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Slovo starosty

Foto: Lenka Rennerová

Vážení spoluobčané,
blíží se svátky vánoční, doufám, že je prožijete všichni ve zdraví a pohodě.
Současná situace se může zdát bezvýchodná. Určitě podle oﬁciálních zpráv. Všichni ale
cítíte, že život se úplně zastavit nedá, a to mě vede k přesvědčení, že i přes obavu státního
aparátu o naše životy, se lepších časů dočkáme. Věřím i v návrat normálna.
Všem, kterým situace kolem našich stavenišť komplikuje život se omlouvám. Rozsah
přestavby školky je opravdu zásadní a tomu odpovídá i množství časově omezených uzávěr,
které samozřejmě narazí na náš nedostatek času a nutnost už být někde jinde. V tu chvíli je
samozřejmě auto s betonem přes cestu problém. Stejně jako spousta aut stojících kolem školy.
Nemůžeme ale chtít stavět a neumožnit řemeslníkům mít zázemí co nejblíž stavby. Proto Vám
děkuji za trpělivost a vězte, že dokončení je blízko.
Kolem č.p.1 se bude přes zimu pohybovat další ﬁrma. Předpoklad dokončení přestavby je
jaro. V případě této stavby nebude ale docházet k tak velké kumulaci řemeslníků, a proto i
omezení by měla být výrazně menší. No a pak předpokládám, že minimálně do doby přestavby
kulturáku bude v dolení ulici úplný klid...
Na závěr Vám všem chci co nejsrdečněji popřát hlavně zdraví, tělesné, ale i duševní.
Zachovat si odstup a vše hodnotit s rozvahou, nás provede touto těžkou zkouškou.
Také přeji Všem klidného Silvestra a rok 2021 zalitý sluncem a každý ať dostane co si bude
přát....
Libor Čvančara
starosta
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Informace Obecního úřadu
Provozní doba POŠTY PARTNER o Vánocích
23. 12. 2020
28. 12. 2020
29. 12. 2020
30. 12. 2020
31. 12. 2020

-

8:00 - 13:00
8:00 - 10:30, 13:00 - 16:00
8:00 - 13:00
8:00 - 10:30, 13:00 - 16:00
8:00 - 10:30

Uzavření obecního úřadu o Vánocích
Ve dnech 23. 12. 2020 až 1. 1. 2021 bude Obecní úřad v Dolní Branné uzavřen.

Plánované akce
proběhnou dle rozpisu, pokud to vládní nařízení umožní
Vánoční bohoslužba
se uskuteční v dolnobranském kostele sv. Jiří 24. prosince 2020 od 15:00 hodin

Výroční valná hromada SDH
se bude konat 9. ledna 2021 v Kulturním domě v Dolní Branné od 16:00 hodin

Plesová sezóna v Dolní Branné
Ples TJ Sokol
Ples Sboru dobrovolných hasičů
Maškarní bál

13. února 2021
27. února 2021
13. března 2021

Setkání dříve narozených
se uskuteční dne 11. března 2021 v Kulturním domě v Dolní Branné

Dětský karneval
datum a čas konání bude včas upřesněn

ČEZ Distribuce mění způsob oznamování plánovaných odstávek elektřiny
ČEZ Distribuce končí s výlepem papírových oznámení
o plánovaných odstávkách k 31.12.2020.
Zaregistrovat se můžete se na www.cezdistribuce.cz/sluzba a
dostávat informace o odstávce elektřiny pohodlně e-mailem či SMS.
Papírová oznámení už ve svém okolí od 1. 1. 2021 nehledejte.
Informace o plánovaných odstávkách budou nadále zveřejňovány
také na www.cezdistribuce.cz/odstavky

Hlásit poruchy je možné na tel. čísle 800 850 860.
Vydavatelem tohoto čtvrtletníku je Obec Dolní Branná
Adresa vydavatele: 543 62 Dolní Branná 256
IČO:00277738
Reg. číslo: MK ČR E 22438
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Střípky ze školy
Během nouzového stavu žáci naší školy trénovali angličtinu nejen online s paní učitelkou, ale i
přes aplikaci WocaBee. Jde o aplikaci, do které vyučující připraví slovíčka a věty, které se zrovna
mají žáci učit a procvičovat. Za procvičenou látku dostávají body – wocapoints. Po procvičení
připraví vyučující testík, na kterém pozná, jak žáci učivo zvládli.
Od pondělí 9. listopadu do pátku 13. listopadu se žáci 3. – 5. třídy zapojili do celostátní soutěže
v učení se cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát. Do soutěže bylo zapojeno
přibližně 45 000 žáků. Soupeřili mezi sebou žáci od základních škol až po gymnázia, a to nejen v
Česku, ale i na Slovensku. Jednoduchá pravidla – čím víc procvičených slovíček, tím víc bodů pro
třídu, hnala naše žáky kupředu. Pilné musely být i paní učitelky, aby děti dostatečně zásobily
novými a novými úkoly.
V okrese Trutnov byli žáci 5. třídy z Dolní Branné nejpilnější.
Stali se tak okresními WocaBee šampiony, hned na druhém místě byli naši žáci z 3. třídy.
Skvělá práce!
Do krajského kola postoupila pouze první místa z každého okresu, takže „páťáci“ pokračovali.
V krajském kole měla 5. třída opět velký úspěch. Získali 2. místo v Královéhradeckém kraji.
Do ﬁnálového prosincového kola postoupila zase jen první místa, takže pro nás soutěž
skončila, ale určitě je to obrovský úspěch a gratulujeme všem dětem z 3. i 5. třídy! Jen tak dál.
Mgr. Martina Řondíková

Šikovné ruce našich spoluobčanů
Je obdivuhodné, co dokážou vytvořit šikovné ruce
paní Olgy Radoňové z Dolní Branné.
Zde je ukázka ručně vyrobeného dřevěného Betlému,
kterému vévodí dolnobranský kostel s několika místními domky. Na Betlém se můžete přijít podívat k paní
Radoňové domů, ráda vám ho ukáže.
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Hasiči Dolní Branná
Na začátek je vhodné upozornit na záměnu pojmů "Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce"
(JSDH) a "Sdružení dobrovolných hasičů" (SDH). Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je
organizace zřizovaná obcí ze zákona a je obcí plně zabezpečována. Sdružení dobrovolných
hasičů je zpravidla název základní organizace občanského sdružení na úseku Požární ochrany,
např. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Této organizaci obec poskytuje dotaci na činnost
a spolupracuje s ní v oblasti Požární ochrany.
Nyní vám přiblížím, jak fungujeme přímo u nás v obci, protože kdo si přečetl první odstavec o
Jednotkách a Sdruženích, je možná mírně zmatený. Jak všichni víme, hasiči mají hlubokou tradici
a o nějakém rozdělování málo kdo ví. Dobrovolný hasič je prostě dobrovolný hasič a my to i tak
bereme. Co je však důležité zmínit je to, že u nás v Dolní Branné máme největší členskou
základnu SDH v Královehradeckém kraji, je nás kolem 220 členů, což je v porovnání i s většími
městy opravdu vysoké číslo. Veškeré soutěže, které objíždíme
s družstvy dětí, žen a mužů jsou činností SDH, stejně jako
všechny kulturní akce, které pořádáme a podílíme se na nich.
Právě soutěže jsem zmínil na prvním místě, protože hlavně
naše děti mají úplně neskutečné výsledky ve všech
Letošní hasičské cvičení
kategoriích soutěží, kam jezdí. Všichni, co děti trénují, i ti co
pomáhají na trénincích a zajišťují dopravu na již zmíněné závody se podílí na výchově dalších
hasičů do výjezdových jednotek (JSDH). Třeba si to ani neuvědomují a patří jim za to ohromné
DÍKY.
Nyní má naše jednotka 19 členů. Každý člen
jednotky musí být starší 18 let, splňovat zdravotní
způsobilost, každoročně musí být 40 hodin školen
tématy, které vydává Hasičský Záchranný Sbor.
Všichni tito členové musí mít smlouvu s obcí, která
ho musí pojistit. To vše upravuje zákon, kterým se
Dolnobranští hasiči při zásahu
řídí obec.
Jednotka musí mít určitý počet velitelů a strojníků, ti prochází pravidelnými školeními pro
danou funkci. Samotné fungování jednotky nadále upravuje vyhláška a nad vším tím je kontrolní
orgán (Hasičský Záchranný Sbor). Práce velitele je mít vše administrativně v pořádku a kdykoli
připravené ke kontrole. Strojníci dle řádu strojní služby musí najet 10 km měsíčně s nejtěžším
vozidlem, které mají. Hlavním účelem jednotky je připravenost. Naše jednotka musí vyjet 10 minut
od vyhlášení poplachu k řešení mimořádných událostí. Není lehké udržovat techniku a svěřené
prostředky obcí stále připravené k výjezdu. Podílí se na tom celá jednotka, a i ti, co v jednotce
nejsou a třeba trénují a jezdí na soutěže, jako jsou vedoucí mládeže rodiče dětí, ale třeba i straší
sourozenci.
Já za sebe mohu říct, že jsem rád, kolik lidí si dokáže ukrojit ze svého volného času a věnovat
se Požární ochraně. U nás v Dolní Branné je obrovské množství hasičů a občanů, kteří se nebojí
práce a pomáhají si navzájem a ostatním. U toho si užijí i kopec zábavy a jsou se svými přáteli v
dění obce. Myslím si, že právě i takové fungování má podíl na tom, že nám obec opravila
hasičárnu a dopomohla nám k novým vozidlům do našich garáží.
Jaroslav Frynta
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Podzim za námi, zima před námi
Poněkud atypický průběh poháru Královéhradeckého kraje v přespolních bězích lyžařů; stihli
jsme absolvovat dva a byl konec. Vládní nařízení, nenapravitelný šmytec. Přesto zatroleně
odpovědný Spolek lyžařů v Dolní Branné dokázal naprosto vše. Navíc 3 krosy v okolí, o kterých
jsme informovali ve zpravodaji předešlém.
I klima podzimní přípravě přálo, příprava běžela plánovitě. Pošetile se domnívaje, že při školní
výluce bude účast našich závoďáků spontánní a početná, zaznamenali jsme v docházce na
tréninky pěkné řádky borců bezstarostné mezery. Třeba soupeři z Vrchlabí, mydlíc do toho na plné
pecky, byli důslednější a poctivější.
Situace, podpořená křivolakým proudem osudu, popíchla vedení spolku k rozeslání podmínek
rodičům našich svěřenců. Souhlasíme s názorem všech dobrovolných trenérek, vedoucích
přípravu dobrovolně, bez nároku na odměnu, na úkor osobního volna, že malá účast na trénincích
není nic jiného, než neúcta k jejich práci. Nehledě na to, že získané ﬁnance od řady příznivců,
obce, dotací a grantů, rozděluje spolek všem závodníkům (materiál, soustředění, doprava
startovné…), ať je jejich účast na společné přípravě solidní nebo mizerná. I tato poznámka v
prosincovém Zpravodaji má vyvolat reakci a podnítit a zlepšit pravidelnost v přípravě všech
závodících mládežníků, šampiónů i nešampiónů.
Skóre poháru (stále se řeší, zda počítat oba závody, či pouze jeden) pro dolnobranskou
závodní stáj vypadá lichotivě. Řada lyžařů získala
nejlepší umístění své sportovní žákovské kariéry. První
závod v září na Mísečkách při pořadatelství SA
Špindlerův Mlýn – dvě vítězství – Anita Blažejová a
Zuzana Vaníčková, jedno stříbro pro Terezu Kotykovou,
jedna brambora – Markéta Tošovská a čtyřikrát pátý ﬂek
/Lucie Šimůnková, Viktor Vaníček, Michal Svoboda,
Emilka Fišková/. Přebor kraje na paradráze v Trutnově
a opět vítězství Anity Blažejové, 2. pořadí pro Zuzku
Vaníčkovou a Markétu Tošovskou, a pódia Terezy
Kotykové /4./, Viktora Vaníčka, Emilii Fiškovou, Katku
Havlíčkovou – vesměs 6. místa.
Součtem bodů z obou závodů je v průběžném pořadí poháru lyžařů KHK dvacítka jezdců z
dolnobranského spolku srovnána následovně: 1. A. Blažejová, 1. Z. Vaníčková, 2. T. Kotyková, 3.
V. Vaníček, 3. M. Tošovská, 4. L. Šimůnková, 6. Bára Mejsnarová, 6. E. Fišková, 8. Veronika
Jebavá, 8. Jakub Havlíček, 8. K. Havlíčková, 9. Jitka Erlebachová, 10. Bára Srnová, 11. Michal
Svoboda, 11. Lenka Forbelská, 12. Adam Koudelka, 14. Stela Feslová, 17. Michal Forbelský, 18.
Joseﬁna Hoﬀmanová. K úplnosti statistik patří sumář medailových pozic našeho žactva – 5
prvenství, čtyři druhé stupínky a dva třetí.
Prchající čas nezastavil přízeň mecenášů, z drtivé většiny majitelů místních ﬁrem. Patří jim
poděkování, že ve svém pracovním fofru nezapomínají podporovat zdravý pohyb a sportování dětí
v obci. Jsou to: Truck-P Vlastíka Pitrmuce, fy Babič a syn Ládi Babiče, Kampa Franty a Jiřího
Marynky, Mobilní telefony Tomáše Stránského, Stavebniny Krkonoše Lady a Ládi
Kučerových, soukromá osobnost Vladimír Šimek, Autoelektrika Jebavý Tomáše Jebavého,
Potraviny Milana Blažeje, Industrie Reinigung Pavla Tejmla, Kozí plácek Vlastíka Štípka,
Obec Dolní Branná.
Aleš Suk
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Máte rádi přírodu a touláte se po okolí?
Možná jste narazili na houpačku, kterou byste čekali spíš na nějakém pěkném hřišti a ne mezi
poli. Když se to před dvěma lety stalo mně, nevěřila jsem vlastním očím. Není to totiž ledajaká
houpačka, je poctivě udělaná, bytelně usazená a houpat se na ní mohou i tři dospělí najednou.
Když jsem ji vyzkoušela poprvé, vrátila jsem se
hned zpátky do dětských let. Rozhoupat ji dalo
trochu práce, ale ten požitek stál za to. Před Vámi
je po pravé i levé ruce lesík. Houpačka stojí na
louce a dojdete k ní po asfaltové cestě, která
končí přímo v poli. Těsně před houpačkou je starý
pařez, strom, který před lety skolil Kyryl, musel
být majestátní. Soudím tak podle velikosti
pařezu. Místo něho byl kousek dál vysazen nový
dub, který se má docela k světu, snad je to tím, že
se o něho dílem stará majitel pan Metelka a dílem
lidé, kteří si toto místo zamilovali a chodí se sem i
s dětmi houpat. Možná vás zaujme i to, že se
někdo pravidelně stará i o pařez, ze kterého
přímo roste okrasná vrbička a celý je osázen
kytičkami. To všechno se děje se souhlasem
majitele pozemku a rozhodla jsem se to udělat
poté, co kamarádce tragicky zemřela dcera při autonehodě a já nevěděla, jak jinak utišit ten žal.
Začala jsem v té době zrovna s běháním, a tak se můj denní trénink vždycky ubíral směrem k
pařezu. Pan Metelka souhlasil s tím,
že tam zasadím nějaký strom a budu
se o něho starat...
A tak jsem téměř každý den od
dubna 2019 běhala k pařezu,
přesazovala podle sezóny a zalévala z
pramínku vyvěrajícího z pod pařezu
kytičky i mladý dub. Loni, pokud
pamatujete, byla úmorná vedra a
nebýt pramínku, jistě by kytičky i
stromek strádaly.
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Houpačka se brzy stala atrakcí pro lidi z vesnice i z okolí, maminky s dětmi, party holek a kluků
ale i my starší, rádi chodíme k houpačce a odpočíváme tam. Já osobně měla to štěstí a brzo poté,
co byla postavena, zastihla jsem tam majitele pozemku. Na dotaz, kdo tam postavil takovou krásu,
skromně odpověděl, že on. Měla jsem obrovskou radost, že mu mohu poděkovat osobně za ten
zážitek, za to, že nezištně udělal něco pro úplně cizí lidi a nic za to nechtěl. Houpačka se stala tak
trochu poutním místem, děti na pařez přidávají kreslené kamínky, šišky, kůru ze stromů. U
studánky je postavený plecháček a každý kdo chce, může kytičky,
vrbičku i dub zalít. Měla jsem strach, jestli tak mladý stromek
přežije zimu, ale to, že byl zasazen přímo do vykotlaného pařezu
mu pomohlo, a tak se vrbička na jaře opět zazelenala.
23. března to budou dva roky, co Kačenka Prokšová odešla ve
věku nedožitých 14 ti let, byla to nadějná atletka, běhala, měla stát
na bedně, avšak vinou nepozorného řidiče přišla o život. Já v té
době začínala kurz běhání a dodnes jsem nepřestala, v nohou
mám téměř 2 tisíce kilometrů a v srdci vděk, že jsem našla u nás na
vesnici tak kouzelné místo, kam se mohu jít vyplakat, nabrat
energii a odpočívat.
A Vás, kteří toto kouzelné místo objevíte, také chci poprosit o
jediné, chovejte se tam tak, jako byste byli na vlastní zahradě, potěšte se vším, co je okolo vás a s
úctou k přírodě zase odejděte. A pokud budete chtít, můžete přidat ruku k dílu a na jaře přidat
nějakou sazeničku na pařez. Udělá to radost tomu, kdo přijde po vás :-)

Miloslava Koubová
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150 LET ŽELEZNIČNÍ TRATI VELKÝ OSEK - TRUTNOV-POŘÍČÍ
Před 150-ti lety dne 21. prosince 1870 byl zahájen provoz na nově postavené železniční dráze
Trutnov-Poříčí – Kunčice nad Labem a ve stanici Kunčice, prozatím konečné této dráhy. Nemělo
ale trvat dlouho a byly dány do provozu úseky Ostroměř – Kunčice n/L a Kunčice – Vrchlabí, jak je
známe dodnes.
Co vše této důležité stavbě předcházelo? Z rozvojem průmyslu začátkem 19. století bylo nutné
zrychlit dopravu surovin, hotových výrobků na trh, pošty, ale i cestujících. Po vzoru Anglie, kde
vznikly první železniční dráhy v Evropě, bylo zřejmé,
co tyto stavby znamenají pro rozvoj civilizace a
zlepšení životní úrovně obyvatel.
To byl také popud pro vznik prvních železničních
drah na území Čech a Moravy, která patřila pod
správu rakousko-uherské monarchie. Proto
primárně začátky všech nově vznikajících tratí
vychází z tehdejšího centra monarchie – Vídně.
První parostrojní trať na našem území Vídeň –
Břeclav – Brno zahájila provoz 7. 7. 1839. Dále se tratě šířily do českého a moravského vnitrozemí
novými úseky Břeclav – Přerov – Olomouc, Přerov – Bohumín, Olomouc – Praha. Na tyto páteřní
tratě navazovaly v letech 1855 – 1880, které se nazývaly „zlatým věkem železnic“. Další úseky, na
které získávaly koncese ke stavbě
nově vznikající soukromé
společnosti, se budovaly se státní
podporou nebo zárukami.
V roce 1858 byla uvedena do
provozu Jiho-severo-německá
spojovací dráha SNDVB z Pardubic
do Liberce s důležitou železniční
stanicí Horka (Fagendorf), nyní u
Staré Paky, kde již začátkem 19.
století vznikla důležitá křižovatka
zemských cest do celých severních
Čech, včetně Podkrkonoší, a zde se
setkávay formanské povozy
rozvážející zboží z našeho kraje
směrem Praha a Vídeň. Tuto funkci po zahájení železničního provozu převzalo nádraží, kde se
zboží překládalo na vlaky.
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V roce 1868 byla železnice dotažena do Trutnova – Poříčí z Jaroměře. V Podkrkonoší se
prudce rozvíjející průmysl, především textilní, potřeboval také lepší dopravní spojení. A tak z
podnětu koncorsia továrníků a obchodníků z Jilemnice, Vrchlabí a Hostinného byla navržena
trasa z Trutnova přes Hostinné, Lánov, Vrchlabí a Jilemnici s napojením na již provozovanou
dráhu ve Staré Pace. Koncorsium získalo předběžnou koncesi a také dalo tuto trasu na vlastní
náklady vyznačit Ing. Thylem.
Ale ve Vídni bylo rozhodnuto jinak. V důsledku řady požadavků a urgencí od
západomoravských, středočeských a východočeských měst byl ve vídeňském parlamentu v roce
1868 schválen návrh koncesního zákona na „Rakouskou severozápadní dráhu“ v trase Vídeň –
Znojmo – Havlíčkův (tehdy Německý ) Brod – Kolín – Mladá Boleslav a s řadou dalších přípojných
tratí, včetně „příhodného odbočení u Velkého Oseka“ směr Ostroměř – St. Paka – Trutnov-Poříčí.
Po tvrdém konkurenčním boji koncesi ke stavbě a provozování získala Rakouská severozápadní
dráha (Österreichische Nordwestbahn - ÖNWB), jako dceřiná společnost již stávající dráhy
SNDVB. A tak dne 8. září 1868 vydal císař František Josef I. list povolení č. 145/1868 a tím mohla
celá stavba začít.
Již v říjnu 1868 byl předložen stavební projekt kmenové železniční sítě Rakouské
severozápadní dráhy v délce 625 km, který vytvořil německý inženýr Hellwag.
Našeho kraje se týkala stavba projektovaná z Velkého Oseka – Chlumec – St.Paka - TrutnovPoříčí s odbočkami Ostroměř – Jičín, Kunčice nad Labem – Vrchlabí, Trutnov –Svoboda nad
Úpou. A tak zůstal stranou mimo hlavní trať původně prosazovaný projekt koncorsiem zájemců z
Jilemnice a Vrchlabí.
Hellwagovo stavební
ředitelství ve Vídni pro
zjednodušení stavby
rozdělilo stavbu na 12
úseků, ve Vrchlabí
vzniklo XII. oddělení
pod vedením vrchního
inženýra Karla von
Siegla, které řídilo úsek
stavby z L. Bělohradu
do Trutnova - Poříčí s
odbočkami do Vrchlabí
a Svobody nad Úpou. První výkopové práce byly zahájeny u Trutnova v lednu 1869. U zvlášť
náročných úseků a staveb byly přípravné výkopové práce provedeny dokonce před vydáním
stavebního povolení. Stavba trati se prováděla v oddílech po 1 – 1,5 km, kde pracovalo 30 – 35
dělníků, kteří si vydělali za den 45 – 70 krejcarů.
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Trať měří 128,960 km a ve Velkém Oseku začíná v nadmořské výšce 193 metrů. Po
počátečním rovinatém úseku stoupá směrem k Nové Pace, kde ve 432 m.n.m. prochází 349,5
metrů dlouhým tunelem, přes Starou Paku klesá do Bělé u St. P., kde začíná stoupání do nejvýše
položeného bodu na trati v Martinicích v Krk. ve 481 m.n.m. Poté opět klesá až do Pilníkova (353
m.n.m) a končí v Trutnově ve 422 m.n.m. Největší spád na trati je 18 ‰.
Práce na stavbě probíhaly rychle a tak úseky byly zprovozněny následovně: Velký Osek –
Ostroměř a Trutnov-Poříčí - Kunčice n/L. dne 21.12.1870, Ostroměř – Kunčice n/L. dne 1.6.1871,
Kunčice n/L. – Vrchlabí dne 1.10.1871, Trutnov – Svoboda nad Úpou 17.12.1871.
Současně se stavbou tratí
Rakouské severozápadní dráhy
probíhaly i stavby budov nádraží,
které se tak pro místní obyvatele
stávaly branou do světa. Železniční
stanice se dělily podle velikostí a
počtu kolejí do čtyř tříd: od největší
I. třídy (původně dlouhých až 1100
m) po nejmenší IV. třídy. Dle
funkčnosti se dělily do kategorií: A –
hlavní uzlová stanice, B – křižovací
stanice s vodárnou, C – průjezdní
stanice.
Jednotné plány ke stavbám stanic navrhl architekt Karl Schlimp. Proto i dodnes v původní části
Rakouské severozápadní dráhy jsou stanice architektonicky podobné. Provoz na trati zpočátku
zajišťovaly tři páry smíšených vlaků a postupně narůstal. Více než 100 let vozily vlaky parní
lokomotivy. Poslední osobní vlak tažený parní lokomotivou vyjel v roce 1972 a nákladní v roce
1979. Od té doby vládne motorová trakce.
O historii této trati by se dalo napsat mnoho zajímavých údajů, příběhů a událostí. A určitě by
slušelo k takovému významnému jubileu pogratulovat! Přinejmenším nějakou nostalgickou jízdou
vlakem taženým krásnou parní mašinou. Přátele železnic v Podkrkonoší s něčím takovým počítali.
Bohužel, „čínský virus“ vše zhatil a pouštět se do pořádání takové akce za současných
omezených podmínek by bylo neúnosné riziko. Tak snad někdy příště!
Zdroje: Brožura „110 let železničního provozu na trati Velký Osek – Trutnov-Poříčí“
Publikace „140 let Severozápadní dráhy“ vydané Jihomoravským muzeem ve Znojmě
Webové stánky lokomotivního depa Trutnov a další.

Zdeněk Kouba
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Po stopách známých osobností v Krkonoších
I v Krkonoších se zrodily „hvězdy“, které se zapsaly do českých a světových dějin. Vydejte se na
oblíbená místa těchto krkonošských rodáků a rodaček. Ocitnete se tak na prahu historie a spojíte
své kroky s krkonošskými osobnostmi, které tu stáli před desítkami či stovkami let. Míst, na která
se můžete vypravit, je v Krkonoších mnoho. A tak tu máme pro vás několik vyzkoušených tipů.
Historicky nejvýznamnější postavou města Vrchlabí byl bezesporu Kryštof Gendorf z
Gendorfu. Zasloužil se o povýšení vsi na
město a vytvořil z něj nejvýznamnější
centrum hutnictví železa. V roce 1546
nechal vybudovat zámek jako dominantu
města. Od té doby prošel zámek mnohými
úpravami, ale stále je krásnou a významnou
památkou města. Projděte se v zámeckém
parku a nahlédněte do vstupní haly zámku,
kde se konají svatby, koncerty i výstavy. Jan
Amos Komenský si vysloužil přízvisko
Učitel národů, zanechal část sebe na
mnohých místech v Čechách a na Moravě. Jeho poslední kroky, když prchal z Čech, vedly do
Žacléře. Zde překročil hranice do Polska. Ke vzpomínce této události se vypravte po naučné
stezce Po stopách J. A. Komenského na Růžový
palouček, kde je postaven unikátní památník Labyrint
J. A. Komenského. Spisovatel a oblíbený učitel Josef
Šír byl populární v celém regionu. Jednadvacet let
vedl štěpanickou kroniku a plně se sžil se svými
spoluobčany. Zažijte klid a půvab obcí ve kterých učil,
na Benecku, ve Štěpanicích, v Poniklé nebo
Roztokách u Jilemnice. A v jeho sbírce povídek Cesta
k člověku se ponořte do příběhů života lidí z hor i jeho
podhůří minulého století. Další tipy na „výlety se
známými osobnostmi“ najdete na našich stránkách
www.krkonose.eu/vyznamne-osobnosti.
SOUTĚŽ S KRKONOŠSKÝMI RODÁKY
Máte rádi historii? Krkonoše jsou vaší srdeční záležitostí? Zúčastněte se naší soutěže s
krkonošskými rodáky a vyhrajte. A jak? Jednoduše. Pošlete nám fotograﬁi místa některého z
významných krkonošských rodáků na naši Facebookovou stránku
www.facebook.com/Krkonose.eu, s popiskem, se kterou významnou osobností jste „spojili své
kroky“. A pak už jen čekejte, zda bude výhra vaše. Soutěž bude spuštěna ve středu 6. 1. 2021 a
vyhlášení dvou výherců proběhne 6. 2. 2021.
Oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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Originální dárky z Krkonoš pro vaše blízké
Podpořte jejich koupí krkonošské řemeslníky i informační centra
Adventní dny jsou ideálním časem, kdy začít přemýšlet o vánočních dárcích pro vaše blízké. I malé děti
vědí, že tím nejkrásnějším dárkem, je dárek vyrobený ručně a ze srdce. Říkáte si, že nejste zruční ani
kreativní, že to určitě nezvládnete? To ani nemusíte. Originální dárky z Krkonoš, s láskou ručně vyráběné, si
můžete koupit. Potěšíte tak své blízké a zároveň podpoříte místní šikovné řemeslníky a výrobce.
Originální, šetrné k životnímu prostředí, vyrobené z místních surovin a tradiční technologií, to jsou
výrobky vysoké kvality označené speciálním logem „Krkonoše – originální produkt®“. Tato značka
zákazníkovi garantuje, že výrobky prošly
přísným procesem certiﬁkace a že skutečně
pochází z Krkonoš. A z jakých originálních
produktů z Krkonoš si můžete vybrat?
Podívejte se na stránky www.regionalniznacky.cz/krkonose, kde najdete všechny
certiﬁkované výrobky.
Pokud máte doma nebo mezi přáteli
vášnivé čtenáře a milovníky Krkonoš, jistě
vás nadchne bohatá nabídka knih o
krkonošských boudách, významných
osobnostech, těžkém a zajímavém životě
horalů i historii krkonošských měst a obcí. A
pro nejmenší čtenáře určitě vyberte některou
z pohádkových knih Marie Kubátové.
Sběratele fotograﬁí a obrázků starých i
současných Krkonoš potěší nástěnné i
stolní kalendáře pro rok 2021. Darovat
můžete kalendáře s reprodukcemi fotek z
celých Krkonoš nebo například z Rokytnice
nad Jizerou, Vrchlabí Žacléře a dalších měst.
A kde si můžete všechny tyto dárečky i
jiné nakoupit? V krkonošských
informačních centrech. Každé vám
nabídne jedinečné výrobky a vždy s
úsměvem vás rádi obslouží. Informační centra najdete ve Vrchlabí, Černém Dole, Harrachově, Horním
Maršově, Peci pod Sněžkou, Hostinném, Janských Lázních, Jilemnici, Lánově, Malé Úpě, Rokytnici nad
Jizerou, Strážném, Svobodě nad Úpou, Špindlerově Mlýně, Trutnově, Vítkovicích v Krkonoších, Vysokém
nad Jizerou, Žacléři a Kořenově. Kontakt na informační centra najdete na stránkách
www.krkonose.eu/turisticka-informacni-centra.
Krkonoše – svazek měst a obcí
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VRCHLABÍ
Milí přátelé,
mám radost, že Vás mohu tímto způsobem pozdravit. Blíží se vánoční doba a pomalu končí rok,
který byl pro mnohé z nás plný překvapení a změn. Nikdy před tím se například nestalo, že by kvůli
pandemickým opatřením lidé nesměli jít na Velikonoce do kostela. Uvědomil jsem si o to víc, jak
právě prožívání víry závisí na vzájemném setkávání, sdílení a osobních kontaktech. Abychom těm,
kdo mají doma internet, umožnili alespoň virtuální účast na bohoslužbě, začali jsme od Velikonoc
na adrese www.farnostvrchlabi.weebly.com přenášet nedělní vrchlabské bohoslužby online
přes YouTube. V jedné dolnobranské rodině udělala dcera své mamince překvapení. Přijela v
neděli na návštěvu, přivezla notebook a nastavila v 9:00 živé vysílání z Vrchlabí. Maminka byla
překvapená, že v televizi vidí místo a lidi, které zná. Mám zprávy, že jsou s námi takto ve spojení
lidé z různých koutů naší vlasti, ale i z Francie či Běloruska. Ve vysílání pokračujeme i nadále, takže
se k nám můžete připojit i Vy.
Další novinkou je Povídání o víře on-line. Nemožnost osobních setkávání nás dovedla k
zavedení středečních kurzů online. Každou středu 19:00-20:00 tímto zvu i Vás na setkání, při
kterém probíráme biblické texty, základy křesťanské víry a katechismu. Seminář je možno využít i
jako přípravu dospělých na svátost křtu. Poslední středa v měsíci je věnována Biblické hodině,
kde se za užití originálních hebrejských textů snažíme proniknout do tajemství Božího slova a najít
odpovědi na současný život. Jediné, co je potřeba, aby zájemci zaslali alespoň den předem své
jméno, příjmení a emailovou adresu na adresu: kancelar@farnostvr.info. Účastníci obdrží
emailem pokyny k přihlášení.
Během léta jsme připravili sérii pohledů z několika
kostelů na vrchlabsku. Jsem rád, že mezi ně patří i
pohled kostela sv. Jiří v Dolní Branné. Když se na
pohled podíváte pozorněji, naleznete na něm
nenápadnou sérii informací. Zjistíte, kdy byl kostel
postaven, v jaké nadmořské výšce se nachází; jak
velký, těžký a starý je zvon apod. Nechci Vám
prozrazovat detaily, abyste se měli na co těšit, až budete
mít pohlednici v ruce. Aby nás to ke kostelu
„přitahovalo“, nechali jsme vyrobit také 2 magnetky.
Jedna ukazuje kostel a na druhé je patron Dolní Branné
sv. Jiří, jak ho vidíme na hlavním oltáři. Pohledy a
magnetky jsou dispozici v kostele i na obecním úřadě.
Věřím, že potěší Vás i ty, kterým je darujete.
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Další dobrou zprávou je skutečnost, že bychom chtěli začít s opravou střechy kostela.
Dostali jsme na příští rok přislíbenou ﬁnanční pomoc z od našich přátel z Německa – z
Českoněmeckého fondu budoucnosti, ale musíme k tomu dodat naši spoluúčast. Zájemci, kteří
chtějí na opravu přispět, mohou tak učinit například posláním ﬁnančního daru na číslo účtu:
1096022339/0800 a do poznámky pro příjemce je třeba napsat: dar na opravu střechy. Dárcům na
požádání rádi vystavíme potvrzení o přijatém daru. Na tomto místě chci poděkovat Vám všem,
kteří opravu kostela jakýmkoliv způsobem podporujete. Upřímné díky chci vyjádřit vedení obce,
panu starostovi a jeho celému týmu za skvělou spolupráci a velkou pomoc.
Přeji Vám požehnané svátky vánoční, pevné zdraví a plnou náruč dobrých přátel. Africké
přísloví říká: „Když chceš jít rychle, jdi sám. Když chceš dojít daleko, jdi společně.“ Přeji nám
všem, abychom šli společně a zažili mnoho hezkého i v nastávajícím roce 2021.
P. Jiří Šlégr
24. 12. 2020 čtvrtek 15:00 – Štědrý den (půlnoční) - vigilie Slavnosti Narození Páně
01. 01. 2021 pátek 16:00 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
09. 01. 2021 sobota 16:00 – Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
Během zimního období (od 10. 1. do Velikonoc) nebudou v kostele sv. Jiří pravidelné mše
svaté. V tomto období všechny srdečně zveme na sobotní bohoslužby s nedělní platností na
vrchlabskou faru do vytápěné kaple od 17:00. Sledujte, prosím, aktuální zprávy na vývěskách
nebo webových stránkách farnosti, kde jsou uvedeny aktuální informace.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 2

Nový pohled dolnobranského kostela je k zakoupení na místní poště a obecním úřadě,
kde se nabízejí k prodeji také magnetky.
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Vybudování systému separovaného sběru odpadu v Dolní Branné
Množství námi vyprodukovaného odpadu každoročně narůstá. Podle posledních dostupných
dat Českého statistického úřadu vyprodukoval každý Čech (včetně malých dětí či penzistů) v roce
2018 v průměru 351 kilogramů komunálního odpadu, přičemž v roce 2014 to bylo „jen“ 310
kilogramů. Za pět let se tudíž toto množství na každého člověka zvýšilo o 41 kilogramů.
Vyšší produkce odpadů zatěžuje nejen životní prostředí, ale i zvyšuje nároky na kapacitu
odpadového hospodářství a zajištění jeho svozu. V rámci Evropy Češi sice patří mezi národy, které
nejvíce třídí odpad, přesto v nejbližších letech tlak na toto ekologicky odpovědné chování ještě
vzroste a občané budou postaveni před zásadní volbu: buď ve svém úsilí ještě přidají a přistoupí
na vybudování systému separovaného odpadu nebo zůstanou u systému, který je obvyklý dnes,
ale budou muset hlouběji sáhnout do svých kapes.
V naší obci jsme se přihlásili k té první variantě, a to ze tří důvodů. Jednak cítíme morální
odpovědnost ke stavu životního prostředí, za druhé chceme vyřešit problém přeplněných hnízd,
kam se v naší obci nyní sváží tříděný odpad a konečně za třetí chceme nám všem ušetřit nemalé
ﬁnanční prostředky.
Situace je totiž taková, že od začátku příštího roku vstoupí v platnost nová odpadová
legislativa, která upravuje nakládání s odpady, a jenž přenáší značné pole působnosti v této věci ze
státu na jednotlivé obce. Ruku v ruce s tím stát zvyšuje rámec poplatků, které se budou za svoz
komunálního odpadu účtovat, a je jen na jednotlivých obcích, jak se ke všemu postaví a zda se
chtějí chovat úsporně či nikoliv. Jen pro vaši představu: zatímco nyní činí skládkovací poplatek za
jednu tunu odpadu 500 korun, od příštího roku to bude 800 korun a v roce 2029 to bude již 1850
korun.
Takto skokové ﬁnanční zátěži se chceme u nás vyhnout. Zastupitelstvo obce proto rozhodlo, že
vybuduje systém separovaného sběru odpadu, který jednak jednou provždy vyřeší nevyhovující
systém přeplněných hnízd se sběrným odpadem, zefektivní řízení odpadového hospodářství a
sejme z obyvatel hrozbu skokového zdražení za svoz odpadu.
V praxi to bude vypadat tak, že každý dům v obci bude mít svoji sadu
popelnic na tříděný odpad, které doplní stávající popelnici na směsný odpad.
Konkrétně se bude jednat o 240l nádoby na plast, na papír a bio odpad. V
současné době probíhá transparentní výběrové řízení na dodavatele těchto
popelnic s tím, že nejpozději do třech měsíců od podpisu smlouvy tento vítězný
dodavatel nádoby dodá. Podpis smlouvy by měl proběhnout ještě letos, tj.
nejpozději koncem března roku 2021 by měla proběhnout samotná distribuce
nádob k jednotlivým domům v obci.
Při zavážce nových popelnic bude jasně stanoven i harmonogram, kdy budou jednotlivé
popelnice na separovaný i komunální odpad sváženy a co všechno by měli pro zdárné fungování
systému obyvatelé učinit. Díky tomuto aktivnímu přístupu tak nebude nutné nijak měnit cenu,
kterou platí obyvatelé obce za skládkovací poplatek nyní a to bude platit i do budoucna.
Připravovaný systém separovaného sběru je ekologický, moderní a plně koresponduje se
současnou dobou a rostoucími potřebami obyvatel. A já bych Vás proto chtěl poprosit, aby jste na
něj takto i pohlíželi a na základě všech uvedených racionálních argumentů mu dali zelenou.
V případě zájmu jsem připraven komukoliv a kdykoliv vysvětlit fungování celého systému.
Kontaktovat mě můžete na e-mailu cibab@post.cz či na mobilním telefonu +420 603 493 277.
Vřelé díky.
Ing. Martin Babič, zastupitel obce
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let

70 let

Šurinová Daniela
Kúřil Radek

Macháček František

75 let

55 let
Votoček Tomáš
Hanuš Roman
Hamroziová Iva
Hrnčíř Miroslav

Nyčová Libuše

60 let

Hrubá Hana
Stránská Margita

80 let
Šurina Josef

86 let

Forbelský Zbyněk
Kober Ota
Klinerová Jiřina
Horáková Zuzana
Horáková Ivana
Frynta Jaroslav

88 let
Janusová Jana

90 let
Forbelská Anna

65 let
Kotyková Jana
Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.
Pokud některý z občanů si nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu
do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Narození: Jindrová Michaela

Úmrtí: Kopecká Anna
Horák Jaromír
Buchar Josef
Forbelský Vladislav

Šťastné a spokojené svátky vánoční,
mnoho štěstí a pevné zdraví
v novém roce 2021
Vám přejí
Obecní úřad a zastupitelé obce

