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Slovo starosty

Rozsvícení stromu

Foto: Lenka Rennerová

Vážení spoluobčané,
od příštího roku dojde k významné změně v třídění odpadu v domácnostech. Hledali jsme
cestu, která bude pro každého z vás ta nejsnazší a přitom vám umožní třídit tak, jak každému
ukládá zákon. Z počátku se určitě objeví nesouhlas s umístěním 4 ks popelnic u jednotlivých
rodinných domů, ale věřím, že komfort třídění odpadu s nádobami umístěnými tak říkajíc až pod
nos, vás nadchne. Zákonodárci uložili všem občanům povinnost třídit a na obcích je tuto
povinnost zajistit. Jinak budou následovat sankce. Je proto nad výsost jasné, že bychom se ani v
budoucnu nemohli pohybovat v současně nastavených mantinelech. Díky vám všem, že
přijmete nový způsob separovaného třídění. Množství vytříděného odpadu, které musíme do
budoucna vykazovat, dokážeme společně naplnit a pomůžeme tak nejen obecní pokladně, ale
to nejhlavnější je ochrana životního prostředí a zachování rozumného a udržitelného rozvoje.
I během této těžké doby se uskutečnily dvě zajímavé akce. Školní sboreček zazpíval u
rozsvícení Vánočního stromu u kostela. Na pétanque hřišti uspořádali vzorní dobrovolníci
Mikulášskou nadílku. Obě akce přivítaly nemalé množství návštěvníků. Dík patří každému
jednotlivci, který se nebál a udělal radost svým spoluobčanům.
Na závěr vám přeji krásný adventní čas, bohatého Ježíška a šťastný a veselý nový rok. A
hlavně hodně zdraví a štěstí pro všechy.

Libor Čvančara
starosta

Strana 2

Zpravodaj Dolní Branné

Číslo 4/2021

Informace Obecního úřadu
Provozní doba POŠTY PARTNER o Vánocích
Čtvrtek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 12. 2021
27. 12. 2021
28. 12. 2021
29. 12. 2021
30. 12. 2021
31. 12. 2021

-

8:00 - 13:00
8:00 - 10:30, 13:00 - 16:00
8:00 - 13:00
8:00 - 10:30, 13:00 - 16:00
8:00 - 10:30, 13:00 - 16:00
8:00 - 10:30

Uzavření obecního úřadu o Vánocích
Ve dnech 23. 12. 2021 až 2. 1. 2022 bude Obecní úřad v Dolní Branné uzavřen.

Vánoční bohoslužba
se uskuteční v dolnobranském kostele sv. Jiří 24. prosince 2021 od 15:00 hodin.
Tradiční obecní akce se uskuteční podle aktuální epidemiologické situace.
Včas o nich budeme informovat prostřednictvím mobilního rozhlasu,
webových stránek www.dolnibranna.cz a obecní vývěsky.

Vydavatelem tohoto čtvrtletníku je Obec Dolní Branná
Adresa vydavatele: 543 62 Dolní Branná 256
IČO:00277738
Reg. číslo: MK ČR E 22438
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Nový systém sběru tříděného odpadu v Dolní Branné
Děkujeme, že pečlivě třídíte a že se s námi společně zapojíte do nového systému „door to
door”. S ohledem na novou legislativu v oblasti životního prostředí, na avizované omezení
skládkování komunálních odpadů a dále i skutečnost nárůstu cen svozu a likvidace komunálních
odpadů, obec Dolní Branná zavádí pilotní projekt „sběr odpadů od domu“ („door to door“), který
sníží množství odpadů ukládaných na skládku, a naopak zvýší objem recyklovatelného odpadu.
Tento systém je zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu, poplatek
nyní zůstává ve stávající výši 200 Kč osoba/rok.
Kdy bude svoz plastů, papíru a bioodpadu od domu zaveden?
Systém sběru tříděných odpadů (plastů, papíru a bioodpadu) bude zaveden od 01. 01. 2022.
Do čeho tříděné odpady budeme odkládat?
Tříděné odpady se budou ukládat do těchto nádob: papír (černá nádoba 240 l s modrým víkem),
plasty a PET lahve (černá nádoba 240 l se žlutým víkem), bioodpad (hnědá nádoba 240 l), směsný
komunální odpad (stávající plechová popelnice 110 l).
Kde a za jakých podmínek mohu tyto nádoby na tříděný odpad obdržet?
Nádoby na papír, plasty a bioodpad na základě smlouvy o výpůjčce se občanům zdarma dováží k
domu. Občané obdrží výzvu k dostavení se na obecní úřad a podepsání smlouvy o výpůjčce.
Na stávajících sběrných místech na tříděný odpad zůstávají pouze nádoby na bílé a barevné
sklo. Pouze u Kulturního domu a prodejny potravin COOP budou kontejnery i na plast a papír. U
Kulturního domu je také světle šedá nádoba na jedlé tuky a oleje z domácností, do této popelnice
se ukládá olej v uzavřené plastové nádobě, např. v PET lahvi. Drobný elektroodpad je možné
odložit do zelené popelnice ve vestibulu obecního úřadu. Od nového roku se PET lahve a
tetrapaky odkládají do nádob na plasty, již nebude samostatný pytlový sběr těchto odpadů. Dále se
třídí drobný kovový odpad z domácností do šedých pytlů, které lze vyzvednout na obecním úřadě.
ORGANIZACE SVOZU:
směsný komunální odpad: 1 x za dva týdny (stávající popelnice 110 l) STŘEDA (ruší se týdenní i
kombinované vývozy)
plasty: 1 x za měsíc (nádoba 240 l) STŘEDA
papír: 1 x za měsíc (nádoba 240 l) STŘEDA
bioodpad: 1 x za dva týdny od dubna do října (nádoba 240 l) ÚTERÝ
Na webových stránkách obce www.dolnibranna.cz a v obecní vývěsce bude
uveřejněn aktuální svozový kalendář, který je přílohou i tohoto zpravodaje.
Také připravujeme „Odpadové okénko” na webových stránkách s aktualitami
ohledně nového systému třídění odpadu a zajímavými odbornými články.

Pro bezproblémový vývoz je třeba nádoby ke svozu umístit před dům v podvečer před
svozovým dnem, aby je svozová ﬁrma (Severočeské komunální služby) mohla svézt.
Věříme, že tento systém sběru tříděného odpadu bude v naší obci správným krokem!
Pokud budete mít jakékoliv dotazy,
kontaktujte obecní úřad na tel. čísle 499 421 385
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Trenér desetiletí
V úterý 21. září 2021 se konalo v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové slavnostní
vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec desetiletí Královéhradeckého kraje. Hodnotily se jejich
úspěchy na sportovním poli mezi sezónami 2010 až 2019. Na podiu se střídaly oceněné kolektivy
sportovců i jednotlivci od mládežnických kategorií až po dospělé. Ocenění předávali čelní
představitelé kraje, mezi jinými i starosta Vrchlabí Jan Sobotka, který mohl být náležitě pyšný,
protože v hlavní kategorii získali ocenění 4 sportovci z Vrchlabí. Na desátém místě se umístila
biatlonistka Lucie Charvátová, na pátém místě rychlobruslařka Karolína Erbanová, třetí byl
biatlonista Michal Krčmář a vítězkou se stala snowboardcrossařka Eva Samková. Na podiu mimo
jiné zaznělo i to, že na začátcích sportovní kariéry těchto osobností se vždy podílel, ať už jako
trenér nebo učitel, Aleš Suk z Dolní Branné. Pan Suk byl vyhlášen na druhém místě v kategorii
Trenér desetiletí, takže i naše obec měla na tomto slavnostním večeru zastoupení. Gratulujeme!

Novinky z muzea
V roubence č.p. 1, kde vzniká unikátní
Podkrkonošské muzeum lyžování, nyní ﬁrma
NK Design dokončuje výstavní expozici ve
spolupráci s projektanty a hlavním aktérem
panem Alešem Sukem. Slavnostní otevření
muzea v Dolní Branné se plánuje začátkem
příštího roku.
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Šedesátileté vzpomínky
tehdejších dolnobranských šampiónů
Bývala to na sklonku šedesátých let partička školáků, kteří se oddávali tréninku na běžkách.
Matadoři a trenéři – Pepík Malínský senior a Fanda Hanuš před 6 desítkami zim vedli, připravovali a
učili školáky místní trojtřídky. Trénovalo se 2 x týdně – vždycky v úterý a ve čtvrtek. Lyžařské
rejdiště hnedle nad školou v bývalém školním sadu.
A kdože to v dávnověku klasické lyžařiny v Dolní Branné bral rozum a najížděl kilometry na
úzkých prkýnkách?? Jirka Renner, Zdeněk Zevel, Mirek Novotný, Franta Novák, Láďa Nožička,
Jarka Buchar, Čoža Hoﬀmann, Jarda Plecháč, Láďa Holubec, Marta Bedrníková, Vlasta
Nožičková, Zdena Malínská, Joska Malínský junior, Viktor Vaníček…Býval to houf. Mazák všech
mazačů a dolnobranský trenér J. Malínský se po skončení reprezentační kariéry obul s nadšením
do řemesla trenérského a ještě dlouho aktivní závodník Franta Hanuš mu byl k ruce. Tenkrát se
mistrovství republiky žactva nejezdilo, vrcholnými podniky zimy bývaly krajské přebory. A kraj
hradecký – to byla špička! Závodníků a klubů habaděj…Jilemnice, Vítkovice, Rokytnice,
Harrachov, Studenec, Martinice, N. Paka, Jičín, Lomnice, Špindl, Vrchlabí, Horní a Dolní Branná,
Černý Důl, J. Lázně, Trutnov, Babí, Žacléř, M a V. Svatoňovice, Dvůr Králové, Pecka, Police,
Machov, Úpice…
A do toho mumraje vlétli Maliňákovi hoši a děvčata s bravurou budoucích přeborníků. Na
dokumentární momentce sledujeme předávku štafety mladších žáků na 1. úseku. Bylo to v zimě
1962 a štafetu Sokola Dolní Branná rozbíhal Čoža Hoﬀmann, ještě mu v době přeborů nebylo
jedenáct. Byl to běžec s výbornými funkčními dispozicemi. Mezi téměř dvaceti družstvy se přiřítil do
předávacího území suverénně
první, na trať kilometrové distance
poslal Jarku Plecháče. Dolní
Branná vedla a slovutní trenéři
soupeřů – Vašek Mečíř, Česťa
Kožíšek, Standa Dlouhý, Slávek
Štefan, Mirek Hejnyš si mohli hlavu
ukroutit, jak dolnobrenčáci ujíždějí
s o u p e ř ů m . Ti t u l k r a j s k ý c h
přeborníků ve ﬁniši potvrdil Jarda
Buchar, tehdy nejlepší mladší žák
místního oddílu / a po kom to tedy
Lucka Bucharová zdědila?!/
Na čerstvém sněhu se tenkrát startovalo na jilemnickém stadionu před kabinami, přebíhala se
silnice a okruh pokračoval po pastvinách pana Šaldy zpátky na lyžařskou trať, lemující atletickou
dráhu hřiště.
Tým Hoﬀmann, Plecháč, Buchar udělal trenérům, rodičům i všem fanouškům běhu na lyžích v
obci radost přenáramnou a kluci byli vlastně průkopníky mládežnického lyžování ve vsi. V
současnosti na jejich úspěšnou pecku navazuje třicítka jejich vnoučat pod fanglí Spolku lyžařů
Dolní Branná. Dobrý vítr, závoďáci!
Aleš Suk
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Lyžařský spolek v Dolní Branné
Třiadvacet děvčat a kluků se účastnilo seriálu Poháru královéhradeckého kraje v přespolních
bězích lyžařů. Všichni v barvách domácího Spolku lyžařů Dolní Branná. Každý čerpal v napínavých
bězích všech kubatur z absolvované přípravy pod vedením trenérského sexteta / K. Hoﬀmannová,
B. Forbelská, V. Vaníčková, A. Blažejová, V. Vaníček, A. Suk/. Někomu odpovědnost nedovolila
šlencnout ani jeden trénink, a, bohužel našli se tací, kde tréninková docházka připomínala noty na
buben. Mrzí to všechny trenéry, kteří jako jedni z mála za svou práci s dětmi ve volném čase
nedostávají ani halíř, natož korunu. To mnohé z okolních klubů své
licencované i amatérské kouče pravidelně vyplácejí, a nejsou to částky
zanedbatelné. Tím chci podtrhnout model činnosti našeho spolku, kde si
vše děláme svépomocí a veškeré výdaje, spojené s tréninkem,
závoděním, společnými akcemi, regenerací hradíme z prostředků od
svých partnerů, úspěšných grantů a příspěvků krajského svazu lyžařů.
Ještě připomínka, že veškeré členstvo platí jen lyžařskou známku
celoroční, která kromě jiného garantuje pojištění proti úrazu. Tudíž jako
každoročně, je naší milou povinností poděkovat všem našim partnerům,
kteří nám ﬁnančně pomáhají a jejichž ﬁremní loga zdobí závodní
kombinézy běžců a běžkyň Spolku z Dolní Branné. Jsou to – Obecní úřad
Dolní Branná, Kampa Marynka, Potraviny Blažej, P-Truck V. Pitrmuce,
Řeznictví Vaníček a syn, Stavebniny Krkonoše L. Kučery, V. Šimek, Babič a
syn, Telefony Stránský, Argo Hytos, Restaurant Kozí Plácek, Autoelektrika
Jebavý, DD Real Dědek.
Než vraťme se k výsledkům, celkovým, krajského poháru. To jsou dílčí úspěchy, na kterých lze
poznat dispozice, strukturu přípravy a stavět na
kvalitně budovaných tělesných vlastnostech s
ohledem na eventuální další sportovní trénink a
výkonnost v dorosteneckém a juniorském věku.
Tak, jak to lze dokumentovat na příkladu
bývalých svěřenců – M. Kubištové, M.
Čermákové, I. Janečkové, L. Bucharové, D.
Matouše, R. Skalického, P. Michla, E. Samkové,
M. Krčmáře, L. Charvátové a dalších.
V letošní etapě podzimního trénování si
houfec našich lyžařů dal záležet v některých
případech až na 7 přespolácích, což už je slušná
porce. /dařilo se osmi z nich, kteří brali pódium do 6. místa celkového pořadí/. Vítězství v seriálu patří
běžcům – Honzovi Harcubovi, Anitě Blažejové, Róze Havlíčkové, Zuzce Vaníčkové, druhý skončil
Marek Rieger, na třetí příčce zářily Terka Kotyková a Markéta Tošovská. Čtvrté místo patří Kátě
Havlíčkové. Pro pořádek sumarizujeme pořadí – v závorce za jménem, všech zúčastněných členů
našeho spolku: Vaníček V./8./, Suková R./8./, Harcuba M., Havlíček J., Pavlišta Š./všichni 9./,
Jiránek F./10./, Havlíčková A../11./, Svoboda M. a Piták M. /oba 12./,Jiránek V./16./, Feslová S. a
Koudelka A./oba 17./, Fišková E./19./, Hofmanová J./20./, Školudová K./23./ Tak to je náš účet.

Strana 7

Zpravodaj Dolní Branné

Číslo 4/2021

A k lyžařské tradici, kterou je dobře oprášit a připomenout si ji, jednoznačně přináleží pořádání
závodních podniků všeho druhu. Běžecké lyžařské přebory, terénní krosy. Ty jsme letos pořádali
dvakrát. Vloni při pandemické pauze jsme nestihli vystřihnout první ročník Memoriálu Ládi Nožičky,
tak jsme letos dali červnovou ouverturu a na podzim přispěchali s druhým ročníkem pro nové
žactvo. Mezi oběma běhy už školu v Branné opustili lídři – Vaníčková, Šimůnková, Havlíček,
Forbelský, při jejichž účasti by medailí bylo safraportsky víc, přesto dolnobranští školáci
nepropadli. Bronzová pozice ve výřadu medailových úspěchů všech zúčastněných podhorských
škol zdobí nastupující generaci budoucích šampiónů naší vísky.
Pořadí škol podle počtu medailí v druhém ročníku Memoriálu Ládi Nožičky:
1.

ZŠ Horní Branná

4 zlaté

2 stříbrné

2 bronzové

2.

ZŠ Dolní Lánov

2

3

1

3.

ZŠ Dolní Branná

2

2

0

4.

ZŠ Lánov

2

1

1

5.

ZŠ Podhůří

0

3

3

6.

ZŠ Kunčice

0

0

1

7.

ZŠ Černý Důl

0

0

1

Proto v závěru sportovního fejetonu parafrázujeme první sloku lyžařské písně, proslavené v závěru
třicátých let v republice československé:
„Vzhůru do hor kamarádi, už nám napad bílý sníh, ať se mládí vydovádí, na sněhu a na lyžích.“
Aleš Suk
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Hasičský podzim
Po návratu z Jihlavy byly před námi prázdniny. Normálně míváme v tu dobu tréninkové volno.
Protože se ale celé jaro nic moc nedělo, řekli jsme si, že se budeme scházet pořád. Alespoň ti, co
nevyrazili někam na dovču. Výletovali jsme po okolí, pěšky nebo na kole.
V půlce srpna už jsme to rozjeli zase naplno. Čekal nás závod „ Arnultovické 60", poslední prázdninovou neděli v Hostinném. Přípravkář Adam Jiránek bral 7. místo, v kategorii mladších kluků byl
Vojta Jiránek na 6. místě a Kryštof Lang na 10. místě. Zlatem se v mladších holkách blýskla Náťa
Hendrychová. Se svou „dětskou“ kariérou se do Hostinného přijely rozloučit, druhým a čtvrtým
místem, Léňa Forbelská a Klárka Řídilová.
11. září byl na pořadu dne Libňatovský pohár.
ZPVéčko, jako příprava na to okresní, a štafeta
dvojic. Krásné počasí i trať, tak děti mohly vyrazit do
ZPV. Měli jsme po jedné pětičlenné hlídce mladších i
starších. Pětice mladších to dotáhla na 3. místo.
Starší si, díky skvělému běhu a skoro bezchybném
plnění (kromě pár nesestřelených terčů), doběhli pro
zlato. Při štafetě dvojic se pořadí téměř prohodilo.
Mladší zlatí a starší tedy až čtvrtí.
Začátek října a nám začíná nová sezóna šedesátkování. Už tradičně v Horním Lánově. No a jak jsme
dopadli? V přípravce byl 6. Ondra Gregor a 8. Kuba Prokýšek. Mladší holky, Áďa Havlíčková, Náťa
Fryntová a Verča Jebavá, se seřadily na pátém až sedmém místě. V mladších chlapcích byl čtvrtý
Vojta Jiránek.
Hned za týden tu byl ten pravý Závod požární všestrannosti. V Arnultovicích byla nachystaná parádní a
pořádně náročná trať. Jen na prvním půl kilometru to
bylo převýšení skoro 100 metrů. Tentokrát jsme měli
připravené v obou kategoriích dvě pětičlenné hlídky.
Bohužel v mladších nás zasáhla marodka, tudíž jsme
ráno z přeživších narychlo seskládali alespoň jednu.
Daň si to vybralo hlavně při zdravovědě, kdy si chvíli
před startem musely děti zvyknout na novou úlohu,
kterou musely náhle plnit. Popasovaly se s tím srdnatě
a doběhly na pěkném pátém místě. Starším se moc
nevyvedla střelba, naštěstí se na ni nedařilo téměř
nikomu. Také se nám tam tentokrát vloudila jedna chybka v požární ochraně. Ale zachránil to opět
bezkonkurenčně nejlepší běh. A tak to dalo na krásné druhé místo.
A to by bylo pro letošní rok, co se závodění týče vše. Jak to na začátku roku se vším vypadalo
hodně bledě, užili jsme si nakonec až až. Ještě přišly na řadu nějaké odměny, ale o těch třeba
příště, ať mám co napsat do příštího zpravodaje.

Za SDH Ctirad Řídil
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Střípky ze školy a školky
Andělské zvonění v MŠ
Druhá adventní neděle je za námi a Mikuláš se svou družinou obešel už všechny děti. My jsme si
s dětmi Mikuláše udělali trochu dříve. V pátek 3. 12. se celá školka proměnila v peklo plné čertů a
zároveň v nebe plné bílých andílků. Děti v maskách celé dopoledne soutěžily v čertovských disciplínách, musely projít pekelnou dráhu, hrály si a dováděly, zpívaly vánoční písničky a tančily, a dokonce stihly vytvořit andílky a čerty z papíru. Paní učitelky převlečené za čerty a andílky děti celým
dnem provázely a na závěr je obdarovaly dobrotami. V letošním roce se sice ve školce neukázal
pravý čert, anděl ani Mikuláš, ale i přesto si to všichni
parádně užili.
Vánoční těšení
Ve škole i ve školce se konaly velké přípravy na Den
otevřených dveří a vánoční trhy. Škola je krásně vyzdobena a vánoční atmosféru dolaďují výrobky, které jsme chtěli
Vám dospělákům předvést a nabídnout. Natáčíme video,
kde bychom alespoň tímto způsobem ukázali, co naši žáci
i děti ve školce umí. Chtěli jsme Vám ho před Vánocemi
promítnout místo zakázané besídky. Nakonec si netroufneme ani na to a posíláme jen fotograﬁe z
našeho snažení. Přejeme všem budoucí časy bez stresů, zmatků a nemocí.
Odkaz na slibované video najdete na webových stránkách školy:
www.zsdolnibranna.cz v sekci NOVINKY - U BERUŠKY
Jana Hrušková
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Mikuláš v Dolní Branné
4.12.2021 odpoledne ožila Louka pro všechny generace v Dolní Branné sousedským
mikulášským setkáním pro malé i velké.
Pro děti byly připraveny „sportovní“ aktivity jako například skákání v čertovském pytli nebo
chůze na čertových kopytech. V tvořícím koutku si děti mohly vyrobit lucerničky nebo drobné
ozdoby na stromeček. Na zahřátí byly nejen ohně, ale i čaj či teplé nápoje pro dospělé.
Mikuláš s čerty a andělem dorazili i s nadílkou, poctivě kontrolovali plnění čertovských úkolů a
vyslechli si nejednu básničku či písničku.
Chceme touto cestou poděkovat všem za účast a hlavně všem, kteří přispěli, aby se odpoledne
vydařilo – byla zábava, mělo se co rozdávat, jíst a pít.
V hlavních rolích: Mikuláš, čerti a anděl
Nadílka ……………………………..Obec Dolní Branná a Klubíčko
Dobroty a špekáčky………………..Klubíčko a ﬁrma „Řeznictví u Motyčků“ z Valteřic
Dílničky………………………………Lucka Čermáková
Výprava a kulisy…………………….Lucka a Lukáš Zikešovi, Kuželovi, Slávek Radoň
Scénář a režie……………………….Anička Radoňová Pilgrová a Markéta Čejpová
Těšíme se na další setkání
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VRCHLABÍ
Milí přátelé,
jsem rád, že Vás opět mohu pozdravit prostřednictvím vašeho zpravodaje. Radostnou zprávou je, že
jsme s Boží pomocí začali opravovat kostel svatého Jiří. Začínáme střechou, která je v havarijním stavu
a velmi opravu potřebuje. Čerstvou novinkou je, že máme přislíbenou pomoc i na další rok od našich přátel
z Německa – z Českoněmeckého fondu budoucnosti, ale musíme k tomu opět dodat naši spoluúčast.
Dárci, kteří chtějí na opravu přispět, mohou tak učinit například posláním ﬁnančního daru na číslo účtu:
1096022339/0800 a do poznámky pro příjemce je třeba napsat: dar na opravu střechy. Na požádání rádi
dárcům vystavíme potvrzení o přijatém daru. Srdečně děkuji všem, kdo se na opravě jakkoliv podílejí.
Vnímám a vážím si podpory vedení obce, pana starosty a jeho úžasného týmu.
Protože nám Bůh nabízí plnou náruč pomoci a požehnání, je možnost si nechat požehnat dům nebo
byt. Svěříme tím sebe i své blízké do Boží ochrany. Kdo máte zájem, dejte mi vědět, abychom si domluvili
vhodný termín. Adventní i vánoční čas je k tomu vhodný. Každoročně pořádáme také sbírku trvanlivých
potravin pro chudé a hladové. Nabídněme pomocnou ruku a přinesme trvanlivé potraviny (těstoviny,
rýži, konzervy, sladkosti) do kostela či na faru, odkud je předáme potřebným. Rozdělme se s těmi, kteří
mají hlad.
Vánoční svátky, které nám připomínají narození Ježíše Krista - Spasitele světa, s sebou přináší
možnost, abychom se zamysleli nad smyslem našeho života. Narození Krista byla tak významná událost,
že se od té doby začal počítat nový letopočet. Bůh se stal člověkem, abychom my měli otevřenou cestu do
nebe. Vánoce jsou krásné tím, že se můžeme vzájemně obdarovávat, ale že se také necháme obdarovat
Bohem. Do nového roku 2022 Vám přeji pevné zdraví duše i těla, dobrou náladu, hodně dobrých přátel a ať
na ně máte čas. Na setkání s Vámi se těší
Jiří Šlégr
Zveme Vás:
PROSINEC
putování sošky Pražského Jezulátka po rodinách
neděle 26. 12. – Svátek Svaté rodiny – Vrchlabí, 9:00, obnova manželských slibů
čtvrtek 30. 12. - zpívání koled při svíčkách – Špindlerův Mlýn, 19:00
pátek 31. 12. – mše svatá, Vrchlabí - 16:00
sbírka trvanlivých potravin pro chudé
LEDEN
čtvrtek 6. 1. – Tříkrálová bohoslužba u kaple sv. Františka – Špindlerův Mlýn, 15:45
pondělí 17. 1. – poutní mše svatá ke sv. Antonínovi poustevníkovi - farní kaple, Vrchlabí
úterý 18. 1. – pátek 21. 1. – Týden modliteb za jednotu křesťanů, 18:00
Kostel sv. Vavřince, Vrchlabí - online vysílání: každá neděle od 9:00 https://farnostvrchlabi.weebly.com/

(Kromě adventních nedělí, kdy jsou rorátní bohoslužby při svíčkách od 7:00)
Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
24. 12. 2020 pátek 15:00 – Štědrý den (půlnoční) - vigilie Slavnosti Narození Páně
01. 01. 2021 sobota 16:00 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
08. 01. 2021 sobota 16:00 – Svátek Křtu Páně
Během zimního období (od 15. 1. do Velikonoc) nebudou v kostele sv. Jiří pravidelné mše svaté. V
tomto období všechny srdečně zveme na sobotní bohoslužby s nedělní platností na vrchlabskou faru do
vytápěné kaple od 17:00. Sledujte, prosím, aktuální zprávy na vývěskách nebo webových stránkách
farnosti, kde jsou uvedeny aktuální informace.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí, tel.: 731 645 349
kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Kdybychom čekali na setkání s ideálem, strávili bychom celý život v čekárně. Dino Serge

Zpravodaj Dolní Branné
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let

70 let

David Jiří
Remsová Petra
Kučerová Štěpánka
Martinů Jana
Tejml Pavel

55 let

Bílková Věra
Horák Oldřich
Paškevič Vladislav
Horáček Jiří
Voráček Jiří
Kalenská Stanislava

Jirků Jiří

75 let

60 let

Havlíčková Drahomíra
Radoň Josef

Marksová Jana
Kuželová Irena
Brázdová Eva
Chlumová Jasněna
Radoň Jindřich

80 let
Vejnarová Eliška
Soukupová Hana
Hrnčířová Vlasta

65 let

81 let

Bárta Kristian
Babičová Iva
Kotyková Helena
Bártová Věra
Suková Vlasta
Bílková Vlasta
Jiránková Soňa

Šurina Josef

87 let
Stránská Margita

89 let
Janusová Jana

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.
Pokud si některý z občanů nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu
do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Narození:

Úmrtí:

Novozámský Henoch
Hampl Radek

Mejsnarová Lidmila

Šťastné a spokojené svátky vánoční,
mnoho štěstí a pevné zdraví
v novém roce 2022
Vám přejí
Obecní úřad a zastupitelé obce

