Šír oviny
Občasník spojených obcí Horní Branná a Valteřice č. 6/prosinec 2019

Co se „starou televizí“?
Nejen Česká, ale i ostatní tuzemské televize musí na základě
rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod vypnout své
pozemní vysílání a postupně začít v celé České republice
vysílat v DVB-T2.

Staré televizory a set-top boxy je možné
bezplatně odvézt do jilemnického sběrného
dvora, nebo se o ně postará prodejce nového
přijímače.

DVB-T2 je nový formát televizního signálu s výrazně
vyšším rozlišením než jaké umožňují současné formáty.

Obecní úřad v Horní Branné nabízí zpětný
odběr starých nepoužívaných TV, set-topboxů a obalů z nových zařízení, ve sběrně
v zámku č. p. 1 ve dnech: pondělí 23. 12. 2019
a pátky 27. 12. 2019, 3. 1. 2020, 10. 1. 2020
vždy mezi 10 – 11:00 a 13 – 14:00.

7. 1. 2020 bude vypnuto pozemní vysílání všech
programů České televize a bude je možné naladit pouze
v DVB-T2. V únoru a dubnu je budou následovat ostatní
české kanály.
Změna se týká i nás.

Poděkování p. Dejmkovi

Je nutné zakoupit si set-top-box nebo nový televizní
přijímač (oba musí umožňovat příjem v DVB-T2).

Náročnou práci kronikáře obce vykonával pan
Jaroslav Dejmek od roku 1996. Jeho práce byla
po zásluze oceňována nejen „obyčejnými“
čtenáři jeho kronik, ale také porotami různých
soutěží, ve kterých pan Dejmek vždy
obsazoval
stupně
nejvyšší
(Kronika
Libereckého kraje, Vesnice roku, …).

Kalendář na rok 2020
Navazuje na rok 2018 – opět čerpáme z díla místního
kronikáře Josefa Jandy. K zakoupení v kancelářích
obecního úřadu a ve škole. 1 ks á 90 Kč.
Na malém kalendáříku, který je zdarma, je vyfocen erb rodu
Harrachů umístěný ve foyeru hrobky svatého Kříže. Jde o tři
pštrosí pera zastrčená ve zlaté kouli. Pera symbolizují tři
základní křesťanské ctnosti – víru, naději a lásku.

V současné době předává své „žezlo“ slečně
Lence Vejnarové, které přejeme hodně štěstí, a
panu Dejmkovi mockrát děkujeme.

V erbu naší obce je pak sloučen valdštejnský jednoocasý
lev ve skoku, který v předních tlapách drží výše zmíněný
erb Harrachů

Změna dopravního značení
Upozorňujeme na změnu dopravního značení u Petříkova
mostu (Vejsplachy)! V obou směrech je omezena rychlost
na 70 km/hod a zároveň zakázáno předjíždění.

Obecní úřad Horní Branná bude uzavřen od
11:30 23. 12. 2019 do 1. 1.2020. Běžný provoz
od 2. 2. 2020

Akce plánované na rok 2020
Myslivecký ples
Hasičský ples
Hasičský ples
Dětský karneval
Masopust a masopustní merenda
Sportovní ples
Pálení čarodějnic
Cyklovýlet "Krajem Josefa Šíra"
Dětský den
Pouťová zábava
Valteřické sportovně hudební
odpoledne
Sjezd rodáků a přátel Valteřic
Letní zábava
Modelářská show "Létáme s vámi"
Hornobranský orientační závod dvojic
Posvícenská zábava
Rozsvícení vánočního stromu
Cvičení s Mikulášem

11.1.2020
25.1.2020
8.2.2020
16.2.2020
29.2.2020
7.3.2020
30.4.2020
23.5.2020
30.5.2020
20.6.2020
25.7.2020

sokolovna Horní Branná
sokolovna Valteřice
sokolovna Horní Branná
sokolovna Horní Branná
Valteřice, sokolovna Valteřice
sokolovna Horní Branná
Horní Branná, Valteřice
zámecká zahrada Horní Branná
Valteřice
zámecká zahrada Horní Branná
koupaliště Valteřice

15.8.2020
22.8.2020
23.8.2020
12.9.2020
17.10.2020
28.11.2020
4.12.2020

sokolovna Valteřice
zámecká zahrada Horní Branná
Horní Branná
tenisové kurty Horní Branná
sokolovna Valteřice
nádvoří zámku Horní Branná
sokolovna Horní Branná

Poplatky v roce 2020
Výše poplatků zůstává, až na cenu kombinovaného svozu komunálního odpadu, stejná
jako v předchozích letech. Pro jistotu je ale připomínáme.

TKR
Internet
Pes
Vodné

900 Kč základní/1800 Kč rozšířená
900 Kč za čtvrtletí
1. pes 150, každý další pes 200 Kč
19 Kč za kubický metr

Poplatek za komunální odpad
Frekvence svozu
60 l
80 l
110/120 l
Měsíční
není
není
900 Kč
Čtrnáctidenní
850 Kč
1100 Kč
1500 Kč
Kombinovaný
1500 Kč
1950 Kč
2750 Kč
Nemovitosti využívající výhradně pytlový svoz (pytel 110 l) … 800 Kč (8 ks
pytlů).
Žluté pytle na směsný plast, červené na tetrapaky, šedivé na kovový odpad,
modré na papír jsou zdarma k dispozici v kancelářích obecního úřadu.

Kyberšikana
Fenomén poslední doby – kyberšikana! Nebezpečí sdílení
fotografií. Nevhodné zprávy, komentáře. Jak se jim bránit, jak
jim předejít. Jak ve virtuálním světě přežít v bezpečí? Tomuto a
dalším tématům byla věnována přednáška kpt. Jana Melši
z oboru kybernetické kriminality Krajského ředitelství PČR
Liberec. Šlo o velmi praktickou, jen málo teoretickou,
dvouhodinovku, pro druhý stupeň, která většinu žáků viditelně
zasáhla.
Tato přednáška bude mít důležité pokračování – 25. 2. 2020
následuje verze pro rodiče, kterou velmi doporučujeme.

Slabikář
Tak dlouho se prvňáci „prokousávali“ Živou
abecedou, až se „prokousali“ ke Slabikáři.
V pátek 22. 11. získali za splnění čtenářských
úkolů klíč k jeho odemčení. Poté se po
stopách krále Písmenkového království
vydali do slavnostní síně hornobranského
zámku, kde na ně čekal přímo král se
slabikáři. „Ema má maso! Máma má mísu!
My máme slabikář! Ó, my se máme!“
Projekt Listopad

Policie ve škole
Tentokrát předem ohlášená, a dokonce očekávaná návštěva!
Deváťáci si připravili dotazy, které se točily kolem tématu Bylo
(bude) mi 15 a co dál? Např. – co když mě chytnou na motorce
a já nemám papíry? Kdy s sebou musím mít občanku? Dva
příslušníci policie a sociální kurátorka navrch jim zodpověděli
všechny jejich dotazy. Tak snad deváťáci nebudou páchat žádné
přestupky a trestné činy.

I naše škola si připomenula třicáté výročí
listopadové sametové revoluce. V polovině
listopadu proběhl výše uvedený dvoudenní
projekt: žáci druhého stupně se na téma
života za komunismu a listopadové revoluce
podívali z pohledu historického, literárního,
hudebního, divadelního, výtvarného. Co
skupina, to jeden pohled – první den práce ve
skupinách, beseda s pamětníkem, promítání
filmu. Druhý den prezentace výsledků před
zbytkem školy. Vystavené práce a divadelní
scénku zhlédli i žáci prvního stupně.
V závěru celá škola zazpívala Náměšť a naši
národní hymnu. Snad si alespoň někteří
budou pamatovat, že svoboda, kterou dnes
máme a prožíváme, nebyla před pár lety tak
velkou samozřejmostí.

Vodník Bubla
Kde my máme dnes školu, býval dříve rybník. A v něm bydlel hodný vodník Bubla. Jednou ráno, když počítal
ryby, začala mu na hlavu padat hlína a kamení. Vynořil se na hladinu a uviděl, že rybník zasypávají. Byl z toho
moc smutný. A tak šel za hrabětem Harrachem. Ten mu řekl: „Nezlob se, Bublo, nedá se nic dělat! Ve Branné
je hodně dětí a do staré školy se už nevejdou. Místo tvého rybníka postaví obec novou školu a tobě nový
rybník.“ A co hrabě Jan slíbil, to také splnil. Obec postavila podle plánů stavitele Vejrycha novou velkou školu
a Bubla žije už 131 let v novém rybníce. A když se mu občas po tom starém zasteskne, ve školním umyvadle to
troch „zažblabuní“.
Třeťáci se zaobírali branskou historií a vytvářeli pověsti. Právě jste dočetli jednu z nich.)
Mladí kuchaři a pekaři
Naše spolupráce s SŠGS Nová Paka pokračuje. Osmáci a sedmáci zajeli
několikrát v rámci praktických činností do Paky, kde si vyzkoušeli
vaření a pečení v profesionálním prostředí. Z toho mála, co nám dali
ochutnat, je jasné, že se jim celkem dařilo. Mňam!

Můj milý Ježíšku!
Vím, že už jsem velkej kluk a že už bych Ti asi neměl psát. Ale kdyby Ti náhodou zbyl čas, prosím
přečti si můj dopis. A nemusíš se bát, nechci po tobě světový mír. Vím, že na něm makáš, ale my
lidi ti to kazíme.
Bylo by moc super, kdyby se Ti podařilo zařídit pár věcí, se kterýma si nevím rady:
-

zruš, prosím Tě, inkluzi: školství víc bere, než dává a poslední dobou, potvora, požírá víc
peněz, než plánovali. Takže už se začíná šetřit i v rámci inkluze. A to není dobrý.

-

pošli nám fungující reformu financování regionálního školství. Zatím to vypadá, že se na nás
řítí chaos, protože ještě dnes (17/12) mi na ministerstvu školství nebyli schopni říct, jak to
od ledna bude a kolik peněz (a na co) škola dostane.

-

a peníze na pomůcky by nemusely být na jedný hromádce s penězi na výlety, vzdělávání a
nemocenskou. Když tak popros Ducha Svatého, ať osvítí ministerské úředníky, že pomůcky
zdražují, nemocenská se proplácí už od prvního dne, ať nám toho pošlou víc a já se nemusím
cítit jako horník a kouzelník v jedné bytosti, když na konci roku doluju peníze nebo koukám,
kde bych je vyčaroval.

-

a poslední přání: „změna osnov“ – pořád se o ní jen mluví a skutek utek, tak s tím zkus
něco udělat.

Milý Ježíšku, já Ti věřím, protože Ty funguješ, narozdíl od našich ministrů školství, stovky let.
Díky moc a naděl všem co nejhezčí dárky (hlavně v Branný a ve Valteřicích), Tibor.
P. S. Kdyby ti náhodou zbyly černý ponožky, tak letos jima s Lubošem nepohrdneme. Velikost 43.☺

