
Dolní Branné

 

Červen 2016         Číslo 2

Rekonstrukce silnice (foto Rennerová)

Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

za okny léto, tedy alespoň dnes 22.6., děti se těší na prázdniny, dospělí na dovolenou... 
v obci žijeme rekonstrukcí silnice do Vrchlabí a zahrady u školy.

Obě stavby budou finišovat na podzim, ale už teď se rozhoduje o jejich úspěšném a 
včasném dokončení.

Práce na silnici probíhají bez výrazných zádrhelů a předpokládáme, že bude vše 
opraveno nejenom včas, ale i s určitou časovou úsporou, kterou všichni přivítáme. Šikovný 
stavbyvedoucí pan Ondra Koza dokázal zorganizovat práce na křižovatce u COOPu a díky 
tomu zkrátit o 14 dní stavební práce oproti harmonogramu. Zato patří jemu i celé firmě 
obrovský dík. Situace na zadních cestách, kudy se prokousávala auta na Horní Brannou, byla 
opravdu neudržitelná. Můj dík patří i všem, kteří museli zvýšenou dopravu přetrpět. Je jasné, 
že to omezilo jejich zaběhlý rytmus, ovšem výsledek v podobě opravené hlavní silnice a 
chodníků určitě potěší všechny „dolnobrančáky“.

Děti jdou na zasloužené prázdniny a na školní zahradě proběhnou změny, které se 
neodehrály možná od dob vybudování školy. Projekt od firmy Grafic pod vedením ing. Georgi 
Kirjakovského, vdechne prostranství novou podobu. Děti budou využívat zahradu 
odpovídající standardům a potřebám dnešní doby. Zároveň věřím, že naše školní zahrada 
bude v následujících letech ozdobou celé Dolní Branné.

Všem přeji klidné léto, sluníčka a vláhy tak akorát a hlavně zdraví...

Libor Čvančara
starosta obce
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Změna ceny vody
S platností od 1. července 2016 dochází

ke zvýšení ceny vody
3na 28,- Kč/m

Rekonstrukce  silnice
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Koncert  Eva  a  Vašek  -  29.  4.  2016

1.  MÁJ  -  1.  5.  2016



Strana 4              Číslo 2Zpravodaj Dolní Branné

Co se děje u hasičů 

   Tak jako každý rok, i letos nás čekalo první soutěžní klání v Radvanicích. Jeli 
jsme si vyzkoušet, jak dobře jsme natrénovali vázání uzlů. Míša Petříková a Ája 
Radoňová si vyuzlovaly 2. a 3. místo, což jim dohromady zajistilo zlatou medaili v 
družstvech. Mezi vedoucími se Ája Jiránková provázala na 5. místo.

   První letošní závod v „šedesátkování“ se uskutečnil 23. 4. v Malých 
Svatoňovicích. Svůj první závod postříbřil Kryštof Lang z přípravky. Mladší dívky mají 
zkušeností dost a dokazují to. 1. Ilča Plecháčová, 2. Klárka Řídilová, 3. Bára Srnová, 7. 
Léňa Forbelská a 9. Déňa Radoňová. Mladší kluci se tentokrát do elitní desítky nedostali. 
Starší dívky: 2. Ája Radoňová, 3. Míša Petříková, 5. Míša Zimová, 6. Verča Radoňová, 7. 

Káťa Svobodová a 8. Renča Moravcová. Ve starších chlapcích nás reprezentoval pouze Vašek Kúřil a 
odvezl si stříbro.

   7. 5. nás soutěž zavedla do Jaroměře, kde startovaly děti i ze 
Slovenska. Velmi tvrdá konkurence dorazila z Prahy a z Ostravy. A na 
výsledcích to bylo znát. V přípravce si své debuty odbyli Verča Jebavá a 
Vojta Jiránek, na 16. a 11. místě, což je na poprvé velmi pěkné. Mladší 
dívky se ničeho nezalekly ani tady. První byla Klárka Řídilová, Ilča 
Plecháčová na 6., Léňa Forbelská 9. a Bára Srnová na 10. místě. Mladší 
kluci se do desítky nedostali, ale nutno podotknout, že u nich to bylo, co 
se konkurence týče, asi nejhorší. Starší holky se umístily také až za 
desítkou. Bylo to zapříčiněno hlavně tím, že byly zkušebně povoleny 
nové půlspojky na hadice, tzv. rotty. S těmi se bude oficiálně moci běhat 
až od příští sezony. My je zatím nemáme, tak holky běžely s klasickými „dynkami“. Rotty jsou daleko 
rychlejší, proto takové umístění . Největší smůlu měl Vašek Kúřil, který si po pádu z kladiny udělal malý výlet 
sanitou do náchodské nemocnice. Naštěstí se první prognózy na polámané rameno nepotvrdily, a tak jsme 
si ho mohli cestou domů vyzvednout.

   Že hasiči nejsou žádná „mejdla“ se ukázalo hned příští týden. Vašek, nedbaje 
doporučení lékařů, odhodil ortézu a ještě potlučený s námi vyrazil do Hajnic na Pohár 
starosty. Soutěžilo se ve štafetě dvojic, 4x 60 a v požárním útoku. Mladší si celkově 
vybojovali stříbro. Starší se umístili na 4., 2. a 2. místě a získali zlatý putovní pohár.

   Hned následující den se tamtéž konala letošní předposlední soutěž „60“. 
Jelikož se nám moc nevydařilo počasí a byla 
pěkná zima, závody byly pouze jednokolové. 
Kryštof Lang se umístil na čtvrté příčce a do 
desítky se tentokrát probojoval Vojta Jiránek 
devátým místem. Vítězství si zopakovala 
Klárka Řídilová, následována druhou Ilčou 
Plecháčovou, pátá byla Léňa Forbelská. 
Stejně tak pátý byl i Kuba Jiránek. 3. Renča 

Moravcová, 4. Alča Řídilová a 5. Náťa Hanušová coby starší 
dívky. No a opět stříbrný Vašek Kúřil. Tentokrát nebyl jediný náš 
zástupce. Spolu s ním se rozhodl konečně na závodech pokořit bariéru Martin Jirko. Povedlo se a byl z toho 
i slušný výsledek.

   28. 5. se konala okrsková soutěž v Kunčicích. V obou dětských kategoriích jsme měli po dvou 
týmech. A ty otevíraly i uzavíraly výsledkovou listinu. Byla to zároveň i první soutěž dospělých. Naše ženy 
vyválčily, i přes problém s prasklou hadicí, 3. místo. Stejně tak na tom byl i B tým mužů, A tým se umístil na 5. 
místě.

   Bouře v podání mladšího týmu přišla při okresním kole PLAMANE 4. a 5. června v Úpici. Po 
našem podzimním bakovském ZPV, šli mladší do závodu z druhého místa. Po zahřívacím útoku CTIF, se 
umístili rovněž na 2. místě. Následovalo vítězství ve štafetě CTIF, štafetě dvojic i 4x 60 a ukončilo to první 
místo v požárním útoku. Nemohlo z toho být nic jiného než celkové zlato.

  Za SDH Ctirad Řídil
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STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Školní rok nám pomalu končí a je čas se poohlédnout za vším, co jsme zvládli. Učení je 

samozřejmostí a děti se těší na zasloužené prázdniny. Kromě učení naše škola i školka zapojuje děti 

do dalších aktivit, kterých opravdu není málo. Pro zajímavost vkládáme přehled naší činnosti za 

poslední 3 měsíce:

DUBEN

13. 04.	 	 ZŠ – Projekt Cestou necestou - Výlet ŠD do Měsíčního údolí 

18. 04.	 	 Divadlo v tělocvičně školy pro všechny děti

22. 04.	 	 ZŠ - Den Země - Oslava a soutěže ve škole

24. 04.	 	 ZŠ - Vystoupení žáků v Kostele sv. Jiří od 11,00 - 3. a 5. třída

29. 04.	 	 MŠ a ZŠ - Čarodějnice - oslava v kostýmech ve škole a školce

KVĚTEN

06. 05.	 	 MŠ a ZŠ - Besídka pro maminky - všechny děti ze školky i školy 

11. 05. 		 ZŠ - Cestou necestou – Pěší výlet do Kněžic 

16. 05.	 	 ZŠ - Literární dílna v Batňovicích - žáci 3. a 5. třídy 

27. 05.	 	 MŠ a ZŠ - Den dětí - na fotbalovém hřišti

ČERVEN

01. 06. 		 ZŠ - Akademie skupiny Oliver -  celá ZŠ

07. 06. 		 ZŠ - Atletický víceboj ve Vrchlabí - pro vybrané sportovce 3, 4. a 5. třídy

09. 06. 		 ZŠ - Přírodovědná exkurze - naučná stezka parkem pro vybrané žáky 

09. 06. 		 ZŠ - Běh harteckou alejí pro vybrané sportovce

17. 06. 		 MŠ - Výlet na STARÉ HRADY 

20. 06. 		 ZŠ - Projekt  Cestou necestou - Noc pod stanem - 

24. 06.	 	 ZŠ - Sportovní den školy s vycházkou na Bakov

28. 06.	 	 ZŠ - VYSVĚDČENÍ - Poslední vyučovací den a rozdání vysvědčení

29. 06. - 30. 06.	ZŠ - Dvoudenní výlet do Havlovic 

K tomu připočtěme bohaté aktivity a závody lyžařského a hasičského kroužku a musíte uznat, 

že se dolnobranské děti opravdu nenudí. 

Přejeme všem pěkné léto.  Těšíme se na novou školní zahradu a na nové prvňáčky. 

Za školu a školku v Dolní Branné – Jana Hrušková
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Poslední mazání na Bakově
Tradicí poměrně unavený zvyk zakončit závodní sezónu veselím a také dobrým truňkem, oprášili dol-

nobranští lyžaři ve svém areálu na Bakově zdařile a velkolepě.
 Navzdory nevlídnému počasí vládla ve všech komnatách lyžařské boudy uvolněná, slavnostně bujará 

pohoda. Mazání si užilo 44 závodníků, rodičů, sourozenců, trenérů; kdy po zhodnocení podzimního a zim-
ního soutěžení si otevřeli trenéři srdíčko a předali pomyslné žezlo šéftrenéra letos angažované „novicce“ 
Katrině Hoffmannové. Napěchovaný salonek v prvním patře boudy aplaudoval všem závodícím běžkyním 
a běžcům, reprezentujícím sport v Dolní Branné. Knižní odměny, věnované top závodníkům obecním úřa-
dem a lyžařské vosky pro ostatní, osobně našim nadějím předávala česká reprezentantka v biatlonu Lucie 
Charvátová. Následovala půlhodinka, vyplněná dotazy a odpověďmi, kořeněná autogramiádou budoucí 
olympioničky. Lucka se s námi rozloučila po hodinách rozhovorů a vzpomínání na své začátky, spěchajíc 
dohánět školní povinnosti studentky liberecké univerzity.

Rámcově jsme si vyslechli a potvrdili plán na závodní rok 2016/17, který počítá, při očekávané sněho-
vé mizérii na začátku prosince s přípravou starších na severu ve Švédsku; v partě se probralo i zapojení 
budoucích závoďáků /Mejsnar, Kalenský, Šimůnková, Tejmlová…/ a také jsme popřáli kvalitní přípravu a 
růst výkonnosti Natále Hanušové. Ta od září nastupuje do sportovní třídy do vrchlabské základky na 
Náměstí Míru.

Vrcholem lyžařského pikniku se staly dostihy vstupu nových členů do Lyžařského spolku při ZŠ a MŠ v 
D. Branné, jak zní od prosince 2015 náš nový oficiální titul. V lanaření nových členů hrál prim předseda 
spolku Radek Kúřil, neúnavně hecující a plnící palubu dolnobranského lyžařského škuneru dalšími a další-
mi plavčíky. Nakonec jich podala žádost o přijetí plná desítka, takže spolek skijáků v obci čítá téměř čtyřicít-
ku duší.

Abychom připomněli ceněné výsledky nejenom našich „bažantů“, ale i odchovanců, dovolujeme si 
shrnout pro čtenáře zpravodaje ty nejlepší,  které s hrdostí vybíráme: minižákyně ročníku narození 2008, 
K. Havlíčková a K. Moravcová strávili na běžkách první sezónu, leč přesto se opakovaně dostávaly do první 
desítky výsledkových listin. Oba hoši kubatury 2007 ukázali, že jejich výkony se mohou posunout pořádně 
vysoko, Šimon Raszyňski byl v krajském poháru 5., Toník Babič 15., s jistotou vedl v poháru podkrkonoš-
ských škol, kde ho od triumfu odpáralo zbloudění v poslední části tratě. Jejich vrstevnice Tereza Kotyková a 
Róza Zálabská braly v KP 12. resp. 9. místo, když Tereze se dařilo v Polsku, kde byla na kilometrové distan-
ci mezi prvními pěti. Nejlépe se dařilo nejmladším žákyním ročníku 2006, v první desítce absolutního pořa-
dí krajského poháru byla Ilona Plecháčová stříbrná, Klára Řídilová bronzová, Bára Srnová 4. a vyhrála 
mezinárodní závod v Polsku, Lenka Forbelská 5. v kraji a 2. v Polsku. Mladší žákyně N. Hanušová obsadila 
v krajském žebříčku 18. místo. Míša Zimová je v kraji 2. Nejlepší výsledek její kariéry se zrodil na MČR, kde 
obsadila s oddílovou štafetou 5. místo. Další odchovankyně Zuzka Zálabská a Míša Petříková dominovaly 
v biatlonu Olympiády dětí a mládeže ČR, kdy se Zuzka stala v rychlostním závodě olympijskou vítězkou, 
Míša byla 6. a společně byly ve štafetě děvčat 4. Skvělých výsledků dosáhl Adam Matouš, studující spor-
tovní gymnázium; stal se dvojnásobným mistrem republiky, nově je zařazen do reprezentačního družstva 
juniorů. Na Světové olympiádě mládeže v Norsku 11. a 14. místem potvrdil pozici nejlepšího českého 
běžce ve své kategorii.

Další lyžařskou sezónu zahajujeme ve víře, že…nás neopustí zdraví,…že nás neopustí partneři – 
obecní úřad, Kovo Hrubý, Stavebniny Krkonoše, Truck P, Kampa, Babič a syn, Vaníček a synové,…že 
nepromažeme,…budeme zase nahlas cinkat, zkrátka a dobře, že nám stále bude foukat Dobrý vítr!!!

Aleš Suk
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70 let sportu v obci -  kapitola 3.
Rozlet činnosti – tréninků, cvičení a závodění nabývá pět roků po válce nevídané tempo; zvolení výbo-

ři a cvičitelé se tumlují jako o život! Pod taktovkou starosty Františka Kučery jsou do nových funkcí zvoleni – 
jednatelem bratr Václav Jiříček, pokladníkem pošťák Hynek Ježek, revizory účtů Karel Vaníček a Vítězslav 
Mečíř. Místonáčelnicí je Jana Mečířová. Stávající členové výboru Sokola jsou potvrzeni: Jan Vaníček jako 
místostarosta, náčelníkem František Janata, členy výboru zůstávají nadále sestra Anna Davidová a bratři 
Stínil, Hejnyš a Novák František. Na výroční schůzi  je vyzvednut úspěch divadelního kusu „Maturita“, kde 
ve svých rolích zářily sestry Davidová a Mečířová.

V čele fotbalového odboru Sokola budou bratři František Novák a Milda Zuzánek. Jelikož hráči kopa-
né mají velký nedostatek rekvizit /míče, kopačky…/, uvolňuje výbor Sokola částku 10000,-KČ na nejnutněj-
ší potřeby. Sokolské cvičitelské lekce základní tělesné výchovy pro tři stupně 
žactva jsou stanoveny na úterý a pátek pod vedením bratří Josefa Malínského, 
Františka Janaty a J. Ritze. Dorostence cvičí H. Ježek a muže K. Vaníček. Žáky-
ně převzaly pro cvičební hodiny v pondělí a ve středu sestry učitelka Emílie Krát-
ká, Jiřina Hanušová /Malínská/, V. Košťálová. Dorostenky má na starosti sestra 
Jiřina Lukešová /Hanušová/ a ženy duo Doležalová a Mečířová. Pingpong trénu-
je se v pondělí, ve čtvrtek a v sobotu, kapitánem je Pepík Malínský, vedoucím 
Vojta David a Jiřina Lukešová.

Pohlížíme li dnešníma očima na cvičební frmol původního sálu za Jiránkovým hostincem, bylo to 
úžasné – volná byla jen neděle /hrávalo se divadlo/, jinak mnohahodinové využití cvičebního sálu v zimě a 
při nepohodě žáky, dorostenci a dospělými každodenně – to dnes bohužel neplatí. Jednatel Jiříček 
obzvláště vřele děkuje počinu místního hasičského sboru, zajišťujícímu požární hlídky při kulturním progra-
mu zdarma!

13. března 1950 v dolnobranském sále Sokola hostuje divadelní spolek „Kolár“ z Jilemnice. Výnos z 
vystoupení dosahuje téměř čtyř tisícovek. Jednota pořizuje další pingpongový stůl a 25 míčků. Poručík 
Oldřich Zuzánek navrhuje postavit závodní dráhu kolem fotbalového hřiště a kurtu na volejbal. Velkým poli-
tickoorganizačním aktem podzimu 1950 je nařízené splynutí ČSM se Sokolem. Sestra E. Krátká, jsa člen-
kou obou korporací, přednesla na společné schůzi návrh, kterým slibovala zapojení členů ČSM jak do 
práce na poli tělesné výchovy, tak do práce kulturní. Její prohlášení bylo přijato přítomnými potleskem.

Do vedení dorostenecké složky se nově uvolil profesor Arne Novák, praktiku-
jící na gymnáziu ve Vrchlabí později na ITVS v Praze. Odbíjenkáře čeká dokončení 
dvorce, aby mohli zahájit pravidelnou přípravu. O rok později můžeme v činnosti 
sokolů spatřit pronikání politických „štěků“ do jejich dosavadní devadesátileté čin-
nosti apolitické. 22. ledna 1951 sestra vzdělavatelka Kubíková pronáší referát k  27.   
výročí úmrtí V. I. Lenina. Tady začínají stíny nad nejmohutnější, nejorganizovanější 
a nejčilejší organizací našich sportovních dějin, která dnes, po 60 letech, znovu zvol-
na nabírá dech.

Další lyžařské závody Sokola jsou proponovány na 4. 
února a vypsány ve všech disciplínách – běhu, skoku, sjezdu a 
slalomu. Běžecké trasy vyměří se startem na hřišti kvintet brat-
ří – Milda a Frantík Novákovi, Antonín Zevel ml., F. Janata a 
Oldřich Zuzánek. Ceny pro borce v jednotlivých kategoriích 
měl na triku pošťák Ježek. Na závodech se vybíralo dobrovol-

né vstupné do kasy Víti Mečíře. Obstarání startovních čísel bylo svěřeno Janu Vaníč-
kovi a holiči Nožičkovi. Renomovanými časoměřiči byli Arne Novák, Jan Šimůnek st., 
Vilém Stínil. Na kontrolách mrzli bratři Ludvík Vaníček, Milda Novák a František Kuče-
ra. Atrakce v průběhu lyžařských přeborů zajišťoval cukrář Václav Mejvald. Hlavním  
občerstvovatelem byl hostinský F. Novák.

Aleš Suk
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá 

životní jubilea tito občané:

50 let
Cigl Libor

Kučera Tomáš
Mečíř Jan

Nagyová Věra
Paulů Milan
Peška Aleš

55 let
Kouba Zdeněk

Machačka Vladislav
60 let

Fiedlerová Vladimíra
Kliner Radoslav
Pačesná Hana

65 let
Bartošová Vlasta

Hoffmann Ladislav
70 let

Doviczinová Dana
Forbelská Helena
Jiránek Jindřich

Vejnarová Jaroslava
75 let

Jančíková Marie
Soukup Vladimír

Střížková Miloslava
81 let

Ciglová Zdeňka
Hamroziová Marie

Pokorná Irena
82 let

Stínil Stanislav
83 let

Hanušová Anna
84 let

Schwarzerová Margita
85 let

Janus Vladimír
86 let

Doležalová Anna
Zběhlíková Emílie

87 let
Hejnyšová Vítězslava

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 Poloprutský Vojtěch

HoffmannTheodor

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

Úmrtí: Soukup Miroslav

Frydrych  Václav

Dětem přejeme hezké prožití 

prázdnin plných slunce, tepla a 

pohody, dospělým přejeme příjemnou 

dovolenou.

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce
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