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Rozloučení s prázdninami
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Vážení spoluobčané,

dovolte, abych Vám poděkoval za hojnou účast u voleb. Blahopřeji Všem zvoleným zastupitelům. 

Stejný obdiv si zaslouží i kandidáti, kteří nedostali potřebné hlasy pro vstup do zastupitelstva. V dnešní 

době je rozhodnutí kandidovat a chtít se věnovat věcem obecním hodno našeho uznání.

S přáním hezkého podzimu

Nově zvolení zastupitelé:

Cesta změny: 1. Josef Jiránek, 2. Petra Jebavá, 3. Lenka Hrubá, 4. Petr Kotyk

ODS: 1. Libor Čvančara, 2. Zdeněk Kouba, 3. Vlastimil Pitrmuc, 4. Radek Kúřil

Za lepší obec: 1. Michal Havlíček, 2. Martin Babič, 3. Vladislav Machačka



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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NOSTALGICKÉ POHLAZENÍ

výstava historického prádla 

od 17. září do 31. října 2022 

v Muzeu lyžování v Dolní Branné

během otevírací doby muzea 

 sobota  9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00 hodin

v  průběhu podzimních prázdnin 26. - 28. října 2022

vstupné dobrovolné

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
proběhne

v neděli 16. října 2022 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)
· Akumulátory, baterie, články a zářivky

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 12. listopadu 2022 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!

Prodejní akce sportovního sortimentu LYŽOBRANÍ
se koná v Kulturním domě v Dolní Branné ve dnech:

17. 11., 18. 11., 19. 11., 24. 11., 25. 11., 26. 11., 1. 12., 2. 12., 3. 12. 2022
Jedná se o předsezónní výprodej veškerého lyžařského materiálu 

(lyže, běžky, helmy, hole, brýle, rukavice apod.)
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Informace Obecního úřadu

Projekce filmu „Dolnobranský sport”, jehož děj na svoji kameru zachytili pan Cigl 

společně s panem Koubou, se bude promítat 5. 11. 2022 v přednáškovém sále Muzea lyžování v 

Dolní Branné. 50-ti minutový film bude promítán od 17:30 a od 18:30 hodin. Počet míst je omezen, 

vstup pouze po předchozí rezervaci. Vstupné je zdarma a místenky bude vydávat Obecní úřad Dolní 

Branná od poloviny října, tel. číslo: 499 421 385. 

Výstava BETLÉMŮ se plánuje v Muzeu lyžování v Dolní Branné letos od poloviny listopa-

du do 10. prosince 2022. K vidění budou exponáty především ze sbírek dolnobranských občanů. O 

podrobnějších informacích k výstavě budete včas informováni. 

Vítání občánků
Při červnovém vítání občánků dne 24. 6. 

2022 se sešlo 21 dětí.

Matěj Petrák, Viktorie Macková, Lenka 

Horáková, Alžběta Zadinová, Michal Tichý, 

Jakub Šídlo, Václav Mečíř, Tomáš 

Votoček, Maxmilián Pačesný, Tereza 

Růžičková, Nina Raulová, Ondřej Horák, 

Jana Suková, Olivia Hoffmannová, Matteo 

Hawel, Mikuláš Lang, Lukáš Radoň, 

Henoch Novozámský, Radek Hampl, 

Klára Holmanová a Matyáš Balog.

Na vítání občánků vystupovaly děti ze 

Základní a mateřské školy v Dolní Branné. 

Děkujeme jim za účinkování a paní 

učitelce za to, že s nimi pásmo s 

básničkami a písničkami nacvičila. Dětem i 

rodičům přejeme mnoho radosti  a 

spokojenosti v dalším životě.
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Aleš Suk

Jan Červinka – příběhy z velehor
V červenci a srpnu nacházeli hosté a návštěvníci Muzea historie bílého sportu v Dolní Branné 

poutavou výstavu z historie pionýrských časů československých velehorských horolezeckých 

expedic. Průvodcem příběhů z let 1950 – 2006 byl doyen a nejstarší žijící člen prvního 

reprezentačního družstva Československa, vrchlabský občan Jan Červinka. V červnu ho zastihly 

dvaadevadesátiny, prožité v duchu jeho prověřeného životního motta: „Dobrý horolezec = starý 

horolezec!“ Hloučky dychtivých diváků zůstávaly v obou horních sálech muzejních dlouhé půl a 

také celé hodiny, kochaje se úchvatnými velkoformátovými černobílými fotografiemi z Červinkova 

a Heckelova objektivu. Přibližovaly momenty z tuctu expedic a stovek výstupů v Alpách, Kavkazu, 

Ťan Šanu, Hindúkuši, Karákorumu, Himálaji, Nepálu, Severní a Jižní Americe. Objevila se i 

skvostná fotka, vůbec poprvé představená veřejnosti, pořízená Červinkovým kamarádem Vildou 

Hecklem – díky šlechetnosti jeho rodiny.

Expoziční panely barvitě vypovídaly o začátcích Honzovy horolezecké aktivity, sumarizovaly a 

představovaly nejvýznamnější výstupy, jednotlivé výpravy, přípravu a trénink, rozličné peripetie v 

podmínkách světového vysokohorského lezení více než skromného z pohledu podmínek, v nichž 

bylo realizováno. Trampoty a svízele většiny výstupů pramenily z permanentní práce bez kyslíkové 

podpory, s tradiční dlouhodobou aklimatizací a budováním postupných výškových táborů a 

zafixovaných výstupových tras. Příběhy tvrdé rachoty v extrémních podmínkách, zážitky bujaré, ba 

i smutně truchlivé. Postupné zvyšování československého výškového rekordu: Tirič Mir v 

Hindúkuši 7706 m v roce 1967, respektive jihozápadní pilíř na Makalu – 8010 m/1976/. Výstavu 

velehorských epizod Honzy Červinky doprovázel čtvrthodinový film, přehršle historických až 

starožitných artefaktů, Červinkou v 6 desetiletích aktivního lezení používaných. Unikáty jsou 

vlněný svetr a podkolenky, které si všeuměl J. Červinka vlastnoručně uštrikoval. A v pozadí všech 

štrapácí se tyčí fakt, že se na ty připomínané expedice nelétalo, nýbrž cestovalo nákladními 

Tatrovkami a Pragovkami, mnohdy předlouhé týdny tisíce a tisíce km, šoférovaných Honzou.

Dík za odhalené vzpomínky, Červajzi.
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Střípky ze školy 
   Již třetím rokem máme ve škole v Dolní Branné na 1. stupni ZŠ všech 5 ročníků v 

samostatných pěti třídách. V letošním roce školu navštěvuje 79 žáků. Jedno oddělení naší nové 

družiny musí být tedy současně využíváno jako prostorná třída pro 14 nových prvňáčků. 

Do 1. třídy tento rok nastoupili: Babič Adam, Frynta Jan, Grof Martin, Hoffmann Theodor, 

Jebavý Martin, Kalenská Denisa, Kohout Eduard, Koudelková Eva, Růžička Tomáš, 

Tauchmanová Izabela, Trömer Jakub, Trömerová Nikola, Veselá Sofie, Vyoralová  Aneta.

Těšila jsem se na naše nové žáky a na to, že po sedmi letech budování můžeme učit bez 

sbíječek, stavebního nepořádku a lockdownů. V kompletně zrekonstruované, přestavěné a 

moderně vybavené škole budeme vyučovat Vaše děti a vnoučata a naplňovat Komenského heslo 

„ŠKOLA HROU.“                  

Alena Černá, třídní učitelka 1. třídy

Foto: Lenka Rennerová
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Co se děje u hasičů 

                              Jednou se daří, jednou ne
   O prázdninách jsme si během července vybrali krátké beztréninkové volno. V 

srpnu jsme ale opět začali. Nejdřív zvolna, výletem na kolech, posléze se už přidaly 

šedesátky a útoky. Na konci měsíce nás totiž čekaly v obojím závody. 

     Poslední srpnový víkend to bylo nejdříve 

sobotní útokové klání v Horní Kalné. Jelikož 

se děti ještě couraly po táborech a jiných 

prázdninových pobytech, nedalo nám to na 

složení družstev, tak jsme si vyrazili 

zasoutěžit alespoň my dospěláci. Holkám 

se dařilo mnohem lépe oproti nám chlapům. 

Umístily se na bronzové pozici, kdežto my 

na samém chvostu startovního pole. Chuť 

jsme si spravili alespoň ve vložené 

disciplíně, uzlovce. Petr Tomáš byl stříbrný 

a mně se povedlo vyhrát. No, on se člověk 

při té drezuře mládeže ledasco přiučí. 

    Následovaly Arnultovické šedesátky v 

Hostinném. Posbírali jsme, co jsme měli a v neděli po ránu byli připraveni si zazávodit. Nejvíc se 

zadařilo Ádě Havlíčkové se třetím místem za mladší holky. Sedmý byl Kuba Prokýšek v přípravce 

a devátý Vojta Jiránek coby mladší chlapec. 

    10. září byl na programu Libňatovský pohár. ZPV a štafeta dvojic. Po jedné pětici mladších a 

starších jsme se do toho pustili. Obzvláště mladším se vedlo velice pěkně. V obou disciplínách 

obsadili shodně druhá místa. 

S t a r š á c i  s e  n e v y h n u l i 

několika zbytečným chybám, 

a to je stálo dobré umístění, 

j ak  v  p rvn í ,  tak  d ruhé 

disciplíně. Výsledkem bylo 

7., potažmo 6. místo. No, 

stále je co pilovat. 
                                                                                                               
Za SDH Ctirad Řídil
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Rozloučení s prázdninami na Bakově
Obec Dolní Branná pořádala 30. srpna 2022 první ročník „Rozloučení s prázdninami”.            

Promítal se rodinný film Ježek Sonic 2 a připravený byl i doprovodný program pro děti a dospělé. Děti, 

které splnily úkol „tahání otázky” a donesly na Obecní úřad svou odpověď, získaly zaslouženou 

odměnu.

Foto: Lenka Rennerová
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Benefiční koncert v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
V dolnobranském kostele se v podvečer 12. srpna konal benefiční koncert na podporu opravy 
střechy kostela. Vystoupil zde komorní orchestr a pěvecký sbor „Sempre rubato“ z Drážďan. 
Zazněly skladby od světoznámých skladatelů např. Georga Friedricha Händela či českého sklada-
tele Petra Ebena. Děkujeme všem účastníkům za nevšední zážitek plný krásné hudby. 

Cyklistické požehnání v Dolní Branné 

Myšlenka uspořádat v naší obci něco netradičního, avšak pro nejširší okruh spoluobčanů, se mě 

držela dlouho. S podporou kolegů, spoluorganizátorů Markéty Čejpové a Zdeňka Kouby a finanční 

podpory Katrin Hoffmannové se nám nakonec podařilo připravit v místním kostele sv. Jiří požehnání 

pro cyklisty. 
Pan farář Šlégr byl nápadu nakloněn, a tak nezbývalo než najít vhodný termín. Kdo chtěl a měl 

zájem, mohl přijet i na koloběžce či elektrokole. Všichni jsme se sešli v sobotu 25. června v 9 hod. v 

kostele. Akci zahájil starosta Libor Čvančara příjezdem na historickém kole, které bylo vyrobeno v 

Dolní Branné. Pan farář měl báječnou 

řeč, zahrál i na kytaru, požehnal našim 

„strojům“, takže pro nás ateisty bylo 

požehnání příjemně „civilní“. Také 

cyklisté mají svou patronku, proto 

každý účastník při odchodu z kostela 

kromě malého občerstvení obdržel i 

samolepku s Panenkou Marií. 
Na spanilou jízdu do Martinic do 

Železničního muzea, kde jsme měli objednanou prohlídku, nás jela hrstka, neboť tento jediný den 

poprchávalo. Skalní to neodradilo – pršelo nám štěstí. Akce se vydařila, přijeli i přespolní a dle reakcí 

se těší na další ročník.
Děkuji všem za účast, podporu a dobrovolné příspěvky, které jsme darovali na opravu kostela.   

Těšíme se příští rok na viděnou.
                  Anna Radoňová Pilgrová

Foto: Lenka Rennerová



 Číslo 3/2022          Strana 9    Zpravodaj Dolní Branné

Seznamte se s tradicí sklářského řemesla v Krkonoších
Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při práci a zažijete neopakovatelné chvíle zapisující se do 

historie řemesla. Vždyť rok 2022 je Mezinárodním rokem skla a oslavuje tento fascinující materiál ve 

všech jeho podobách. 

Začátek příběhu českého skla

Život na horách a pod horami nebyl v minulosti jednoduchý. Dřevařství, těžba, předení, tkaní, 

pastevectví, polní práce, ale i výroba korálků byly hlavní obživou prostého lidu.

Ve druhé polovině 17. století se na českém území začalo tavit průzračně čisté sklo, které svou 

čirostí, zářivostí a tvrdostí bylo obzvlášť vhodné pro rytí a broušení. Dráselnovápenaté sklo, 

označované jako český křišťál, nemělo do té doby ve světě obdoby a stalo se domácí specialitou. V 

zahraničí bylo brzy tak žádané, že se v první polovině 18. století staly české země nejvýznamnějším 

vývozcem skla na světě. 

Z minulosti do současnosti 

Věhlas českého skla neuvadl. A tak i v dnešní době sklářské výrobky vyvážené daleko za hranice 

republiky konkurují světové produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských mistrů můžete 

obdivovat v jejich dílnách – v místech, kde příběh skla pokračuje i dnes. Která to jsou? 

Sklárna Novosad & Syn v Harrachově 

Nejstarší nepřetržitě fungující sklárna v Čechách započala svou výrobu v Harrachově již v roce 

1712. Sklárna měla štěstí na lokalitu s dostatkem dřeva i osvícené majitele, kteří vsadili na tvrdou 

práci, inovativnost, sociální cítění a kvalitu bez kompromisů. Müllerové, Harrachové a Novosadové 

již 300 let s láskou pečují o značku harrachovského skla. 

Ve Sklárně Novosad & 

Syn se v současné době 

vyrábí luxusní nápojové sklo 

a lustry. Výroba sice prošla 

modernizací, ale přesto v 

mnohém probíhá stejně jako 

kdysi – v huti se fouká 

„ r u č n ě “ ,  p a m á t k o v ě 

c h r á n ě n á  b r u s í r n a  j e 

poháněna vodní turbínou. 

Díky pravidelným exkurzím 

do výroby se můžete podívat, 

jak taková sklářská huť 

vypadá, jak se sklo fouká a 

brousí. V Muzeu skla si poté prohlédněte sbírku těch nejcennějších harrachovských výrobků. 

www.sklarnaharrachov.cz
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Příběh krkonošské perly

Výroba perličkových ozdob má v Krkonoších bohatou tradici. Jak perlička vzniká a jaká byla její 

cesta na vánoční stromeček? 

Je to již více než 150 let, co se perle v horách foukají. Jak? Foukač nahřál v komíhavém plamínku 

skleněnou trubičku a foukl. Znovu nahřál a znovu foukl. Za jeden den takto zvládl vytvořit i více než 3 

tisíce unikátních perlí! Práci foukačům usnadnil vynález strojku s pumpičkou, který vyfoukl do 

trubičky perle najednou, a ještě úplně stejné. Vzniklá klaučata se stříbřila zevnitř a barvila zvenčí. 

Teprve poté se perly nožíkem jedna od druhé oddělovaly. 

Z foukaných skleněných perliček se původně vyráběla bižuterie. Až na konci 19. století začali chudí 

skláři navlékat perle na drátek a vytvářet napodobeniny věcí, které viděli kolem sebe – vznikaly tak 

košíčky, letadla, pavoučci a samozřejmě hvězdičky. A tehdy se skleněné perly poprvé zatřpytily na 

vánočních stromcích. 

Přestože uplynulo tolik let, v rodinné firmě Rautis v Poniklé se perly stále foukají, stříbří, barví,  

řežou a navlékají na drátky. A to vše navíc stále ručně, téměř stejně, jako na počátku cesty 

krkonošské perly. Právě proto je tento unikátní proces výroby od roku 2020 zapsán na 

Reprezentativním seznamu nehmotného světového kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Přesvědčte se o tom v rámci exkurze a buďte na chvíli součástí příběhu našich perliček. 

Prohlédněte si celý postup výroby a držte v rukou práci perlařů. V kreativní dílně si totiž sami můžete 

některou z ozdob vyrobit, www.rautis.cz.

A kdo další pomáhá udržovat tradici sklářského řemesla v Krkonoších?

 Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo vyrábí více jak 30 let rodinná firma DaMiRS v Čisté u 

Horek, www.damirs.cz

 Pokochejte se a vyzkoušejte krásné tvoření sklářky Evy Edler z Rudníku,  

www.evaedler.com

 Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní Dany Augustové, kde máte možnost si 

vyrobit vlastní vinuté perle, www.danaaugustova.cz. 

 Originální vinuté perly vyrábí a do nádherných šperků komponuje paní Hana Šebková ze 

Špindlerova Mlýna, www.pribehperel.cz.

Díky mnoha jedinečným příběhům, šikovným řemeslníkům i firmám, které dodnes konkurují 

světové produkci, jsou Krkonoše součástí Křišťálového údolí.  Tato 70 kilometrů dlouhá přímka 

proplétající se mezi horskými masivy je unikátním dědictvím, místem, kde se potkává nádherná 

příroda s vášní pro sklářskou tradici a řemeslo. Přesvědčte se o tom třeba v rámci Víkendu 

Křišťálového údolí ve dnech 12. – 13. listopadu,  www.crystalvalley.cz

Dáša Palátková a Alena Cejnarová

Krkonoše – svazek měst a obcí

Destinační společnost pro TO Krkonoše

www.krkonose.eu 
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MYSLIVCI JSOU PŘIPRAVENI NA ZIMU
 

Úroda z polí je již sklizena a pro zvěř začíná období nouze. Avšak nejen že zvěř přichází o 

potravu, ale chybí jí i úkryt v polích a na loukách. Zajíci se tak stávají snadnější kořistí pro dravce a 

lišky.
 V podzimních měsících se sice zvěř ještě může pastvit na lukách, ale před zimou si potřebuje 

vytvořit dostatečné tukové zásoby, aby přežila chladné a mrazivé měsíce roku. Proto se myslivci ve 

svém volném čase na nadcházející zimu již od jara intenzivně připravují. 
 Po zimě je nejprve nutné krmná zařízení a jejich okolí uklidit a vydezinfikovat. V letních 

měsících potom probíhají opravy stávajících krmných 

zařízení, případně se staví nová. Myslivci pro zvěř sbírají a 

suší tzv. letninu, což jsou mladé výhony maliníku a 

ostružiníku. Pokud je v létě sucho a dlouho neprší, budují se v 

místech, kde není přirozený zdroj vody, napáječky pro zvěř. 

Ty jsou pak průběžně doplňovány vodou. Na podzim sbírají 

myslivci jeřabiny, které suší nebo nakládají do soli. Ty jsou v 

zimě pro zvěř zdrojem cenných vitaminů a minerálních látek. 

Dále myslivci zásobují své krmelce kaštany, žaludy, řepou i 

jablky. V neposlední řadě se do krmelců zaváží oves, který 

zvěři poskytuje v zimě tolik potřebné tuky v potravě. 

Celoročně musí mít zvěř u krmelců k dispozici tzv. liz, tedy sůl. 

Pro vytvoření dostatečných tukových zásob začínají myslivci 

přikrmovat zvěř již od konce září. Správným přikrmováním 

zvěře v chladných měsících roku se zabraňuje vzniku škod na 

lesních porostech a ozimých plodinách.
 Je tedy důležité, aby zvěř měla již od podzimu v okolí krmelců klid, aby ji nerušili volně 

pobíhající psi nebo lidé svým křikem.
 V období vánočních svátků bývá zvykem, že 

lidé chodí přilepšit zvěři různými dobrůtkami do 

krmelců nebo jí v lese zdobí stromečky různými 

pochutinami. Vždy je však nutné volit pro zvěř 

vhodné dobroty, protože nevhodné pamlsky mohou 

zvěři velmi ublížit, v těch nejhorších případech to 

může skončit až úhynem. Nevhodné jsou slupky z 

pomerančů, mandarinek a jiných citrusových plodů, 

měkký neusušený nebo plesnivý chléb, bílé pečivo, 

pšenice, vánoční cukroví. Naopak zvěř bude velmi 

vděčná za slupky z kořenové zeleniny a z 

nenaklíčených brambor, za kukuřici a jablka, ať čerstvá či sušená, za mrkev a řepu. 
 Bez pomoci člověka by v zimních měsících docházelo k nevyčíslitelným škodám 

způsobeným zvěří na lesních porostech a ozimých plodinách a zvěř by velmi strádala.
  

MS SOVINEC
Horní Branná
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
Milí přátelé,

využívám této příležitosti a jsem rád, že Vás mohu prostřednictvím tohoto zpravodaje pozdravit. 

Doufám, že jste letní prázdninové měsíce využili též k odpočinku a k načerpání potřebných sil. Od doby, 

kdy jsme se na těchto stránkách setkali naposled, se uskutečnila řada akcí, z nichž bych chtěl 

vzpomenout alespoň na některé. Velkou radost jsem měl z žehnání cyklistům, kteří přišli do kostela sv. 

Jiří v sobotu 25. června dopoledne. Starodávné kolo, které bylo vyrobeno v Dolní Branné, přivezl pan 

starosta až do kostela, takže se stalo výzdobou a připomínalo, že toto téma nedílně patří i k Dolní 

Branné. Těším se na další ročník!   

V pátek 12. srpna se v kostele sv. Jiří v Dolní Branné od 18:00 konal koncert, kde vystoupil komorní 

orchestr s pěveckým sborem Sempre rubato z Drážďan. 

Nemohl jsem být osobně přítomen, ale účastníci mi vyprávěli, že 

se koncert vydařil. Asi čtyřicet muzikantů zaplnilo presbytář a 

připravilo přítomným opravdu krásný hudební zážitek. Velmi 

děkuji všem, kdo přišli koncert podpořit, zvláště když k nám 

vystupující přijeli až z takové dálky. I přes jazykovou bariéru mezi 

koncertujícími a publikem, které zaplnilo všechny lavice, byla v 

kostele příjemná atmosféra, protože hudba spojuje národy, vždyť 

dokáže promlouvat společným jazykem. Pan starosta Libor Čvančara všem přítomným hostům z 

Německa poděkoval a nás místní vyzval, abychom vystoupení souboru všude doporučovali. Vážím si 

též pomoci všech dobrých lidí, kteří kostel pro koncert připravili. Je skvělé, že obec zařídila zázemí a 

pohoštění pro muzikanty. Za to také srdečně děkuji. Navíc se vybralo  3.130 Kč a 30 EUR, tyto finanční 

prostředky budou použity na opravu kostela. Doufáme, že nás tito hudebníci v regionu zase někdy 

navštíví a naše vzájemné vztahy se budou dále rozvíjet. 

Dále samozřejmě chceme pokračovat s opravou našeho kostela sv. Jiří. Uvidíme, jestli se podaří 

sehnat další finanční prostředky z Německa či další dotací, abychom mohli příští rok v opravách 

pokročit. Modlíme se a prosíme o přímluvu svatého Jiří, aby nám v tomto díle pomohl.  Stále můžete 

posílat Vaše dary na číslo účtu: 1096022339/0800, variabilní symbol 700, do poznámky pro příjemce 

napište: dar na kostel - oprava.

 Začal nový školní rok, a proto plánuji od října zahájit výuku náboženství. Zábavnou formou si s 

dětmi a mládeží přibližujeme základy křesťanství a znalosti Bible. Využijte této nabídky a ještě stále 

můžete své děti přihlásit. Vždy poslední neděli v měsíci bude ve vrchlabském kostele bohoslužba 

zaměřená na děti a mládež. Po ní, asi od 10:15, se scházíme na vrchlabské faře, kde probíhá 

Pohádka před obědem. Dětem čtu krátký příběh a potom si nacvičí krátké divadelní vystoupení, které 

pak zahrají přítomným. Přijít může kdokoliv, přichystáno je i malé pohoštění. Hlavním účelem je, 

abychom se vzájemně více poznali a vytvářeli přátelské vztahy. Pro dospělé jsme od září zahájili 

vzdělávací program Povídání o víře, který probíhá vždy ve středu od 19:00 na vrchlabské faře. Náplní 

jsou základy křesťanské víry, katechismu a Písma svatého. Vytváří se takto i příjemné společenství, do 

kterého můžete patřit i Vy. Tento kurz slouží i jako příprava dospělých na křest. Vždy poslední středu v 

měsíci Vás zvu na Biblickou hodinu. Učíme se společně číst Bibli, orientovat se v biblických textech a 

používat tyto nebeské poklady pro život. Kdo se nemůže zúčastnit osobně, může se přidat online, když 

mi pošle svoji emailovou adresu.

Přeji Vám pokojné prožití nastávajících dnů, 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 19. 11. začínají v 16:00. 
Kostel sv. Vavřince, Vrchlabí - online vysílání: každá neděle od 9:00 -  https://www.farnostvrchlabi.eu/cs/video  

ŘÍJEN
Modlitba růžence, možnost přihlásit se do společenství živého růžence
sobota 01. 10. – Výročí posvěcení kostela sv. Jiří v Dolní Branné, 18:00
neděle 09. 10. – Poutní mše svatá v kapli sv. Františka na Erlebachově boudě, 15:00
neděle 23. 10. – Výročí posvěcení kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, 11:00
neděle 23. 10. – Výročí posvěcení kostela sv. Petra ve Špindlerově Mlýně, 14:00
sobota 29. 10. – Výročí posvěcení kostela sv. Josefa v Dolním Dvoře, 14:00
neděle 30. 10. – Mše pro děti, pohádka před obědem na faře, Vrchlabí, 9:00

LISTOPAD
středa 2. 11. – Mše sv. za zemřelé, kostel sv. Vavřince 17:00, ekumenická modlitba na hřbitově 18:00
od středy 16. 11. – Bohoslužby ve všední den od 18:00 v kapli na faře Vrchlabí 
od soboty 19. 11. – Sobotní bohoslužby v Dolní Branné a okolí začínají v 16:00
neděle 20. 11. – Adventní jarmark pro Ugandu, 9:00

PROSINEC
Putování Pražského Jezulátka po rodinách 
Sbírka trvanlivých potravin pro chudé 
čtvrtek 1. 12. – Adventní poděkování lidem zapojených do služeb farnosti
neděle 1., 2., 3., 4. adventní – Rorátní mše svaté, 7:00
sobota 10. 12. – Adventní duchovní obnova, Vrchlabí, 9:00
sobota 24. 12. – Půlnoční mše svaté 
pátek 30. 12. – Zpívání koled při svíčkách – Špindlerův Mlýn, 19:00 

Zveme také - středisko Eljon (fara) Špindlerův Mlýn:  (více na www.eljon.cz)
Setkání zdravotníků - pondělí 3. – čtvrtek 6. 10. 
Nabízíme Vám již 69. setkání zaměstnanců hospiců i ostatních pečujících o těžce nemocné a umírající. Hlavní 
téma prevence syndromu vyhoření.
Duchovní obnova pro manželské páry – čtvrtek 13. – neděle 16. 10. 
Jak můžete prohloubit svůj vztah? Přijeďte do Špindlerova Mlýna! Udělejte si čas jen pro sebe; modlitba, zamyšlení 
nad Písmem svatým a horská příroda budou Vašimi pomocníky a průvodci, abyste načerpali tolik potřebné síly. 
Poustevnický pobyt – pondělí 17. – pátek 21. 10. 
Cesta do hlubin své duše pod odborným vedením P. Günthera Ecklbauera, v tichu horské přírody. Hory k 
poustevničení přímo vybízí! 
Víkend pro fotografy – pátek 21. – neděle 23.10
Naučit se dívat kolem sebe a vnímat i zdánlivě banální věci, které nás obklopují. Vytěžit z minima maximum za 
doprovodu zkušeného fotografa.
Adventní víkend ticha – 25. 11. – 27. 11. a 2. 12. – 4. 12. 
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.
Perníkový víkend – 9. 12. – 11. 12.
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.

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 

tel.: 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.farnostvrchlabi.eu

Je lepší položit otázku a vypadat hloupě pět minut, než se vůbec nezeptat a být hloupý celý život. 

Konfucius
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Společenská rubrika

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.

Úmrtí:

Šurina Josef

Pitrmuc Zdeněk

Janus Vladimír

Narození:

Pavelka Adam

Jílek Tamara

Mečířová Natálie

Štefan Jakub

Šindelář Jan
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