Vážení spoluobčané, chci reagovat a odpovědět, co se děje v obci. Ta štvanice, co se
rozpoutala vůči starostovi, je tak ubohá, sprostá. Smutné na tom všem je, že to dělají lidé,
kteří v životě pro obec nic neudělali, anebo hodně málo. Tito lidé mají v sobě tolik nenávisti,
zloby až to hraničí s nemocí a měli by se léčit. Myslím, že se měli stát spolkem udavačů a
ubožáků, kteří si stále stěžují na kraji, ministerstvu vnitra, kultury a bůh ví kde ještě. Kdo to
vše zaplatí? Přijedou tři lidi z ministerstva, musí zde být celé zastupitelstvo. Myslíte, že to
zaplatí Občanský spolek? V žádném případě. Ti mohou dál špinit, pomlouvat, stěžovat si, že.
Přece se nám nemůže nic stát. Akorát otravují život druhým. Řešil bych to tím, když se nic
nezjistí, aby toto vše zaplatil ten, kdo si stěžuji. Pokutou, refundací, dopravou konče. Jako
ten, který by udělal průsery. Byl by souzen, vše by zaplatil. Tak proč ne ten, který si stále
stěžuje. Jak může pan F. Šípek dělat předsedu spolku? Snadno, on se přímo kochá tím, že
může, stále někam psát. Nemá co dělat, proto se mu toto hodí. Zkrátka je to člověk, který se
nestydí ničeho. Zažil jsem za svého života spoustu lidí, myslím v obci, ale co on je za člověka?
Ničeho se neštítí. Nebydlí zde nejméně 35 let. Kam přišel do zaměstnání, všude průser, byl
propuštěn. I zde kdysi dělal předsedu sokola. Přišli jsme na to, že dělá prasárny, tak jsme ho
odvolali. Tady na okrese už neměl šanci najít kancelářskou práci, tak se odstěhoval do
Rumburka. Jak dopadl tam, každý ví. Pak začal s podnikáním, a jak dopadl? Zase všichni víme.
On vždycky je lhal, sliboval. Jak mě samotnému, když mě podruhé zlomili nohu a čekali jsme
rodinu. Že nám koupí kočárek, samozřejmě lhal, zde slíbil 5 tisíc Kč sokolu plus co si vyberou
na hřišti při utkání ze starou gardou Sparty, na malé hřiště si pozval Šohajku. To samé,
vyberete si vstupné a bude vaše, tudle nůdle, Vybírali to jeho matka a sestra. Sokol nedostal
ani korunu. Do Pustovět slíbil 5 tisíc Kč. Dodnes ani korunu. Když V. Bičovský z Pustovět říkal,
jemu nevěřte, je to slibotechna a lhář. Mohl bych pokračovat, co komu nasliboval a nesplnil.
Tento člověk je najednou Bránovák, odvolává starostu z funkce předsedy TJ Sokol. Kolik
tento člověk sehnal peněz pro činnost TJ. Když byl při penězích, tak raději sponzoroval
Pavlíkov. Jsem ochoten s ním veřejně mluvit. Já se nemám za co stydět, ale on ano. Napsal
mé osobě, že se zde nemusí angažovat, že má radost z vnoučat, že mu dělají radost. Ať se
tedy věnuje jim a neotravuje život lidem v obci. Rád Každému odpovím na další prasárny
pana Šípka, co v životě udělal. Jeho matka říkávala, co ten Fanda, to je chudák, oni mu
všichni ubližují. Ne aby řekla, Fando, pozor!!
Teď něco k p. Skleničkovi K Tvůj otec, matka. Ty jste pro obec nic neudělali. Jen vymýšlíte, jak
to obci znepříjemnit, též starostovi. Říkáš a ne jenom Ty, že starosta pohřbil fotbal. Kdo
sháněj peníze pro klub Ty nebo táta, a nebo Ti kritikové. P. Jirásek chtěl otevřít hospodu,
vyvolal hádku, že on zachrání I .B třídu. A co stalo. Nezachránili jste ji a do jednoho v čele s J.
Zikmundem , Pavlíkem, Jiráskem, trenérama Vám většina hráčů utekla. J Krubovy jsme řekl:
Krysy opouští potápějící se loď jako první. To jste udělali Vy všichni. Nebýt starosty a Milana
už by zde určitě fotbal nebyl. Já vím, Vy byste měli radost. Mohli byste říkat starosta je vinen.
Tací jste ubožáci. Vám nejde o Bránovský fotbal, ale o starostu. Teď Vám Vadí obzvlášť. Místo
abyste gratulovali vítězům voleb, jak se sluší a patří, tak stále kujete u Jiráska pikle, kam
byste ještě napsali a pomlouvali a pan Šípek F. se v tom vyžívá, to je parketa pro něho. Ne
být pro obec užitečný, ale aby co nejvíc škodil. Dělá schválně protiakce. Celá léta nedal kytku

k pamětní desce Oty Pavla, k pomníku a nejednou je aktivní a blbne lidi. Že se k tomu sníží i
někteří jiní, je jejich věc. Já to považuji za ubožáctví. Třeba teď oslavy hasičů. Zase protiakce.
Je to oslava Branova. Celá léta se o sbor staral obecní úřad, má největší podíl v celé historii
hasičů, dává peníze na činnost a najednou se probudí p. Šípek a celý spolek, jak to myslí s
obcí dobře. Ti kteří chodí k Jiráskovy, p. Šípka pozvou na oslavu. Nebydlí zde mnoho let, pro
hasiče nic neudělal, ani Vy. Teď najednou? Že je předsedou Vašeho ubohého spolku? Dobře
to napsal p. Kokrment. když p. Šípek a jejich spolek udělal předvolební akci a přišlo pár lidí. P
Šípek řekl, že lidé nepřišli, protože se bojí. On Vám odpověděl: lidi se nebojí, ale serou na
Vás. P. Zikmund J. byl nabídnut na post předsedy TJ. Odmítl s tím, že na to nemá čas. Ono
bylo lepší stát opodál, dostávat zprávy od p. Jiráska, který byl v sokolovně jako špeh. Který
dával zprávy Pavlíkovi, berouňákům a připravoval se na otevření své hospody. Fotbal
sponzorovali lidé jako Kabíček a spol, ale celý mančaft pak chodil k p. Jiráskovi. Proč celý
fotbal nesponzoroval p. Jirásek, Zikmund a celý ten ansábl p. Jiráska. Tento spolek udělal
schůzi na Křivokláte, fotbalový výbor nepozval, pouze M. Štillera a že si rozdělí funkce. Ale p.
Zikmund jen řekl, že bez starosty do toho nejde. Nakonec Milan přemluvil tátu, že tam musí,
jinak fotbal na Branově skončí. Já nechtěl, aby tam jezdil, že to budou stejně říkat za rok za
dva. Oni žádnou odpověď neměli. Teď je jím trnem v oku čistička a kanalizace. Místo toho,
aby se dělalo vše proto, aby to tady bylo, tak zase vymýšlíte jak být proti. Nejdříve začal
chatař Pich, Mišta, že to bude hyzdit krajinu Neuspěli. Teď rodina Skleničkových. Celá léta se
o kousek parcely nezajímali. A najednou? Veřejné schůze jsou pomalu jejich. Přitom K.
Sklenička je v zastupitelstvu. Tam to může projednat. A pak u Jiráska. Tam přeci přináší
zprávy. Tvůj táta se celá léta stará o druhé, ale aby urovnal vztahy s vlastním bráchou to
nikdo neudělal. Když se dělalo nové hřiště hlásil, tady tráva nikdy neporoste. Vidíte, roste. U
něho bylo všechno zbytečné. Bytovky, hřiště, sokolovna, teď tenisový kurty. Kdyby bylo
podle něho, tak by na Branově nic nebylo. Na závěr Vám chci říci: Zameťte si Vy všichni,
hlavně před svým prahem a teprve pak se starejte o druhé. K. Skleničko teď hraješ za
Hudlice, ať se Ti daří ale Tvoji aroganci si nech pro svoji rodinu a Tvé kamarády. Tebe ani
nikoho jiného jsme z branovského fotbalu nevyhnali, vyhnali jste se sami. Nesvádějte to stále
na někoho jiného. Buď jsem Bránovák se vším všudy v dobrém i zlém. Vážil jsem si a vážím
těch lidí, co pro Branov něco udělali a dělají. P. Kokrment st., který celá léta žije pro obec,
udělal strašně moc práce. I když jsem se s ním kolikrát pohádal, ale věděli jsme oba, že pro
obec jsme žili oba dva. M. Šípek jak prací, tak kolik let trénoval mládež. Nikdy nedostal ani
korunu. Taky je jeden s tahounů pochodu Oty Pavla. Vážil jsme si kluků Dubských a vážím do
teď. Když jsme měli brigádu od Sokola, tak první, které jsme navštívi,l byli oni. Jirka, jejich
brácha, už je v nebi, vždycky říkal, proč chodíš vždycky jako první za námi? Já mu říkal,
protože vím, že mě nezklamete. V jejich šlépějích pokračují i synové Dubských.
Bylo to v žácích lajnovali a udělali, co jsem jim řekl. Pokračují u hasičů, jsou tahouni. Vážím si
V. Šípka, který též udělal moc práce pro obec a pro sport. Vážím si takových lidí jako J.
Nedbal, jak on žije pro bránovský fotbal i dnes, sotva chodí,ale na fotbal musí. P. Kokrmenta
též, když může, pomůže. J. Horáčka též roztočáka, mohl zůstat v Roztokách, ale je zde. A
jsme moc rádi. Když Jiráskovci říkají, že je starostovic pacholek. To samé J.Přibík, jak může, je

na každém utkání Branova. Přitom by se mohl na Branov vykašlat.. Nemohu zapomenout V.
Sklenička opak jeho bráchy. Též nevynechá žádné utkání, vždycky pomohl s traktorem a
dalším. Škoda, že on nedostal pozemky, s ním by bylo jiné pořízení. Ten pro obec žije a udělal
by všechno. Nekoukal by se na svůj prospěch. Na závěr. Přesto že jsem brácha, nesmím
zapomenout ani F. Štillera. Budoucnost ukáže, co pro Branov dokázal vydobýt. Vím, že má i
chyby,ale ty máme všichni. Vždycky chtěl a chce pro obec to nejlepší. Že mu Jirkáskovci
nemohou přijít na jméno, přejí mu smrt, to jsem sám slyšel v telefonu, když jsem ho vzal
zrovna já a nějaká žena řekla: chcípni. Až všichni ti, co ho kritizují, udělají alespoň pětinu co
on, ať se přihlásí.
Zatím končím, vím, že stejně budete špinit, škodit dále. Vy tady na práci přece nejste. Stránky
K. Skleničky jsou též na pomlouvání, Já se též nemusím stydět. Odvedl jsem dost práce jak
pro obec tak pro TJ. Nikdy jsem z toho neměl ani korunu ba naopak, co mě to stálo svých
peněz. A nelituji toho, protože pro obec budu žít do smrti a nemusím o tom mluvit jako p.
Šípek, dělej si akce, jaké chceš, my kteří až moc dobře známe Tvoji osobu, jak se v akcích
vyžíváš, hlavně když to někdo zaplatí. My, co jsme s tebou vyrůstali, víme o tobě své. Byl si
slibotechna a lhář a jím zůstaneš. Že ti Joráskovici věří, je jejich věc. Pokud budeš chtít, rád
půjdu veřejně s tebou diskutovat. A rád pozvu všechny, kde jsi kdy něco nasliboval a nesplnil.

Neschovávám se za anonymy a rád se podepíši a rád budu každému odpovídat.
Bránovák Jaroslav Štiller

Připadáte mi jako zhrzelé milenky!!!

