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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

zima už končí a všichni se určitě těšíme na přicházející jaro. Ta letošní, byla 
přesně taková, jaká má „pod horama bejt“. Nejdříve opravdu bohatá sněhová 
nadílka, potom dlouho trvající mrazivé počasí a nakonec zmizení sněhu během 
týdne. 

Hromady sněhu prověřily techniku i obsluhy jednotlivých strojů. Děkuji tedy 
všem, že se podařilo kalamitu zvládnout. 

Díky vydařené zimě jsme mohli i důkladně odzkoušet nové zařízení na úpravu 
sněhu. Běžecké tratě v okolí obce byly díky Martinovi Nožičkovi a Pepíkovi Jiránkovi 
výtečné. Věřím, že milovníci zimních radovánek si přišli na své. 

Na konec mrazivého období uspořádala škola a lyžařský oddíl zimní závody 
škol v běhu na lyžích. Nejen krásné počasí, ale hlavně úsilí pořadatelů vytvořilo 
nádherné závody. 

Dovolte, abych Vás všechny pozval na maškarní vepřové hody, které pořádáme 
1. dubna 2017 -  opravdu to není „Apríl“. Tak si pořiďte masky a uvidíme se na parketě.

Přeji Vám všem krásné jaro a hodně zdraví.

Libor Čvančara
starosta obce

Pohár podkrkonošských škol - foto Rennerová
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Pořád se něco děje...

28.  března Setkání  důchodců  v  16  hod.  v  KD

1. dubna Maškarní  bál  od  20  hod. v  KD

21. a  22. 4. Výstava  mysliveckých  trofejí  v  KD

29.  dubna Pouťová  taneční  zábava  v  KD

30.  dubna Pálení  čarodějnic  na  hřišti

1.  května Nostalgický  májový  průvod  v  10  hod

5.  května Školní  besídka  ke  Dni  matek  v  KD

10.  května Sběr  nebezpečného  odpadu  v  16  hod  u  KD

2.  června Den  dětí  na  hřišti

Milí obyvatelé Dolní Branné! 

Mám velikou radost, že se letos kostel svatého Jiří v Dolní Branné zapojí v pátek 9. června do zajímavé iniciativy „Noc kostelů“. 

Tato akce je pořádána každoročně od svého vzniku v roce 2001 v Německu. V Ceské republice má svou tradici od roku 2009. V 

tento den se otevřou dveře a brány mnoha kostelů, připravuje se doprovodný večerní a noční program. 

Během Noci kostelů máme příležitost objevovat krásu křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, nechat se oslovit 

atmosférou daného místa. Zde v Dolní Branné se letos uskuteční 1. ročník. Určitě přijd'te, program bude stát za to. Budete si 

moci prohlédnout místa, která obvykle v kostele nejsou přístupná. Dozvíte se informace z historie a další zajímavosti. 

Postní doba nás má připravit na Velikonoce, během kterých slavíme vítězství života nad smrtí, lásky nad nenávistí a odpuštění nad 

odsouzením. Ať nás všechny vzkříšený Kristus naplní velikonočním pokojem a radostí, kterou svět nemůže dát. Těším se na 

setkání s Vámi. 

Zveme Vás do kostela Sv. Jiří v Dolní Branné 

30. 04. Neděle - 11:00— Poutní mše svatá ke Sv. Jiří - patronu kostela a obce 

09. 06. Pátek — Noc kostelů 

Sobotní mše svaté, které byly během zimního období přesunuty do kaple na faře ve Vrchlabí, budou od května opět zpravidla 

v kostele Sv. Jiří v Dolní Branné od 18:00. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky na vývěskách nebo webových stránkách 

farnosti, kde jsou vždy uvedeny případné změny týkající se času bohoslužeb. 

Pravidelné bohoslužby v kostelech naší farnosti: 

sobota: 17:00 Vrchlabí — kaple na faře (od května opět v kostele v Dolní Branné) 

P. Jiří Šlégr 
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Tříkrálové zpívání v kostele
Foto Rennerová
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O fous

dosáhla vítězství parta školáků z naší obce při 7. ročníku pomalu již tradičního zimního běžeckého 
klání o Pohár podkrkonošských škol. 

Letošní termín - 15. únor, byl zvolen přepychově, blankytná nebesa, sněhu habaděj, teplota 
příjemná. Přebor zaznamenal letos start žáka čtvrté třídy z Polska, měl tedy mezinárodní punc. Šimon 
Raszynski z Wroclavi dokázal zvítězit a své škole zapsal 15 bodů. Na startu, rovněž tak v cíli (nikdo 
nezabalil) bylo 143 lyžařských elévů ze 14 škol. Můžeme pyšně kalkulovat, že se celkový počet závodících 
žáčků od roku 2010 otírá o tisícovku! 

V celkovém pořadí zvítězila domácí, dolnobranská škola, která získala 118 bodů, pohár za druhé 
místo si do Vrchlabí odvezli reprezentanti školy na náměstí Míru - 117 bodů a hřejivý bronz po přepočítání 
výsledků připadl sousedům do Horní Branné. Jejich bodový zisk čítal 102 body. Nepopulární brambora se 
přestěhovala do Sportovní akademie Špindlerův Mlýn, pátí skončili běžci z Liščáku a pódium za 6. místo 
patřilo kunčické malotřídce.

Skvostně si zafandila možná stopadesátka fandů, rodičů, prarodičů a vyznavačů klasického 
lyžování. Od stánku s párečky Viktora Vaníčka staršího pádil velitel firmy povzbudit vnuky Viktora do finiše, 
který čtvrťák Viktor, mimochodem bronzový, absolvoval jen s jednou holí. Druhá zůstala na trati 250 metrů 
před cílem. Závodníci včetně doprovodu, fotoreportéři, pořadatelé, diváctvo - všichni si v rámci tradice 
pošmákli na párcích řeznictví „Vaníček a syn” a kotli předobré hovězí polívandy Jindry Jiránka. Samo 
sebou, měli to grátis. 

Útulný lyžařský areálek na Bakově může pořádat s pompou takové soutěže, je udržován a užíván 
celoročně péčí obce, Lyžařského spolku a sponzorů - Stavebnin Krkonoše, Kampy, Kovovýroby Hrubý, 
Babič a syn, Farmář Šimek, Truck Pitrmuc. Díky jim za podporu, s níž domácí jezdci získávají nejenom 
místní, ale i krajské a zahraniční vavříny. 

Dolnobranští lyžaři obdrželi z rukou starosty, místostarosty a ředitele závodů poháry; jmenovitě to 
byli: Zuzana Vaníčková, Jakub Havlíček, Michal Forbelský, Vojtěch Mejsnar, Viktor Vaníček, Barbora 
Srnová a Lenka Forbelská. 

Bravo naši sportovci!

Aleš Suk
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Pohár podkrkonošských škol
15. února 2017  -  Foto Rennerová
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ANDĚLÍČCI NA HORÁCH – STŘÍPKY ZE ŠKOLY
Již mnoho let věnuje škola v Dolní Branné jeden zimní týden soustředění žáků na horách. Letos jsme 

naplánovali lyžařský týden od 9. do 13. ledna na Benecku v hotelu Žaly. Přihlášeno bylo 40 našich a 20 dě� z Batňovic. 
Spolu s 9 dospělými nás opravdu v hotelu nemohli přehlédnout. Avšak v dobrém slova smyslu – většina žáků jsou už 
mazáci a nejeli na takou akci poprvé. Věděli, co je čeká, uměli se chovat v hotelovém i restauračním zařízení. Hned v 
pondělí jsme si užili bohatou sněhovou nadílku a po ranním příjezdu vyběhli k rozhledně na Žalý. Po obědě a 
ubytování nás čekalo první setkání s běžkami. Ve sněhových peřinách a rolbou uhlazeném manšestru se jelo jako v 
pohádce. Žáci byli rozděleni do 4 družstev podle svých schopnos�. Každá skupina měla 2 dospělé dozory. Pěkný sníh, 
dobré technické vybavení školy (školní i soukromé lyže a jejich denní údržba před výcvikem a k tomu odpovědný 
přístup dozorů) zajišťovaly bezpečnou jízdu a nestresový výcvik a výlety. Dvakrát denně se žáci proháněli na 
běžeckých tra�ch v okolí Rovinek až do pátečního dopoledne, kdy jsme se poslední jízdou s běžkami rozloučili. Nejen 
lyže jsou hlavní náplní soustředění. Dě� se každoročně těší na bohaté hotelové snídaně a výborné obědy a večeře s 
obsluhou číšníků.

Organizátorky – učitelky vědí, že čím víc budou dě� zaměstnány, �m méně mají času zlobit. A tak jako jiné 
roky, provázel celý týden bohatý vzdělávací program. Každé dopoledne 2 hodiny učení toho nejdůležitějšího – 
češ�na, matema�ka, anglič�na, zápisy do deníků a třídních kronik. Odpoledne po lyžování připravené programy a 
výukou zaměřenou na vlas�vědu, prvouku, přírodovědu a e�ku. Pro tyto příležitos� zveme každoročně na hotel 
externí lektory a odborníky. Letos s námi besedovali: v pondělí pan Brožek – náčelník HS, v úterý paní Mihatschová – 
odborná lektorka preven�vních programů, ve středu Zdeněk Hladík – mistr hry na hudební nástroje celého světa. Ve 
čtvrtek už jsme na hotel žádného lektora nepus�li, protože jsme měli po napínavých závodech a rozdávaly se 
medaile a diplomy. Nechyběla ani sauna a diskotéka nebo výlet do Bufetu na Rovince.

A výsledek? Žádná zlomená noha ani lyže a další týden skoro všichni ve škole. Nezdolalo nás ani šestnáct 
stupňů pod nulou. Dobrý trénink na vítězství v únorovém POHÁRU PODKRKONOŠSKÝCH ŠKOL.  Můžeme se těšit 
na další podobnou ak�vitu, místo v hotelu Žalý máme pro celou školu i s novými prvňáčky zamluveno na 3 dny 
koncem září. To budeme chodit pěšky, ale nabereme síly na celý nový školní rok.
Na závěr připomínáme, co nás v nejbližší době čeká:

18. 3. KARNEVAL
4. 4. ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
5. 5. BESÍDKA KE SVÁTKU MATEK
9. 5. ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
2. 6. OSLAVA DNE DĚTÍ        PaedDr. Jana Hrušková

Foto Rennerová
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70 let sportu v obci  - kapitola 6
Obracíme listy v knize zápisů o schůzích TJ Sokol a dostáváme se k závěru vzpomínek na 

průkopnických 50 roků práce členů sokolské korporace v obci.

Vynucená angažovanost v nerozborné spolupráci se Sovětským svazem trčí už z mnoha zápisů 
schůze výboru. Závěr roku 1955 není výjimkou, 7. listopadu probíhá Brannou Štafeta přátelství a Sokol 
pokrývá úsek od křižovatky až po železniční přejezd na Kunčice. Běží dě� z národní školy za doprovodu 
3 dospělých, na něž spatra pohlíží načálstvo Svazu Československo sovětského přátelství. A hned 
závazky – 38. výročí VŘSR volá, proto se sokolíci zavazují do konce roku 1956 vybudovat kluziště /tento 
úkol jednoty se „narodil“ už před 9 roky!!/

V šestapadesátém, kdy místnímu národnímu výboru 
předsedal s. Bříza, došlo k zásadní kri�ce bývalého starosty 
tělocvičné jednoty, bratra F. Janaty. Holt soudruh předseda 
MNV rozbalil atak už necelé dva měsíce potom, co byl řídící 
Janata odejit do Hos�nného. Ježto kri�cké výročce nebyl 
přítomen, nemohl se bránit. I když si soudruh Bříza posypal 
světluju golovu pískem, že rada MNV neprováděla důsledně 
kontrolu daných závazků, pražilo se do emeritního starosty 
Sokola Janaty jak u Verdunu. „ Celou činnost vedl papírově, 
schůze svolával narychlo a v době, kdy už hořely termíny, 
dané okresním výborem Sokola, měl velký podíl na neúčas� 
na schůzích, a to jak členů, tak výborů!“ Burácivá a plamenná 
kri�ka prvního sokolského starosty, náčelníka, cvičitele, 
řídícího učitele, divadelníka a předsedy drama�ckého 
odboru jednoty byla, jak jinak, jednostranná. Proč? 
Postrádala návrh, jak zlepšit konání místního sokolstva, 
dovedla jediné – pošpinit obětavého člověka, který stovky 
hodin svého volného času věnoval dobrovolné organizaci. 
Sokolu, kde vzdělával a učil sportovní morálce mládež i 
dospělé. Nakonec projevu slíbil soudruh předseda pomoc 
MNV, zdá se však, že toliko verbálně.

V témže roce diriguje TSO Sokol v Branné nedávno zesnulý Oldřich Jirsa. Jedním z jeho prvních 
návrhů bylo ustavení lyžařského kroužku a sloučení pokladen oddílu kopané a jednoty do jedné 
centrální kasy. V roce 1956 je mladý Fran�šek Hanuš zvolen do funkce sportovního technika výboru 
TSO.

A opět se buduje a zase spíš na papíře, kluziště. Cvičí pouze 18 žáků a 12 žákyň. Projednává se 
neuspokojivý stav v oddíle kopané a je rozhodnuto povolat k dorosteneckému týmu hned trojici 
trenérů – Bedřicha Malínského, Vladimíra Nožičku a Václava Zuzánka. Srpnová výborová schůze 
vyzněla rozpačitě při vystoupení předsedy okresního výboru s. Zapla�lka, navrhujícího najmout 
placeného tajemníka – instruktora, za�mco funkce předsedy jest funkcí čestnou.

Do vlastních řad se trefoval starosta Jirsa; zejména byl zklamán fotbalisty. Ti po několika 
zápasech přátelských i soutěžních museli z okresní soutěže vystoupit pro nedostatek hráčů. Náprava 
bude možná tehdy, jakmile se podaří získat obětavého a pevného vedoucího oddílu, schopného 
vychovávat mládež. K tomu se zavázal Václav Zuzánek, dosavadní vedoucí oddílu. Závazky na dostavbu 
kluziště byly splněny na 59 %.

Pro chabý stav financí navrhuje předseda Bříza vložit veškeré prostředky (3449.03 Kč) na 
výherní vkladní knížku do branské kampeličky. Rozvoj jednoty byl zakotven v plánovaném získání 20 
nových členů.

Aleš Suk
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let
Vejnarová Eva

Štverková Renata
Malínská Šárka
Čvančara Libor

55 let
Bílková Zdeňka

Votoček Vlastimil
Schild Jiří

Jírů Ladislav
60 let

Záborský Josef
Pičman Přemysl
Kůřilová Světla

Záborská Bohumila
Šedivá Jaroslava

65 let
Babič Vladislav
Šeda Zdeněk

Dražka Bohumil
Zevel Miroslav

Matoušková Apolena
70 let

Bucharová Věra
Bílek Josef

Zálabská Hana
Moravec Jaroslav
Hofmanová Marie

80 let
Jančík Robert
Nykl Miloslav

82 let
Sůra Robert

Chládková Ludmila
Hamanová Marie

85 let
Mejsnarová Lidmila

87 let
Kloboučková Miluše

Lukeš Josef

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).

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.

Úmrtí: Holubec Jan

Příjemné prožití Velikonoc,  

dalších jarních svátků 

a tradiční poutě
přeje

Obecní úřad a zastupitelstvo
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