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Slovo starosty

Pohled z rozhledny Žalý
Zdroj: Krkonoše - svazek měst a obcí

Vážení spoluobčané,
jak normální a nepodstatné bylo ještě nedávno napsat, že se děti vrátily do školních lavic...
Doufám, že stejně tak se i my všichni vrátíme k normálnímu životu, tak jak jsme ho znali před Covidem.
Pomoci by nám mělo i dokončované muzeum lyžování. Dobrovolníci pracující v přípravném týmu a
již teď plánují a chystají akce a výstavy, které budou výrazným obohacením společenského života v
obci. Největší odměnou pro ně bude zajisté Váš zájem a účast na nich. Samozřejmě nic se nezrodí
samo od sebe a proto doufám, že se najdou další pošetilci, kteří muzejnímu spolku pomohou nejen
cílenou kritikou, ale přiloží i ruku k dílu... Dobrovolníků není nikdy dost. Úkolů je rozhodně více, než
dokáží výborové zvládnout. Proto se nebojte přidat a pomoci. I když všechny funkce jsou dobrovolné a
neplacené.
Přestavěná a přistavěná škola si zaslouží Vaši prohlídku. Proto je naplánován den otevřených dveří.
Sledujte tedy naše stránky a mobilní rozhlas. Kdo ještě není zapsán k odběru novinek, ať už formou sms
nebo e-mailu, může tak učinit. Vřele všem tuto službu doporučuji. Je o mnoho spolehlivější než hlášení
rozhlasu.
Přeji Vám všem klidný a pohodový podzim.
Libor Čvančara
starosta obce
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Aktuality
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se konají ve dnech 8. a 9. října 2021.
V naší obci se volby uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu
v pátek 8. října v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 9. října v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Dolní Branná
se koná v pátek 15. října 2021 od 15:00 do 18:00 hodin.
Připravena je prohlídka školy, školky, školní družiny a jídelny včetně doprovodného programu.

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
proběhne

v neděli 17. října 2021 od 11:30 do 11:35 hodin
u Kulturního domu v Dolní Branné
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálního odpadu:
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek, vč. olejových
ﬁltrů
 Oleje a tuky
 Absorpční činidla (znečištěný textilní
materiál)









Barvy, lepidla a pryskyřice
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady (hydroxid)
Nepoužitá léčiva (léky)
Pesticidy (hnojiva)

POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu
a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

Nebude přijímáno následující:



Odpady stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi apod.,
Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

Poslední leč
se uskuteční v sobotu 13. listopadu 2021 v sále Kulturního domu v Dolní Branné od 20:00 hodin.
Bohatá tombola a výborná zvěřinová kuchyně je zajištěna.
Myslivecký spolek Sovinec se těší na Vaši účast!

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 2021
Kotlíkové dotace budou pokračovat až do roku 2022. Nově se
soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, kterým nabízí možnost
získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. Možnost vyměnit si
kotel s dotací ale stále mají i ostatní domácnosti, ty dostanou na
výměnu až 50 %.
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo základní parametry
pokračování kotlíkových dotací. Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1.
září 2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů, o kterém bylo rozhodnuto
již v roce 2012. Každý, kdo si o dotaci požádá a splní podmínky, dostane peníze na výměnu kotle.
Navíc ti, kteří si o dotaci požádají a doloží to úřadům, nebudou v případě kontroly po 1. září 2022
platit sankci za nevyměněný kotel a dostanou další rok na jeho výměnu bez ﬁnančního postihu.

Obec Dolní Branná gratuluje
Iloně Plecháčové k velkému úspěchu na Mistrovství České republiky
v biatlonu na kolečkových lyžích, které se konalo začátkem září v Letohradě,
kde získala titul mistryně republiky ve své kategorii W16.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen sportovních úspěchů.
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Malé ohlédnutí za výstavou
Poslední prázdninový týden uspořádala skupinka sběratelů hraček výstavu s názvem "Pojďte
s námi do pohádky". Ráda bych jménem vystavovatelů poděkovala panu starostovi Liboru
Čvančarovi za bezplatné zapůjčení sálu v Kulturním domě na tuto charitativní akci. Nikdo z
pořadatelů si nenárokoval vynaložené náklady na cestovné, občerstvení, tombolu, či dárky pro
děti.
Díky tomu a hojné návštěvnosti se podařilo vybrat bezmála 21 000,- Kč. Tato částka byla
odeslána rodině, postižené tornádem v Mikulčicích na Moravě, na podporu vybudování nového
domova. Rodina patří mezi mnohé, kterým tornádo dům zničilo zcela.
Děkuji i všem, kteří naši výstavu navštívili a dobrovolným vstupným pomohli nasbírat tuto
nemalou částku i za slova chvály, napsané do knihy návštěv. Moc si toho vážím.
Jana Kotyková
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Rok v mateřské škole Dolní Branná
Naše školka má dvě oddělení, malé a mladší děti navštěvují třídu „Štěňátka“ a starší a předškolní děti
třídu „Skřítci“.
V malém oddělení „Štěňátek“ máme celkem 19 dětí, z toho 10 nováčků. Většina dětí z této třídy se teprve
učí sebeobsluze, komunikaci a osvojování si základních hygienických návyků. S tím jim pomáhají paní
učitelky Patricie Srnská a Martina Kobrlová. Při těžších začátcích v září a říjnu nám vypomáhá asistentka
pedagoga Eva Hrušková.
Ve velkém oddělení „Skřítci“ přibylo 5 nováčků, ve třídě je celkem 24 dětí. V tomto roce máme 15
předškoláků, proto bude kladen důraz na předškolní přípravu dětí. Vše důležité, co je potřeba zvládnout než
půjdou do školy, je naučí paní učitelky Kateřina Slezáková a Lucie Čermáková.
V novém školním roce jsme mezi nás přivítali celkem 15 nových dětí. V posledních srpnových dnech
jsme pro nováčky uspořádali adaptační týden. Děti si
společně se svými rodiči pohrály s kamarády na
zahradě i ve třídě školky a seznámily se se všemi
učitelkami. V září byl pro ně tak nástup do MŠ
jednodušší.
První školní den je náročný pro rodiče, pro děti i pro
paní učitelky. Proto jsme se rozhodli dětem den co
nejvíce zpříjemnit a vydali jsme se s nimi do Kulturního
domu na výstavu panenek, kde si kromě prohlídky
různých panenek mohly děti pohrát se starými
hračkami, vláčky, autíčky a různými kovovými retrohračkami. Děti byly nadšené, neplakaly a den si
výborně užily.
Tímto byl zahájen nový školní rok, prázdniny oﬁciálně skončily a Vy můžete nahlédnout, co zajímavého
nás ještě čeká.
Děti se můžou přihlásit na kroužky, které vedou naše paní učitelky. Pro šikovné nožičky je připravený
kroužek plný tancování a hudby pod vedením paní učitelky Kobrlové.
Děti se mohou přihlásit do sborečku, který vede paní učitelka Čermáková. Děti se učí různorodé písně,
které poté prezentují na různých akcích pro veřejnost.
Pro nejstarší děti připravuje program paní učitelka Slezáková na svém kroužku „Předškolák“. Jak
napovídá název, činnosti na kroužku se zaměřují na předškolní přípravu předškoláků pro jednodušší vstup
do první třídy.
V průběhu roku plánujeme pro naše děti zábavné i vzdělávací akce. Každý rok se vydáváme do
Vrchlabského parku na akci „Louka plná dětí“ plnou her, soutěží a poznávání. Velké děti přivítají mezi sebe
lektorku z KRNAPu, která jim přiblíží svět zvířat a rostlin.
Těšit se můžeme na divadla, výlety, na společný výlet na Staré Hrady, na plavecký kurz pro předškoláky
nebo na lyžařský kurz se školičkou Lenka.
Naše nabídka aktivit se rozšířila o sportovní školičku, kterou vedou zkušení trenéři v rozsahu 7 lekcí.
Cvičí se v kulturním domě.
Děti i paní učitelky se každoročně těší na různé projektové dny a týdny, které jsou na určité téma. Jedná
se o barevné dny, kdy se zaměřujeme na jednu barvu a všichni máme danou barvu na sobě, indiánský týden,
lesní zvířátka, čarodějnice, karneval, Mikuláš, Vánoce, Dětský den a mnoho dalšího.
Čeká nás toho spousta. Budeme se smát, poznávat, učit se, občas i plakat, ale vše to společně
zvládneme, užijeme si to a budeme mít na co vzpomínat.
Společně se školou Vás zveme na prohlídku nové školy a školy - den otevřených dveří, který plánujeme
na polovinu října.
Ing. Eva Hrušková
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Kudy tudy do Jihlavy
Začátek roku naznačoval další promarněnou sezonu. Covid nám zase
znemožňoval se vídat. O nějakých závodech jsme si mohli nechat jenom zdát.
Téměř celé jaro jsme proseděli doma. Naštěstí se situace zlepšila a v květnu už
jsme se zase mohli začít scházet. Pravda, v trochu složitějších podmínkách,
ale přeci.
No jo, ale co budeme dělat. Všechny závody zrušené, nikdo si nerisknul
pozvat si větší množství lidí. Jediné, co nám zůstalo, byla narychlo připravená
jarní část hry Plamen. Sice v trochu osekané verzi, ale hlavně že něco. Tak rychle potrénovat a hurá
na to.
Na okresní kolo jsme vyrazili 5. června, konalo se v Radvanicích a Jívce. Na programu byla
štafeta 4x60, štafeta dvojic a požární útok. Abychom se moc nepotkávali s ostatními a dodržovali
tak všechny možné opatření, dojížděli jsme postupně na určené časy. Nejdříve na štafety do
Radvanic, poté se přejelo na útok do Jívky. Odběhli jsme a jeli domů. Výsledky jsme v tu chvíli ještě
neznali. I když, tak trochu jsme doufali, že by to nemuselo být vůbec špatný. Že by konečně starším
dopadl ten kraj? U starších se totiž jedná o postupovou soutěž, dál jdou první dva. Kolikrát nám už o
fous utekl. Mladší děti to na druhé místo daly, kdyby se postupovalo i tam, tak jedou. No a co ty
starší? Konečně se to povedlo a rovněž druhým místem, si zajistily účast v Hradci Králové.
Měli jsme 14 dní na trénování, disciplíny tam byly stejné, tak hlavně abychom si tam neudělali
ostudu. 19. května jsme tedy vyjeli. Já s Ájou Jiránkovou patřičně vyplašení, přeci jen kraj, to už je
jiná liga a vůbec jsme netušili co nás
tam čeká. Podle organizačního
zabezpečení, takzvaného OZtka,
jsme měli mít vycházkový oděv. No
co, že bylo vedro na padnutí. Píšou
to, tak abychom dětem ještě něco
nezkazili. Co myslíte, byli jsme v tom
z vedoucích jediní. Ale dostali jsme
pochvalu, jak nám to sluší. Zpátky k
závodům.
Opět se dojíždělo na určené časy,
ale už to nebylo tak horký, takže jsme
se i s pár družstvy potkali. I s okresními kamarády z Choustníkova Hradiště. Děti odsoutěžily a
chystali jsme se na zpáteční cestu. Výsledky jsme zase neznali, jen tak zběžně, co nám řekli po
disciplíně. Nebylo to špatný, že by třeba aspoň to třetí místečko bylo? Součet jednotlivých umístění
se sčítá a kdo má nejmíň, vyhrál. Právě Choustníkovo Hradiště mělo krásně rozběhnuto. Po dvou
disciplínách dvě první místa. Že totálně pokazili tu poslední, jsme nevěděli. Tak jsme jim popřáli k
předpokládanému postupu a vydali se domů.
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Za odměnu byla ještě zastávka v oblíbeném „hamburgerovém království“. A tam to přišlo!
Telefon, Julinka Burdychová od nás z okresu. Šéfka štábu soutěže a jedna z rozhodčích. Ježíš, co
jsem zase zapomněl, kde, co nepodepsal, nebo neudělal, byla moje první myšlenka. „Ahoj Ráďo,
sedíš? Zatím je to neoﬁciálně, tak nikomu nic neříkej a nedávej na sobě nic znát. Za týden se
uvidíme v Jihlavě.“ Zmohl jsem se jen na odpověď: „Děláš si ze mě srandu.“ „Ne, ne.“ Šly na mne
mrákoty, jedeme na republiku. Vrátil jsem se do fronty a Ája na mě, co se děje. Nic, všechno v
pohodě. Baštíme si burgery a další telefon. Tak jo, už je to oﬁciálně, jedeme. Ještě jsem nechal
všechny v klidu dojíst. „Co děláte příští týden? Tak si nic neplánujte, jedeme do Jihlavy.“ Trochu
řevu, ještě, že jsme byli venku. A hned plány, jak budeme celý týden muset trénovat. Ale taky jeden
pláč, Zuzka Vaníčková, že nikam nemůže. O víkendu si jede pro štěňátko. To to hezky začíná, ta
tam musí! Žhavím telefon: „Viktore musíš to nějak zařídit, ale pro štěně pojedete před nebo po.”
Dobrý, pojedou po.
Tak jo, začínáme trénovat. Přibyly nám ještě dvě
disciplíny. A zrovna jedna je ta nejhorší, útok CTIF. Tedy
pro nás vedoucí zas tak úplně špatná není. Děti totiž při ní
nesmí mluvit. Jenže naposledy se běžela a trénovala před
dvěma roky. Dobře, máme na ní tři dny, čtvrtý den si dáme
štafetu CTIF. Ta tak hrozná není. K tomu ještě spousta
papírování, bože, jak já ho nesnáším. Každý den do noci
něco. Přihlášky, charakteristika družstva, seznam
fanoušků atd… Aby se nenudila i Ája, musela sehnat
ubytování na pátek. Jeli jsme o den dřív, abychom nebyli v
sobotu moc zmordovaní po cestě. Takže všechno pobalit a
nic nezapomenout. Se vším pomáhal ještě náš servisman a druhý řidič Michal Jiránek. Ještě
otestovat děti a můžeme vyrazit.
25. června asi dvě hodiny odpoledne a my vyrážíme na Mistrovství České republiky hry Plamen
2021 do Jihlavy. Cesta proběhla bez komplikací a mohli jsme se ubytovat v moc pěkném penzionu
Šacberk, hned na kraji Jihlavy. Zajeli jsme ještě mrknout na stadion,
kde to zítra všechno začne, pak na večeři a už jen pořádně
odpočinout. Ráno nás čekala snídaně jak pro regiment. Bylo nás 12
a jídla tak pro 30. Jestli jsme byli s Ájou nervózní před krajem, asi si
dokážete představit, v jakém stavu jsme byli teď. Naštěstí tentokrát
už jen ve sportovním oblečení. Já se radši ještě pro jistotu několikrát
ujistil, že na nástup s dětmi opravdu, ale opravdu nemusím jít v
elasťákách.
Sotva jsme si vyložili věci a už tu byl první problém. Vedoucí jiného družstva, jestli prý se může
kouknout na náš sací koš. Že prý máme stejný průšvih jako oni. Větší oka na mřížce než jsou
povolená. S tím neprojdeme kontrolou materiálu. Požární útok je naštěstí až v neděli, tak máme
možnost to dát do pořádku. Kontrolu nám udělají dodatečně. Vše ostatní prošlo už bez závad.
Ještě že ty mobily jsou. Zase žhavení. Fanoušci, co za námi mohli přijet, byli naštěstí ještě v
Branný. Úkol zněl jasně, musíte dovézt jiný koš, je ve sklepě. Přivezli, ale úplně jiný než jsme chtěli.
Další nápad byl koupit nový, v Jihlavě je výzbrojna. Ale jestli on tam v sobotu odpoledne někdo
bude. Úkolu to zařídit, se zhostil Michal Jiránek. Velké štěstí bylo to, že pán z výzbrojny se
pohyboval i na stadionu. Bez velkých řečí a velice ochotně tam s Michalem zajel a bylo po
problému. V záloze bylo ještě si koš půjčit. Ještě nějaké formality, oběd a v půl jedné slavnostní
nástup. To už byli na stadionu i naši fanoušci, tvořili je rodiče závodníků.
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V půl třetí začalo to nejdůležitější, kvůli čemu jsme tu byli, soutěže. První na řadě byla štafeta
4x 60. Hned při tréninku si moje Klára nakopla o bariéru nárt. Naštěstí to odběhla, i když to bolelo.
Zvládli jsme to na 14. místě. Ale čas byl náš osobák. Další na řadě byla štafeta dvojic, tam Kláru
nahradil Kuba Havlíček, aby si noha trochu odpočala. Umístění bylo lepší, ale i přes náš opět
nejlepší čas jaký se nám kdy povedl (56 vteřin), to bylo jen 11. místo. Následovala štafeta CTIF.
Tam už musí běžet celé družstvo. Naštěstí se noha umoudřila. A další vylepšení našeho
nejlepšího času, a to obrovské, naposledy když tuto disciplínu děti běžely, tak měly čas minutu a
pětadvacet vteřin. Tady se to povedlo za 51 vteřin! A 10. místo.
Závodění jsme měli v sobotu za sebou. Ještě
bylo potřeba, aby si Terka Kotyková vyzkoušela
nový koš. Michal s ním doběhl na poslední chvíli. Do
konce tréninku zbývaly tři minuty. A Kuba Jiránek se
seznamoval s novou mašinou FPN10-1000. Doteď
jsme vždycky běhali na klasickou PS12. Tady byla
úplně jiná, hlavně co se ovládání týče. Koš sednul
natotata a s mašinou neměl takový zkušený strojník
jako Kuba také žádný problém. Takže požární útok vyzkoušený, můžeme na večeři a ubytovat se.
Ze soboty na neděli jsme spali na kolejích, které byly na závody pronajaté. Na Šacberku nás
vystřídali fanoušci. Odpočinout a ráno zase na to.
Ráno jsme do sebe hodili snídani a hurá zpátky na stadion. Ještě nás čekaly dvě disciplíny.
Nejdřív štafeta CTIF. Zase zlepšení našeho
dosavadního nejlepšího času. Stačilo to na 14.
místo. A už jen Požární útok. První pokus nebyl
úplně to pravé ořechové, navíc si Bára Srnová
přicvakla nehet do rozdělovače. Naštěstí není
žádný „mejdlo“, tak na druhý pokus už vše klaplo
a výsledkem bylo 10. místo. Tak teď jen počkat,
jak dopadneme celkově.
Náš cíl, makat a nic nezkazit, splnily děti na
jedničku. Ve všem překonaly doposud své
nejlepší časy. A hlavně, v žádné z disciplín,
nezaznamenaly jediný trestný bod!!!
Byl tu slavnostní nástup a naše celkové 14. místo z patnácti. Může se to zdát jako neúspěch,
ale kdo může říct, že je 14. nejlepší v republice? A všechno jsme zvládli jen s branskými dětmi.
Nepotřebovali jsme si sbírat posily kdoví odkud, tak jako top týmy, které jezdí každý rok. Naberou
si ty nejlepší děti, co mají v kraji, a s nimi se připravují jen na vrchol sezóny. My můžeme být
právem hrdí na to, co Zuzka Vaníčková, Kája Moravcová, Kačka Havlíčková, Terka Kotyková,
Léňa Forbelská, Bára Srnová, Klárka Řídilová, Kuba Havlíček, Viktor Vaníček a Kuba Jiránek
dokázali. Patří jim obrovské poděkování a pochvala!!!!!!!!
Odjíždíme domů. Nadšení a plní jen pozitivních dojmů, děti i my vedoucí. Mraky nových
zkušeností. Ano, musíme se toho ještě spoustu učit. A tady jsme mohli od těch nejlepších.
Okoukali jsme toho hodně a víme, kde co zlepšovat. A kdo ví, třeba se na takové závody ještě
někdy podíváme.
Za SDH Ctirad Řídil
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Mistrovství České republiky hry Plamen 2021 Jihlava

Foto: Andrea Jiránková, Ctirad Řídil
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Tak už to zase frčí!
Informacemi z ruchu Spolku lyžařů v Dolní Branné zprostředkujeme spoluobčanům, co se dělo
v životě sportovním našich mladých elévů. 24. června, před tečkou za školním rokem 2020/21
jsme se – běžci i bafuňáři, zapotili při prvním ročníku Memoriálu Vladimíra Nožičky. A to byl tuze
kvalitní krosový běžec. Pro 56 aktivistů dolnobranské pětitřídky připravili rozhodčí tratě 400 m pro
1. a 2. třídu, 800 m pro třeťáky. Mazáci ze 4. a 5. třídy si to rozdali na 1000 m distanci.
V cíli obdržel jeden každý drobné občerstvení, pamětní medaili a 3 nejlepší v kombinované
kubatuře = pánové a dámy, poháry. Vyhlášením na stupních vítězů, na zlatém, stříbrném a
bronzovém postu, přebírali z rukou paní Nožičkové, paní ředitelky, starosty a Ing. Havlíčka kromě
pohárů i diplomy.
V jádru šlo o pozoruhodné mistrovství ZŠ a každého umístění by si měli začínající závodníci
považovat. Ať už šlo o vítěze, či posledního. Mákli si přece všichni!
Žactvo 1. tříd
1. D. Nosek, 2. Z. Růžičková, 3. M. Tomáš
2. tříd
1. M. Hlaváček, 2. J. Hofmanová, 3. M. Babič
3. tříd
1. M. Svoboda, 2. V. Jiránek, 3. Z. Vocásek
4. tříd
1. V. Mikuláš, 2. K. Jebavá, 3. G. Gottwaldová
5. tříd
1. Z. Vaníčková, . J. Havlíček, 3. E. Fišková
Tři dny nato naše loňská posila, Anita Blažejová, dokázala v parku a mezi šancemi josefovské
pevnosti, zvítězit v přeboru České obce sokolské a stala se krajskou přebornicí v kategorii
nejmladších žákyň. Kromě tréninků v Branné se miniskupinka našich školáčků objevila v sestavě
výcvikového tábora na Hanapetrově pasece, kteréžto soustředění režírovala a vedla naše
trenérka a vychovatelka MŠ v Dolním Lánově, Anita Blažejová starší. Parádní prožitky,
obohacené o pohybové hry s výukou cizích jazyků, si všichni dolnobranští odnesli ve svých
myslích a možná i srdíčkách.
A schylovalo se k závěru prázdnin, na nás čekal tradiční výcvikáč v Dolní Kalné.
Jelikož, a v závěru povídání to ještě
připomeneme, byla letos v létě účast na
přípravě v Branné více než skromná, odjela na
bicyklech do kempových chatek desítka žákyň a
žáků. 4 dny hutného tréninku v přírodě se
projevilo svalovou únavou, leč výsledky
koncentrované přípravy se projevily už při
prvním přespoláku ve Vysokém /výsledky viz
níže/. V Kalné pracovali pod trenérským dohledem K. Hoﬀmanové, A. Blažejové, B. Forbelské, V.
Vaníčkové a A. Suka – A. Havlíčková, J. Havlíček, K. Havlíčková, R. Havlíčková, V. Vaníček, Z.
Vaníčková, B. Srnová, T. Kotyková, A. Blažejová, M. Tošovská, kuchyni šéfovala Jana Šedivá.
Tradice velí – když zahájit sezónu, tak ve Vysokém. První zářijový víkend se hrstka běžců z
Branné utkala s plejádou soupeřů z okolních klubů, kterých nakonec doběhlo 360. Prvenství
získala Z. Vaníčková, 2. doběhla A. Blažejová, bronz získala M. Tošovská. Nezaháleli ani další
naši borci. Pódium pro duo – T. Kotyková – 5., J. Havlíček – 6. místo. Sedmý skončil F. Jiránek,
shodně jedenácté M. Hofman a A. Havlíčková, o místečko za nimi J. Hofmanová a 18. K.
Havlíčková.
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Středa 8. září pozvala na čtyřistametrový ovál ve sportovním areálu Vejsplacha opět stovky
vyznavačů běžeckého zápolení. DDM Pelíšek Vrchlabí vyhlásil pro kategorie špuntů až po
veterány Vrchlabskou míli. Startovní pole závodníků, překypujících elánem, jaksepatří rozvášnilo
plničkou tribunu fandů atletického běhu a na distancích 200, 400, 800 a 1609 m se odehrály
zatroleně ostré souboje mezi atlety, lyžaři, orientačními běžci i pouhými amatéry. Spolek lyžařů z
naší obce i tady, mezi specialisty běhu na dráze, bral medaile. Zuzka Vaníčková v cílové rovince
naprosto jasně dokonalým ﬁnišem zdeptala soupeřku – atletku, která se 50 m před cílem už jistě
cítila vítězkou. Narazila. Tvrdošíjně vzdorovaly ve svých kategoriích atletkám z extraligového
oddílu Liaz Jablonec stříbrné A. Blažejová a R. Havlíčková. Mezi nejmladšími třímala prapor
Joseﬁna Hofmanová; i ta v letošním podzimu přichází přípravě a závodění na chuť.
Špičkou, vlastně vrcholem 1. etapy krosů už desítky sezón, je studenecký Posvícenský koláč,
slavící letos 53. jubileum. Tady je účast závodníků z celé ČR mohutná, v minulosti pamatuji
ročník, kdy se na kilometrové trati v kategorii žáků mladších, pralo o vítězství neuvěřitelných 105
běžců! Z našich bývalých lyžařů si vybavuji vítěze – Vlastíka France, Dáju Bílkovou, Lucku
Bucharovou, Kláru Řídilovou. Zvítězit ve Studenci díky úctyhodné konkurenci poněkud obtížné,
avšak nad míru ceněné. Letos, 11. září, byl „koláč“ podivuhodně úspěšný. Banda tří stovek běžců
rozličných kubatur burácela od 10 hodiny sobotní daleko přes oběd po svazích okolo Bosny a pod
Strážníkem. Závodníci Spolku lyžařů z D. Branné se z prvního místa těšili hned třikrát. Obří koláče
a diplomy za vítězství si odvážely výhradně naše dívenky: Anita Blažejová, Róza Havlíčková a
Zuza Vaníčková – všechny s pozoruhodným náskokem před houfem soupeřek. Urvali jsme i dvě
medaile bramborové – Ester Fišková a Markéta Tošovská / té k bronzu scházel kousíček, na vině
byla pod Bosnou spolknutá moucha; ta to Markétě zapeklila náramně/. Do první dvacítky se vešli
sourozenci Josefína a Matěj Hofmanovi / 12. a 13. pořadí/ a taktéž sourozenci Feslovi / Stela a
Tobiáš/ na 16. a 18. místě. Po dekorování žákovských vítězů blahopřála našim mladým vítězkám
trojnásobná olympijská vítězka Květa Jeriová, rodačka ze sousední Zálesní Lhoty, zároveň jedna
z partnerek dolnobranského budoucího muzea.
Pro příští, už pohárové, krajské závodění očekáváme nejenom výborné rezultáty, ale
především hojnější účast branských lyžařů. 19. září se na Mísečkách běží první pohár KHK a
tudíž držíme palečky nejenom eventuálním medailistům, ale všem našim, kteří se postaví na
start.
Aleš Suk
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Krkonoše v muzeích a galeriích
Podzim nám přináší občas sychravé dny, které chceme strávit v suchu a teple. I v tento čas,
který nepřeje dlouhým túrám po horách, však nabízí možnosti, jak poznávat Krkonoše. Vypravte
se za historií i současností, řemeslem, legendami, přírodními zajímavostmi nebo jedinečnou
technikou do některého z krkonošských muzeí a galerií. Dozvíte se v nich mnoho užitečných
informací, které inspirují k dalším cestám za poznáním, až venku vysvitne sluníčko.
Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší návštěva výstavy Do Krakonošova ve Svobodě nad
Úpou. V prostorách informačního centra najdete pohádkový svět bájných bytostí se zvuky
krkonošského lesa a zpěvem ptáků, nebo nahlédnete do podzemí s permoníky. A zajisté tu
potkáte i pána hor, Krakonoše.
Jedinečná legenda o drakovi zase ožije v prostorách Galerie Draka v Trutnově. Drak je
symbolem města a díky mechanickému divadlu, zvukovým i vizuálním efektům na dračí téma se
budete cítit jako v jeho sluji.
Malým i velkým milovníkům ručních prací nabízí ideální zázemí
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem v Trutnově –
Voletinách. Je to jedinečné místo, kde vám přiblíží život v
krkonošských chalupách a řemesla, která si můžete vyzkoušet.
Ukázku řemesel a zručnost místních obyvatel představí Výstava
starých řemesel, modelů budov, Krakonošů a betlémů v Dolním
Dvoře. V prostorách obecního úřadu se také dozvíte postupy
dolování a zpracování železné rudy nebo svážení dřeva z hor.
Nadšenci pro řemesla by jistě neměli opomenout Muzeum
krkonošských řemesel v Poniklé. V roubené stodole najdete
expozice věnující se zemědělství, zpracování lnu, výrobě másla,
ševcovině, truhlařině, tesařině, nebo také hospůdku, módu a módní
doplňky 1. republiky a další.
Stálou expozici o ne vždy lehkém životě v Krkonoších představuje Muzeum a galerie Starý
Kravín v Rokytnici nad Jizerou ve Františkově. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve
obstarávali obživu, světnice s předměty každodenního používání či sbírka hasičské techniky.
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Milovníci historie jistě rádi navštíví Harmony Bunker Exposition ve Špindlerově Mlýně.
Unikátní výstavba protiatomového krytu v hotelu Harmony
Club byla zahájena v roce 1984, a nejspíš by nikoho
nenapadlo, že se stane veřejně přístupným místem.
Historii lyžařského sportu se věnuje Ski museum v
Harrachově. Expozice mapuje vývoj harrachovského
lyžování a k vidění tu jsou vítězné poháry i medaile
úspěšných harrachovských lyžařů či ski staré více než sto
let.
Jeden z důležitých dopravních prostředků nejen pro
cestovatele je vlak. A právě v Krkonoších máme dvě
jedinečné tratě, o kterých se více dozvíte právě v muzeu.
Železniční muzeum Martinice v Krkonoších je věnováno
hlavně stanici Martinice, která v roce 2016 byla zapsána
mezi kulturní památky České republiky.
A Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově představuje
expozici zaměřenou na
současnost i budoucnost ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova,
a navazující trati do Szklarske Poręby. Spojení historie, techniky a
architektury nabízí Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích.
Muzeum bylo postaveno na osmiboké kamenné věži šachtové
vápenky z 19. století, která je chráněnou kulturní památkou.
Expozice představuje na životech zdejších lidí sedm století
albeřického údolí.
Stále živou historií je krkonošské podzemí. Významným lokalitám
Berghaus v Černém Dole a Kovárna v Obřím Dole se věnuje
Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém Dole. V prostorách
obecního úřadu, i mimo něj, si můžete prohlédnout historické
fotograﬁe a důlní exponáty, repliku dřevěné stoupy na drcení rudy či
důlní vozíky.
Pokud se vypravíte hlouběji do podhůří Krkonoš, navštivte Městské muzeum Hostinné, které
sídlí v prostorách zrekonstruovaného Františkánského kláštera. Také příslušníkům řádu sv.
Františka, kteří ve městě působili, je věnována část expozice. Najdete zde mimo jiné originální
kolekci vyřezávaných ﬁgurálních včelích úlů z konce 18. století.
Další krásné muzejní expozice, které lze v Krkonoších navštívit, najdete na stránkách
www.krkonose.eu/muzea-galerie.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
Milí obyvatelé Dolní Branné!
Často, když projíždím Dolní Brannou a vidím kapličku na kopci i kostel sv. Jiří, uvědomuji si, kolik
hezkého se toho s Boží pomocí u Vás děje. Vážím si setkávání a kontaktů s Vámi, což nebylo možné
během pandemických opatření.
Rád bych zájemcům nabídl některé naše duchovní aktivity. V rámci výuky náboženství, které
začne od října, proběhne letos také příprava dětí na 1. svaté přijímání. Ještě stále můžete své děti
přihlásit. Letos se budeme věnovat tématu „Pečujeme o Boží stvoření“ a jako pomůcku využijeme
kartičky na každou neděli školního roku 2021/2022. Děti mohou kartičky sbírat a ukládat do
vystřižené a slepené krabičky. S kartičkami je možné si zahrát hru. K dispozici jsou tematické
příběhy a návrhy na aktivity doma i ve společenství. Cena sady je 30 Kč. Rodiče dětí i mládež mohou
vyplnit přihlášku, jsou v kostele a v kanceláři.
Od září začaly vzdělávací aktivity pro dospělé: středeční Povídání o víře a Biblická hodina
(19:00) - vysíláme i on-line a slouží též jako příprava na křest dospělých. Pokračujeme v opravě
střechy kostela sv. Jiří, která je v havarijním stavu. Sepisujeme žádosti o různé dotace a granty. O
pomoc žádáme i naše německé přátele přes Česko-německý fond budoucnosti, podařilo se nám
navázat spolupráci i tím, že nám otiskli článek o kostele v Dolní Branné ve svém časopise
Riesengebirgsheimat. V kostele pořádáme beneﬁční koncerty. Ten poslední, který se konal v
sobotu 4. září a kde vystoupil vokální kvartet Carpe Musica s orchestrem Voce Deo, přinesl
výtěžek 2.010 Kč. Pokud byste chtěli také přispět k záchraně této kulturní a duchovní dominanty
obce, uvítáme jakoukoliv
pomoc. Můžete nám osobně
předat nebo i poslat ﬁnanční
dar na číslo účtu:
1096022339/0800, do
poznámky pro příjemce je
třeba napsat: dar na kostel oprava. Dárcům na požádání
rádi vystavíme potvrzení o
přijatém daru. Děkuji Vám
všem, kdo jste již toto dílo
podpořili. Můžete také dávat
sloužit mši svatou na Váš
úmysl a to nejen v kostele sv.
Jiří v Dolní Branné, ale na
kterékoliv jiné mši svaté v naší farnosti. Stačí nám dát vědět do kanceláře. Podrobnější informace o
dění ve farnosti si můžete nechat zasílat emailem, když nám předáte na sebe kontakt.
Pokud jste si z nabídky vybrali, rád Vás osobně uvidím. Přeji Vám požehnaný čas, pevné zdraví a
těším se na setkání.
P. Jiří Šlégr
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Zveme Vás:
Kostel sv. Jiří, Dolní Branná - sobotní mše svaté jsou od 18:00 a od soboty 20. 11.
začínají v 16:00.
Kostel sv. Vavřince, Vrchlabí - online vysílání: každá neděle od 9:00 https://farnostvrchlabi.weebly.com/
Putování sošky sv. Josefa po rodinách
ŘÍJEN
sobota 02. 10. – výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Dolní Branné, 18:00
neděle 10. 10. – poutní mše svatá v kapli sv. Františka na Erlebachově boudě, 14:00
neděle 31. 10. – mše pro děti, pohádka před obědem na faře, Vrchlabí, 9:00
LISTOPAD
úterý 2. 11. – kostel sv. Augustina, Vrchlabí, 17:00 mše sv. za zemřelé, ekumenická modlitba na hřbitově
18:00
od středy 17. 11. – Vrchlabí, bohoslužby ve všední den od 18:00 v kapli na faře
neděle 21. 11. – Adventní jarmark pro Ugandu, 9:00
PROSINEC
Putování Pražského Jezulátka po rodinách
Sbírka trvanlivých potravin pro chudé
1., 2., 3. a 4. neděle adventní - Rorátní mše svaté při svíčkách – neděle, Vrchlabí 7:00
sobota 11. 12. – Adventní duchovní obnova, Vrchlabí 9:00
pátek 24. 12. – půlnoční mše svaté
Zveme také - středisko Eljon (fara) Špindlerův Mlýn: (více na www.eljon.cz)
Prima pobyt pro zdraví 30. 9. - 3. 10. 2021
Praktická i teoretická výuka zdravého životního stylu s ukázkami vaření bez živočišných produktů, ukázky
přípravy snídaní, obědů, večeří i desertů, společné rozcvičky, debaty, možnost výletů do hor, bohoslužby v
podkrovní kapli apod.
Duchovní obnova pro manželské páry 14. 10. – 17. 10. a 21. 10. – 24. 10. 2021
Čas pro řešení manželských věcí, na které normálně nezbývá čas. Zajetí na hlubinu a posílení v dobrém.
Vydat se na cestu hledání darů i tam, kde bychom je nikdy nehledali...
Poustevnický pobyt – 25. 10. - 29. 10. 2021
Vyzkoušet si cestu do hlubin své duše s Pánem pod odborným vedením v tichu horské přírody. Můžete si
posedět ve venkovním altánu, u krbu ve společenské místnosti nebo před hořícím ohněm venku u ohniště;
můžete si udělat procházky po okolí nebo horské túry po krkonošských kopcích.
Perníkový víkend – 29. 10. – 31. 10. a 10. 12. – 12. 12. 2021
Budeme tvořit z perníku, experimentovat s různými způsoby pečení i zdobení, tvořit spékáním, vykrajováním i
prostorovým pečením. Na zdobení použijeme marcipán, čokoládu i klasickou polevu a cukrovinky. Akce je
vhodná i pro rodiny s dětmi. Vyrobíte si voňavé vánoční dárečky, což Vám pak doma ušetří čas.
Adventní víkend Ticha – 26. 11. – 28. 11. a 3. 12. – 5. 12. 2021
Adventní čas je plný tajemství a očekávání. Vydejme se společně na cestu za tajemstvím, které s sebou
přinesl a stále přináší sám Ježíš Kristus. Tento víkend je určen pouze pro dospělé.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Je dobré dělat správná rozhodnutí ve správný čas.

Číslo 3/2021
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané:

50 let
Šafář Filip
Renner Jiří
Čermák Radek
60 let
Vaníček Luděk
Václavů Miroslava
Lánská Ilonka
Plecháč Václav
65 let
Fiedler Jaromír
Pitrman Vlastimil
70 let
Jiránek Josef
Zevelová Vlasta
75 let

80 let
Kašlík Petr
Balog Štěpán
Nováková Věra
81 let
Hanuš Josef
Šimková Elfrieda
Stínilová Alena
82 let
Matouš Zdeněk
83 let
Dědečková Eva
85 let
Dědeček Josef
87 let
Lukešová Vlasta
90 let
Radoňová Jarmila
96 let
Novotná Jarmila

Mejsnarová Ludmila
Suk Aleš
Šimůnková Marie
Kordová Božena
Votoček Jaroslav

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:

Radoň Lukáš

Kučera Karel

Myslivecký spolek Sovinec umístil u Kulturního domu
v Dolní Branné speciální vozík, do kterého je možné
sypat spadaná jablka (ne nahnilá) pro krmení lesní zvěře.

