se kompletní sestava – závoďáci a trenéři, vydýchala, konstatovali s nádechem získaného
sebevědomí: slušně jsme potrápili tělo, vše zdrávo, úrazy se nám vyhnuly a pro blížící se seriál přespolních
běhů /každý rok s účas čtvr sícovky běžců/ nasbírali základy sportovní formy. Takže dámy a pánové
lyžaříci: Kláro a Týno Tejmlovy, Kubo a Káťo Havlíčkovi, Vojto Mejsnare, Emilko Fišková, Jitko Erlebachová,
Báro Srnová, Kláro Řídilová, Lenko a Michale Forbelš , Zuzko a Viktore Vaníčkovi, Eliško Peterková, Lucko
Šimůnková, Terko Kotyková – ať se vám v začínající sezóně podaří získat co nejvíc skalpů soupeřů z
podkrkonošských klubů, nechť drží zdraví, ať vás bílý sport baví alespoň jako dosud a – držte fangli
dolnobranské lyžařiny hezky vysoko.
Aleš Suk
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Koncert souboru Hradišťan
v čele s Jiřím Pavlicou v Dolní Branné
Již podruhé během dvou let jsme mohli přivítat soubor Hradišťan, tentokrát v den státního svátku na sv.
Václava 28. září 2019. Zcela zaplněný kostel sv. Jiří byl svědkem výjimečného hudebního umění Jiřího Pavlici a
jeho kolegů muzikantů s výbornou zpěvačkou Alicí Holubovou. Na koncertě zazněly známé i méně známé
písně z několika alb, které soubor vydal. Posluchači si tak mohli vychutnat krásný a hluboký zážitek, který Jiří
Pavlica doprovodil úsměvem a vřelým slovem. Dokonalý prožitek z vystoupení také umocnily tóny nově
opravených varhan, na které neočekávaně zahrál klávesista Hradišťanu Josef Fojta.
Děkujeme všem, kdo přišli a vytvořili neopakovatelnou radostnou a slavnostní atmosféru.

Foto: Anna Davidová

Knihobudka v Dolní Branné
V místním parčíku u hasičské zbrojnice je
nově umístěná knihobudka, která slouží
k darování knih, vypůjčení či vyměnění.
Věříme, že tato služba bude ke spokojenosti všech, kdo rádi tráví čas s knihou.
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané:

50 let

75 let

Fajmanová Jindřiška
Weihrichová Pavlína
Raul Bohumil
Nožička Martin

Balogová Miluše
Matoušková Věra
Hanušová Hana

80 let

55 let

Matouš Zdeněk

Koubová Květa
Nagy Pavel
Lorenzová Iva
Rücker Pavel
Zběhlíková Irena

81 let
Dědečková Eva

83 let
Dědeček Josef

85 let

60 let

Lukešová Vlasta

Hamrozi Miroslav
Cigl Zdeněk
Švarcová Helena

Radoňová Jarmila

65 let

93 let

Bulušková Božena
Zavoralová Zdeňka

Soukupová Marie

70 let

Novotná Jarmila

Koudelková Jana

95 let

88 let

94 let
Vaníčková Olga

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:

Ježek Patrik
Fraňková Vanda
Janoušek Bruno

Úmrtí:

Matoušek Hugo
Dražková Alena
Kalenský Josef

Dolnobranské kalendáře
pro rok 2020

Nabídka zaměstnání

Jako v předchozích letech i na příští rok

přijme nové zaměstnance

budou připraveny do tisku speciální
dolnobranské kalendáře, na kterých se
nyní pracuje. Včas vás budeme informovat
o možnosti objednání.

KRPA Form, a.s. Dolní Branná
na pozice strojvedoucí
a pomocník k dokončovacím strojům.
Více informací na tel. čísle 606 675 012.

