
Dolní Branné

 

Březen 2016         Číslo 1

Opravená silnice - Foto Vacek

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

do rukou se Vám dostává první číslo nového dolnobranského zpravodaje. 

Přeji všem, kteří se starají o příspěvky a náměty, aby se jim dařilo vás svými zprávami 
zaujmout. Doufám, že pan Vacek, hlavní garant kvality zpravodaje a šéfredaktor, se bude dál těšit 
dobrému zdraví. Spolupráce s ním mě mnohému naučila a za spoustu věcí jsem mu vděčný. Ve 
zpravodaji budete dostávat aktuální informace o společenském dění a událostech, které se v obci 
chystají a o pravdivém hodnocení jejich průběhu. 

Samozřejmě rádi přivítáme i aktivitu od Vás. Stane-li se z čtenáře dopisovatel, rozhodně to 
časopis obohatí.  

Přeji Vám všem krásné jaro a spoustu zajímavých chvil s novým periodikem.

Libor Čvančara
starosta obce

Projekt úprav 
prostranství před 

školou

Dokumentace je k 
nahlédnutí na Obecním 

úřadě.
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Události příštích týdnů

Vydavatelem tohoto čtvrtletníku je Obec Dolní Branná
Adresa vydavatele: 543 62 Dolní Branná 256  IČO:00277738    Reg. číslo: MK ČR E 22438

V sobotu 23. dubna se koná v Kulturním domě od 20 hodin 
pouťová taneční zábava

Pouť ke sv. Jiří v Dolní Branné - 24. 4. 2016

V neděli 24. 4. 2016 v 11:00 zveme na poutní mši svatou do kostela svatého Jiří v 
Dolní Branné. Jelikož je svatý Jiří patronem skautů, skautek, vlčat a světlušek, těšíme 
se, že při této bohoslužbě budeme svědky obnovy skautských slibů. 

O hudební doprovod se postará skupina Petach ze Špindlerova Mlýna. V 
doprovodném programu se můžete těšit např. na vystoupení dětí z místní Základní 
školy a chybět nebudou ani tradičně dobré koláčky. 

Pro poutníky jsou připraveny „Kartičky poutníka“, do kterých mohou letos poprvé 
účastníci získat i razítko z Dolní Branné. Účast přislíbil starosta Libor Čvančara. Ať už 
připutujete z blízkého či dalekého okolí, těšíme se na Vás!

V sobotu 29. dubna v 18 hodin vystoupí v Kulturním domě se 
svým koncertem populární duo Eva a Vašek

V sobotu 30. dubna v podvečerních 
hodinách se u fotbalového hřiště uskuteční

pálení čarodějnic a lampionový průvod

V neděli 1. května se opět uskuteční tradiční nostalgický průvod
Sraz u hasičské zbrojnice v 10 hodin

V pátek 6. května uspořádá Základní a mateřská škola v 
Kulturním domě od 16 hodin besídku ke Dni matek

Dne 10. května od 16 do 16:15 hodin se u 
Kulturního domu uskuteční

sběr nebezpečného komunálního odpadu

Základní a mateřská škola Vás zve 27. května odpoledne na 
fotbalové hřiště 
na dětský den
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Setkání dříve narozených - 15. března 2016

Maškarní bál - 19. března 2016
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Milí spoluobčané,
než započne sportovní sezóna našich hasičů, mám pro Vás několik informací ze zimního období. 

Sdružení Hasičů v Dolní Branné je nositelem nejen sportovního a požárního, ale i společenského života v 
obci.

Přidali jsme se ke škole a vypomohli s velmi úspěšnou vánoční besídkou. Nabídli jsme Vám pečené 
„sejkory” - doufám, že těm, kteří si je dali, chutnaly a tak zakoupený smažící tál byl dobrý nápad a osvědčil se.

 Hned po vánočních svátcích jsme uspořádali výroční valnou hromadu sboru, což je top akce pro 
naše členy. Formální jednání schůze zpestřilo vystoupení dětí ze školy. Dále se představily děti sportovního 
družstva s úspěchy v uplynulém roce. Následné občerstvení ve formě smaženého kuřecího řízku s pečeným 
bramborem dovršilo jejich spokojenost a o to nám mimo jiné také jde. Dospělí si pochutnali na hovězím 
guláši s knedlíkem a já doufám, že byli všichni spokojeni. A tak než nastal večer, dostali jsme odměnu v 
podobě transparentu od našich členů s poděkováním „DĚLÁTE TO DOBŘE DĚKUJEME“. A mohli jsme 
pokračovat v tanečním večeru za poslechu hudby pana 
Červeného. 

Další akcí byl hasičský ples, návštěvnost na našem 
plese je díky profesionální hudbě James Band z Hradce 
Králové úctyhodná. Kulturní dům nebyl naplněn jen občany 
naší obce, ale převážně občany okolních obcí včetně 
našich přátel - členů hasičů z Kunčic a Podhůří. Uvidíme, 
zda se povede uspořádat letní ples a návštěvnost vás, 
občanů Dolní Branné, povýší tuto akci na společenskou 
tradici letního tanečního večera.

Naši členové se nějakou měrou podílí na organizaci 
řady dalších akcí. Pálení čarodějnic, prvomájový průvod, 
Den dětí, letní ples a další. 

Čeká nás :  14. května   silová soutěž TFA u Učíků 
ve Vrchlabí, 
Okrsková soutěž 28. května v Kunčicích nad Labem,
11. června Okresní soutěž ve Dvoře Královém nad Labem,

11. června fotbalové odpoledne žen v Horní 
Kalné. 

Mladé hasiče čeká spousta dalších 
soutěží: Přebor v šedesátkování okresu 
Trutnov, celostátní postupová soutěž Plamen, 
Poháry starostů v požárním útoku, pohár 
okresního sdružení, uzlovka a Závod v Požární 
všestrannosti a několik soutěží dospělých.

Do toho údržba  sportovního náčiní, 
požární techniky a zázemí hasičské zbrojnice - 
jak vidíte, je toho moc a to vše skloubit s   
rodinným životem a zaměstnáním jde jen velmi 
těžko. Ovšem daří se nám to, jsme parta 
obětavých členů - někdy i celých rodin a jedinou 
odměnou je povedená akce plná spokojených 
lidí. Stejně tak i máme radost z mnoha našich 

sportovních úspěchů, hlavně těch dětských.
Na závěr mám prosbu - zúčastňujte se společenských akcí a přijďte nám fandit na naše soutěže a my  

budeme vědět, že naše činnost má nějaký smysl.
Hezké jaro vám za SDH Dolní Branná přeje Josef Jiránek ml 

  

Co se děje u hasičů v zimě
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Soustředění ekologické výchovy a lyžování,

 29. 2. – 4. 3. 2016 Benecko, hotel ŽALÝ
Pedagogové: Jana Hrušková, Marie Pólová, Radka Šolcová, Sylvie Možišová

Další dospělí pomocníci:  Lenka Rennerová, Radek Kúřil, Tomáš Votoček

Třída: 3., 4., 5. – 27 žáků z Dolní Branné a 17 z Batňovic

Pondělí: Ráno - od školy jsme vyrazili objedna-

ným autobusem již v 8 hodin ráno a v 8:30 byli na 

Benecku. Více než 50 pořádných zavazadel a 50 párů 

běžek museli dospěláci nejdříve přeložit do terénního 

vozidla, které nás vyvezlo až k hotelu, a poté zavazadla 

vynosit 4 poschodí. 

Dopoledne - ubytování, vycházka na běžkách, 

kontrola výzbroje a výstroje, rozdělení dětí do druž-

stev. Nejlepší družstvo – Sukovci z Branné, Součci z 

Batňovic a Maruška Pólová se po Krkonoších proháněli v 

bílých kulíšcích. Záviděli jsme jim nejen čepice, ale hlav-

ně to, co umí. 

Odpoledne - běžky – běžecké tratě v okolí Benecka , rozdělení dětí do 3 družstev, zdolávání 

terénních nerovností, sjezdy a výstupy. 

Večer - přednáška JAKUBA FIŠERY studenta VŠ 

obor aplikovaná ekologie na téma lesní zvěř. Beseda, promí-

tání, znalostní soutěž

Úterý: Ráno – rozcvička, úklid pokojů, hygiena, sní-

daně ve formě švédského stolu, která stojí za malou zmínku 

- na výběr děti měly: rohlík, chléb, vařené vejce, volské 

oko, teplou šunku, uzeninu, palačinky, krupicovou kaši, koláč, 

kuličky nebo müsli s mlékem, mrkvový salát, jogurt, jam, 

čaj, mléko, kakao. 

Dopoledne – přednáška pracovníka ZOO Dvůr Králové 

pana Hejnyše na téma „Historie zoo a její současnost“ s promítáním. 

Před obědem - pěší vycházka směr vrchol hory Žalý. 

Tohoto dopoledne se zúčastnila i 1. a 2. třída naší školy, 

které za námi přijely na exkurzi. V tento okamžik byl na 

horách celý náš pedagogický sbor (Jana Hrušková, Marie 

Pólová, Ivana Mejsnarová, Alena Černá a Jiřina Klinerová) 

spolu se všemi žáky školy (ti nemocní asi záviděli). A protože 

tento rok bylo sněhu pomálu, děti si ho zde opravdu vychut-

naly. Nechyběly ani krásné výhledy do kraje. 

Odpoledne – běžecké lyžování ve družstvech na běžeckých tratích směr Rovinka (podle družstev 

5 až 14km) Na fotografiích jsou vždy děti z Branné i z Batňovic a to ze dvou 

důvodů. Do družstev byly rozděleny podle lyžařského umění bez ohledu na školu, 

ale hlavně proto že se setkávají každý rok a stali se z nich kamarádi. Ani mezi 

učitelkami a ostatními dospělými nedělají rozdíl. Moc se nám to líbí. 

Večer – návštěva a přednáška náčelníka HORSKÉ SLUŽBY KRNAP pana 

Brožka ( o historii, Ředitel – náčelník Horské služby ČR,o.p.s., Mgr. Jiří Brožek) 

současnosti a práci horské služby.

Středa: Ráno – rozcvička v mlze. 

Dopoledne – výuka, před obědem - běžky – zlepšování běžecké techniky, 

jízda bez hůlek, terénní nerovnosti, hry na sněhu, 

Odpoledne – běžky – příprava na závody, výlet na Rovinku a dále k chatě 

Tereza (7 až 15km). 

Večer – rozdělení dětí do skupin a realizace 3 aktivit: sauna, výtvarné 

aktivity – malování na balónky, sloh – Po stopách Yettiho, tematické křížovky a 
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omalovánky o horách, zpívání s kytarou - Radku, děkujeme!

Čtvrtek: Ráno – zase učení, ale aspoň nemusíme sedět v lavicích a když se podíváme z okna-

....je to prostě krása a domů nechceme....

Dopoledne - přednáška pracovníků KRNAP – Ing. Dan Bílek a Ing. Klára Máslová – aktivní dílny 

a hry se zaměřením na ekologickou výchovu, promítání, soutěže, poznávání zvuků zvířat, povídání o 

životě ježka – živý ježek mezi dětmi. 

Odpoledne – závody na běžkách. 

Večer – vyhlášení výsledků závodů, diskotéka a zhod-

nocení celotýdenního bodování chování žáků, úklidu pokojů a 

dobrých skutků, pomoci kamarádům a hlavně toho, co se 

děti za celý týden naučily. Věřte, že toho samy vyjmeno-

valy pěknou řádku.

Pátek : Úklid, balení, poslední výjezd na běžkách, 

rozloučení s Beneckem, odjezd a poslední foto – bez 

komentáře     

O závodech bylo už mnoho fotek a text od Aleše Suka v Dobrákovi. Tak bych dala jen symbolic-

kou zmínku, za povídání o horách -  např.:

Soustředění žáků školy Dolní Branné bylo vylepšením jinak nevydařené lyžařské zimy. Stejně 

tak byly v ohrožení závody podkrkonošských škol na běžkách, které se letos nemohly pro nedo-

statek sněhu konat na Bakově, a tak jsme byli rádi za upravené tratě ve Vrchlabí. Branská škola 

na nich 17. února vybojovala krásné druhé místo. Předčili nás pouze vrchlabští sportovci ze ZŠ 

nám. Míru. Doufejme, že další zimy se již umoudří a my budeme mít více času a lepší podmínky 

na pořádné trénování.       Za všechny účastníky: PaedDr. Jana 

Hrušková
Dovětek redaktora:
Jsem pedagog – důchodce a už delší dobu sleduji zdejší základní školu. Obdivuji práci zdejších učitelek s 

dětmi i pro děti a to byl důvod ke zveřejnění programu soustředění školy na Benecku, který dokumentuje jeho 
modernost a pestrost vzdělávání i obětavost dospělého doprovodu. Děláte to dobře – milé kolegyně! 

Vacek
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Připravuje se velká publikace o Dolní Branné
V roce 2015 obecní zastupitelstvo schválilo a roku 2016 uzavřel Obecní úřad v Dolní Branné 

smlouvu o přípravě rozsáhlé publikace o dějinách Dolní Branné. Vzhledem k výjimečnosti tohoto 

rozhodnutí a rozsahu přípravy této publikace stojí před jejími autory nelehký úkol vypátrat nejen v 

archivech, knihovnách a muzeích v České republice, ale rovněž i v zahraničí všechny dostupné 

informace o této obci. Na publikaci se budou podílet autoři, kteří mají zkušenosti s přípravou 

vlastivědných publikací. Jsou jimi PhDr. Vlastimil Málek a PhDr. Ondřej Vašata z Muzea 

Podkrkonoší v Trutnově, Mgr. Jiří Louda z Krkonošského muzea ve Vrchlabí, Mgr. Aleš Suk z 

Dolní Branné a Mgr. Roman Reil ze Státního okresního archivu v Trutnově.  

Předpokládáme, že kniha by mohla vyjít tiskem v roce 2018, měla by mít okolo 250 stran a 

doplněna bude nejen starými fotografiemi, historickými dokumenty jako jsou plakáty, mapy, 

plány nebo archiválie, ale také vzpomínkami a dokumenty novými po roce 1945 

od dosud žijících místních obyvatel. 

Prosím tedy všechny ty, kteří by mohli poskytnout pro 

přípravu této publikace nej en vlastní vzpomínky, ale 

také fotografie nebo jiné archivní nebo muzejní 

předměty, aby se ozvali Obecnímu 

úřadu v Dolní Branné panu starostovi 

nebo přímo Státnímu okresnímu archivu v 

Trutnově (sídlo v Komenského ulici 

čp.128 za pivovarem, telefon 499 829 411 nebo 605 

226 067, e-mail: roman.reil@seznam.cz). Zapůjčené 

fotografie a dokumenty si naskenujeme a majitelům v pořádku vrátíme. 

Všichni, kteří do publikace přispějí významným dokumentem, 

fotografiemi nebo vzpomínkami budou poté uvedeni s poděkováním autora 

v knize a obdrží jednu publikaci zdarma. Žádoucí jsou hlavně fotografie z výstavby a oprav 

významných budov a objektů (továrny, mlýny, škola, školka, nákupní střediska, kostel, křížky, 

kaple, apod.), z činnosti spolků a místních organizací (hasiči, fotbalisti, hudební skupiny, atd.), 

významných společenských akcí (oslavy různých výročí, odhalování a oprava pomníků, 

návštěvy významných osobností, školní oslavy, atd.) nebo z výjimečných událostí (povodně, 

požáry, sněhové kalamity, autonehody, vichřice a polomy po nich, otevření železnice, počátky 

dopravy, první autobusy, atd.). 

Autoři publikace se budou snažit „dovést“ publikaci až do roku 2017 a zmapovat tak nejen 

minulost, ale také přítomnost obce, včetně současných fotografií a dokumentů. Společně s 

místními by tak mohlo vzniknout dílo, které bude sloužit nejen obyvatelům Dolní Branné, ale také 

například Obecnímu úřadu jako reprezentativní dar návštěvníkům obce. Kniha bude určena 

nejširší veřejnosti a měla by být nejen zdrojem poučení o zajímavé minulosti, ale také dokladem o 

bohaté přítomnosti budoucím generacím.

Mgr. Roman Reil, odpovědný redaktor publikace   
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Naši jubilanti

V tomto čtvrtletí oslavili svá 

životní jubilea tito občané:

50 let
Hanková Marie

Zběhlík Petr
Mikšík Roman

55 let
Pavlíček Radovan

Sedláček Josef
Koberová Milena

Jirotová Iva

65 let
Kerl Petr

Vydrová Vlasta
Chlum Miloslav
Kostka Bohumil
Jiránková Věra

Bucharová Ludmila
Kučerová Milena
Kovářová Eliška

70 let
Střížek Jaroslav

Sacherová Jaroslava
Holý František
Kordová Marta

75 let
Kučerová Marie

Srnová Jana
Matoušek Hugo

81 let
Hamanová Marie

Chládková Ludmila
Sůra Robert

84 let
Mejsnarová Lidmila

86 let
Lukeš Josef

Kloboučková Miluše

Pokud některý z občanů si nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu

 do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Narození Hátlová Aneta

Vyoralová Aneta

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.

Sobota  23. 4. 2016  ve 14.30  Sokol Kruh
Sobota   7. 5. 2016  v 17.00  Sokol Horka
Sobota  21. 5. 2016  v 17.00  Sokol Zálesní Lhota
Sobota  4. 6. 2016  v 17.00  Sokol Rovensko B
Sobota  18. 6. 2016  v 17.00  SK Studenec B

Kdy na fotbal v Dolní Branné

Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití
 jarních a poutních dnů 

Obecní úřad a zastupitelstvo obce
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