
      Šíroviny 
Občasník spojených obcí Horní Branná a Valteřice č. 2/2018 

 

Rozpočet obce na rok 2018 

Zastupitelstvo obce schválilo 12. března 2018 na svém 
zasedání rozpočet obce pro tento kalendářní rok. Jako 
v předchozích letech jde o rozpočet vyrovnaný. Výdaje 
jsou plánovány ve stejné výši jako příjmy, a to  31 047 669 
Kč. Největší plánované investice jsou: chodníky na 
hřbitovech, úprava cesty a parkovacích stání na zámeckém 
nádvoří, úprava zámeckého skladu, dokončení 
restaurování výmalby v hrobce, průzkumný vrt na pitnou 
vodu ve Valteřicích, pasport místních komunikací a mostů 
(a jejich přípravy k případným opravám), zateplení č. p. 
149 ve Valteřicích, parkoviště za školou, dokončení 
chodníků před zámkem, přípravy pro výstavbu chodníků 
v okolí školy, projektování rekonstrukce silnice III/0148 
ve Valteřicích, … 

 

Průzkumný vrt na pitnou vodu 
ve Valteřicích 

V předvelikonočním týdnu začaly 
za kioskem valteřického 
koupaliště práce na průzkumném 
vrtu na pitnou vodu. Po 
předchozích suchých letech je 
zapotřebí hledat další, vlastní 
zdroj pitné vody, aby obec 
nemusela být závislá na 
dodávkách „cizí“ vody. Proč byl 
vybrán právě areál koupaliště? Ze 
všech možných míst lokalit 
vhodných pro vrt je nejblíže 
vodojemu v Sovinci, do kterého 
by se voda odváděla. Vlastní vrt 
byl proveden do hloubky 
sedmdesáti metrů (od třinácti 
metrů hloubky je již soudržná 
hornina). V dalších týdnech budou 
prováděna měření, kolik litrů za 
sekundu z vrtu vytéká a zda není 
odebírána voda studnám v okolí. 

 

 

Kompostárna, bioodpad, kontejnery, … 

Kompostárna v hoření části Valteřic (u kravína) je od ledna 
2018 zrušena! Prosíme všechny občany, aby na toto místo 
již nevyváželi žádný odpad! Na bioodpad jsou určeny 
zelené kontejnery, které budou po obci rozmístěny na 
obvyklých místech.  Patří do nich: tráva, listí, seno, 
plevelné rostliny, zbytky z rostlin, dřevo (pouze větve do 
průměru 5 cm a délky 2m). Nepatří do nich zbytky jídel, 
hnůj, jedlé oleje, plasty, sklo, kov, … 

Sběr velkoobjemového odpadu (šedé kontejnery) 
proběhne od 16. do 26. dubna 2018 

Hrobka svatého Kříže 

Připomínáme, že hrobka je 
z důvodu restaurování výmalby od 
3. 4. do 31. 8. 2018 uzavřena. 

Změna územního plánu č. 2 

Žádosti o změnu lze podávat do 30. 6. 2018 



 Rozhovor s kronikářem obce, panem Jaroslavem Dejmkem 

Proč je ve dvacátém prvním století ještě potřeba psát kroniku obce?   

Žijeme sice ve století, které je přímo přesyceno a zahlceno informacemi, avšak život obce a jeho 
organizací je schopna zachytit jen obecní kronika. Ta naše se již několik let vydává v tištěné podobě 
i elektronicky na nosiči CD-R. Obojí vytváří pro obec nakladatelství Gentiana Ing. Erbena v 
Jilemnici. Po dopsání nejdůležitějších událostí za příslušný rok odešlu kolem padesáti stránek textu 
pomocí mailu do nakladatelství. Tam text ještě graficky upraví a vytisknou na velmi kvalitním 
trvanlivém papíru ve dvou exemplářích, které nám sváže knihařství ve Vrchlabí do celoplátěných 
knih. Jeden výtisk kroniky se předává do Státního okresního archivu v Semilech a druhý je uložen 
na obecním úřadě. 

Jak dlouho již kroniku vedete? 

Rok 2017 je již dvacátý, co jsem se psaní kroniky ujal. Mojí předchůdkyní byla paní Věra Hyšková, 
která neočekávaně v roce 1997 zemřela. V této době jsem byl členem obecního zastupitelstva  a 
cítil jsem povinnost se této činnosti ujmout. Na dvacet let do budoucna jsem rozhodně nepomýšlel. 
Převzal jsem několik centimetrů silnou knihu rukopisně popsanou asi do poloviny a sešit poznámek 
k běžnému roku. Jako úplný začátečník jsem začal shánět literaturu o psaní kronik. Navštívil jsem 
také několik zkušených kronikářů a získával poučení od nich. Každým rokem se scházejí kronikáři 
Semilska v okresním archivu, aby si vyslechli zajímavou přednášku a navzájem si prohlédli 
přinesené kroniky z jiných měst a obcí. Zákon o kronikách nestanoví způsob psaní, a tak jsou stále 
kronikáři, kteří píší záznamy ručně perem a dokumentačním inkoustem. Výtvarně nadaní doplňují 
ještě text svými ilustracemi. Jiní kronikáři používají současných technických možností a píší text na 
počítači. Sám jsem si zkusil oba způsoby a dávám přednost psaní na počítači. 

 Jaké další činnosti se psaním kroniky souvisí? 

Jedno české přísloví praví, že lépe je věc jednou vidět, než třikrát o ní slyšet. Tuto zkušenost jsem 
si brzy uvědomil a začal svým vlastním fotoaparátem z roku 1957 některé události dokumentovat. 
Brzy mně však obecní úřad zapůjčil přístroj, který svými možnostmi odpovídal devadesátým rokům 
minulého století. Protože digitální fotoaparáty nebyly v těchto letech ještě dostatečně kvalitní, 
fotografoval jsem až do roku 2014 na filmy. Nové vedení obce mi umožnilo pořizovat obrázky 
digitální technikou a rozšířit tak obrazovou část kroniky. Fotografie se nyní nacházejí v papírové 
podobě pro případné výstavy a také na disku CD-R. Papírové fotografie lepím do tematických celků 
na kreslící čtvrtky a ty pak s různými zprávami, oznámeními a dalšími doprovodnými dokumenty 
vytvářejí přílohy ke kronice. 

Kdo se dále zajímá o práci kronikářů? 

V současné době se mnoho lidí zajímá o osudy předků a sestavují své rodokmeny. Pokud někdo 
zjistí, že jeho příbuzný pochází z Horní Branné nebo z Valteřic, obrátí se na obecní úřad, který tento 
dotaz přepošle mně. Některé žádosti vyřizuji mailovou poštou, někteří zájemci přijedou osobně a s 
nimi pak hledám v matričních zápisech, které vyhotovil pan Josef Janda. V roce 2012 vyhlásil 
Liberecký kraj soutěž o nejlepší kroniku za minulý rok. Obce a města rozdělil do dvou kategorií: s 
počtem obyvatel do dvou tisíc a přes více než dva tisíce. Naše spojené obce se do soutěže přihlásily 
a několikačlenná komise podle různých hledisek kroniky vyhodnotila. Získali jsme třetí místo. 
Druhé kolo soutěže se uskutečnilo v roce 2013, kdy jsme opět byli třetí.                 
Panu Dejmkovi za vzorné vedení obecní kroniky děkujeme. V současné době probíhá digitalizace 



 

              Co nového ve škole?                          

Naši kroniku za rok 2015 s množstvím příloh ohodnotila vloni v září odborná komise za nejlepší 
mezi obcemi do dvou tisíc obyvatel. Předání diplomů a ocenění se vždy odehrálo v Krajském muzeu v 
Liberci, dvakrát za účasti hejtmana pana Martina Půty.  

                   
Panu Dejmkovi za vzorné vedení obecní kroniky děkujeme.  
V současné době probíhá digitalizace obecní kroniky, aby byla 
přístupná všem, jako jsou již některá vydání kroniky  
z let 1914 – 1934, 1962 – 1989.  
Ta najdete na webových stránkách obce  
(http://www.hbranna.cz/historie-obce/kronika/). 
 

Naučná stezka v Horní Branné 

„Poznej Horní Brannou, krásu a tajemství ukryté mezi kopci“ tak byla nazvána naučná stezka, 
pro kterou byl vybrán okruh o délce 2, 9 km. Jejím cílem je přiblížit návštěvníkům zajímavosti 
a skvosty Horní Branné. Každé ze šesti zastavení stezky zahrnuje i interaktivní herní prvky, 
které poskytnou zábavu menším i větším dětem. Cesta byla naplánována i s ohledem na lidi se 
sníženou pohyblivostí. Stezka začíná na nádvoří zámku. 

Průvodcem naučné stezky je Ludvík Šmíd. Ve druhé polovině 19. století působil v Branné jako 
vrchní lesmistr hrabat Harrachů. Spolu s učitelem Janem Bucharem a Janem hrabětem 
z Harrachu zakládali v roce 1889 jilemnický odbor Klubu českých turistů. 

„GDPR“  

GDPR neboli General Data Protection Regulation, česky Obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů Jedná se o nařízení Evropské unie, které vstupuje v účinnost už 25. května 2018 a přináší 
dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů. Co to pro školu znamená? V podstatě nic 
převratného, protože osobní data žáků a zaměstnanců jsou již nyní dostatečně chráněna. Totéž 
platí i o osobních datech zpracovávaných a uchovávaných na obecním úřadě. Nyní ale budou 
chráněna ještě lépe, protože za účelem jejich ochrany vytváříme a přepracováváme spoustu 
vnitřních směrnic a předpisů, přiděláváme zámky ke skříním, …  

Další změnou, související s GDPR, bude zavedení elektronické školní matriky, 
elektronické třídní knihy a elektronické žákovské knížky. Vše od školního roku 
2018/19. 



                                          

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přednášky pro rodiče 

- čtvrtek 26. 4. od 17 hod:  „Bezpečně na síti“ – co vašim dětem 
(ne)hrozí na internetu, co jim dovolit – zakázat. Jak je 
kontrolovat? Přednáší Mgr. Jan Molnár z Majáku Liberec. 

- úterý 22. 5. od 16 hod:  „Jak se s ním učit?“  – přednáší Mgr. 
Lenka Marková z PPP Semily 

- čtvrtek 31. 5. od 16 hodin: „Jak na volbu dalšího studia?“ – 
přednáší Věra Jetelová z ÚP Semily 

- termíny přednášek  
„Jak p řežít pubertu vlastních dětí?“   
a „První pomoc pro rodi če“  
jsou v jednání. 
 

 

Víte, kde je Memphis? A co asi 
američtí školáci vědí o České 
republice?  

Díky některým z vás se toho o 
Čechách mohou dozvědět 
víc.  Několik našich žáků se 
zapojilo do vzdělávacího projektu 
školy v Collierville. Tento projekt 
se letos věnuje právě České 
republice. Šimon, Štěpán, Dora, 
Jakub B., Eliška, Míša a Bára 
napsali dopisy, které popisují život 
a zvyky u nás. Dopisy, spolu s 
dopisy žáků několika dalších škol, 
byly odeslány do již zmíněné 
školy, kde je v březnu budou 
vystavovat. Američtí školáci se 
tak mohou dozvědět něco o pálení 
čarodějnic, velikonočních zvycích 
či o  tom, jak tráví volný čas naši 
žáci.  Děkujeme všem, že si našli 
čas a s akcí pomohli, a zároveň 
děkujeme paní učitelce A. Honců 
za organizaci. Stránky americké 
školy:     https://baileystationes.co
lliervilleschools.org/ 

Co nás čeká? 

- 12. 4. – okresní kolo turnaje ve 
vybíjené 

- 16. 4. – „rodi čák“  

- 19. 4. – turnaj v přehazované 

- 24. 4. a 15. 5. – dopravní hřiště  
                            4. třída 

- 30. 4. – „ ředitelské volno“ 

- 4. 5. – focení tříd 

Zápis do 1. třídy  

se uskuteční v pondělí 23. dubna 2018 v budově základní školy 
od 14 do 16 hodin. 

Zápis do mateřské školy 

 je, vzhledem ke složitosti zákona „etapový“.  3. května lze 
podat žádost o přijetí, 10. května se mohou zákonní zástupci 
vyjádřit k výsledkům zápisu, 17. května budou výsledky 
zveřejněny a až 31. května přijdou přijaté děti do školek.  

Více na www.skolabranna.cz 

Beseda se spisovatelkou 

22. 2. 2018 měli žáci 1. - 6. třídy ojedinělou možnost - zúčastnit 
se besedy s paní Janou Kroupovou  - spisovatelkou dětské 
literatury. Přijela k nám z Jičína v rámci projektu „Celé Česko čte 
dětem“. Děti se předem seznámily s její knížkou pohádek 
„Pohádkové prázdniny v Českém ráji“ a na paní spisovatelku i na 
jejího syna, který je jednou z postav vystupujících v knize, měly 
připraveno mnoho zvídavých otázek. Paní Kroupová jim přečetla 
i jednu z pohádek a poté měly děti čas na plnění úkolů k této 
pohádce, které jim připravila 8. třída – např. křížovku a 
osmisměrku. Všem se beseda moc líbila a budeme se těšit na další 
knížku, kterou paní spisovatelka prý už píše.    


