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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
vloni v tomto čase jsem bilancoval plesovou sezónu. Letos můžu s potěšením konstatovat, že účast na
plesech v Dolní Brané byla lepší. Doufám, že se jedná o trvalý trend. Pro pořadatele je to ta největší odměna.
Všem, kteří se na pořádání akcí podílejí, děkuji za jejich nadšení a odhodlání nezištně pomáhat. Pozitivní je
hojnější zastoupení nové nastupující generace. Mladí ukázali, že dovedou pozvednout úroveň plesů, nejenom
svým bezkonﬂiktním jednáním, ale i kvalitou tanečních kreací. Jak se říká “Mládí vpřed a staří na svá místa...“
Z větších investičních akcí nás čeká rekonstrukce silnice před obecním úřadem. Nejedná se o špatnou
práci realizační ﬁrmy, ale o nedostatečný průzkum podloží při projektování. Naplno se ukázala nevhodnost
šetrnosti státních orgánů při vypisování veřejných zakázek. Často se jako nejméně napadnutelné rozhodnutí
jeví výběr dodavatele podle nejnižší nabídkové ceny. I v tomto případě se ukázalo, že následky se v budoucnu
projeví a oprava vede k dodatečným nákladům. Tyto pak bývají zpravidla vyšší, než správné vyprojektování a
zhotovení na první pokus. A to nepočítám další uzavírku a zhoršení dopravní dostupnosti Dolní Branné.
Rozhodně tímto neútočím ani na projekční kancelář, ani na úředníky, kteří konají tak, jak jim nařizuje zákon a
hlavně celková nálada ve společnosti. Všichni, kdo rozhodují, berou na sebe veliký díl odpovědnosti a jsou
stále napadáni „že všeci kradnů....“ V takové atmosféře se nepracuje nejlépe. I přesto doufám v rychlé vyřešení
tohoto problému a úspěšnou rekonstrukci tělesa vozovky.
Na závěr Vám všem, kteří se zajímáte o dění v obci a chcete vědět, kdy a kde a v kolik je naplánována další
akce, „nedej bóže”, kde se musí něco opravit a co se vlastně u nás děje, přihlaste se na obecním úřadu k
odebírání novinek přes mobilní rozhlas. Aplikace funguje výtečně a sama Vás upozorní na dění v obci. Vy si jen
vyberete co je pro Vás zajímavé a rozhodnete se, jestli se zúčastníte... Samozřejmě sledujte i naše internetové
stránky, které dostaly nový kabát.
Do nastupujícího jara přeji Všem svěží vítr do plachet a pevné zdraví.
Libor Čvančara
starosta obce
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Pořád se něco děje...
Sběr starého železa
se uskuteční v pátek 12. dubna 2019 od 15 hodin.
Přijímáno bude pouze železo, nikoli elektroodpad!

Poutní mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
se uskuteční v neděli 28. dubna 2019 v 11:00 hodin

Pálení čarodějnic
se koná 30. dubna 2019 na fotbalovém hřišti v odpoledních hodinách

Besídka ke dni matek
se koná 7. května 2019 v Kulturním domě v Dolní Branné v 15:00 hodin

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

v neděli 12. května 2019 od 11:30 hodin do 11:35 hodin
u Kulturního domu
Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly
od barev, zářivky, všechny druhy akumulátorů, baterií a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové ﬁltry a další zaolejovaný materiál.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:

Odpady stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi apod.,

Zápis dětí do Mateřské školy v Dolní Branné
pro školní rok 2019/2020

se koná 14. května 2019 od 14:30 – 16:00 hodin v MŠ

Noc kostelů
se uskuteční v kostele sv. Jiří v Dolní Branné v pátek 24. května 2019

Volby do Evropského parlamentu
se konají ve dnech 24. a 25. května 2019
V naší obci se volby uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Voliči, kteří se ze závažných důvodů nemohou k volbám dostavit osobně a mají zájem, aby je okrsková
komise navštívila s přenosnou volební schránkou doma, mohou tuto skutečnost nahlásit
na tel. čísle 499421385 nebo mobilním čísle 603558842.

Den dětí
se uskuteční 31. května 2019 od 16 hodin na místním fotbalovém hřišti
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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Informace z Obecního úřadu
Obec Dolní Branná má nové webové stránky: www.dolnibranna.cz
(zde naleznete nejnovější aktuality v naší obci a další potřebné informace)

a nové e-mailové adresy: obec@dolnibranna.cz
starosta@dolnibranna.cz

Setkání dříve narozených
Mezi tradiční akce v Dolní Branné patří Setkání dříve narozených. Společenskou akci s kulturním
programem a dobrým pohoštěním letos připravil Obecní úřad na čtvrtek 14. března 2019.
V 16 hodin se sešli v Kulturním domě dolnobranští senioři. Úvodem starosta obce Libor Čvančara
přivítal přítomné a popřál příjemnou zábavu.
Kulturní pásmo jako první zahájil školní pěvecký sboreček pod vedením paní učitelky Čermákové. Následovalo taneční vystoupení dětí z Dětského domova ve Vrchlabí. Tančící pejsek se svou
majitelkou a s hudebním doprovodem měl také velký úspěch. Všechna vystoupení byla odměněna
velkým potleskem.
Poté pan starosta přivítal pana faráře Jiřího Šlégra, který se s přítomnými pozdravil, zahrál na
kytaru a všichni si společně zazpívali několik písniček.
Po části programu se již podávala večeře - řízek s bramborem a jablečný závin.
V malé zasedací místnosti si návštěvníci mohli prohlédnout fotokroniku obce za uplynulý rok,
kterou připravila kronikářka paní Jana Kotyková. Tam také probíhala výstava ručních prací a sbírek,
o kterou se zasloužily ženy z místního spolku Klubíčko.
K tanci a poslechu hrála oblíbená kapela Čtyřlístek z Rudníku. Povídalo se,tancovalo a zpívalo ve
velmi přátelské atmosféře do pozdního večera.
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ZE ŠKOLY .... A ČASY SE MĚNÍ
Když v roce 2001 děti naší školy poprvé vyrazily na týdenní zimní pobyt do hor, bylo všechno
jinak. Rýchorská bouda byla od nás vzdálená hodinu autobusem a další hodinu pěšky, odříznutá
od světa a civilizace, zavátá sněhem ještě v březnu, ale uvnitř jako v ráji. Této boudě jsme zůstali
věrní až do roku 2012. Možná stojí za to udělat malé
porovnání s Beneckem, kam jezdíme poslední roky a byli
jsme i letos na začátku března.
Dostupnost: na Rýchory pěšky nebo rolbou (za peníze)
– na Benecko autem až k hotelu.
Kontakt s rodiči: na Rýchorách jen pevná linka do
kanceláře - na Benecku mobily.
Lyže: na Rýchorách dřevěné Artistky, vázání s „pérem“
a kožené promokavé boty – na Benecku běžky se šupinami či skatové lyže podle úrovně lyžařů. Staré vázání
během výletu zamrzlo a lyže nešly sundat. Také zmrzlé uzlíky na kličkách u bot byly pro učitelky
lahůdkou.
Trasy: na Rýchorách jsme si je často prošlapávali
sami, na Benecku profesionálně připravené.
Program: na Rýchorách jsme měli terénní průvodce
z řad KRNAPU a odpoledne odborné lektory na
ekologickou výchovu. Na Benecku si všechny aktivity
zajišťujeme a objednáváme sami.
Ubytování: na Rýchorách vrzavá dřevěná podlaha,
která ihned prozradila, kdo není po večerce v posteli.
Půl boudy bylo přetopeno a v druhé polovině byla
zima. Ale celá chalupa byla naše! Na Benecku na
každém pokoji nový nábytek a televize, wiﬁ.
Strava: na Rýchorách 1 hrnek, který si děti opatrovaly od rána do večera, k snídaním a svačinám jsme si mazali pomazánky. Na Benecku luxusní rautové snídaně a servírovaný oběd i večeře.
Dobrodružství: na Rýchorách jsme budovali bunkry, iglú a pod vedením průvodce KRNAPU
křižovali na lyžích lesy v 1. zóně
KRNAPU. V tomto ohledu je na
Benecku nuda. Ale kdo umí plužit
z kopce, čeká ho občerstvení na
Rovinkách a to také nebývá špatné.
Povětrnostní podmínky: než jsme
na Rýchorách všem dětem zapnuli
lyže, byli jsme na kost promrzlí.
Někdy fučelo tak, že se nedalo vyjít
ven a venku se dalo i zabloudit
v mlze. To na Benecku opravdu
nehrozí.
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Hygiena: na Rýchorách společné sprchy (a když tam děti ječely, dostaly „kartáč“ od kuchaře, který
bydlel vedle), na Benecku má každý pokoj vlastní sociálku.
Samostatnost dětí: na Rýchory nejezdili rodiče, protože to bylo z ruky, a tak to děti prostě 5 dnů
vydržely. Horší to bylo, když přišla nemoc. Stávalo se, že jsme u dítěte s horečkou proseděli celou
noc. Tady určitě Benecko vyhrává.
Volný čas: kdysi se četly knížky a hrály karty, teď se snažíme zkrátit volný čas na minimum, protože hned všichni berou do ruky mobil. Jasno mají dospělí – volný čas na horách pro nás neexistuje.
Sečteno a podtrženo: na Rýchory jsme si troufali většinou jen se staršími dětmi a v maximálním
počtu 40. Na Benecku nás letos bylo 72 a celý týden měly děti bohatý program: ráno hodinku učení,
2x denně běžky v pěti družstvech podle lyžařského umění, besedu o Vasově běhu s promítáním,
návštěvu a přednášku horolezce Radka Groha, promítání a povídání o Srí Lance (Radka Šolcová),
hudební dílny se Zdeňkem Hladíkem, celotýdenní soutěž s názvem Sněžka, turnaj v piškvorkách,
přírodovědnou a vlastivědnou soutěž od batňovických kolegyň a hru dvojic s názvem Zasněžujeme
Krkonoše. Poslední den nás neminuly závody, sauna a diskotéka. Nechyběly rozcvičky a bodování.
Tak co byste si vybrali vy – čtenáři? A jeli byste jako dítě nebo jako učitelka? Naše úči by daly
přednost Rýchorám (škoda, že už je KRNAP neprovozuje) a ty mladší, které bývaly našimi žačkami, by se rády vrátily do rolí poslušných i neposlušných dětí.
Jana Hrušková

Foto: Lenka Rennerová
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Tříkrálové setkání u betléma v kostele sv. Jiří - 9. ledna 2019

Foto: Lenka Rennerová
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Dětský karneval - 2. března 2019

Foto: Lenka Rennerová
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Vítání občánků - 29. března 2019
V pátek 29. března 2019 bylo slavnostně přivítáno 8 nových občánků starostou obce Liborem Čvančarou.
Přivítány byly tyto děti: Tomáš Brebera, Mia Hoﬀmannová, Amálie Holmanová, Marek Kužel,
Veronika Myšíková, Nela Novotná, Kateřina Vraštilová a Růžena Lískovcová.
Kulturní vystoupení zajistila místní Základní škola.
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojený život v obci.

Foto: Lenka Rennerová
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Pohár podkrkonošských škol - 30. ledna 2019

Foto: Lenka Rennerová
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Trénujeme, závodíme, rosteme…
Jménem Lyžařského spolku v Dolní Branné prohlašuji, že to je pravda pravdoucí. Přípravu vedou 3
školené trenérky – Katrin Hoﬀmannová, Katka Tejmlová a Blanka Forbelská. Sem tam pomáhají staříčkové Láďa Nožička s Alešem Sukem. Tumluje se také servis tým – Michal Havlíček, Radek Fiška, Péťa
Kotyk, Viktor Vaníček, Jirka Mejsnar,
Marek Forbelský, Láďa Nožička a Aleš
Suk. Rozrostla se členská, hlavně
závodnická základna; přípravka má 6
jezdců, žáků v krajském žebříčku
napočítáme rovnou dvacítku. Dva
tréninky v týdnu považujeme za optimum, intenzívní a forsírovanou přípravu si schováme pro ty, které bude běh
na lyžích a závodění bavit ve věku
dorosteneckém. Kardinální příprava
leží v pásmu všestrannosti a pestrosti,
na jaro plánujeme plavání, cyklistiku a
krosové, možná i orientační běhání.
Většina dětiček se činí v hasičském
sboru s regulérním tréninkem zručnosti a obratnosti.
Též sponzoři rozkošatěli a jsou výhradně z obce a to je moc a moc dobře. Jejich ﬁrmy září na našich
závodních, azurových kombinézách, a jelikož výsledky a závodění naší lyžařské mládeže se má čile
k světu, sluší se ﬁrmám na stránkách zpravodaje pěkně poděkovat a uvést jejich loga: Obec Dolní
Branná, Kovo Hrubý, Stavebniny Krkonoše, mobilní telefony Stránský, restaurace Kozí plácek,
Autoelektrika Jebavý a syn, Řeznictví Vaníček a syn, P – truck, Kampa Marynka, Farmář Šimek, Babič a
syn, PP Industrie Reinigung Pavla Tejmla.
My, skijáci jsme závislí na speciálním prostředí – sněhu. V sezóně 2019 jsme několik týdnů mohli
trénovat na domácích tratích a pochopitelně se dvou stovkám diváků, organizátorů a 150 běžcům líbily
závody na Bakově – devátý ročník Poháru podkrkonošských škol. Tomu přálo i top počasí, přírodní kulisa
jako z pohádky a k pohodě se přidalo i stříbro pro dolnobranské školáky, kteří o ždibec podlehli špindlerovské akademii. Nešť, vždyť ta má profesionálního trenéra a stejně vybavená sportovka z Vrchlabí
zůstala bez poháru daleko, daleko za námi, tak tak stihla pódium.
Jsou kategorie, které nám dělají radost, měřeno výsledky Poháru Královéhradeckého kraje. Ročník
2006 – 3 naše dívky v první sedmičce kraje: 4. Bára Srnová, 5. Klára Řídilová, 7. Lenka Forbelská.
Ročník 2010: 2. Emilka Fišková. Stejně kvalitní sestavu drží ročník 2009: 1. Zuzka Vaníčková, 11. Klára
Tejmlová, 12. Lucka Šimůnková. Hošani 2007: 2. Šimon Raszynski, 4. Viktor Vaníček. Superzávodnicí se
skvělýmí předpoklady je Jitka Erlebachová – 2. v kraji, Káťa Havlíčková je 5. Šestá skončila Tereza
Kotyková, 7. Kuba Havlíček, 9. Vojta Mejsnar. Pohárové výsledky daly výrazně lepší vysvědčení letošním dolnobranským borcům ve srovnání se sezónou 2018. Registrujeme čtyři závodníky na medailových
pozicích, celý tucet je jich v první desítce kraje.
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Trouﬂi jsme si i na mistrovství republiky a Český pohár. Potěšil zisk 4 umístění v první desítce
v konkurenci jedenačtyřiceti klubů z ČR. Deváté byla J. Erlebachová a K. Havlíčková, 10. T. Kotyková a
navíc v individuálu Jitka Erlebachová desátá. A to v cíli ČP ve ski areálu v Novém Městě na Moravě bylo
téměř 600 závodníků z republiky. S bílou stopou a závoděním jsme se rozloučili třetí
březnovou neděli v Deštném,
skikrosovými závody; ve své
kategorii na rychlé a zmrzlé trati
triumfovala Jíťa Erlebachová.
Zbylí závoďáci, bohužel (mě to
štve) z obavy, že je trasa posadí
na zadek či na papulu, na start
nenastoupili.
Statistika, neústupná řeč čísel postavila náš žákovský tým v kraji na 2. místo, což je věru fakt nepřekonatelný. Pokud každý bodový zisk všech závodících /bylo jich 256/ dělíme počtem borců, reprezentujících svůj oddíl, dostaneme pořadí podle průměrného zisku bodů na jednoho závodníka: 1. Ski
Skuhrov -89,6 bodů, 2. LS Dolní Branná - 71,2 bodů, 3. Olﬁn car Trutnov - 69,8 bodů,
4. Ski Police n/M - 64,0 bodů, 5. Borský klub Machov - 58,8 bodů, 6. Spartak Vrchlabí - 49,5 bodů, 7.
Sportovní akademie Špindlerův Mlýn - 22,0 bodů.
Chystáme ocenění medailistů z Poháru Královéhradeckého kraje za účasti hosta a sponzorů.
Kujeme plány obecné přípravy s variantami výcvikového tábora u moře, jezera, v Českém. ráji?? Do
spolku se hlásí Eliška Peterková, dosavad závodnice Spartaku Vrchlabí, letos 4. v PKHK v kategorii
2004. Pak by nám závodní družstvo tvořily dámy: Týna Tejmlová, Adéla Havlíčková, Veronika a Katka
Jebavá, Emilie Fišková, Zuzka Vaníčková, Lucka Šimůnková, Klára Tejmlová, Katka Havlíčková, Jitka
Erlebachová, Tereza Kotyková, Klára Řídilová, Lenka Forbelská, Bára Srnová, Šárka Punnerová,
Kristína Babičová, Barbora Mejsnarová, Eliška Peterková a pánové Eda Fiška, Adam Koudelka, Michal
Forbelský, Tomáš Albrecht, Tomáš Pauer, Kuba Havlíček, Vojta Mejsnar, Viktor Vaníček, Šimon
Raszynski, Toník Babič. Snad nám zdraví bude držet, elánu nebude ubývat a hlavně – naše děti to musí
bavit – trénovat, sportovat a závodit s chutí, fair play a v kamarádském prostředí. To vše si přeje výbor
Lyžařského spolku a pisatel těchto řádků. Lyžím zdar!
Aleš Suk

Sponzoři lyžařského Spolku Dolní Branná
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Maškarní bál - 16. března 2019

Foto: Radek Kober
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Co se děje u hasičů
Po podzimu nám i v našem sboru nadešla zima a s ním spojená pauza sportovní činnosti
mládeže a dospělých členů. Zima je ovšem časem přípravy na další sezónu.
Probíhala školení vedoucích mládeže, rozhodčích, ale i členů naší výjezdové jednotky. Měli
jsme tři cvičení. Jedno ve spolupráci s HZS Vrchlabí a
to na rybníce Kačák ve Vrchlabí. Šlo o vyprošťování
tonoucích ze zamrzlé hladiny. Tato akce je velmi
přínosná, neboť jde o spojení teorie a praxe záchrany
různými metodami. Další dvě cvičení byla pořádána
Okrskem č. 8 Vrchlabsko. Tam jsme se školili z taktiky a
bezpečnosti práce u
požáru, dopravních nehod, záchrany tonoucích a podání první
pomoci zraněným. Vedoucí mládeže prošli školením ze
zdravovědy, pravidel soutěží mládeže a trenérské práce.
Z naší zimní činnosti bych ještě popsal úspěšnou Výroční
valnou hromadu, kde jsme i mimo jiné byli pochváleni starostou
obce a též starostou okresního a krajského sdružení hasičů. Zhodnocena byla práce za rok 2018 a
schválen plán na rok 2019. Děti byly odměněny za jejich sportovní úspěchy a následně jsme se
pobavili při tanci.
Dále jsme uspořádali tradiční hasičský ples s kapelou James band. Z činnosti blízké
budoucnosti připravujeme oﬁciální předání hasičské zbrojnice s občerstvením a posezením pro
zúčastněné v termínu, který ještě upřesníme. Také vás zveme na soutěž Okrsku č. 8 pořádanou
dne 11. 5. 2019 v Lánově a na zájezd za koncertem Evy a Vaška dne 18. 5. 2019 do Valdic (bližší
informace u paní Jiřiny Klinerové na tel: 731513158). Dne 15. 6. 2019 pořádáme hasičský výlet a
tentýž den se koná oslava 120 let hasičů v Kunčicích nad Labem. Oslava bude probíhat na
tamním fotbalovém hřišti od 15:00 hod., které se také zúčastníme.
Na závěr bych vám rád popřál pěkné jaro, našim sportujícím hasičům dobrý vstup do započaté
sezóny a výjezdovým hasičům dobrý život v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici.
Josef Jiránek ml.

Zpravodaj Dolní Branné

Strana 14

Číslo 13

Pozvánka na Krkonošský veletrh
Přijďte se pobavit, poučit a nakoupit na Krkonošský veletrh do Trutnova,
který se bude konat v úterý 30. dubna od 9 do 18 hodin a ve středu 1. května od 9 do 17 hodin
ve Společenském centru UFFO v Trutnově.
Představí se vám přes 60 vystavovatelů se zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.
Součástí veletrhu jsou přednášky na téma „Jak ušetřit s dotacemi“,
„Výhody podlahového topení“ nebo „Návrhy domu na zelené louce v souladu s Feng Shui“.
Na venkovní ploše bude připraven pestrý dětský zábavný program. Vstup na veletrh je zdarma.
Udělejte si čas a přijďte i s rodinou strávit příjemné chvíle na Krkonošský veletrh.
Více informací na www.omnis.cz.

Fotbalová utkání v Dolní Branné
Dolní Branná
datum

čas

soupeř

6.4.2019

13:30

Sokol Kruh

20.4.2019

17:00

FK Košťálov – Libštát B

Strážné
datum

čas

soupeř

6.4.2019

16:30

TJ Baník Rtyně v Podkr.

1.5.2019

17:00

MFK Trutnov C

4.5.2019

17:00

SK Janské Lázně

18.5.2019

17:00

SK Spartak Hajnice

25.5.2019

14:00

HSK Benecko

25.5.2019

17:00

TJ Jiskra Podhůří

8.6.2019

14:00

1. FC Tatobity

8.6.2019

17:00

TJ Lánov

Sběr odpadu u silnice
V sobotu 23. března 2019 provedl Myslivecký spolek Sovinec úklid podél komunikací
v katastru obce Dolní Branná. Bylo nasbíráno 25 pytlů odpadu.

Zpravodaj Dolní Branné

Číslo 13

Strana 15

INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
Vážení a milí obyvatelé Dolní Branné!
Rád vzpomínám na naše společné nedávné setkání s dříve narozenými. Mám upřímnou radost,
že se v pátek 24. května v kostele svatého Jiří letos již potřetí uskuteční „Noc kostelů“. Můžeme se
těšit na bohatý program a velmi děkuji vedení obce, místní škole, ochotným ženám z Klubíčka a
dalším dobrým lidem, díky kterým může tato akce proběhnout.
Prožíváme postní dobu a připravujeme se na Velikonoce. Symbolem vítězství nad smrtí je kříž.
Kříže zdobí Boží muka na mezích a políčkách, lidé nosí křížky na krku a znamením kříže si
vyprošujeme požehnání. Je to jakýsi klíč, kterým Bůh otvírá lidem nebe. Cenu za tento vzácný dar
zaplatil Ježíš Kristus právě smrtí na kříži. Přeji Vám požehnané Velikonoce a těším se, že se brzy
uvidíme.
P. Jiří Šlégr
Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
28. 04. Neděle 11:00 – Poutní mše svatá ke sv. Jiří - patron kostela a obce
24. 05. Pátek – Noc kostelů
Sobotní mše svaté budou od května opět v kostele sv. Jiří od 18:00. Sledujte, prosím, aktuální
ohlášky kvůli případným změnám.
Dále Vás zveme:
VÍKEND PRO SNOUBENCE 26. – 28. 4.
Cílem víkendového kurzu ve Špindlerově Mlýně na Eljonu (fara) je bližší a bezprostřední
příprava na život v manželství, jehož základem je křesťanský pohled na manželství a rodinu.
Téma: partnerský vztah, odpovědné rodičovství, výchova dětí, manželská láska a sexualita,
zásnuby, manželský slib, průběh svatebního obřadu apod. Kurz je možné absolvovat i delší dobu
před svatbou.
KURZ MANŽELSKÉ VEČERY - DEJTE SI SPOLU RANDE duben - červen
Přihlaste se: 8 setkání s příjemnou večeří pro dva při svíčkách jako na rande, praktická
promluva, video, manželé sami v páru diskutují téma večera v dotazníku z příruček. Zahájení v
dubnu.
Více na https://randevrchlabi.weebly.com/
FARNÍ DEN - neděle 9. 6.
Po mši svaté (od 9:00) bude setkání a program na farním dvoře, beseda s řeholními sestrami z
Velehradu, hry pro děti, tombola, grilování apod.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Přítomnost odmění pilné, budoucnost trpělivé.
Lombardské přísloví
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let
Novotná Jaroslava
Forbelský Miroslav
Kirjakovská Lucie
Hanušová Jitka
Kučerová Lada
Šimůnek Miloslav
55 let
Glosová Miloslava
Kuželová Ivana
Štverka Martin
60 let
Novotný Leoš
Doležal František
Brázda Martin
65 let
Bílek Petr
Kerlová Miluše
Kotyk Lubomír
70 let
Horáková Libuše

Volechová Miluše
Buchar Jaroslav
Plecháč Jaroslav
75 let
Sacher Alfréd
Pitrmuc Zdeněk
Hanková Vladimíra
80 let
Paulů Eliška
82 let
Jančík Robert
Nykl Miloslav
84 let
Sůra Robert
Chládková Ludmila
Hamanová Marie
87 let
Mejsnarová Lidmila
89 let
Kloboučková Miluše
Lukeš Josef

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:

Kužel Marek
Holmanová Amálie
Brebera Tomáš

Paulů Josef
Kopecký Jiří

Příjemné prožití
velikonočních svátků
i tradiční poutě
přeje
Obecní úřad a zastupitelstvo

