Šíroviny
Občasník spojených obcí Horní Branná a Valteřice č. 1/2018
Šíroviny, občasník pojmenovaný po našem rodákovi – spisovateli a učiteli Josefu Šírovi – jsou
vydávány naší základní školou a informace v nich uváděné se tak týkají pouze školy. Od roku
2018 se ke škole přidává i obecní úřad. Šíroviny vás tak budou seznamovat nejen s novinkami
ze školy, ale i z obce.
Končí doktor v Horní Branné?
Obcí koluje spousta mýtů a fám o konci ordinace praktického lékaře v Horní Branné. Jak je
to doopravdy? Ano, pan doktor Malík, který od listopadu 2017 převzal ordinaci po paní
doktorce Petrákové, podal výpověď z nájemní smlouvy k 31. březnu 2018. Hlavním
důvodem je kvalitnější poskytování lékařské péče v jedné plně vybavené ordinaci. Vedení
obce ihned zahájilo s panem doktorem jednání a nabízelo možné i téměř nemožné, aby pan
doktor zůstal. Ten však na ukončení nájemní smlouvy trvá …
V úvodu článku byla zmíněna paní doktorka Alena Petráková, která vloni
ukončila svoji lékařskou praxi. V Horní Branné strávila téměř čtyřicet let,
za které jí tímto děkujeme.

Hrobka svatého Kříže
Územní plán
Po více než roce jednání, kdy
obec neustoupila ze svých
požadavků, byla v prosinci
zastupitelstvem obce schválena
Změna číslo 1 Územního plánu
obce Horní Branná. V té
souvislosti se ihned objevily
dotazy, zda začneme pracovat na
změně další. Ano, začne. Sejdeli se dostatek podkladů pro tuto
změnu.

Hrobka rodu Harrachů prošla v loňském roce
první etapou rekonstrukce (restaurovány byly
výmalby v chodbách prvního patra a na točitém
schodišti. Letos nás čeká etapa druhá, tedy
restaurování centrální kaple, vstupního
prostoru a místnosti pro pozůstalé. Práce budou
zahájeny na začátku dubna 2018. Jejich
předpokládaná délka je 3 – 4 měsíce. Jelikož po
celou dobu prací bude stát v centrální kapli
lešení, nemůže být hrobka užívána jako
smuteční obřadní síň. Pauza to bude sice
nemilá, ale hrobka je jedinečnou stavební
památkou, která si restaurování zaslouží.

Kolik nás je?

Jak se k Šírovinám dostat?

K 1. lednu 2018 mají naše obce
1874 obyvatel. Z toho 1349
v Horní Branné a 525 ve
Valteřicích.

K dispozici budou na webových stránkách obce a
školy, v tištěné formě k odběru na obecním úřadě
v H. Branné i ve Valteřicích. Na jejich vydání vždy
upozorní „kabelovka“.

Lukostřelec Tomáš Hanuš mistrem světa
Rok 2017 byl pro Tomáše Hanuše velmi úspěšný. Z jeho vyprávění vybíráme:
Když se ohlédnu za rokem 2017, jsem spokojený. Zúčastnil jsem se dvou mistrovství světa
a jednoho mistrovství Evropy a získal jeden titul mistra světa a jeden titul mistra Evropy.
Po návratu domů mne tradičně čekalo bouřlivé přivítání. Kamarádi hasiči z SDH Valteřice
mne komplet osprchovali hasičskou stříkačkou, lukostřelci z našeho klubu mne osprchovali
šampaňským, moje skvělá manželka, rodiče, děti, pan starosta a další známí mi přišli
poblahopřát, nálada byla perfektní. V tu chvíli jsem si uvědomil, že to jsou okamžiky, pro
které všechna ta dřina stála za to.
V roce 2017 jsem se zúčastnil 2 nejvyšších závodů ve střelbě na 3D polyuretanové terče ve
tvaru zvířat v obou asociacích a vyzkoušel jsem si také terénní lukostřelbu na papírové terče
na mistrovství Evropy v terénní lukostřelbě IFAA.

Mistrovství světa IFAA v 3D lukostřelbě, červen 2017, Chianti, Itálie. Zlatá medaile a
titul mistra světa.
Soutěž trvala týden a probíhala v malebné krajině v Chianti, nedaleko italské Florencie.
Celkem bylo přihlášených 1600 střelců z 25 zemí, z toho 43 z České republiky. Ubytováni
jsme byli ve středověkém hradu Castello di Mugnana zhruba na půl cesty mezi Florencií a
místem soutěže uprostřed kraje Chianti proslulého vínem. Italští organizátoři si s přípravou
příliš vrásky nedělali, vše probíhalo stylem „co si nenajdete a nezařídíte, to prostě nemáte“.
Potvrdilo se to hned první den soutěže, kdy najít vůbec dějiště byl první úspěch, najít
správný okruh druhý a startovní metu třetí. Další dny už všichni pochopili "systém" a
zařídili se po svém. Okruhy byly postaveny zajímavě a každý stín měl cenu zlata, když
teploty stoupaly přes 35o C a na slunečných místech i hodně přes 40o C. To prověřilo nejen
střelce, ale také luky, kterých popraskalo nevídané množství. Jsem opravdu rád, že luky z
mé dílny do této skupiny nepatřily. Další nástraha tratí měla společné jméno – kamení!
Šutry byly prostě všude a naopak zástěny za terči jen velice sporadicky, takže šípy se buď
lámaly, nebo mizely v křovinách, které snad všechny měly nějaké ostny. Důležité bylo
přivézt si dobrou střeleckou formu a potom si už můžete závod užívat. Pochopitelně během
těch čtyř dnů si každý střelec projde menší či větší krizí. Někdo zazáří jeden den jako
kometa a ten další stejně jako kometa shoří. Spravedlivé na tomto typu soutěže je, že se
výsledky z jednotlivých dnů sčítají, takže na konci je každý přesně tam na co momentálně
má. Opět se mi potvrdilo, že v mé kategorii long bow (dlouhý luk) střílí pohodáři a po celou
soutěž panovala výborná atmosféra. Výsledky dopadly opravdu snově jak pro mne jako
střelce, získal jsem titul Mistra světa, tak i jako výrobce,
kdy 1. 2. 6 a 21. místo obsadili střelci s lukem
mé výroby Cháron.
Více o lukostřelbě se dozvíte na mých
stránkách www.arni.cz. Děkuji Vám
všem za podporu, lukům zdar, Arni.

CO NÁS LETOS ČEKÁ?
Myslivecký ples
Hasičský ples SDH Valteřice
Hasičský ples SDH Horní Branná
Dětský karneval
Masopustní průvod a merenda
Dětský karneval
Sportovní ples
Sen noci svatojánské - divadelní představení
Hoří, má panenko - divadelní představení
Účel světí prostředky - divadelní představení
Pálení čarodějnic

20.1.2018
27.1.2018
10.2.2018
11.2.2018
17.2.2018
25.2.2018
3.3.2018
9.3.2018
23.3.2018
9.4.2018
30.4.2018

Cyklovýlet krajem Josefa Šíra - 10 ročník
Procházka pohádkou (dětský den)
Dětský den

26.5.2018
2.6.2018
9.6.2018

Pouťová zábava

16.6.2018

Zábava SDH Horní Branná
Valteřické hudební odpoledne
Modelářská show

14.7.2018
28.7.2018
19.8.2018

Zábava SDH Horní Branná
Ahoj, léto
Hornobranský orientační závod dvojic
Po stopách hornobranské lyže
Posvícenská zábava
Oslavy 100. výročí vzniku ČSR
Rozsvěcení vánočního stromu

25.8.2017
1.9.2018
15.9.2018
23.9.2018
20.10.2018
27. a 28. 10. 2018

sokolovna Horní Branná
sokolovna Valteřice
sokolovna Horní Branná
sokolovna Horní Branná
Valteřice
sokolovna Valteřice
sokolovna Horní Branná
sokolovna Valteřice
sokolovna Valteřice
sokolovna Valteřice
Horní Branná, Valteřice
Horní Branná - zámecká
zahrada
Horní Branná - areál zámku
Valteřice
Horní Branná - zámecká
zahrada
Horní Branná - zámecká
zahrada
koupaliště Valteřice
Horní Branná
Horní Branná - zámecká
zahrada
koupaliště Valteřice
Horní Branná - tenisové kurty
Horní Branná - sportovní areál
sokolovna Valteřice

Horní Branná - zámecké
1.12.2018 nádvoří

Co nového ve škole
Sponzorský dar – Škoda

Celé Česko čte dětem

V prosinci škola získala od firmy Škoda
auto, a. s. sponzorský dar ve výši 45 147 Kč.
Po dohodě s dárcem byly peníze použity na nákup
stavebnic Lego Education. V současné době hledáme
formu, jak je co nejvíce zpřístupnit co největšímu
počtu žáků (i žákyň). Máme k dispozici
tři velké sestavy, nemůže se na ně tedy naráz
vrhnout dvacet dětí. Pokud by nějaký šikovný
tatínek (klidně i maminka) měl(a) zájem o vedení
legokroužku, kontaktujte prosím vedení školy.

V minulých Šírovinách jste se
mohli dočíst o našem zapojení do
výše uvedeného projektu. Po
recitační soutěži přišla další část
projektu: šesťáci a sedmáci si pro
své „malé“ spolužáky připravili
hlasité čtení pohádek. A věřte
tomu, že překonat trému a k tomu
číst nahlas, srozumitelně a navíc
před cizí třídou jim dalo pořádně
zabrat! Nakonec se s úkolem
vypořádali statečně a posluchači
je odměnili potleskem.

Konečně zima?
Vypadá to, že nám konečně začala zima, proto
neváhejme, oprašme lyže, sáňky, pekáče a při hodinách
tělesné výchovy nebo v družině vyrazíme do stopy nebo
aspoň na mez. Šestá třída už prochází lyžařským
výcvikem a uspořádáme i sportovní den! Kolem Branné i
Valteřic budou vyjeté stopy (nejen pro školu), třeba se
v nich potkáme. Pokud zima neskončí dřív, než začala …
Olympiáda z dějepisu

Šesťáci v Egyptě
Ano, ale pouze v rámci hodin
dějepisu, kdy vyráběli modely
pohřebních komor, pyramid,
sarkofágů – fotografie z jejich
snažení najdete na
www.skolabranna.cz

V okresním kole dějepisné olympiády měla i naše škola svého
zástupce. Všechny otázky se tentokrát týkaly „první“
československé republiky.

Den otevřených dveří

Dokážete vyjmenovat čtyři značky automobilů,
které se za „první republiky“ vyráběly?
Počet pomlček odpovídá počtu písmen:
P_ _ _ _, T _ _ _ _ , A _ _ _, W _ _ _ _ _.

V letošním roce si škola připomíná
sto třicet let od svého vzniku. Toto
výročí si připomeneme dnem
otevřených dveří 10. května 2018.
Podrobnosti v dalších
vydáních Šírovin.

Kde se na mapě „ první republiky“
nachází: Hlučínsko, Těšínsko, Vitorazsko?

