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Slovo starosty

Foto: Lenka Rennerová

Vážení spoluobčané,
v neděli 16. září 2018 byl krásný letní den a v našem kostele sv. Jiří hrál od 16 hodin soubor Hradišťan s
panem Jiřím Pavlicou. Vládla zde velice pozitivní atmosféra a byla cítit obrovská energie. Věřím, že se všem
posluchačům líbilo to společné propojení mezi muzikanty a publikem. Ohlasy od členů souboru mě velice
potěšily. Všichni, jako jeden muž a jedna žena, chválili kulturně vyspělé publikum. Sborový zpěv celého kostela
navozoval mrazení a husí kůži. Bylo to opravdu nezapomenutelné odpoledne.
Vše se začalo chystat někdy na přelomu dubna a května. Při návštěvě pana faráře Jiřího Šlégra, jsme se
bavili o rekonstrukci varhan. Otec Jiří přišel s nápadem, že se zná s panem Pavlicou a zkusí domluvit termín
koncertu. Poté se ozval pan Burda (manažer seskupení) a navrhl neděli 16. září. Od té doby jsme byli v
občasném kontaktu, ale naše dohoda platila a byla pevná. V červnu pan Burda volal, že týden po našem
koncertu by rádo přivítalo Hradišťan Vrchlabí, jestli jsme náhodou z pořádání koncertu „necukli“. I když jsme
neměli žádnou zkušenost s takovouto akcí, naše odhodlání bylo deﬁnitivní. Věřili jsme, že vystoupení
Hradišťanu bude mít úspěch a pomůže opravě varhan. To ale není jediný cíl. Kostel sv. Jiří je v naší obci
nejvýznamnější historická památka a zaslouží si pořádnou rekonstrukci. Je jasné, že kdyby byl kostel narvaný k
prasknutí každý týden, byla by diskuse o opravě jednodušší. Ale je zároveň jasné i to, že naší povinností je
udržovat budovu, sice církevní, ale patřící všem dolnobraňákům, ve stavu, abychom se nemuseli stydět ji
předat našim potomkům.
Na závěr dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli. Hlavně panu Jardovi
Noskovi, který obětavě pomáhal při přípravě kostela. Možná ještě půl hodiny před zahájením vymetal zbylé
pavučiny a poklízel. Panu Jiřímu Šlégrovi pak za nápad a domluvení koncertu. Panu Jaroslavu Vackovi za
výrobu a graﬁckou úpravu plakátů a vstupenek. Děvčatům z obecního úřadu Evě Šimůnkové, Anně Pilgrové a
Jitce Marynkové za zvládnutí administrativních záležitostí a uvádění hostů. Hochům z údržby obce Vlastíkovi
Pitrmanovi, Janu Mečířovi a Radku Tauchmannovi za přípravu v prostoru kostela a za pomoc souboru. Paní
ředitelce školy Janě Hruškové a Mileně Pitrmanové za poskytnutí azylu pro Hradišťan a pomoc s občerstvením.
Lence Rennerové za focení. Pepovi Jiránkovi ml. za pomoc při všem, co bylo ještě třeba. Paní květinářce
Krbušíkové za tématické "pugety” a dceři Lence za pomoc při předávání. A hlavně Hradišťanu a všem divákům
ještě jednou za opravdu nevšední zážitek...
Libor Čvančara
starosta obce
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Pořád se něco děje...
Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

v neděli 14. října 2018 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.

Poslední leč
se uskuteční dne 17. listopadu 2018 v sále Kulturního domu v Dolní Branné od 20:00 hodin

Prodejní akce sportovního sortimentu LYŽOBRANÍ
se koná ve dnech 23. listopadu až 2. prosince 2018 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

Fotbalové zápasy - podzim 2018
Sobota 6. 10. 2018 v 16:00 hod Dolní Branná - Sokol Bozkov B
Sobota 13. 10. 2018 v 5:30 hod Dolní Branná - Sokol Horka
Sobota 20. 10. 2018 v 15:30 hod TJ Strážné - TJ Jiskra Libeč
Sobota 3. 11. 2018 v 14:00 hod TJ Strážné - TJ Rudník

Významné výročí svatby
Paní Vlasta Lukešová a pan Josef Lukeš
z Dolní Branné
oslavili 5. září 2018

65 let společného života.
Gratulujeme a přejeme
hodně zdraví do dalších společných let.

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
Volby do Zastupitelstva obce
se konají ve dnech 5. a 6. října 2018.
V naší obci se volby uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu. V pátek 5. října v době
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. října v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí obdrží občané společně s
hlasovacími lísky. Každý volič by si měl překontrolovat platnost občanského průkazu nebo
cestovního pasu. Neprokáže-li volič svou totožnost potřebnými platnými doklady nebude mu
hlasování umožněno.
Voliči, kteří se ze závažných důvodů nemohou k volbám dostavit osobně a mají zájem,
aby je okrsková komise navštívila s přenosnou volební schránkou doma, mohou tuto
skutečnost nahlásit na tel. číslo 499421385, nebo mobil 603558842.

Mobilní rozhlas
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, u nás zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas.
Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Zaregistrujte se,
vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA dostávat: zprávy do mobilní aplikace (která je
zdarma ke stažení), e-maily nebo SMS zprávy o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky a havárie
energií, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího. Rozsah zasílaných zpráv si můžete zvolit při registraci
a následně ho kdykoliv změnit nebo popř. i zrušit.
Služba je pro občany ZDARMA!
Zaregistrovat se můžete na webových stránkách obce v sekci Informace nebo odevzdáním registračního
letáku na obecním úřadě. Při registraci prosíme i o vyplnění emailu (pokud ho máte zřízený). Snížíte tím náklady na rozesílání.
Co Vás například čeká za zprávy?
 Krizová komunikace - např. havárie energií, krizové řízení apod.
 Informace z úřadu - např. odstávky a přerušení energií, sběr nebezpečného odpadu
 Kulturní a sportovní akce apod.
Pokud budete chtít s registrací pomoci, pište na obec@dbranna nebo volejte na tel. 499 421 385.

Kontejnery na papír
Do kontejnerů na papír vkládejte sešlápnuté krabice, tím se ušetří místo a vejde se více papíru.
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, sešlápnuté krabice, papírové obaly, cokoliv z
lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na
papír, ale do popelnice.
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Hradišťan a Jiří Pavlica
16. 9. 2018 v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
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Střípky ze školy
Začal nám nový školní rok a ZŠ Dolní Branná přivítala 18 nových prvňáčků. Jsou natěšení, plní
elánu a očekávání. Dá jim to ale hodně práce, než z nich budou skuteční školáci a uplyne hodně
času, než do tohoto zpravodaje napíší příspěvek sami jako naši páťáci.
Matěj Zeman:
Skončily nám prázdniny a zase jsme se vrátili do školy.
Těšil jsem se na kamarády. S Tondou jsem se o prázdninách
viděl, ale s ostatními ne. Do školy jsem se těšil hlavně kvůli
kamarádům, ale také proto, že se naučím něco nového. Na
vysvědčení bych chtěl mít samé jedničky, ale spokojil bych se i
s jednou, maximálně dvěma dvojkami. Tři dvojky už by mi
vadily. Samozřejmě vím, že se pár věcí nepovede, ale bude to
taky hodně o tom, jak se budu snažit, jak mi to půjde, jestli
nebudu zlobit a budu v klidu a mnoho dalších aspektů. Sám od
sebe hodně očekávám a taky se pokusím míň zlobit s Vaškem.
Letos jsme indiáni. Byl jsem zvolen náčelníkem naší skupiny
Tlučhubů v indiánské hře. Doufám, že tenhle rok bude dobrý.
…..a bráška Jakub dodává:
….budeme se učit nové věci, na což se těším, ale budeme mít víc úkolů, na což se pro změnu
moc netěším. Hodně těžké bude naběhnout do školního režimu a nezlobit. Do školy opět přišli noví
prvňáčci, což se ale opakuje každý rok, a tak už mě to ani nepřekvapilo. Já už jsem na škole
poslední rok. Doufám, že přestaneme zlobit paní učitelku a ztratíme pověst nejhorší třídy na škole.
Také doufám, že nepropadnu, ale v mém případě to asi nehrozí.
Zapsala: Jana Hrušková
5. třída, která se s námi v loňském roce rozloučila
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1. školní den - vítání prvňáčků
Základní škola v Dolní Branné přivítala celkem 18 nových žáčků
Třídní učitelka:
Mgr. Martina Řondíková
Žáci 1. třídy:
Braunová Soﬁe, Hornigová Adriana, Jiránek Vojtěch, Kalenská Kateřina, Kalenská Lucie, Kuželová
Nikola, Mejsnarová Barbora, Petříková Nikola, Poloprutská Klaudie, Raulová Sára, Rutten Nicole,
Stránská Viktorie, Svoboda Michal, Šír Max, Tejmlová Týna, Vališka Martin, Vocásek Zdeněk,
Zikešová Adéla
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Hasičský výlet do Jeseníků
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal pro své členy a ostatní obyvatele Dolní Branné poznávací výlet do Jeseníků. Termín výletu byl určen
na 16. 6. 2018, cílem byl zámek Velké Losiny, Ruční papírna Velké
Losiny a unikátní technické dílo Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
stráně. Autobus odjížděl kolem 4. hodiny ranní – to možná někoho
odradilo, ale kdo si přivstal a výlet absolvoval, ten určitě nelitoval. Řidič
autobusu zvolil trasu Dvůr Králové – Jaroměř – Opočno – Rychnov nad
Kněžnou – Žamberk – Šumperk – Velké Losiny.
První prohlídka byla domluvena na zámku Velké Losiny, který nechal
vybudovat významný moravský rod pánů ze Žerotína. Předchůdcem
zámku byla vodní tvrz ze 14. stolení, od roku 1531 přestavována na
renesanční zámek, později v barokním a empírovém slohu. Zdejší
panství proslulo čarodějnickými procesy, kdy mezi lety 1678 – 1696 padlo inkvizici za oběť 56
osob. Tyto procesy se staly inspirací pro knihu Kladivo na čarodějnice, která posloužila jako
předloha pro natočení stejnojmenného ﬁlmu. I přes pohnutou historii místní kulturní památky jsme
si jako výletníci odnášeli pozitivní zážitek, zámek je vzorně udržován, vnitřní expozice zajímavé a
okolní park vybízí k odpočinku.
Druhá exkurze proběhla v Ruční papírně Velké Losiny,
nejstarší papírenské manufaktuře na území střední
Evropy. Papírna byla založena mezi lety 1591 - 1596
Janem ze Žerotína, ustála všechny historické změny a
stále vyrábí ruční papír pro evropské či americké zákazníky. V areálu sídlí také Muzeum papíru, které dokumentuje
výrobu papíru napříč staletími – od egyptského papyru do
současnosti. Ruční výrobě papíru a návštěvníkům areálu
se zde věnuje 25 zaměstnanců, pokračují v papírenské tradici a své umění předávají dalším
generacím.
Poslední zastávkou byla Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně – unikátní technická památka.
Výstavba elektrárny začala roku 1978, mezi roky 1985 – 1989
pozastavena, roku 1996 uvedena do provozu. V době přebytku
elektrické energie v síti se voda čerpá do horní nádrže, ve špičkách a nedostatku energie se vyrábí elektrický proud. Horní
nádrž je s podzemní elektrárnou spojena 2 přivaděči, přivaděče
mají délku 1 547 a 1 499 m. Elektrárna je propojena s dolní nádrží
dvěma odpadními tunely o průměru 5,2 m. Dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná, objem 3,4 mil. m3, výška hráze 56 m,
její hladina kolísá o 22,2 m. Horní nádrž se nachází na hoře
Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1350 m, objem 2,72 mil. m3.
Technologický proces zajišťují 2 reverzní turbosoustrojí (obousměrné turbíny), každá o výkonu
325 MW. Výkon turbíny při čerpadlovém režimu je 312 MW, při turbínovém až 325 MW.
Elektrárna má 3 „nej“ – největší reverzní turbína v Evropě (325 MW), největší spád v ČR (510,7
m) a největší instalovaný výkon v ČR (2 x 325 MW).
Během výletu jsme navštívili také restaurační zařízení (oběd, večeře), cestou autobusem na
horní nádrž přehrady (1 350 m) se mohli kochat krásným výhledem na Jeseníky. A jak se výlet
povedl – to mohou zhodnotit jeho účastníci, pro ostatní přikládáme několik fotograﬁí. Velké
poděkování patří Petru Hajsovi – našemu kulturními referentovi, který výlet naplánoval a organizačně zajistil.
SDH Dolní Branná – členové výboru
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Co se děje u hasičů
Nejen závody a tréninky živ je mladý hasič. Občas je dobré si od toho odfrknout a vyčistit si
hlavu. A co vám budu povídat, mne také nebaví pořád dokola psát o závodech a našich úspěších.
Tak jsme si jeden úterní trénink vyměnili za kolo-výlet k martinickým rybníkům. Nechali jsme
se inspirovat výletem dospělých, ti také jeli k vodě.
Zatímco ti nejmenší si užívali vodní radovánky na hřišti, ti větší měli sraz u Jiránkových.

Plán byl takový, abychom se vyhnuli dopravnímu kolapsu, že vyrazíme zadními cestami na
Horní Brannou a odtamtud do martinických lesů. Po krátkém školení, hlavně klučičímu
osazenstvu, že nikdo se nebude honit, předjíždět ani smykovat, jsme vyrazili. V čele asi 20-ti
hlavého pelotonu se pohyboval navigátor Michal Havlíček. Střed obstaraly Ája Jiránková s Káťou
Dytrychovou. A na konci jsem měl odpadlíky sbírat já. Po prvním kopci ale málem sbírali mě. Měli
jsme všichni co dělat, abychom dětem stačili.
Bez úhony na zdraví i majetku jsme dorazili na místo. Zatímco jsme připravovali ohniště,
dorazil s cateringem Michal Jiránků. Autem, lenoch.
Špekáčky od Vaníčků, chlebík nevím odkud a nějaká ta
limča. Než jsme vše připravili, děti zmizely do lesů. My
dospělí si v klidu opekli první buřtíky, zatímco jinde zuřila
šišková válka. Nakonec i děti dohnal hlad k ohništi a s chutí si
opékaly. Některé jen chleba, jiné oboje.
Poté, co jsme se dosyta nacpali, začali jsme se chystat
na zpáteční cestu. Uhasili ohniště, poklidili odpadky a
seřadili se k odjezdu. Tentokrát jsem se nacpal dopředu v
domnění, že se mi děti podaří trochu prohnat. Do jednoho z
kopců se mi to i povedlo, nikdo mě nepředjel. Po
čtvrthodince, co jsem se tam nahoře rozdýchával, jsme frčeli dál. Vedení jsem opět radši předal
Michalovi. Bez bláznění jsme dorazili zpět k Jiránkům. Zde už následovalo jen závěrečné foto a
rozchod domů.
Za SDH Ctirad Řídil
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Lyžaři na letním soustředění
Ve Voděradech, v kouzelné krajině Českého ráje, se pět dnů tumlovala téměř dvacítka vyznavačů bílé
stopy – členů Spolku lyžařů v Dolní Branné. Atmosféra vskutku rodinná, šéfkuchařka, trenérky a asistentky
– vesměs matinky lyžařských elévů. Na výcvikovém táboře ani stopy po sklíčenosti, bez hašteření, k nudě
nemajíc pokdy, se dolnobranská drobotina od slunka do slunka věnovala všestranné přípravě.
Nezasvěcenec by zíral, kterak se začínající sportovci s kuráží a čile pasují s cyklistikou, atletikou,
orientačním během, kolečkovými bruslemi, plaváním, hrami, rozvojem síly, turistikou a dovednostními
soutěžemi.
Zdánlivě nevybavený tábor poskytoval v bezprostředním kontaktu přírodu – lesy, bazén, travnaté
hřiště, hustou síť farmářských a okresních asfaltek, skalky a divukrásné okolí – hrad Frýdštejn, Mandlová
hora, Vazovecký kaňon, Bartošova pec, Suché skály, Dlaskův statek…
Každodenně se soutěžilo v neolympijských disciplínách – ve vytrvalostním plavání /Raszyňski a
Srnová nonstop hodně přes 2000 metrů/, orientačnímu šestikontrolovém běhu, útoku na vrchol, stavbě
lesních rodinných domků… Z toho byl v závěru dolnobranský víceboj; originální medaile dovezla
jednatelka spolku Lucka Bucharová, klasické pamlskové ceny opatřila táborová kuchyně. Svěřenci
trenérek Tejmlové, Vaníčkové a Forbelské měli pokdy ponořit se do vlastních spontánních aktivit; tady se
v přátelských soubojích upevňovalo kamarádství, tříbil charakter a současně si skupinky bez vzájemných
ústrků jaksepatří lebedili ve volném čase.
Pitný a stravný režim měl to správné nastavení – 5 x denně papáníčko, izotonické (v žaludku
nešplouchající) bumbání k dispozici dnem i nocí. Jen pro příště – nepakovat sladkosti z domova s sebou.
Nositelkou proﬁ licence C trenéra běhu na lyžích má z děvčat Verča Vaníčková, ostatní trenérky
(Hoﬀmannová, Tejmlová, Forbelská) čeká v říjnu školení a zkoušky na severu Čech.
Situace však tréninkový pohybový režim nebrzdila, pracovalo se ve dvou či třech skupinách (mladí –
zelenáči, střední – zkušenější a velcí – mazáci). Toto rozdělení určovalo nejenom velikost a intenzitu
cvičení, ale do jisté míry i výběr prostředků a použité tréninkové metody. Hlídala se tréninková forsáž, k níž
se, ohlížejíc se po výkonnostních výšinách, zhusta utíká většina trenérů u nás. Je nabíledni, a řádka
úspěšných reprezentačních trenérů minulosti (Honců, Rázl, Remsa), má k forsírované zátěži mladých
žáků negativní vztah, neřkuli odpor. Pročež i naše „naděje“ se snažíme v přípravě nezatěžovat nad míru,
tak říkajíc nevybouchat je před vstupem mezi juniorské a dospělé sportovce.
Soutěžení jest však dětskému věku
přirozené, ba dychtivě očekávané. Má li
správné proporce, stává se vhodným
impulsem pro postupný vzestup
výkonnosti. Abychom v duchu takto
nastavené sportovní ﬁlosoﬁe v našem
spolku nezůstali příznivcům lyžování a
čtenářům v obci nic dlužni, uvádíme
nejúspěšnější vícebojaře výcvikáče
Voděrady 2018 : mezi mazáky patřil prim
triu Šimon Raszyňski, Bára Srnová, Klára
Řídilová, zkušenějším kralovali Jitka
Erlebachová, Terka Kotyková a Adéla
Kovaříková, zelenáči pasovali na
medailisty Zuzu Vaníčkovou, Kubu
Havlíčka a Klárku Tejmlovou.
Aleš Suk
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let
Svoboda Michal
Novotný Josef

55 let
Rutkayová Blanka
Konik Pavel
Mečířová Ilona
Honková Lenka
Malínský Libor

60 let
Sůra Milan

65 let
Kubáňková Věra
Tauchmanová Maruše
Hampl Jiří

Pánková Helena
Zálabský Petr

80 let
Dědečková Eva

82 let
Dědeček Josef
Koldová Helena

84 let
Lukešová Vlasta

87 let
Radoňová Jarmila

92 let
Soukupová Marie

93 let

75 let

Novotná Jarmila

Kučera Karel
Šádek Jiří

Vaníčková Olga

94 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:
Myšíková Veronika

Úmrtí:
Drážný Zdeněk
Dytrychová Eva

Dolnobranské kalendáře
pro rok 2019
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 2018.
Ceny kalendářů se nemění.

