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Plná třída prvňáčků, foto Vacek

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
zdravím Vás u dalšího zpravodaje. Předpokládám, že všechny zajímá, proč došlo k tak neutěšené situaci
při rekonstrukci školní zahrady a okolního prostranství. Od začátku projektu byla naší prioritou
transparentnost celé akce. Zadávací podmínky a výběrové řízení proběhly přesně podle zákona o veřejných
zakázkách. Přihlásilo se dvanáct ﬁrem. Nejjednodušší a nenapadnutelné výběrové kritérium, nejnižší
nabízená cena, přinesla vítězství ﬁrmě Konkret z Vamberka. Reference na tuto společnost nevypadaly
špatně. Prováděla několik staveb i v našem regionu a nezdálo se pravděpodobné, že nastanou takovéto
problémy. Bohužel, během stavby se ukázalo, že ﬁrma nemá dostatek kvalitních zaměstnanců. Pan
Čižinský, majitel ﬁrmy, nám stále slibuje posílení o své kmenové zaměstnance, kteří dokončují další práci.
A naše jediná možnost je doufat, že tito „vamberečtí rytíři“ dorazí a svou rychlou akcí zachrání náš projekt.
Bohužel to vypadá stejně jako v oné pověsti. Zřejmě v Dolní Branné není ještě tak špatně, aby tato parta
odborníků vyrazila. V tuto chvíli mě napadá jediná malinká potěšující zpráva: zaplaťpánbů, že nečerpáme na
tuto stavbu dotační peníze, v současné situaci by nám hrozilo při nedodržení termínu vrácení dotace a jistě i
mastná pokuta za nezvládnutí projektu.
V této souvislosti mě napadá, že celý zákon o veřejných zakázkách sice bojuje proti korupci a
prospěchářství, ale investora nijak nechrání proti lemplům a neschopnosti. Proč nemáme možnost odstoupit
od smlouvy, když vidíme, že nelze dohodnutý termín stihnout? Co nám pomůže vystavení penalizačních
faktur, když každý den trneme hrůzou, že naše děti musí překonávat staveniště? To je ale bohužel realita
současného Česka a jeho přebyrokratizovaný veřejný prostor. Statisíce úředníků vymýšlí stohy zákonů a
nařízení a v praxi musíme všichni pouze doufat, že nenarazíme na lemply.
Abych nebyl jen pesimistický, obrátím svůj pohled na stavbu silnice do Vrchlabí. Jaká krásná ukázka
spolupráce s ﬁrmou M-Silnice a hlavně s jejím stavbyvedoucím panem Ondrou Kozou. Vše, na čem se
dohodneme, splní. Navzájem se snažíme si vyjít vstříc a výsledkem bude kvalitní dílo, jehož realizace se o
měsíc zkrátí oproti navrženému termínu. Rád bych také poděkoval dobrým duším, které pod hlavičkou
Královéhradeckého kraje bojují za bezproblémovost realizace této silnice. O všech jsem se již zmiňoval
v předchozích letech, v souvislosti s budováním infrastruktury pro závod Škoda Vrchlabí. Paní Jiráňová a
pánové Tichý, Novotný a Křeček jsou pro mě zárukou, že práce, které organizují a dozorují, budou provedeny
včas a kvalitně. Za to jim již po několikáté patří můj dík.
Doufám tedy, že i prostranství u školy bude jednou dokončeno a poslouží i dalším generacím. Celý
projekt, i když to tak teď možná nevypadá, výrazně zvýší bezpečnost a pohodlí všech, kteří potřebují využít
služeb naší školky a školy. Nám všem přeji brzké dokončení naplánovaných stavebních prací.
Libor Čvančara
starosta obce
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Stále se nic neděje…
Pravidelní čtenáři Zpravodaje ví, že v těchto místech je informujeme pod názvem „Pořád se něco děje“.
Změna názvu kapitoly je vyvolána charakterem reportáže o nešťastném průběhu stavebních úprav prostranství před
školou.
Dosavadní vchod do školy z ulice mezi školou a Kulturním domem
se stal vlivem zvyšující se frekvence motorových vozidel pro školáky velmi
nebezpečným. Projekčně se tato situace řešila tak, že při rekonstrukci
prostoru před školou vznikne nový vstup do školy ve směru od hlavní
silnice z parkoviště, které vznikne v sousedství silnice. Dodatečně byla
projekčně řešena situace bezpečného pohybu dětí od nového vstupu
směrem ke kostelu vybudováním chodníku podél frekventované
komunikace.
Realizace stavby byla schválena zastupitelstvem a bylo
vyhlášeno výběrové řízení zhotovitele stavby. Od tohoto momentu se této
stavbě „lepí smůla na paty“.
Výběrové řízení podle zákona vyhrála ﬁrma „Konkret.cz“ z Vamberka, která nabídla nejnižší cenu. Uzavřená
smlouva předpokládala dokončení stavby do 30. září 2016 s tím, že vstupní část bude dokončena do 20. srpna, aby
prvňáčci i ostatní žáci mohli nastoupit do nového školního roku už z nového prostranství před školou. Chodník ke
kostelu postaví ﬁrma Kampa z Dolní Branné.
Na konci zimního období byly vykáceny z tohoto prostoru dosavadní stromy, které s ohledem na své stáří
začaly být nebezpečné. To se pochopitelně řadě občanů moc nelíbilo, ale bylo to nutností při realizaci nového
projektu..
4. června 2016 bylo staveniště tohoto prostoru předáno
ﬁrmě Konkret k realizaci.
V průběhu června byla provedena demolice staré
asfaltové plochy a odstraněny dosavadní herní prvky.
Staveniště bylo částečně oploceno a jeho stav dokumentuje
následující fotograﬁe.
Od okamžiku předání staveniště začaly problémy s
dodavatelskou ﬁrmou. Na kontrolních dnech, pokud se na ně
vůbec dodavatel dostavil, došlo k opakovaným nesplněným
slibům, že na stavbu nastoupí potřebný počet pracovníků..
Komunikace s dodavatelem je velmi obtížná a po většinu průběhu prázdnin vypadalo prostranství před školou jako
opuštěné staveniště.
Utekly prázdniny, stavba nebyla dokončena, provedené kamenické práce vykazují řadu nepřesností a vad,
musí být postupně opravovány. Prostor před školkou byl terénně upraven, ale nedodělán a tak rodiče s dětmi do
školky musí chodit přes jídelnu
školy.
Na konci prázdnin jsme
31. srpna 2016 ve 14 hodin
znovu zdokumentovali stavbu,
na které nebyla „ani noha“
přestože bylo tento den, tak jako
p o c e l é p r á z d n i n y, p ě k n é
počasí. Dokladem toho je
vedlejší fotograﬁe.
Nepořádek na stavbě,
neodvezený terénní materiál a
opakované požadavky na odsun
termínu dokončení stavby svědčí o vážných nedostatcích v řízení stavby. Jedinou jistotou je, že vedení obce už má z
této situace delší dobu „nervy na pochodu“.
Závěrem si přejme, aby „babí léto“ vydrželo co nejdéle a škola dostala nový vstup alespoň do Vánoc – i když
kdo ví?
Jaroslav Vacek
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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Kontrola kotlů na tuhá paliva o jmenovitém tepelném
příkonu 10 až 300 kW
Provozovatel kotle výše uvedených parametrů má za povinnost do konce roku 2016 zajistit
provedení kontroly technického stavu a provozu kotle.
Postup:
1. Z dokumentace ke kotli nebo ze štítku na kotli zjistit kdo byl výrobcem kotle.
2. Na webových stránkách výrobce dohledat seznam odborně způsobilých osob, které
výrobce proškolil k instalaci, provozu a údržbě.
Pokud výrobce již neexistuje, ke kontrole je oprávněna odborně způsobilá osoba ke kotli
obdobných parametrů.
3. Objednat kontrolu a uschovat doklad o kontrole. Doklad se nikam neposílá, na vyžádání jej
kontroluje orgán ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností.
4. Pokud v protokolu budou uvedeny nedostatky je nutno zjednat nápravu.
5. Pokud v protokolu bude uvedena emisní třída 1. nebo 2., lze tento kotel provozovat pouze
do 1. 9. 2022. Na pořízení nového kotle lze žádat o dotaci.
Více informací získáte na odboru ŽP MěÚ Vrchlabí, radnice 2. patro, Ing. Luňáková, tel.: 499
405 727, lunakovaivana@muvrchlabi.cz

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

v úterý 11. října 2016 v 16 hodin
ve dvoře u Kulturního domu

Fotbalová utkání na našem hřišti
Dolní Branná

Strážné

1. října
15. října
29. října

1. října
15. října
29. října

13:30 SK Studenec B
13:00 HSK Benecko
11:30 Sokol Rovensko

16:30 TJ Baník Rtyně v Podkrí
16:00 Sokol Vítězná
14:30 TJ Jiskra Bohuslavice

Milí obyvatelé Dolní Branné!
Vážím si toho, že Vás mohu takto pozdravit a vyjádřit radost, že i Dolní Branná patří mezi obce, které
tvoří Římskokatolickou farnost - děkanství Vrchlabí.
P. Jiří Šlégr
Obvyklý čas bohoslužeb v kostele sv. Jiří v Dolní Branné:
říjen – sobota 18:00 (mimo 29. října)
listopad, prosinec – sobota 17:00 (mimo17. prosince)
vánoční bohoslužba – 24. 12. – 14:00
Sledujte, prosím, aktuální ohlášky na vývěskách nebo webových stránkách farnosti, kde jsou vždy
uvedeny případné změny týkající se času bohoslužeb.
Budete-li potřebovat aktuální informace nebo duchovní službu kněze (návštěva nemocných, svátost
křtu, svátost manželství, svátost smíření, žehnání domů či bytů aj.), neváhejte využít následující kontakt:
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, tel. 499 422 899, email: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz
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Co se děje u hasičů
Už někdy začátkem jara přišel od hasičů z Horní Kalné nápad uspořádat ženské fotbalové utkání. Den zápasu byl stanoven na 11. června. Na
trénování moc času nezbylo, hlavně bylo potřeba sehnat dostatečné množství
ochotných fotbalistek. To se podařilo a hasičskofotbalový mač mohl vypuknout. Po slavnostním nástupu a vystoupení našich malých hasičských cheerleaders na to holky vlétly. Bojovalo se urputně o každý kousek hřiště a góly na
sebe nenechaly dlouho čekat. K vidění jich bylo celkem 10. K naší velké radosti
6 v síti domácích hornokaleňaček. O plné čtyři se postarala Míša Petříková,
která ovšem posléze svůj brankostroj „zaplatila“ pochroumaným kotníkem s
nataženými vazy. O další branky se postarala Jana Petříková s Denisou Kotykovou. Mimochodem i Jana si odnesla pochroumanou nohu a rovněž tak
Dana Hrubá. Ještě že jsme sebou měli na vše připraveného zdravotníka v mé
podobě . Celému týmu patří obrovská pochvala a dík za předvedený výkon.
Teď se podíváme zase na naše děti. Ty před sebou měly
sérii tří požárních útoků. K prvnímu jsme se rozjeli do Dolní Kalné.
Dvě družstva mladších si odvezla první a osmé místo ve čtrnáctičlenné konkurenci. Starším se výkon bohužel nepovedl a neplatný pokus je poslal na chvost
výsledkové tabulky. My dospělí
jsme letos ty závody tak trochu
proﬂákali, ale ne vždy se dá hasičina skloubit spolu s domácími a
pracovními povinnostmi.
25.6. jsme pokračovali v
Prosečné. Tam už se dařilo všem
družstvům. Mladší si rozdělily zlato a stříbro a
starší se také pozlatily. Byl to zároveň poslední závod před prázdninovou pauzou.
V půlce srpna jsme se začali znovu scházet, abychom se připravili
na útok v Horní Kalné. Tam se tentokrát v kategorii mladších i starších stříbrnilo a ještě si druhé mladší družstvo doběhlo pro šestou pozici.
Hostinská „60" nám poslední prázdninovou neděli ukončila jejich
letošní sezónu. V přípravce si medaile odvezli: 4. Kryštof Lang, 7. Vojta Jiránek a 10. Natálka Hendrychová.
Mladší holky na tom byly podobně, jen Déňa Radoňová byla druhá,
sedmá Léňa Votočková a desátá Vendulka Radoňová. Mladším klukům
se nezadařilo a desítku neobsadili. Zato starší dívky se tam ubytovaly
téměř všechny . 4. až 7. místo si rozdělily Míša Petříková, Alča Řídilová,
Náťa Hanušová a Ája Radoňová. Na desátém jim pak sekundovala
Verča Radoňová. Vašek Kúřil pak zakončil letošní povedenou sezonu
třetím místem. Jako zpestření se běžel ještě „sranda závod” trenérů,
vedoucích a veškerého doprovodu. Za nás se
reprezentace
zhostili Martinové Lukeš a Nožička. A ve čtrnáctičlenném
startovním poli obsadili 8., respektive 3. místo.
Aby to nevypadalo že, my dospěláci, jsme takoví lenoši,
nemohli jsme si nechat ujít Pohár starosty, který se konal v
Hartě. Tam zase pro změnu nejely děti. Nechtěli jsme nechat
nic náhodě a tvrdě trénovali dvakrát týdně. A taky to bylo na
výsledcích znát. Po roce jsme si, my chlapi, vzali zpátky
putovní pohár za první místo a záda nám ještě jistil stříbrem
náš druhý tým. Ženy daly dohromady jen jedno družstvo, tak
si bohužel odvezly jen to zlato.
Za SDH Ctirad Řídil
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Dnešní příspěvek školy začnu úvahou o tom, kdy by se měl člověk radovat a kdy se
vztekat nebo si zoufat.
Moje pravidlo, které jsem naučila vlastní děti a snažím se ho předávat i dál, zní takto.
Vztekej se a plač, pokud jsi něco zapomněl, zanedbal, vlastní vinou pokazil nebo ses na to
prostě vykašlal. Ale pokud jsi udělal maximum a víc neumíš nebo nemůžeš, netrap se a jdi dál.
Žij s vědomím, že ses snažil. To pro tvé svědomí stačí.
Toto si opakuji vždy, když se podívám ve škole z okna sborovny. Ale jinak důvodů k
radosti je v naší škole mnohem víc než ke smutku:
1) Máme rekordní počet žáků, a to 65.
2) Z trojtřídní školy se stáváme čtyřtřídní.
3) Pro další třídu se podařilo přes prázdniny vybudovat zbrusu novou učebnu.
4) Na první třídu útočí 19 prvňáků – to Dolní Branná také nepamatuje.
5) V ZŠ i MŠ jsme získali nové pedagogické i provozní zaměstnance plné síly a čerstvé
energie.
6) Podařilo se nám získat evropské peníze na zajímavější a pestřejší formy vyučování, a
tak už 21. 9. odjíždí celá škola na Benecko na motivační soustředění s názvem
KRAKONOŠOVA ETIKA. Projekt vyhrály v Královéhradeckém kraji pouze dvě školy–
jednou z nich je Dolní Branná.
7) Květnovou katastrofu – havárii vodovodního potrubí se podařilo do konce prázdnin
zlikvidovat. V jedné učebně je nová podlaha, ve školce nábytek. Vše je vymalováno a
uklizeno.
8) Škody z havárie z velké části zaplatila pojišťovna.
9) Se vším nám pomáhají zastupitelé a hlavně starosta – bojuje za nás jako lev.
Děkujeme!
10) Děkujeme dolnobranským obyvatelům, kteří nám umožňují uskutečňovat venkovní
aktivity dětí a žáků na svých zahradách.
Spokojený, bezpečný a úspěšný školní rok přeji všem žákům školy i dětem ve školce.
PeaDr. Jana Hrušková
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Číslo 3
Albrecht Tomáš
Čejpová Marta
Demlová Justýna
Fišková Emílie
Forbelský Michal
Havlíček Jakub
Hlaváček Martin
Hrubá Sára
Kučerová Barbora
Lang Kryštof
Mejsnarová Silvie
Plecháč Jaroslav
Šimůnková Lucie
Tejmlová Klára
Vaníčková Zuzana
Vlasák Michal
Votoček Lukáš
Zikešová Vendula
Cinerová Eliška
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Sport transplantovaných
Ve dnech 10.-17. července hostila ﬁnská Vantaa IX. evropské letní hry transplantovaných a dialyzovaných.
Na těchto hrách nechyběla ani letos výprava českých sportovců. Týdenních soutěží se zúčastnilo 6 našich
soutěžících.
V konkurenci 8OO sportovců z 24 států Evropy získali Češi 19 medailí (8+8+3). Já jsem do této sbírky přispěl
jednou stříbrnou medailí za hod kriketovým míčkem a bronzovou z chůze na 5km.
Na tyto soutěže už jezdím víc jak deset let a za tu dobu se onemocnění ledvin značně rozšiřuje mezi naší populací
stejně jako cukrovka. Bohužel tato nemoc postihuje nejen starší lidi, ale i děti a mladistvé.
Chtěl bych touto cestou poděkovat Dolní Branné za podporu, kterou mi poskytuje a bez které bych se těžko mohl
účastnit těchto soutěží lidí po transplantaci.
Libor Malínský.

70 let sportu v obci - kapitola 4
Dobrovolná tělovýchova před lety, což platí dodnes, neměla nikdy měkce ustláno. Opatřit ﬁnance, ukecat
dobrovolné a šikovné trenéry, vytvořit slušné zázemí pro cvičení a sport … ó jé, co práce a úsilí to obnáší.
Pamětníkům i současníkům šedly skráně při zajišťování chodu jejich odborů a oddílů. A to se na počátku let
padesátých komunisté teprve nadechovali, aby zanedlouho sokolíkům zatnuli tipec…
U nás v Branné to vypadalo navlas stejně: bratr starosta žehrá na cvičební sál, opakovaně obsazený v
plesové sezóně dekoracemi, které znemožňují cvičení, takže jen žactvo může provozovat tělocvik ve škole,
kde je však málo nářadí a prostoru. Výbor Sokola řeší úhradu za 110 KWh spotřebované elektřiny za sál, ve
kterém nemůže cvičit; jednota platit nebude! Bratr Holubec si přeje, aby do cvičebních hodin nechodili
příslušníci jiných složek. Pro divadelní odbor Sokola zakoupil MNV 50 desek z hobry pro výrobu kulis. Deset
tisíc korunek se sešlo z prostředků hasičů, sokolů a MNV na nákup amplionů a zesilovačů do sálu. Obsluhou
této aparatury pověřen výhradně bratr David Vojtěch. Oldřich Zuzánek žádá výbor jednoty o zaslání dotazu
České obci sokolské, zda je možné na poukazy a levně nakoupit kopačky a míče, jejichž pořízení na volném
trhu si z ﬁnančních důvodů nemůže fotbalový odbor dovolit.
Na členské schůzi v Novákově hostinci odsouzena surovost jakéhosi vandala, který odřízl a odcizil kůže
ze švédských beden! Do sálu se pořizují nová kamna a malá na jeviště daruje sokolům bratr Kučera Antonín.
Je vydáno usnesení, aby se každý cvičenec a hráč ping pongu před vstupem do sálu povinně přezul.
Zakládá se hokejový odbor s úkolem sehrát několik hokejových zápasů; hřiště kopané se doplní
doskočištěm, volejbalovým kurtem a běžeckou dráhou. V létě postaví členové jednoty desetičlennou
žňovou brigádu. Jest naplánováno sehrání čtyř divadelních kusů a pořízení jeviště pro loutkové divadlo.
Sjednané nájemné za sál v hostinci p. Jiránka činí 4 000,- Kč - je neprodleně jednotou zapraveno.
Při výroční schůzi vystrkuje růžky vládnoucí strana, možná už jsou to rohy. V Dolní Branné okresní
zástupce bratr Chuchlík objasňuje přítomným úkol Sokola, který povede veškeré členstvo po cestě k
socialismu – bez výhrad a s láskou. A je to tu! I lásku uměli soudruzi nadiktovat. Proklamovaná Fügnerova a
Tyršova apolitičnost sokolů v duchu hesel „V zdravém těle zdravý duch! Ni zisk ni slávu! Paže tuž, vlasti
služ!“ nahrazuje nařízení a prosazování politické – vše pro vítězství socializmu! Zakladatelé Sokola se v
hrobech obracejí.
Fotbalisté jdou do jarní sezóny z 3. místa a každý hráč, aby mohl být aktivní, musí splnit alespoň 3
disciplíny Tyršova odznaku zdatnosti. Řídící učitel František Janata dostává za úkol starat se o lyžařský
můstek. Od cvičebního roku 1951 je instruktorem jednoty bratr Arne Novák, který rozebírá na výborových
schůzích program ČOS a kritizuje všeobecný nezájem členstva k veškeré práci v Sokole.
Aleš Suk

Zpravodaj Dolní Branné

Strana 8

Číslo 3

Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

55 let

75 let

Vaníček Luděk
Lánská Ilonka
Plecháč Václav

Kašlík Petr
Balog Štěpán
Nováková Věra

60 let

80 let

Fiedler Jaromír
Fák Miroslav
Pitrman Vlastimil

Dědeček Josef

82 let
Lukešová Vlasta

65 let

85 let

Jiránek Josef
Zevelová Vlasta

Radoňová Jarmila

88 let

70 let
Mejsnarová Ludmila
Suk Aleš
Šimůnková Marie
Kordová Božena
Votoček Jaroslav

Khain Jiří

90 let
Soukupová Marie

91 let
Novotná Jarmila

92 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:

Drážný Tomáš
Franěk Ota
Lukeš Tadeáš
Frynta Jan

Úmrtí:

Bulušek Jaroslav

Kalendáře 2017
Objednávejte během října
na Obecním úřadě

