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Slovo starosty

Foto: Lenka Rennerová

Vážení spoluobčané,
blíží se Vánoce a nový rok 2019. Období, kdy většinou můžeme trochu zvolnit a
rekapitulujeme. Někteří si dávají předsevzetí a doufají, že to v příštím roce dopadne úplně
jinak, než ty roky minulé. Proto přeji všem, aby se Vám vyplnila vyřčená i tajná přání.
Nejdůležitější ze všeho je samozřejmě zdraví, od kterého se všechno odvíjí a bez kterého
se špatně bojuje... Proto je to mé nejdůležitější přání, které posílám Vám všem.
Děkuji voličům, kteří měli tu možnost a byli u voleb. Zastupitelstvo máme pro příští roky
obměněné a omlazené. Je velice dobře, že se zapojili mladí a perspektivní. Chtěl bych
alespoň touto cestou poděkovat i těm, kteří pracovali pro obec, tedy pro Vás všechny, v
předchozích obdobích. Z různých důvodů se rozhodli nekandidovat, případně pouze
podpořili nastupující generaci. Ale každopádně velký kus jejich práce ve vsi zůstane.
DĚKUJI.

Bohatého Ježíška a šťastný nový rok
Libor Čvančara
starosta
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Pořád se něco děje...
Nově vznikající divadelní spolek v Dolní Branné
hledá ženy a muže všech věkových kategorií do ochotnického divadla. Zájemci se
mohou hlásit u paní Anny Pilgrové na Obecním úřadě v Dolní Branné nebo
na emailové adrese dsdolnibranna@gmail.com

Vánoční bohoslužba
se uskuteční v dolnobranském kostele sv. Jiří 24. prosince 2018 od 14 hodin.

Tříkrálové setkání u betléma
se uskuteční v dolnobranském kostele sv. Jiří 9. ledna. 2019 v 16:00 hodin.

Výroční valná hromada SDH
se bude konat 26. ledna 2019 ve 20:00 hodin v Kulturním domě v Dolní Branné.

Plesová sezóna v Dolní Branné
Ples Základní a Mateřské školy
Ples TJ Sokol
Ples Sboru dobrovolných hasičů
Dětský karneval
Maškarní bál

19. ledna 2019
9. února 2019
16. února 2019
2. března 2019
16. března 2019

Setkání dříve narozených
se uskuteční dne 14. března 2019 v 16:00 hodin v Kulturním domě v Dolní Branné.
Také v nadcházejícím čtvrtletí bude pokračovat
pro občany naší obce

bruslení na zimním stadionu ve Vrchlabí
Sledujte vývěsku Obecního úřadu a vysílání obecního rozhlasu.

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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Střípky ze školy
Zamyšlení nad rokem 2018 .
Při pohledu do kroniky nebo výroční zprávy školy se dá na ledacos vzpomínat. Někdy mají víc
zážitků děti, někdy rodiče, někdy učitelky (a to v dobrém i zlém – ne všechny mimoškolní aktivity děti
baví, a když je nebaví, tak žáčci zlobí). Přesto jsou sportovní i kulturní akce důležité a pro zpestření
každodenního učení nezbytné. Když je organizujeme, tak nejradši mimo prostředí školy – při exkurzi
jsou až na výjimky děti pozorné, překvapené a soustředěné. Jako vydařený příklad lze uvést
hvězdárnu v Jičíně nebo 3 dny na Benecku s mnohými aktivitami – např. s bubenickou dílnou. Dětem
ze školky se velmi vydařil projektový den s názvem Adventní setkání a podzimní tvoření. Naopak
nejhůř se s dětmi pracuje v místním kulturním domě. Sál mají v podvědomí spojený s řáděním, lítáním
a křikem. Není divu, schází se tam na sportovní aktivity, na karneval, mohou tam pobíhat a hrát si
třeba, když maminky cvičí. Kdyby se tu konala například divadla a rodiče by museli své děti tišit a krotit,
bylo by vše jinak.
O to víc si vážíme poslední akce, která se konala 7. 12. – ČERTÍ REJ U ŠKOLY. Ne, že by bylo
úžasné počasí, museli jsme trošku zatnout zuby, zato ale vše ostatní bylo prima. Málokdy se shodnou
všichni aktivní občané Dolní Branné a rodiče školy tak, jako tentokrát. Dohromady se daly děti ze školy
a ze školky i rodiče, kteří hojně nosili dárečky na prodej. Zaměstnanci školy a školky se ujali dětského
vystoupení, dílniček pro děti i dospělé, orientačního závodu na školní zahradě a prodeje výrobků ve
vánočním krámku. Do občerstvení se zapojila školní kuchyň, Klubíčko a hasiči – především však
Jiránkovi. Obec vše organizačně zaštítila, Martin Nožička ozvučil (nebo se aspoň pokusil), Lenka
Rennerová fotila. Mnozí, kteří už školu coby studenti dávno opustili, se přišli podívat a nahlédli do
všech tříd i do mateřské školy. Celé odpoledne bylo pěkným rozloučením s končícím rokem. Přejeme
všem klidné Vánoce a pohodu v novém roce.
Jana Hrušková
Fotograﬁe ze setkání najdete na:
https://lenkarennerova.rajce.idnes.cz/vanocni_besidka_7.12.2018/
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Čertí rej u školy 7. 12. 2018

Foto: Lenka Rennerová

Strana 5

Zpravodaj Dolní Branné

Číslo 12

Školáci a lyžaři z Dolní Branné
Školáci a lyžaři z Dolní Branné dělají radost svým příznivcům a jistě i obci. My, kteří fandíme sportu, jsme ve
čtvrtek 11. října kvitovali výsledky a rovněž pojetí sportovního boje na mamutím podniku Běh zámeckým parkem
ve Vrchlabí. Věřte, nevěřte, cílem prosvištělo 422 urputně soupeřících děvčat a hošíků. Z branské školy závodila
skoro polovina žactva, úhrnem jsme jich ve výsledkových listinách napočítali šestadvacet.
Že nebyli jen do počtu, dokumentuje zisk 4 medailí a úhrnem 11 pozic v první desítce
dvanácti kategorií. To je setsakramentsky pádná vizitka řízených i spontánních pohybových aktivit dětí v naší obci. V jejich nadstandardním využívání volného času hrají roli dvě
složky – Sbor dobrovolných hasičů a Spolek lyžařů. Hasiči rozvíjejí v přípravě především
speciální dovednosti a odbornosti, lyžaři staví trénink v přípravném období na všestrannosti a pečují komplexně o dobrou fyzickou kondici
se zaměřením na sílu, vytrvalost, rychlost a koordinaci.
Mezi lyžaři, kteří výkonnostně tvrdili muziku
s medailovými posty, zářili Zuzka Vaníčková, Ema Fišková, Tereza
Kotyková a bronzem je doplnil benjamínek Vojta Jiránek. Mezi desítkou
nejlepších chválíme Lucku Šimůnkovou, Sama Dolanského, Báru
Mejsnarovou, Kláru Tejmlovou, Katku Havlíčkovou, Karolínu Moravcovou,
Jakuba Zemana. Šest, tedy polovina kategorií, mělo obří účast – v cíli
klasiﬁkovali rozhodčí vždy mezi čtyřicítkou a padesátkou běžců.
Výbory a trenéři obou branských korporací patří k několika málo uskupením, které svěřence nejenom nezištně připravují, ale nevybírají od nich pražádné oddílové příspěvky; závodní
materiál se půjčuje grátis, stejné je to se startovným, ﬁnancováním dopravy a jako bonus dětem přispívají slušnou
sumou na letní i zimní soustředění v Česku i za hranicemi. Budiž jim za vše, co pro mládež v obci, za pomoci
sponzorů – Obec Dolní Branná, Kampa Marynka, Stavebniny Krkonoše Kučera, Řeznictví Vaníček a syn, Farmář
Šimek, P Truck Pitrmuc, Autoelektrika Jebavý a syn, Kovo Hrubý, Mobilní telefony Stránský, Babič a syn,
Restaurace Kozí plácek 127 Vrchlabí, vřelý dík.
Bilance a plány 2018/2019. Před nastávající sezónou si členové Spolku lyžařů v Dolní Branné připomněli, co
v uplynulém čase stihli pro mládežnický sport v obci připravit a navíc dumali o tom, co chtějí v příštím roce na
sněhu realizovat. Co je hlavní, máme v naší skijácké korporaci na čem stavět; pět trenérů, vlastně trenérek má
platnou licenci C a A. Vyškolených rozhodčích máme taktéž kvintet, vyřezali, vyčistili a zplanýrovali jsme původní
závodní tratě v délce 2.5 km, vedoucí v přilehlých hájích a lese na Bakově. V nově vysazeném (bohužel listnatém)
lesíku u lyžařské boudy máme zčásti připraven svah se štěpkovou skokanskou dráhou, pořídili jsme kvalitní
závodní výzbroj pro více než dvacítku registrovaných závodníků, přestavujeme ve sklepení OÚ novou a větší
lyžárnu, tiskneme novoročenky pro jedenáct našich sponzorů, připravujeme v součinnosti se školou další ročník,
dnes už tradičních a očekávaných přeborů základních škol „Po stopách dolnobranských mistrů ski”.
Věřte, nevěřte, na tratích na Bakově už závodila v uplynulých letech více než tisícovka školáčků, což je slušná
porce. Jakmile to na hřebenech v dostatečné vrstvě spadne, máme připraveno dojíždějící soustředění na prvním
sněhu pro čtrnáctku nejstarších běžců.
Chceme obnovit osvětlení u boudy tak, aby nejenom naši členové, ale i zájemci z řad veřejnosti si mohli
v podvečer užít pohybu na kratším, tréninkovém okruhu. Pokud by se zdařila realizace nápadu místostarosty
Jiránka juniora nasněžit technický sníh v prostoru u hřbitova, mají děti ze školky i základky v zimě o pěstování
bílých sportů postaráno.
Záměrů a cílů rodičů a dětí našeho spolku věru víc než dost. Díky vedení obce, podpoře mecenášů, aktivitě
dospělých členů spolku víme, že se o osud aktivního hýbání se našich potomků nemusíme obávat, především si
ke zdravému životnímu stylu musí najít vztah a ponořit se do něj s chutí. Pokud se nám alespoň tento atribut
podaří naplnit, nevyšumělo naše úsilí do ztracena. Lyžím zdar!
Aleš Suk
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Sluší se poděkovat...
V těchto dnech je tomu přesně 12 let, kdy jsem nově zvolenému starostovi nabídnul spolupráci při
vydávání obecního zpravodaje. V té chvíli jsem ani v koutku duše netušil, že tato spolupráce bude mít víc
než 40 konkrétních podob Za těchto okolností mi slušnost velí poděkovat za dosavadní spolupráci všem
pracovníkům Obecního úřadu, pravidelným dopisovatelům Zpravodaje – zejména Pepovi Lukešovi, Aleši
Sukovi a dalším, kteří mapovali život a sportovní historii obce.
Netušil jsem, že se v průběhu let má spolupráce rozšíří na řadu dalších graﬁckých aktivit,
souvisejících s vítáním občánků, setkáními důchodců, jubilanty obce a pod. Jsem rád, že tato tradice dále
pokračuje díky ochotě a obětavosti paní Evy Šimůnkové, která velmi rychle zvládla jejich počítačové
zpracování. Sluší se jí tedy za to poděkovat a ohodnotit její současnou práci „kantorsky“ jedničkou s
hvězdičkou.
Sluší se poděkovat i základní škole s jejíž pomocí jsme mohli skupinu občanů naučit pracovat s
počítači. Je škoda, že této mimořádné možnosti nevyužilo více zájemců.
Díky spolupráci s obcí mohu s uspokojením konstatovat, že se mi podařilo
poznat celý katastr obce od „sv. Starosty“ přes Příčnici, Klokočku, Principálek až po
Liščí farmu při tvorbě povinné dokumentace obecních komunikací a mostních
objektů. V tomto případě se sluší poděkovat paní Janě Jirkové, která je „živou
kronikou“ celé obce a její informace katastrálního charakteru byly neocenitelné. Jsem
rád, že na tomto projektu dále pokračuje paní Anna Pilgrová.
Sluší se poděkovat třem milým spolupracovnicím - kronikářkám, že jsem se
mohl podílet na tvorbě obecních kronik a tím vytvořit pro další generace obsáhlý
pohled na dnešní život obce.
Sluší se poděkovat vlastně i řadě dolnobranských, kteří projevovanou sympatií doplnili můj šťastný
pocit, že v mém pokročilém věku mohu prožívat smysluplný život a nejsem odkázán na krmení vrabců v
boleslavském parku.
Bohužel, platí neúprosná životní rovnice podle které každým přibývajícím rokem ubývá značná část
sil. Když se k tomu přiřadí i náročnost cestování mezi Brannou a Boleslaví – i díky Krkonošské automobilové
dopravě, která každým rokem pomalu vymazává Dolní Brannou ze seznamu autobusových zastávek –
stává se cestování stále více příliš únavným. Nezbývá než předat žezlo mladším, být jim ještě nějaký čas
užitečný radou nebo pomocí na dálku.
Závěrem mi zbývá poděkovat panu Liborovi Čvančarovi, který je jako starosta, „strážným andělem“
nad mým konáním po celých 12 let. Jsem hrdý na Dolní Brannou, která každým rokem rozkvétá do krásy a
tak všem dolnobranským přeji „po staročesku“ – aby Vám Hospodin takového starostu zachovati ráčil.
Váš Jaroslav Vacek

Publikace o Dolní Branné
Tým autorů pod vedením vedoucího Státního okresního archivu v Trutnově v těchto chvílích ﬁnišuje
na dokončení rozsáhlé publikace o Dolní Branné, která bude mít celkem 318 stran a množství obrazového
materiálu – fotograﬁí, pohlednic, plakátů, plánů, map, archiválií a muzejních předmětů. Rádi bychom do
knihy také zařadili fotograﬁe spolků nebo významných událostí, které byly nebo jsou pro obec důležité
(povodně, požáry, stavby významných budov, snímky členů spolků, apod.). Prosíme proto všechny
občany o pomoc při shromažďování obrazového materiálu do publikace. Každý, kdo do knihy přispěje
zajímavým snímkem, bude mít v knize poděkování a obdrží po vytištění publikaci zdarma. Fotograﬁe si
oskenujeme a majitelům v pořádku vrátíme. Obracejte se proto na Obecní úřad v Dolní Branné (e-mail:
obec@dbranna.cz) nebo přímo na odpovědného redaktora Romana Reila (e-mail: roman.reil@seznam.cz).
Děkujeme předem.

Roman Reil
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Okénko do světa panenek
Výstava ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2018 v Kulturním domě v Dolní Branné

Foto: Lenka Rennerová
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VRCHLABÍ
Milí obyvatelé Dolní Branné!
Jak jistě víte, neděli 16. září 2018 máme spojenou s koncertem Jiřího Pavlici a Hradišťanu
v kostele sv. Jiří v Dolní Branné. Mám velkou radost, že se tento koncert mohl ve spolupráci s obcí
uskutečnit a děkuji všem, kdo tuto akci jakkoliv podpořili. Bez pana starosty a pracovníků obce,
paní ředitelky školy a školního týmu, sponzorů, hasičů a dalších dobrovolníků by koncert nemohl
proběhnout.
Všichni muzikanti dostali i skvělé zázemí s bohatým pohoštěním ve škole. Vytvořila se zde
úžasná atmosféra, kterou přítomní zažívali, a navíc se během večera sešlo na opravu místních
varhan 11.400 Kč. Protože celková oprava je vyčíslena přibližně na 121.000 Kč, budeme
samozřejmě vděčni za jakoukoliv další pomoc. 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 rádi vystavíme potvrzení o
přijatém daru.
Když jsem nedávno s Jiřím Pavlicou mluvil, okamžitě si na koncert u nás v Dolní Branné
vzpomněl, jeho krásnou atmosféru si stále nosí v srdci a všechny pozdravuje. S velkou vděčností
na tyto vzácné chvíle vzpomínám i já. Chápu to jako zázrak, že jsme tak známé muzikanty mohli v
našem prostředí přivítat.
Přeji Vám pokojné prožití Vánoc a radostné vykročení do roku 2019.
P. Jiří Šlégr
Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
24. 12. 2018 pondělí 14:00 – Štědrý den (půlnoční)
09. 01. 2019 středa 16:00 – Tříkrálové setkání u betléma –
zpívání a povídání
s dětmi dolnobranské školy
Během zimního období (od 12. 1. do Velikonoc) nebudou v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
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 ohlášky na vývěskách nebo webových stránkách farnosti, kde jsou
vždy uvedeny případné změny týkající se času bohoslužeb.
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

Nemůžete-li být s těmi, koho máte rádi, mějte rádi ty, se kterými jste.
Americké přísloví

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

50 let

Hrubá Jana
Mačkal Richard

Grossmann Oldřich
Kholová Ivana
Bachová Renata
Jirka Radomír

70 let
Franc Jaroslav
Forbelská Jana

55 let

75 let

Zemanová Ivana
Vejnarová Romana
Jebavý Jindřich
Plecháčová Věra
Valášková Jana
Jech Petr
Vejnar Zdeněk

Doviczin Jan

84 let
Hrubá Hana
Stránská Margita

85 let
Vacek Jaroslav

86 let

60 let

Janusová Jana

Nosková Jana
Dorník Jiří
Šedivý Václav

Forbelská Anna

65 let

89 let

Hrubý Evžen
Macháčková Blanka

Kopecká Anna
Šafaříková Miluška

88 let

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:

Novotná Nela
Hoffmannová Mia

Pěnička Jaroslav
Hamroziová Marie
Dražka Bohumil

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2019
Vám přejí

Obecní úřad a zastupitelé obce

