Občasník spojených obcí Horní Branná a Valteřice č. 1/březen 2022

Pomoc Ukrajině
Krátké nadechnutí po další končící vlně koronavirové pandemie ukončila válka na Ukrajině. Obec Horní
Branná je, ve spolupráci s TJ Sokol Horní Branná, připravena poskytnout a financovat ubytování dvaceti
ukrajinským občanům. Dále je připravena poskytnout finanční či materiální pomoc nejlépe cílenou na
konkrétní osoby či organizace. Děkujeme všem občanům naší obce, kteří jakýmkoli způsobem pomáhají.

Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2022 je schválen jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje jsou plánovány ve stejné výši,
t. j. 39 668 833,- Kč.
- Největšími plánovanými investicemi pro tento rok jsou opravy komunikací na Jeřabák, v horní části
Valteřic (nad kravínem) a v Horní Branné u č. p. 279). Dále pak výstavba chodníku od valteřické křižovatky
směrem dolů až k č. p. 75 (v rozpočtu jsou na tuto akci vyčleněny 2 000 000,- Kč). Ve Valteřicích také
proběhne přístavba hasičárny (rozpočet projektu je 1 724 000,- Kč).
- K 31. 12. 2021 měla obec na bankovních účtech 35 239 859,31 Kč.
- Rozhodnutím zastupitelstva obce byla na letošní rok místním dobrovolným spolkům a organizacím
přidělena dotace ve výši 812 851,- Kč. AVZu (Svazarm) byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši
115 000,- Kč.
- Na základě žádosti katolické církve zastupitelstvo poskytlo částku 500 000,- Kč na opravu střechy kostela.
Přičemž rozpočet na projekt je 2 093 411,- Kč, dotace z LBC Kraje: 1 000 000,- Kč.

Přívalový déšť - 17. 2. 2022
Ve čtvrtek 17. 2. postihl naši oblast přívalový déšť, který způsobil zaplavení sklepa jednoho rodinného
domu a „ucpal“ jednu lávku v dolení části obce. K těmto dvěma případům museli vyjet naši hasiči. Jak
Horní, tak Dolní Branná upozorňovaly správce toku Sovinky, Povodí Labe, na nutnost úprav koryta potoka,
ke kterým bohužel nedošlo. Horní Branná tak na své náklady odstranila porosty na březích v dolní části
obce. Jednání s Povodím Labe probíhají i nadále. Zároveň je ale důležité upozornit na hromady větví,
komposty na březích potoka. Naprostá většina tohoto odpadu byla odnesena vodou a stala se z ní „ucpávka“
pod mostky, lávkami…
Vyzýváme tímto původce výše uvedených hromad, hromádek, aby je odstranili nebo alespoň zakládali dále
od potoka.
Víceúčelová sportoviště
Odložení termínu dokončení sportovišť je sice nepříjemná věc, stále však platí informace, že obec není
ochotna proplácet neuskutečněné či nehotové práce, a proto probíhají, pod dohledem právníků, jednání se
zhotovitelem sportovišť, firmou S-Vision. Čerpání dotace má obec prodloužené.

Jaké akce nás čekají?

Kontejnery na bioodpad

Koronavirus nedovolil pořádání mnoha společenských akcí.

budou na tradičních stanovištích
(Horní Branná – u Bulušků, u
sběrny, Valteřice – u hasičárny)
rozmístěny od pátku 25. 3. 2022.

Doufejme, že doba nám bude přát a že se níže uvedené akce
uskuteční:
- 30. dubna – pálení čarodějnic
- 21. 5. – Cyklovýlet krajem Josefa Šíra + zábava
- 3. 6. – dětský den ve Valteřicích
- 18. 6. - pouťová zábava
- 16. 7. – letní zábava
- 30. 7. – Valteřické sportovně hudební odpoledne
- 10. 9. – orientační závod dvojic
- 26. 11. – rozsvěcení vánočního stromu

Kontejnery na velkoobjemový a
kovový odpad začnou být
rozmisťovány od úterý 19. 4.
2022.
Sběr nebezpečného odpadu
proběhne 22. 5. 2022.

- 2. 12. – hornobranské cvičení s Mikulášem
Změna svozového dne – plast, papír
Od 1. 4. dochází ke změně firmy svážející odpad. Tuto službu pro nás bude zajišťovat EKO-Jilemnicko.
Svozový den pro směsný komunální odpad zůstává stejný – úterý. Svozový den papíru a plastu se
přesouvá na čtvrtek, a to na: 28. 4., 26. 5., 23. 6., 21. 7., 18. 8., 15. 9., 13. 10., 10. 11. a 8. 12. Ve středu
večer připravíte obě popelnice a během čtvrtka projedou obcí dva sběrné vozy. Mezi posledním
březnovým svozem papíru i plastu vznikne delší prodleva, než na jakou jsme byli zvyklí. Pokud se vám
plast a papír nevejde do vašich popelnic, využijte kontejnerů na sběrných místech nebo si na obecním
úřadě bezplatně vyzvedněte pytle.

Koronavirus ve školních lavicích nám všem dal pořádně zabrat, ale i další vlnu jsme díky
společnému úsilí učitelů, zaměstnanců školy, rodičů a žáků jsme to zvládli. Díky!
Informace o prospěchu a chování budou
podávány v pondělí 11. 4.
Zápis do 1. třídy se uskuteční 20. 4. 2022 více informací na školním webu.
Focení nás čeká ve středu 18. 5.
Zápis do mateřských škol se bude konat
v průběhu května 2022 – více informací
najdete od začátku dubna na školním webu.

Sedmá třída se zúčastnila výtvarné
soutěže „Muchova epopej očima dětí“.
Jejich pojetí Muchova veledíla najdete
ve fotogalerii nawww.skolabranna.cz
Pokud se sedmákům v soutěži zadaří,
budou jejich díla vystavena v Senátu
ČR. Držíme palce.

Osmáci a „Máj“
Osmáci se v únoru potkali s Májem Karla Hynka Máchy a pokusili se ho přebásnit do
pravěké verze. Dva pokusy si můžete přečíst na následujících řádcích:
„Byl pozdní večer – první máj-

Byl mamutí večer – hladový máj -

večerní máj byl jídla čas.

večerní máj byl hladu čas,

Mamutí zval k nasycení hlas,

kde smradlavý zaváněl háj.

kde přesliček zaváněl háj.

O hladu šeptal krysí mech,

Hlady kručel lovcův břich,

vačici strom lhal hladu žel,

oštěp minul svůj cíl, žel,

svou nenávist mamut vačici pěl,

svou zlobu lovec kořisti pěl,

vačici jevil vonný vzdech, …

kapradím se nesl vzdech, …

Nejen uměním živ je člověk, a proto
jsme pro osmáky a deváťáky připravili
besedu na téma „Bude mi 15“. Ne
každý má doma právníka, a tak do
školy přijeli zástupci OSPODU
(„sociálka“) a policie, kteří našim
nejstarším vysvětlili, co po dovršení
patnáctého roku života už mohou a na
co si musí počkat až do osmnácti.
Pravda, někteří byli trošku překvapeni
(mysleli si, že mohou všechno a hned),
ale není nad prevenci.

Válečný konflikt, který probíhá na Ukrajině,
dopadá na naše děti (i když to nedají znát)
možná ještě tíživěji než epidemie
koronaviru. Ne každý je psycholog, aby
věděl, jak s dětmi o válce mluvit, jak se
k nim chovat. Školní mail je přesycen
různými návody, jak na to. Málo z nich je
opravdu „k něčemu“. Na další stránce
najdete jeden z těch, který patří k těm, „co
k něčemu jsou.“

