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Slovo starosty
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Noc kostelů
Jakub Rojko a Miroslav Baklík
Foto: Lenka Rennerová

Vážení spoluobčané,
letošní léto proběhne opět v duchu společného promítání letního kina. Ve spolupráci s Horní Brannou jsme objednali u
ﬁrmy Tripsi produkci 5 ﬁlmů postupně uvedených během vlahých letních večerů. Vše potřebné o 2. ročníku branského
ﬁlmového léta se dozvíte na plakátech, stránkách obce a facebooku. Doufám, že se ﬁlmy budou líbit a počasí přispěje k
pěkným uměleckým prožitkům.
Největší akcí letošního roku je určitě koupě motorestu Na Kovárně. Cena je dohodnuta, smlouvy podepsány... Příští období
přinese spoustu práce, která je s provozem spojena. Cíl je ale jasný. Vrátit motorest jeho původnímu účelu (dobré stravování a
vkusné ubytování) a vybudovat místo, kde se budete rádi scházet a všichni ostatní návštěvníci budou dále šířit dobré jméno
nejen tohoto zařízení, ale i celé obce a jejich obyvatel.
Zastupitelstvo by také rádo přes prázdniny opravilo 3 cesty a vybudovalo dětské hřiště u kabin Sokola. Firmy jsou vybrány.
Práce můžou v brzké době započít.
Minulý týden pořádala farnost Vrchlabí společně s obecním úřadem Noc kostelů. Za přípravu této akce děkuji všem, kteří
přiložili ruku k dílu. Spolek Klubíčko s panem Noskem kostel uklidili. Škola připravila kvíz o kostelech v okolí. Všichni jsme si
užili krásné vystoupení pěveckého sboru naší základní školy a po vystoupení následoval koncert pro varhany a lesní roh. Oba
umělci, Miroslav Baklík a Jakub Rojko, předvedli úžasný výkon. Na konec se mohli zájemci seznámit i s naším nedávno
opraveným varhaním nástrojem. Tuto exkurzi do tajů tohoto krásného nástroje pro ně připravil pan Miroslav Baklík. Během
celého odpoledne zaměstnanci obecního úřadu čepovali nápoje, manželé Hajsovi pekli bramboráky. Těsto z brambor od
Jiránků, připravila Soňa s mladým Pepou a Haničkou Pitrmucovou. Dle spokojených výrazů návštěvníků pátečního odpoledne
předpokládám, že se jim vše jako obvykle velice povedlo.
Na závěr dovolte, abych Vám popřál klidné léto a doufám, že se ve zdraví a míru potkáme minimálně při večerních
produkcích.
Libor Čvančara
starosta obce
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Aktuality Dolní Branná
Cyklistické požehnání - 1. ročník
se koná 25. června 2022 v 9:00 hod.
před kostelem sv. Jiří v Dolní Branné,
poté bude následovat spanilá jízda
do Železničního muzea v Martinicích

LETNÍ KINO 2. ročník branského ﬁlmového léta
02.07.2022 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2 - Horní Branná - Zámecká zahrada / 21:30
23.07.2022 POSLEDNÍ ZÁVOD - Horní Branná - Zámecká zahrada / 21:30
31.07.2022 PRVOK, ŠAMPON, TEČKA A KAREL - Dolní Branná - Bakov / 21:30
06.08.2022 SRDCE NA DLANI - Valteřice - koupaliště / 21:00
30.08.2022 JEŽEK SONIC Dolní Branná - Bakov / 20:30

sezení formou vlastních dek a židliček
občerstvení zajištěno / vstupné dobrovolné

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
HOROLEZECKÉ LEGENDY JANA ČERVINKY
se uskuteční v Muzeu lyžování v Dolní Branné
od 8. července do 27. srpna 2022
vždy v otevírací dny muzea prázdninového režimu
pátek a sobota 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hodin

KONCERT KOMORNÍHO ORCHESTRU
Sempre rubato z Drážďan
se koná v pátek 12. srpna 2022 od 18:00 v kostele sv. Jiří v Dolní Branné

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 Obecního úřadu
Kotlíkové dotace pro Královehradecký kraj byly spuštěny
V současné době je vyhlášena Výzva k předkládání žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové
domácnosti (dotační program č. 22OPK01). Veškeré podmínky a dokumenty naleznete na
www.kr-kralovehradecky.cz. Příjem žádostí je možný od 15. 6. 2022 do 31. 8. 2022 dle níže uvedeného
časového harmonogramu.

Postup podání žádosti o dotaci:
1. Zřízení účtu v dotačním portále DOTIS (www.kr-kralovehradecky.cz).
2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci.
3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti.
4. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK.
Výčet podporovaných zařízení (nových kotlů) je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k
tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na svt.sfzp.cz.
Infolinka: 722 960 675, provozní doba: Po-Pá 8-16:00 hodin
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Kontakty: Ing. Jitka Hejlová, mobil: 607 094 578, jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531, ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz

Harmonogram přijímání žádostí

Termíny registrace
(10 - 14 h)

Elektronické vyplnění a
odeslání žádosti v systému
DOTIS

Doručení listinné
podoby žádosti
vč. příloh na
Krajský úřad KHK
nejpozději do

15. 6. 2022 (10-14 h)

16. 6. - 28. 6. 2022 (do 12 hod)*

13. 7. 2022

29. 6. 2022 (10-14 h)

30. 6. - 12. 7. 2022 (do 12 hod)*

27. 7. 2022

13. 7. 2022 (10-14 h)

14. 7. - 26. 7. 2022 (do 12 hod)*

10. 8. 2022

27. 7. 2022 (10-14 h)

28. 7. - 9. 8. 2022 (do 12 hod)*

24. 8. 2022

10. 8. 2022 (10-14 h)

11. 8. - 23. 8. 2022 (do 12 hod)*

7. 9. 2022

24. 8. 2022 (10-14 h)

25. 8. - 31. 8. 2022 (do 12 hod)*

15. 9. 2022

* Vyplnění a odeslání žádosti v systému DOTIS je možné poslední den
pouze do 12 hodin! V ostatní dny neomezeně.
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Expozice otevřena – muzeum jede
Stodeváté výročí osudové smrti Hanče a Vrbaty, tedy 24. březen, to byl bod, od kterého se
odrazila činnost dolnobranského lyžařského
muzea. Těch 1113 exponátů, účelně rozmístěných v
přízemí a patře čp. 1, už za těch pár týdnů navštívilo
zhruba šest stovek zájemců o historii převážně
klasické lyžařiny v obci a nejbližším okolí.
Přicházeli ve skupinkách, kompletní rodiny,
jednotlivci. Většina absolvovala komentovanou
prohlídku; těch, kteří si historický sál, síň slávy a
badatelnu prohlédli bez průvodce, bylo minimum.
Navíc v kinosálku po celý máj byla k vidění výstava mistra Rudy Mejsnara. Ten v obci vychodil
obecnou školu v budově, kterou dnes vlastní
Klinerovi. Pěkných pár sezón bydlel Ruda v rodinné
vilce pod kapličkou. Akční čtyřiadevadesátník, v
současnosti občan pražských Strašnic, nabídl ke
shlédnutí kolekci svých prací od absolventské malby
technikou žloutkové tempery, přes kresby, skicy,
graﬁku, plátna, knižní publikace až po tři
velkoformátové tapisérie. O zájmu zasvěcených i
laiků, včetně na výstavě nakreslených návrhů gobelínů
dolnobranskými třeťáky a čtvrťáky, kteří je Rudovi posílají,
svědčí víc než čtvrt tisíc sdělení, gratulací a zápisů v
návštěvní knize.
Interes přeložit Mejsnarovu výstavu do Jablonce,
projevili provozovatelé Muzea korálků /Janovská ul. 39/. Po
adjustaci exponátů bude pod Jizerkami otevřeno po celé
prázdniny.
Ani naše muzeum lyžování nezůstane v červenci a srpnu osiřelé. Zkraje července nabídneme
umění a sportu milovným občanům, turistům a hostům výstavu z okamžiků velehorských
horolezeckých expedic Honzy Červinky, jediného žijícího zakladatele československého
reprezentačního horolezeckého družstva. Otevření výstavy uvede dcera pana Červinky Hana,
která je členkou dolnobranské síně slávy – reprezentovala D. Brannou pěknou řádku sezón v
rozmezí let 1979 – 1991. Přijďte se podívat, fotograﬁe nejvyšších vrcholků planety Země a práce
horolezců při výstupech nad mraky nabízejí málokdy vídané záběry. Řádku horolezeckých
předmětů, použitých při 12 expedicích a vlastně dnes už sportovních starožitností, můžete spatřit
též – stojí za pokoukání.
Aleš Suk
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Co se děje ve školce
V naší školce se stále něco děje. Během jara jsme uskutečnili tři divadelní představení, kdy dvě
byla přímo v naší MŠ. Užili jsme si je společně s dětmi ze školek Dolní Kalná a Kunčice nad Labem.
Za třetím vystoupením jsme museli autobusem dojet do Vrchlabí do KD Střelnice.
Se staršími dětmi jsme absolvovali několik zajímavých exkurzí. Jeden den jsme se vypravili do
městské knihovny ve Vrchlabí, kde jsme se seznámili s provozem knihovny a nahlédli do spousty
knih. Další týden nás přivítali v hasičské zbrojnici ve Vrchlabí, kde si děti vyzkoušely hasičskou
výstroj, prohlédly si hasičské auto a dozvěděly se, jak probíhá opravdový výjezd. Jiný den jsme se
vydali na prohlídku místního kravína. Majitel kravína pan Mejsnar ukázal dětem každodenní práci
spojenou s péčí o kravičky a telátka.
S velkými dětmi jsme vyrazili do Jilemnice do korálkové dílny, kde si děti vyrobily z korálků
pěkné dárečky pro maminky ke Dni matek.
Na konci dubna jsme se všichni proměnili v
čaroděje a čarodějnice. Malé děti si ve školce
užily čarodějné úkoly a tancování, velké děti v
břízkách umíchaly čarodějný lektvar. Dobrou
zprávou je, že nám nikdo na koštěti neuletěl a
my se všichni v pondělí zase shledali ve školce.
Velmi zdařilý výlet byl v rámci projektového
dne mimo školu do Dolánek u Turnova do domu
přírody, kam jsme vyrazili vlakem. Děti se formou her a vyprávění seznámily s bohatstvím, které
Český ráj nabízí. Prostřednictvím pohádek, které se natočily v Českém ráji, se děti seznámily s
tématy: historické stavby, skalní města, louky a orchideje, řeč zvířat, lesy, sopečná činnost, drahé
kameny. Každý z nás si odnesl nejen nové vědomosti, ale také kamínek na památku.
V květnu mají svátek všechny maminky. K tomuto dni jsme maminky pozvali na společné
posezení u kávy k nám do MŠ. Děti ze sborečku nám zazpívaly několik písniček, které s paní
učitelkou Luckou nacvičily. Poté se maminky odebraly se svými dětmi do tříd, kde jim děti
předvedly, s čím si rády hrají a pohostily je jablečným koláčem vlastní výroby nebo muﬃnem, který
si společně dozdobily krémem a jedlými ozdobami. Maminky dostaly od dětí vyrobený dáreček a
velkou pusu a tím zakončily toto příjemné odpoledne.
Školní rok utekl jako voda a už je tu červen.
První červen patří všem dětem a jejich svátku. Paní učitelka jim namalovala obličej, takže se
během chvíle proměnily v draky, tygry nebo jednorožce. Před obědem děti prošly stezku plnou
úkolů a na konci je čekala sladká odměna.
Pomalu se nám blíží konec školního roku a nás čeká závěrečný společný výlet na Staré Hrady,
na který se už velmi těšíme. Pro děti budou připraveny dva prohlídkové okruhy. Pohádková půda s
jízdou na koštěti a zámecké pohádkové sklepení.
Nakonec se rozloučíme s předškoláky tradičním pasováním, kterého se zúčastní i rodiče
předškoláků a hurá na zasloužené prázdniny. V září nás čekají noví kamarádi a spousta krásných
zážitků.

Kolektiv MŠ
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Co se děje u hasičů - kraj nekraj
Letošní první venkovní závody byly šedesátky v Malých Svatoňovicích. Tradiční
Memoriál Ivany Valnohové se konal 23. dubna. Překvapivě jsme nemrzli a užívali si
prosluněné závody. Teplíčko nejvíc svědčilo stříbrnému Táďovi Červenému, šestému
Ondrovi Gregorovi a osmému Kubovi Prokýškovi. Všichni běhali v přípravce. V mladších dívkách si
pro sebe uzmuly 7. a 8. plac Káťa Fryntová a Áďa Havlíčková. A mladší Vojta Jiránek si odvezl
brambory.
8. 5. byly na řadě šedesátky ve Vlčicích. Měli jsme celkem velkou marodku, a tak se nám do Top 10
vešel jen šestý Vojta Jiránek.
A pak přišlo to nejdůležitější… Okresní kolo Plamene v Havlovicích 28. – 29. 5. Tentokrát už v plné
palbě a se všemi disciplínami, tak jak to má být.
Desetičlenné družstvo mladších si do Havlovic
přivezlo páté místo z podzimního ZPV. A jak si
vedlo tady? Požární útok CTIF, štafeta CTIF,
štafeta dvojic i klasický požární útok, tady všude
jsme brali druhé místo. Malý zádrhel přišel jen ve
štafetě 4x60, kde bylo 4. místo. Celkem to vydalo
na stříbrnou pozici, hned za suverénním Horním
Lánovem, který vyhrál úplně všechny disciplíny.
Co na to starší? Ti měli lepší startovní pozici z
podzimu, a sice druhé místo. Hned na začátku
přišlo stejné zaváhání jako u mladších na štafetě
4x60 a pátá pozice. Dál už se ale dařilo. Dvě první
místa ve štafetě dvojic a požárním útoku CTIF a dvě druhá – požární útok a štafeta CTIF. No a
dohromady? Suma sumárum poprvé vítězství v okresním kole a po roce opět postup na kraj.
Jenže…
V termínu konání krajského kola mají lyžaři dovču se soustředěním v Chorvatsku. To znamená, že
půl družstva bude pryč. Co teď s tím. Děti s tím byly hotové hned, že prý do Chorvatska nepojedou,
že chtějí na kraj. Hned také volaly domů. S jakou se asi potázaly nemusím snad ani psát :). Všechno
bylo už dávno zařízené a zajištěné, ale euforie z vítězství byla prostě veliká. No a začali jsme blbnout
i my vedoucí. Že bychom je tam třeba odvezli po závodech? I na letadlo jsme mysleli. Měli jsme samé
šílené nápady. Děti by tam ale v podstatě půl času nebyly, což byl samozřejmě nesmysl. Museli jsme
začít rozumně uvažovat. Bohužel nebylo jiné východisko, než přenechat postup někomu jinému.
Bylo to hodně těžké rozhodnutí pro mě i Áju Jiránkovou.
Jedna eventualita vlastně byla. Půjčit si děti z jiných sborů. Choustníkovo Hradiště i Libňatov nám
nabídli pomoc. Musel jsem ale s díky odmítnout. Na kraji se může stát cokoli a nedokázal jsem si
představit, co bych dělal, kdybychom opět třeba postoupili na republiku. Řekl bych těm půjčeným:
„Tak dík, že jste nám pomohli, ale dál půjdu zase se svými.“? Nebo našim dětem: „Hele, vím, že jste
dělali všechno, abyste jeli na kraj, ale nebyli jste tam, tak pojedou půjčený.“?
Nic takového bych nedokázal, ani bych nechtěl. Naše děti jsou naše a když to nešlo letos, tak to
půjde třeba zase za rok.
Jsem na ně hrdý nejen za to, co dokázaly, ale hlavně, že by úplně klidně obětovaly dovolenou u
moře za dřinu na závodech. Palec nahoru.
Za SDH Ctirad Řídil
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Vydejte se na pěší putování
po krkonošských trasách s přívlastkem
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši mysl od všedních starostí a vyrazte do neuvěřitelně
pestré sítě cest a stezek krkonošské přírody. Objevte cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které si
užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli
prospějete. U nás v Krkonoších obzvlášť!

Hřebenová Cesta česko-polského přátelství
Téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské hřebeny od východu po
západ (nebo opačně). Jedinečná trasa, která nabízí nádherné panoramatické výhledy, je na jednodenní
zdolání poměrně náročná. Rozložte si putování na dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských
bud, které na trase potkáte.

Bucharova cesta
Červeně značená cesta vás zavede z Jilemnice až k
Prameni Labe. Nese jméno jednoho ze zakladatelů české
turistiky a lyžování – Jana Buchara. Právě on její výstavbu
inicioval. Věděli jste, že původně trasa končila na Horních
Mísečkách? V roce 1925 byla prodloužena přes Špindlerův Mlýn
a jižní svah Kozích hřbetů k Luční boudě. Tento úsek (Svatý Petr
– Luční bouda) je dnes označován jako „Stará Bucharova
cesta“. Do současné podoby byla přetrasována ještě později.

Cesta bratří Čapků
Červeně značená trasa se vine rozmanitými partiemi východních Krkonoš. Pralesu na dosah, od řopíku k
řopíku i k pevnosti Stachelberg. Její městský úsek prochází Trutnovem, dále protíná úbočí Jestřebích hor a
končí v Úpici. Celková délka trasy z Pomezních bud až do Úpice je bezmála 48 km.

Luisina cesta
Cesta, pojmenovaná po hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové, prochází hlubokým, strmým údolím zvaným
Těsný (Klausův) důl k Pardubickým boudám. Provede vás bukovým lesem kolem vodopádů a kaskád
Černohorského potoka. Na její začátek se nejlépe dostanete od hotelu Lesní dům v Janských Lázních. Cesta
není značena.

Harrachova cesta
Nejstarší turistická trasa v Krkonoších se v délce 19 kilometrů klikatí od Špindlerova Mlýna až do
Harrachova. Doprovází ji dvě významné krkonošské řeky – Labe a Mumlava. Zaposlouchejte se do jejich
hukotu, sledujte, jak si prorazily cestu krajinou. Cesta vznikla z impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha v
letech 1876–79, přičemž úsek cesty od Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec
nejstarší turistickou trasou v Krkonoších.

Poznejte staré krkonošské cesty – Buďárku, Planýrku, Žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé mají jména odvozená podle
původního účelu, jiné podle názvu míst, charakteru terénu nebo významných osob. Pasekami nad Jizerou tak
stoupá Buďárka, kterou budaři chodívali do Němec. Do Bratrouchova se kroutí Žížala, po vrstevnici vede
jedna z nejstarších krkonošských cest – Planýrka. Z Víchovské Lhoty do Poniklé šplhá strmá „funusnická“
Mrtvice, od Benecka se vine tkalcovská Bátovka.
Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? Další tipy najdete v letním čísle turistických novin
Krkonošská sezona. Jsou k dostání na pultech informačních center, a to zdarma.
Podrobnější popis všech tras je zde: www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskych-trasach-s-privlastkem
Alena Cejnarová, Destinační společnost pro oblast Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Pohádkové Krkonoše se otevírají
Naplánujte si s dětmi báječné výlety v Pohádkových Krkonoších! Spolu s Krakonošem a jeho
pomocníky jsme připravili program pro celou rodinu. Myslíte, že už všechna zajímavá místa znáte? A
co když zrovna za humny čekají ještě nějaká, která jste dosud neobjevili? A přitom za návštěvu s dětmi
rozhodně stojí! Objevte je spolu, sbírejte razítka, najděte poklad při dobrodružných hledačkách,
poznejte jedinečnou a vzácnou přírodu Krkonoš a naučte děti, jak ji opatrovat a chránit.
Razítkovací hra Pohádkové Krkonoše
Na rodinné výlety se vybavte hravým průvodcem
Pohádkové Krkonoše. Přináší zábavu, poučení, i
motivaci šlapat do kopců, když už nožky trochu
pobolívají… Malovaná brožurka vás provede 30
místy, která si děti zamilují. Navíc na nich můžete za
návštěvu získat razítko a zapojit se tak do soutěže o
ceny. V terénu jsou tato místa označena samolepkou
Pohádkové Krkonoše. Brožurka zároveň poradí, co
dalšího v místě navštívit nebo nabídne alternativu při
špatném počasí. Jednoduché hry a kvízy zabaví děti cestou nebo při čekání na oběd. Razítka si
otisknou přímo do brožurky a ještě si mohou zasoutěžit o prima ceny!
Jak hrát?
Stačí na kterémkoliv razítkovacím místě nebo v některém z krkonošských informačních center
zakoupit brožuru Pohádkové Krkonoše za 70 Kč. A můžete vyrazit na lov razítek. Hraje se vždy od
května do října. Pokud za jednu sezonu nenasbíráte dostatek razítek na vytouženou odměnu, nevadí.
Ve sbírání pokračujte klidně další rok! Jakmile nasbíráte dostatečný počet razítek, přímo z brožurky
odrhnete a vyplníte příslušný ústřižek. Ten odevzdáte obsluze jakéhokoliv razítkovacího místa a hned
se můžete těšit z vaší odměny.
Jaké ceny mohou děti získat za nasbíraná razítka?
· za 3 nasbíraná razítka získají krkonošské omalovánky nebo pexeso,
· za 5 razítek dostanou perličkovou ozdobu od ﬁrmy Rautis z Poniklé,
· za 10 razítek se mohou těšit na ZDRAVOU LAHEV – skvělého parťáka na další dobrodružství.
Pokud se vám podaří od května do října ulovit 10 razítek, bude váš ústřižek navíc zařazen do
slosování o speciální cenu - 2 vouchery na pobyt v Resortu sv. František ve Špindlerově Mlýně v
hodnotě 3.333 Kč.
Kde se dozvíte více?
Do světa Pohádkových Krkonoš vstupte přes webové stránky pohadkove.krkonose.eu. Otevřou
vám barevné zážitky a provedou vás všemi aktivitami projektu. Kromě razítkovací hry představí
Geofun, Questy nebo Skryté příběhy.
Ne všechna razítkovací místa jsou nyní otevřena, některá čekají na letní sezonu. Sledujte proto
webové stránky i pro aktuální otevírací dobu.
Alena Cejnarová
Destinační společnost pro oblast Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Jarní slavnost
Dne 15. 4. 2022 proběhla na Sportovní louce pro všechny generace Jarní slavnost. Pro návštěvníky, velké i
ty malé, byl připraven program. Děti si užily velikonoční tvoření a lov vajíček. Během odpoledne se též konal
miniturnaj v pétanque, kterého se zúčastnili i hráči z 1.KPK Vrchlabí. Během celé akce bylo pro všechny
připraveno občerstvení, včetně opékání buřtů. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další akce.
Markéta Čejpová

Divadelní představení
Retrokomedie „Hrdý buď, žes..”, v podání ochotnického vrchlabského spolku Lipany,
se hrála s velkým diváckým úspěchem 6. května 2022 v Kulturním domě v Dolní Branné.

Foto: Lenka Rennerová

Číslo 2/2022

Zpravodaj Dolní Branné

Strana 10

Dětský den 3. června 2022

Noc kostelů 10. června 2022

Foto: Lenka Rennerová
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
Milí přátelé,
opět se setkáváme na stránkách tohoto zpravodaje. Jsem rád, že Vás mohu takto pozdravit a
seznámit s aktuálním děním ve farnosti. Na začátku Svatého týdne spustila vrchlabská farnost
své nové webové stránky www.farnostvrchlabi.eu, kde kromě přehledných informací o
bohoslužbách, naleznete zajímavosti o kostelech a kaplích, které patří do této 200 km2 rozsáhlé
farnosti. Přehled aktualit, zajímavostí a připravovaných akcí dává pestrou nabídku, ze které si
může každý vybrat. Web je též vhodnou pomůckou pro ty, kdo vyřizují křesťanský pohřeb. V
neposlední řadě poslouží nové webové stránky těm, kdo se chtějí seznámit s nabídkou svátostí,
takže například zájemci o křest dětí či dospělých, církevní svatbu, biřmování, svátost pomazání
nemocných, první svaté přijímání či svátost smíření zde naleznou základní orientaci a vysvětlení
potřebného. Uvidíte, jaké aktivity věřící pořádají, do kterých můžete zapojit. V sekci galerie na Vás
čeká např. video, foto, audio a nezapomnělo se ani na vtipy.
O Velikonocích bylo ve Vrchlabí pokřtěno šest dospělých a
v neděli 8. května k nám do Vrchlabí přijel náš pomocný biskup
Josef Kajnek a udělil svátost biřmování 15 zájemcům, kteří se
na to připravovali již od loňského října. Stalo se již tradicí, že od
roku 2018, pokud nám to nepřekazil covid, probíhá v Dolní
Branné Noc kostelů. Mé upřímné poděkování patří i letošním
organizátorům, obci, škole, hasičům, pomocníkům a všem, kdo
akci 10. června podpořili svoji účastí. Letos poprvé se
uskutečnila také v Kunčicích nad Labem, kam jely vypomoci s
programem děti z dolnobranské ZŠ.
Možná už čekáte, co je nového s opravou našeho kostela sv. Jiří. Kdykoliv mám zde
bohoslužbu, prosím sv. Jiří, aby nám v tomto obrovském díle pomohl a přimlouval se za nás! Takto
jsme to dělali i v neděli 24. 4. při poutní mši svaté. Letos se podařilo uskutečnit druhou etapu
opravy střechy a to jedině díky darům od Vás - jednotlivých dárců, ﬁnanční pomoci 275.000 Kč z
Královéhradeckého kraje, 400.000 Kč z Českoněmeckého fondu budoucnosti a další úžasné
pomoci od obce 415.000 Kč. Stále můžete posílat Vaše dary na číslo účtu: 1096022339/0800, do
poznámky pro příjemce napište: dar na opravu střechy. Dárcům na požádání vystavujeme
potvrzení o přijatém daru. Jak jsem již zmínil, obec Dolní Branná značnou částkou opravu
podpořila, proto bych chtěl vyjádřit vděčnost panu starostovi, vedení obce a všem pracovníkům.
Firma, kterou jsme vybrali, dělá práci odborně a zodpovědně. Až získáme další ﬁnance, budeme v
opravě havarijního stavu střechy pokračovat.
Kdo máte zájem o křest a církevní svatbu, přihlaste se v kanceláři, rádi Vám poradíme a
zajistíme přípravu. Prosíme rodiče, aby ještě před koncem prázdnin přihlásili své děti na výuku
náboženství. Nenechte si ujít vystoupení komorního orchestru Sempre rubato z Drážďan,
které proběhne v kostele sv. Jiří v pátek 12. srpna. Vás, kdo se zúčastníte prvního ročníku
Žehnání cyklistů, rád uvidím již v sobotu 25. června.
Přeji Vám pevné zdraví, užijte si prázdninový čas, načerpejte hodně síly a těším se na setkání.
P. Jiří Šlégr
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Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
25. 6. Sobota – Žehnání cyklistů, 9:00
12. 8. Pátek – Koncert komorního orchestru Sempre rubato z Drážďan, 18:00
Sobotní mše svaté jsou v kostele sv. Jiří od 18:00. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky.
Dále Vás zveme:
Každá neděle - 9:00 - kostel sv. Vavřince
Čtvrtek 23. 6. – Společenství manželských párů – fara Vrchlabí, 18:00
neděle 26. 6. – Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince ve Vrchlabí, 9:00
neděle 26. 6. – Poutní mše svatá v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, 14:00
Středa 29. 6.– Biblická hodina - fara Vrchlabí, 19:00
sobota 23. 7. – Poutní vše svatá v Dolním Lánově, spojeno s pěší poutí z Vrchlabí, 16:00
neděle 24. 7. – Žehnání dědečkům (sv. Jáchym 26. 7.) - při každé mši svaté
neděle 7. 8. – Poutní mše svatá Vrchlabí, 9:00
středa 10. 8. – Pěší pouť na Sněžku, 12:00
Středisko Eljon (fara) Špindlerův Mlýn:
NAD BIBLÍ S BIBLISTOU 16. – 18. 9.
Jak prakticky pracovat s Biblí? Jak se modlit s Biblí? Jak číst Bibli s užitkem? Ukážeme si konkrétní
metody práce s Biblí, společně "je vyzkoušíme". P. Angelo Scarano, který vyučuje biblistiku na KTF
UK v Praze a má zkušenosti s praktickým i duchovním čtení Bible, účastníkům ukáže konkrétní
metody práce s Biblí. Součástí bude také lectio divina.
DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY 1. – 4. 9., 8. – 11. 9. a 13. – 16. 10.
Akce je vhodná pro páry, které mají chuť a touhu prožít v prostředí hor setkání s Bohem a se sebou
samými. Každý den bude maximální prostor pro klid, ticho, odpočinek a osobní modlitbu, čeká Vás
společná mše svatá, přednášky, prohlubování a posilování manželského vztahu...
VÍKEND PRO FOTOGRAFY 21. – 23. 10.
Letos poprvé se k nám na Víkend pro fotografy chystá Ing. Ctibor Košťál. Fotografuje přes 55 let se
zaměřením především na horskou a krajinářskou fotograﬁi. Navštívil více jak 40 zemí čtyř
kontinentů. Setkání je určeno pro všechny adepty se zájmem o fotograﬁi bez rozdílu věku a již v
minulosti nabytých zkušeností. Nenechte si ujít tuto příležitost se zázemím v našem horském
středisku Eljon.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.farnostvrchlabi.eu
Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší:
budeš pro změnu ch t a pak už nebudeš moci.
Jan Werich
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Společenská rubrika
Narození:
Balog Matyáš

Všem našim jubilantům, kteří v tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea,
přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody. Na přání rádi zveřejníme
blahopřání, poděkování či vzpomínky. Oznámení budou zveřejněna na vlastní žádost.

Posun termínu zákazu provozu kotlů
Termín ukončení provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy byl vládou ČR
posunut do 31. srpna 2024, pouze ale pro rodinné domy, bytové domy nebo
stavby pro rodinnou rekreaci. Pro podnikatelské subjekty platí původní zákaz
provozu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třída od 1. září 2022.

Během letošní dubnové akce „Ukliďme
Česko” nasbíral Myslivecký spolek Sovinec
podél hlavní komunikace v naší obci a okolí
značné množství odpadu.
Děkujeme myslivcům za jejich činnost.

Prázdniny plné pohody a
hezkého počasí
přeje
Obecní úřad a zastupitelstvo obce

