Dolní Branné
Červen 2018

Číslo 10

Jaro v Dolní Branné (Foto Vacek)

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dětem školou povinným začínají zasloužené prázdniny. Ale i my, dospělí, se většinou chystáme
na nějakou dovolenou. Přeji všem, aby následující měsíce přinesly krásné počasí a všechno
proběhlo k Vaší spokojenosti.
Obec úspěšně dokončuje rozestavěné projekty. Hřiště u hřbitova bude připravené na začátek
školního roku. Máme štěstí, že v naší škole se paní učitelky nebojí pohybu a vedou k tomu i děti.
Proto se jim určitě bude sportovní hřiště hodit. Dále nám schází dostavět tělocvičnu, rozšířit kapacitu
školy, školky, jídelny a máme na spoustu let v sektoru "vzdělávání a pohyb" nainvestováno.
Dokončuje se zateplení a rekonstrukce hasičárny. V samém centru obce nám vyrostla krásná
stavba. Kvalitní projekt a dobře odvedené řemeslné práce vyčarovaly opravdu krásnou, funkční
budovu, která bude ozdobou obce.
Jeden projekt je čistě ekologický. Po dokončení přečerpávací stanice a kanalizačního řadu, bude
obec mít téměř všechny budovy ve svém vlastnictví napojené na čistírnu odpadních vod.
A nakonec č.p.1. Začátkem července začne zpětná montáž roubení. Jeho skutečný stav byl
bohužel horší, než předpokládal průzkum. V současnosti jsou opravené sklepy a v zadním traktu
vzniká přístavba. Věřím, že i tato roubenka bude nejen ozdobou obce, ale vzhledem k jejímu využití i
důležitým místem pro rozsáhlý spolkový život u nás. Stejně tak se stane důkazem, že občanům
Dolní Branné není lhostejná nejen současná podoba obce, ale mají vztah i k její historii.
Na závěr Vám všem přeji ještě jednou hodně štěstí, klidu a příjemné léto...
Libor Čvančara
starosta obce
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Informace Obecního úřadu
Změny v autobusových spojích
Ke dni 29. června 2018 dochází k několika drobným úpravám v jízdních řádech autobusů na
trase Dolní Branná – Vrchlabí a zpět.
Směr Dolní Branná – Vrchlabí
Spoj v 5:26 z Hostinného je zrušen.
Spoj v 7:19 z Horní Olešnice odjíždí z Dolní Branné o 2 minuty dříve a jezdí jen od 2. 7. do
31. 8. 2018!!!
Spoj v 7:24 z Hostinného je zrušen.
Spoj ve 14:04 z Hradce Králové pojede až od 3. září s odjezdem z Dolní Branné již ve 13:49
hodin.
Je zaveden nový spoj ve 22:30 hodin na trase Vrchlabí – Dolní Branná – Horní Branná –
Jilemnice – Vrchlabí s příjezdem do Vrchlabí ve 22:52 hodin.
V sobotu a v neděli spoj z Hradce Králové mění odjezd z Dolní Branné ze 14:31 na 15:07 hodin.
Směr Vrchlabí – Dolní Branná
V období od 2. 7. do 31. 8. jede nový spoj do Dolní Kalné v 6:35 hodin.
V pracovních dnech jede nový spoj ve 22:17 na trase Vrchlabí – Dolní Branná – Horní Branná –
Jilemnice – Vrchlabí s příjezdem do Dolní Branné ve 22:30 hodin.

Součástí zpravodaje je příloha s nově vydanou
Obecně závaznou vyhláškou o odpadech č. 1/2018

Sběrný box na použitá drobná elektrozařízení
je umístěn v přízemí budovy Obecního úřadu, kam je možné odkládat elektroodpad např. drobné
domácí spotřebiče (mobilní telefony, toustovače, klávesnice, myši a ostatní elektrozařízení, které
se do sběrného boxu vejdou), baterie, CD, DVD, kompaktní zářivky, tonery.
Do sběrného boxu nelze odkládat diskety, VHS a žárovky.

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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Vítání občánků

První letošní Vítání občánků se uskutečnilo v pátek 25. května 2018 v zasedací místnosti
Obecního úřadu. Přivítali jsme Evu Koudelkovou, Hanu Horákovou, Jaroslava Chalupníka, Elišku
Noskovou, Tobiase Braunsteina a Martina Drážného.
Malou slavnost zpestřilo vystoupení dětí ze zdejší Základní školy.
Dětem i rodičům přejeme mnoho spokojenosti v dalším životě.
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Ohlédnutí za končícím školním rokem
Končí školní rok a my se ohlížíme za vším, co se povedlo (i nepovedlo). Tím nejdůležitějším jsou
samozřejmě známky na vysvědčení, které v sobě mají schovanou celoroční práci dětí i učitelů, ale i
předchozí přípravu z mateřské školy. Radostněji už vypadá i školní zahrada, která se letos konečně začíná
zelenat, a děti si v ní spokojeně hrají, odpočívají, ale i posilují svoji fyzičku.
Součástí školní práce bývají i mimoškolní akce ve škole i ve školce. Naše škola se v tomto ohledu
pyšní bohatými aktivitami, které nejsou povinné a nekonaly by se bez ochoty a pozitivního přístupu učitelek
k dětem a ke svému zaměstnání. Mnoho akcí je také závislých na dopravě, kterou nám v mnohých
případech ﬁnancoval spolek ŠKOLÁK.
Při plánování kulturních i sportovních zážitků vnímáme i názory a přání rodičů. Někteří upřednostňují
klasickou výuku bez výjimečných a ﬁnančně náročných aktivit, druzí jsou rádi, když jejich dětem
zprostředkujeme nevšední zážitky a únik ze všední školní lavice. Pro nás je důležitý kompromis, ale hlavně
splnění a zvládnutí učebních osnov. Každý den mimo školu pro nás znamená dohánění češtiny,
matematiky a angličtiny.
Podívejte se na naše webové stránky (zsdolnibranna.cz), klikněte na „Proběhlé akce“ a posuďte sami,
zda je život v naší škole nudný nebo pestrý. Těšíme se na léto a na další školní rok s novým sportovištěm
nad školou.
Jana Hrušková

Cyklovýlet 5. třídy do Dolní Kalné

MC Donald Cup v Trutnově

1. třída - čtenáři

Exkurze v požární zbrojnici ve Vrchlabí
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Besídka ke dni matek
Tradiční besídka, věnovaná maminkám a babičkám, se konala 11. května 2018. Zaplněný sál
Kulturního domu tleskal nápaditým scénkám dětí mateřské i základní školy, které provedli všichni účastníci s pečlivostí a nadšením.
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Dětský den
Dětský den, který se konal v pátek 1. června, uspořádala Základní a Mateřská škola na fotbalovém hřišti. Pro děti byly
připraveny zajímavé soutěže a úkoly. Počasí se vydařilo, a tak si děti zábavné odpoledne na téma Kovbojové, indiáni
a trpaslíci hezky užily.
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Co se děje u hasičů
Vítej zlatý hattricku.
Na letošním prvním závodním výletě se nám oproti loňskému roku tolik nedařilo. Uzlíky nešly a nešly, spousty
neplatných pokusů a i platné časy daleko zaostávaly za těmi tréninkovými. Něco se ale přeci jen povedlo, takže si
Kačka Havlíčková spolu s Kájou Moravcovou vysloužily druhé místo v družstvech mladších. Simča Jiránková je
napodobila coby starší jednotlivec.
Druhou štací byly „60“ v Malých Svatoňovicích 21. dubna. Top desítku starších dívek
uzavíraly Bára Srnová a Léňa Forbelská. O dvě kategorie níž, se 9. umístil přípravkář
Fanda Jiránek. Bedna vyšla pouze mladším, bronzové Terce Kotykové a zlaté Léně
Votočkové.
Další šedesátkový pokus byl 5. května v Jaroměři. Tam se nejvíce dařilo třetí Léně
Votočkové a bramborovému Vikymu Vaníčkovi.
Náladu jsme si hodně zlepšili 19. května na poháru Hajnického starosty. Štafetu
dvojic a 4 x 60 spolu s požárním útokem děti v mladší kategorii zvládly nejlépe a odvezly si
domů putovní pohár. Starší sice puťák nezískaly, ale skončily těsně stříbrný. Aby Hajnic
nebylo málo, pokračovali jsme druhý den šedesátkami. Vyklubalo se z toho další zlato a
bronz pro Léňu Votočkovou a Terku Kotykovou. Pozlatil se i Viky Vaníček. Šestá místa si odvezly Kája Moravcová a
Klárka Řídilová coby mladší a starší holky. A ještě osmá Náťa Hanušová.
Vrchol letošního soutěžního jara přišel 2. a 3. června na Plameni v Havlovicích, potažmo v Úpici. Sice jsme, vinou
zranění a nemocí u starších, museli jet opět jen s mladším družstvem, ale i tak bylo o co bojovat. Po podzimním stříbru
ze ZPV, přišlo další ve štafetě dvojic. Výborně nám vyšel útok CTIF, který jsme vyhráli. Už ne tak dobré bylo 4. místo v
požárním útoku. Naštěstí se moc nedařilo ani našim nejbližším pronásledovatelům. Další zaváhání přišlo i ve štafetě
CTIF, kde opět čtvrtá příčka umožnila soupeřům stáhnout náš náskok. Úleva přišla po perfektním času na 4 x 60. Bylo
velice nepravděpodobné, že by se před nás dostaly další 4 týmy. Vše nakonec rozseklo počasí. Po vytrvalém dešti byla
disciplína 4 x 60 zrušena a výsledky se nezapočítávaly. Hrozily ještě nějaké trestné body za kroniku. Ale jelikož jsme,
jako skoro už tradičně, vyhráli i nejlepší kroniku, bylo vše jasné. Třetí obhajoba v soutěži Plamen kategorie mladší a
tudíž zlatý hattrick je náš!!!
Za SDH Ctirad Řídil
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Pálení čarodějnic
30. duben 2018
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Hýbete se pro děti

Rok utekl jako voda a celoroční pilné cvičení maminek a dětí z Dolní Branné a okolí přineslo do kasičky
„sportovního fondu lyžařů LSDB“ pěknou částku. Celkem se za sportovní hodiny jumpingu, TRX a HIIT
posilování vybralo cca 55.000 Kč.
Jistě Vás zajímá, kam tyto peníze putovaly a do čeho jsem je investovala.
Sportovní vybavení 4.000 Kč
Příspěvek lyžařům na školní lyžařský kurz 5.000 Kč
Noční lyžařský výlet 1.200 Kč
Aquapark – odměna pro lyžaře 2.000 Kč
Školení 6.000 Kč
Soustředění v zahraničí 36.000 Kč
Soustředění v chorvatském Seline bylo největší letošní
investicí a zároveň největší odměnou pro děti – lyžaře. Tyto děti
celoročně reprezentují naši školu i naši obec na různých
soutěžích. Soustředění jsme pojali jako „týden olympijských
her“. Vymysleli jsme pro děti různé disciplíny – nejen sportovní:
letní biatlon, triatlon, zkouška plaveckých dovedností, stavby z
kamínků, ale také pomoc v kuchyni nebo kolektivní disciplína, při
které se ukázalo, jak skvělou máme partu dětí. Každé ráno
začínalo hodinovým výběhem po okolí. Během dne plnili naši
sportovci olympijské úkoly, posilovali, zdokonalovali se ve vodních sportech a posouvali své fyzické a často
i psychické hranice. Celý týden se vydařil. Všichni byli spokojení a plní zážitků.
Na závěr bych ráda poděkovala všem malým i velkým sportovním nadšencům. Jen díky jim mohu
klubovým dětem dopřát netradiční zážitky, které jsou odměnou za jejich úsilí a lásku ke sportu. Úspěchy,
které děti mají, jsou tou „nej” odměnou zase pro mě.
Během prázdnin nebudeme lenošit. Maminky mohou pravidelně pokračovat ve cvičení, děti v
trénincích. V září se těšíme na nové členy a vám všem za celý lyžařský spolek přeji krásné léto v pohybu.
Katrin Hoﬀmannová - cvičitelka a trenérka
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Noc kostelů

Milí obyvatelé Dolní Branné!
Chci se s Vámi podělit o velikou radost, kterou jsem letos zažil právě u Vás v Dolní Branné
během vydařené akce „Noc kostelů“. V pátek 25. května se otevřel nejen kostel ale i prostory
školy a okolí, abychom zažili hezké společenství a účastnili se celé řady zajímavých aktivit. Velmi
děkuji ženám z „Klubíčka“, protože ochotně a s láskou pomohly uklidit a připravit kostel. Vážím si
také dobré spolupráce s obcí a s místními hasiči. Samozřejmě, že bez skvělé souhry s vedením
školy, učitelským sborem a nasazením dětí, které jako vždy předvedly krásný výkon během
„Jarního zpívání“, by to nešlo. Letos jsme zažili také naučnou stezku a mohli se podívat na ﬁlmový
dokument o P. Stanislavu Skalském, který do Dolní Branné též rád jezdíval. Bylo škoda, že pan
starosta, který tuto akci pečlivě připravoval, těsně před tím onemocněl, a nemohl se jí osobně
účastnit.
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V naší farnosti jsme pro Noc kostelů otevřeli celkem pět kostelů v těchto místech: Vrchlabí,
Dolní Lánov, Dolní Dvůr, Špindlerův Mlýn a Dolní Branná. Já jsem postupně navštěvoval všechna
tato místa a mám upřímnou radost, že se to všude vydařilo. Jen pro Vaši informaci v letošním již
jubilejním 10. ročníku mohli účastníci v celé naší republice navštívit 1509 kostelů a modliteben, kde
bylo připraveno celkem 7304 programů. Věřím, že za rok, kdy bude Noc kostelů v pátek 24. května
2019, se při této akci opět uvidíme.
Dovoluji si Vás ještě co nejsrdečněji pozvat na koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu, který ve
spolupráci s obcí plánujeme na neděli 16. září od 16:00 v kostele sv. Jiří v Dolní Branné. Jsem rád,
že k nám tito skvělí muzikanti přijedou.
Chtěl jsem Vás také poprosit o pomoc s opravou varhan, které jistě patří mezi vzácnosti
kostela sv. Jiří v Dolní Branné. Tento nástroj postavil v roce 1926 Josef Ženatý a Josef Kunt. V
posledních letech se varhany stále častěji používaly nejen při bohoslužbách, ale i při různých
setkáních se širokou veřejností. Protože současný velmi špatný stav varhan již neumožňuje jejich
kvalitní využívání, působí to problémy a návštěvníci kostela si nemohou tento nástroj poslechnout.
Celková oprava je vyčíslena přibližně na 121.000 Kč. Zájemci, 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 varhany. Dárcům na požádání samozřejmě můžeme vystavit
potvrzení o přijatém daru. Pokud se podaří varhany opravit, mohl by být kostel opět plně využíván
také k hudební produkci, což by bylo jistě přínosem pro místní ale i zahraniční hosty. Také během
koncertu Hradišťanu bude možnost tuto opravu podpořit.
Velké díky za pomoc a spolupráci. S přáním pevného zdraví a krásného prožití léta
P. Jiří Šlégr

Zveme Vás do kostela sv. Jiří v Dolní Branné
v neděli 16. září v 16:00

na koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu
Sobotní mše svaté s nedělní platností jsou v letním období zpravidla v kostele sv. Jiří v Dolní
Branné od 18:00. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky na vývěskách nebo webových stránkách
farnosti, kde jsou vždy uvedeny případné změny týkající se času bohoslužeb.
Pravidelné bohoslužby v kostelech naší farnosti:
středa, čtvrtek, pátek: 18:00 – Vrchlabí – kostel sv. Vavřince
sobota:
18:00 Dolní Branná – kostel sv. Jiří
neděle:
09:00 Vrchlabí – kostel sv. Vavřince
11:00 Dolní Lánov – kostel sv. Jakuba
14:00 Špindlerův Mlýn – kostel sv. Petra
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Úsměv je lék, který nestojí nic a navíc nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky.

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

50 let

75 let

Říha Daniel
Kúřil Zbyněk
Vejnar Pavel
Černý Milan

Schubertová Vlasta
Jiránek František

80 let
Sůrová Zdeňka

55 let

83 let

Löbelová Irena
Machačková Lenka
Koubová Miloslava
Mencová Marcela
Kouba Jiří
Šimek Ladislav
Ruttenová Ivana

Ciglová Zdeňka
Pokorná Irena
Hamroziová Marie

84 let
Stínil Stanislav

85 let

60 let

Hanušová Anna

Lánský Vratislav
Klímová Jana

86 let
Schwarzerová Margita

65 let

87 let

Radoňová Olga
Hoﬀmannová Zdeňka
Stránská Jaroslava

Janus Vladimír

88 let
Doležalová Anna
Zběhlíková Emílie

70 let
Veselá Lenka
Moravcová Stanislava
Jirková Jana

89 let
Hejnyšová Vítězslava

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

Úmrtí:

Vraštilová Kateřina

Francová Eva
Pěnička Jaroslav

Příjemné letní prožitky
a mnoho hezkých dojmů
z dovolené
přeje Obecní úřad
a zastupitelstvo

