
Dolní Branné

 

Červen 2019               Číslo 14

Slovo starosty

Libor Čvančara
starosta obce

Vážení spoluobčané,

pokaždé, když píši tento úvodník si uvědomím, jak ten čas šíleně rychle letí. Nedávno jme slav-

nostně otevřeli hasičárnu, chvilku předtím bylo maškarní a předtím, to byl sníh, byly Vánoce...  

Kde jsou ty časy, kdy mě jeden školní rok připadal nekonečně dlouhý a jediné co opravdu běželo 

zběsilým tempem byly prázdniny.

A protože splašenost našeho současného života je neuvěřitelně rychlá, velice si vážím přesně 

takových dnů, jaký jsme zažili při slavnostním otvírání hasičárny. Pravda, přípravy byly hektické, 

všichni dobrovolníci měli plné ruce práce, ale ve své podstatě jsme se dokázali všichni zastavit na 

jednom místě a hovořit spolu. Bylo to velice povedené odpoledne nejen se vzácnými hosty. Kolem 

sebe jsem viděl spousty spokojených lidiček, oslavujících to krásné dílo, které opět o kousek posunu-

lo vzhled naší obce vpřed. Je vidět, že máme veliké štěstí na pány architekty. Jejich nápady, zkuše-

nosti, cit pro každý detail a neotřelé uvažování, vytvořily stavbu, která je pro mě osobně tou nejhezčí 

hasičárnou v širokém okolí.

V nejbližších dnech nás čeká rozhodování o dalších investicích. Je toho ještě spousta k dostavění 

a k opravám. Je jisté, že to je dílo, které nikdy neskončí. Je jasné, že nelze vše udělat naráz a také je 

jasné, že než doděláme jeden konec obce, budeme na druhém už zase opravovat. Ale pokud se 

povede dokončit krásná hasičárna, je navýsost zřejmé, že ani ostatní díla nebudou pro Dolní 

Brannou velikou překážkou.

A teď si dovolím popřát Všem krásné léto, akorát teplé, akorát vlhké. Přesně tak, jak Vám bude ve 

Vašich dnech zaslouženého volna vyhovovat.

Foto: Rennerová Lenka



Výstava s názvem 

„Tajemství starých truhliček 

našich dědečků a babiček” 
se uskuteční 

v Kulturním domě v Dolní Branné 

ve dnech 30. srpna až 2. září 2019 

od 9:00 do 17:00 hodin.

Ukázky oblečení, hraček 
 i předmětů z domácnosti z let minulých.

Vydavatelem tohoto čtvrtletníku je Obec Dolní Branná
Adresa vydavatele: 543 62 Dolní Branná 256  IČO:00277738    Reg. číslo: MK ČR E 22438

Informace Obecního úřadu

Třídíme i kovy z domácnosti

Nově lze v naší obci třídit kromě plastů, papíru, skla a nápojových 

kartonů také kovové obaly, tedy především nápojové plechovky, 

kovové konzervy nebo i víčka od nápojů a jogurtů a různé drobné 

kovové předměty z domácnosti. Kovový odpad se třídí do šedých 

pytlů, které si můžete vyzvednout na obecním úřadě nebo na 

sběrném dvoře. Naplněné pytle kovovým odpadem odkládejte ve 

sběrném dvoře u kulturního domu.
 

Občané, kteří se rozhodnou pro třídění kovového odpadu, by však 

měli mít na paměti, že do pytle nepatří špinavé konzervy se zbytky 

jídla nebo objemné kovy. I nadále však stále platí, že kovové odpady a 

objemné kovy můžete odevzdávat také na sběrný dvůr.

Hlavním cílem je rozšířit množství odpadů, které se dají znovu 

využít jako suroviny pro výrobu nových výrobků a odpady tak nemusí 

skončit na skládce odpadů.
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Dnešní příspěvek by se mohl jmenovat spíš PLAMÍNKY ZE ŠKOLY, alespoň pro nic netušící 

kolemjdoucí, kteří uviděli u školy v úterý 4. 6. šest hasičských vozidel. Naštěstí se jednalo jen o 

dlouhodobě připravované taktické cvičení okolních hasičských sborů. Ve škole jsme událost 

připravili jako projektový den, kdy je o čem povídat. Takže, zatímco Vráťa Lánský pouštěl do 

školních chodeb hustý kouř, děti nic netušily a vyprávěly si ve třídách o životě bez elektřiny, bez 

mobilů a bez automobilové dopravy. V 11,00 jsem zavolala číslo 150 

a poprosila o pomoc. Volání 

„poplach“ žáci znají – děláme ho 

každý rok. Tentokrát je však kouř 

v budově zarazil. Přesto jsme byli 

do jedné minuty všichni před 

školou. Děti zůstaly v bačkůrkách, 

ale to je při rychlé evakuaci 

nutnost. Hasiči dorazili do osmi minut. My jsme jim ale zásah 

ztížili a nahlásili, že nám chybí dvě děti. To bylo samozřejmě předem naplánované, v kouři statečně 

zůstaly děti místních hasičů. Muži v maskách ihned vběhli do budovy a děti hledali. Po chvíli je 

přivedli před školu, zkontrolovali zdravotní stav, nabídli vodu k pití.

 Potom jsme už jen ze zahrady se zájmem sledovali 

hasičské jednotky z Vrchlabí, Dolní Branné, Vrchlabí III a 

Horního Lánova, jak hbitě zachází s hadicemi a hasičským 

nářadím. Velitel zásahu Josef Vancl nás pochválil za 

rychlou evakuaci a dobrou spolupráci. Všichni diváci se 

dobře bavili až na našeho pana starostu, který o cvičení 

nevěděl a přiběhl ke škole dost vyděšený. Je prima, že má o 

nás starost, snad nám tu chybku o neinformování odpustí. 

Nakonec si děti zasloužily 

odměnu. Po půlhodině na 

poledním slunci nás hasiči pokropili notnou dávkou vody z cisterny. 

Na dětech nezůstala jediná nitka suchá. Odnesly to i již zmíněné 

bačkůrky. Když jsme je převlékli a osušili, zkusili jsme pokračovat v 

odpoledním vyučování. Pravdou je, že to moc nešlo. Ale žáci 

alespoň své zážitky nakreslili. Někteří se chtějí ode dneška stát 

hasičem.

Červen je plný nevšedních událostí. Máme za sebou vydařený Den dětí, čeká nás výlet na hrad 

Pecka, kde se nám představí princ Bajaja. Do Vrchlabí pojedeme také na taneční akademii Studia 

Oliver, sportovci ze školy poběží závod Hartecká alej. Nakonec se vydáme do Harrachova na 

školní výlet. Potom už si všichni zaslouží opravdové prázdniny.

Pěkné léto plné slunce a bez úrazů přeje celá škola.

           PaedDr. Jana Hrušková

Střípky ze školy
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Besídka ke dni matek
Dne 7. května 2019 se konala v místním Kulturním domě besídka věnovaná maminkám při příležitosti jejich 
svátku. Děti mateřské a základní školy si pro rodiče připravily pásmo písniček, básniček a nechybělo ani 
taneční vystoupení. Besídku děti ukončily předáním drobného dárečku maminkám.

Dětský den
V pátek 31. května 2019 se odpoledne uskutečnil Dětský den na fotbalovém hřišti v Dolní Branné. Pro 
všechny děti zde byly připraveny různé disciplíny, po jejichž splnění na ně čekala odměna ve formě drobných 
dárečků či sladkostí a také občerstvení. Nechybělo zde ani již tradiční malování na obličej a zábava s gumo-
vými koulemi - bumberball.

Foto: Rennerová Lenka
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Co se děje u hasičů
Jelikož do jarního čísla zpravodaje ještě nebylo moc o čem psát, schoval jsem si všechno až teď na 

léto. Jak už je zvykem, vše začalo Radvanickou uzlovkou. No, nebudou tam na nás v dobrém vzpomínat. 

Opět jsme vyhráli, co jen šlo. Asi se našeho označení sběračů kovů nezbavíme. Holky v kategorii mladší si 

rozebraly kompletní stupně vítězů. V pořadí Kája Moravcová, Kačka Havlíčková, Anička Hoffmanová. Tu 

ve dvojici doplnila 10. místem Zuzka 

Vaníčková. Jako dvojicím to bohatě stačilo 

na 1. a 2. místo. Starší holky, Natka 

Hanušová a Denča Radoňová, si pro sebe 

zabraly také zlato a stříbro, potažmo další 

zlato coby dvojice. No a aby se to nepletlo, 

první dvě místa jsme obsadili i my vedoucí, 

tedy já a Ája Jiránková. Krásný začátek 

závodního roku to byl...

20. dubna se rozjely šedesátky v 

Malých Svatoňovicích. Přípravka se zlatou 

Áďou Havlíčkovou a stříbrným Fandou 

Jiránkem. Do první desítky se poprvé 

podíval Šíma Lang na 7. místě. Mladší 

holky s bronzovou Kájou Moravcovou a 8. Káťou Havlíčkovou. Kuba Havlíček se zastříbřil coby mladší 

kluk a pátý skončil Michal Forbelský. A starší holky? Na 4. místě se umístila Klárka Řídilová a na 8. Bára 

Srnová. 

4. května se konal první ročník Vlčických šedesátek. Šedesátky nám jdou, takže i odtamtud jsme si 

př ivezl i  pěkné výsledky. Druhá Áďa 

Havlíčková a třetí Fanda Jiránek. Druhá Kája 

Moravcová a osmá Káťa Havlíčková. Druhý 

Michal Forbelský a čtvrtý Kuba Havlíček. No 

a třetí Bára Srnová, sedmá Natka Hanušová 

a devátá Léňa Forbelská. 

Trochu přehodíme dny, ať máme 

šedesátky hezky za sebou. Dne 19. května 

byly totiž v Hajnicích. Druhý Fanda Jiránek a 

čtvr tá Áďa Havl íčková.  Šestá Káťa 

Havlíčková. Zlatý Kuba Havlíček a stříbrný 

Michal Forbelský. Pátá Klárka Řídilová, 

osmá Léňa Forbelská a devátá Bára Srnová.
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Den předtím už jsme v Hajnicích byli, abychom usilovali o putovní pohár starosty. Tradiční příprava na 

Plamen vyšla skvěle mladším, kteří svou kategorii jednoznačně ovládli. Ve všech třech disciplínách 

(štafeta dvojic, štafeta 4x60 a požární útok) vyhráli, takže si zaslouženě odvezli putovní pohár zpět do 

Branné. Starší si po dvou třetích místech a jednom pátém odvezli brambory. 

Vrcholem jarní části sezóny byl dvoudenní Plamen v Havlovicích a Úpici. Pro připomenutí se soutěží v 

disciplínách: požární útok CTIF, štafeta CTIF, štafeta 4x60, štafeta dvojic a požární útok. Přičítají se ještě 

body za podzimní ZPV. To mladší vyhráli a neméně zdatně si počínali i na Plameni. Po dvou prvních 

místech, dvou druhých a jednom třetím už počtvrté za sebou před sebe nikoho nepustili a soutěž vyhráli. 

Starší začínali s podzimním třetím místem. Stejně pokračovali u dalších třech disciplín. Ve zbylých dvou si 

sice polepšili na druhé pozice, ale celkově to stačilo opět na tu bronzovou pozici. Jo a kronika? Tu jsme 

měli jako už tradičně nejhezčí. 

Nyní přijde letní odpočinek, ale úplně zahálet určitě nebudeme, takže do podzimního zpravodaje bude 

opět co zmínit.

Slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice

Sedmý červen roku 2019 bude dnem, na který kdykoliv si vzpomenu, rozbuší se mi srdce radostí a 

spokojeností, a to proto, že v tento den, jsme slavnostně otvírali nově zrekonstruovanou hasičárnu.

Někdo by řekl jen proto, ale ono opravdu tento den, jako by neměl žádnou chybičku. Pozvání na 

slavnostní otevření, kterému předcházely několikadenní přípravy, přijali starostové okolních obcí i se 

svými starosty hasičských sborů, pan farář Šlégr, přivítali jsme i pana Jiřího Štěpána - hejtmana 

Královéhradeckého kraje, pana senátora a starostu Vrchlabí Jana Sobotku a v neposlední řadě se oslavy 

zúčastnil ředitel HZS KHK brigádní generál František Mencl za doprovodu velitele stanice HZS Vrchlabí, 

pana Vratislava Lánského. 

Účast vás, občanů Dolní Branné byla nečekaně vysoká, o to víc však potěšující. Po nádherném 

vystoupení dětí naší školy a následném pokřtění hasičárny a vozidla, pokračovala oslava proslovem 

našeho pana starosty Libora Čvančary, slova chvály a zdravice zazněla z úst našich hostů a nechyběl ani 

komentář k nové zbrojnici od pana Daňka 

za atelier A177.

Slavnost se nesla v příjemné atmosfé-

ře slunného dne, vůně pečeného selátka, 

dobrého piva a vína, okořeněná dobrou 

zábavou při promítání historických 

fotografií a rozpoznávání aktérů dávné 

historie s uměleckou vložkou starších 

členů našeho sboru. Za tento krásný den 

je však také potřeba na závěr poděkovat 

všem zúčastněným, jak z řad pořadatelů, 

tak z řad hostů. Proto se  budu těšit na 

shledanou při nějaké podobné akci.

Za SDH Ctirad Řídil

Josef Jiránek ml.
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Chorvatské pobřeží, vápencem čištěný azurový Jadran, teplota vzduchu výrazně nad 30 °C, 

voda v intervalu 23 – 29 °C. To byly kulisy výcvikového tábora dolnobranských klasických lyžařův 

kempu u městečka Seline. Od mořské hladiny se do 1200 metrové výše zvedá nejvyšší kopec v 

okolí – Paklenice. Početná výprava dolnobranských s devítkou závodnic a závodníků vměstnala 

do týdenního pobytu regeneraci i přípravu. Krosy, cyklistika na „švarcech“, plavání, skoky do vody, 

obratnost a dovádění na mořském hradu. Připravený jídelníček legendární branské uzenářské 

firmy Vaníček a syn opečovávaly a servírovaly denně dvojice kmitajících matiček. Chuťově skvělé 

a kvalitní chody při rigorózně dodržovaném pitném režimu účinkovaly bezchybně a harmonicky 

doplňovaly pohyb a trénink. Hlavy rodin, nikterak se netumlujíc a nešturmujíc, absolvovaly svůj 

pánský turnaj s konečnými výsledky: 1. V. Vaníček prostřední, 2. T. Srna, 3. J. Radoň.

Stínů, natož katastrof nebylo, toliko otec Koudelka Jan lehce zaúžehoval při sólo jízdě na 

„sedacím“ surfu. Sportující lyžaříci byli unisono OK, hodnocení trenérky Katrin Hoffmannové 

vyznělo podle kritéria osobní nasazení pro trio nejstarších – Báru Srnovou, Jitku Erlebachovou a 

Terezu Kotykovou. Našim vyznavačkám bílého sportu na výdaje s tréninkovým kempem značnou 

sumou přispěla výše vzpomenutá dáma Katrin z jejího sportovního fondu zhruba dvěma 

desetitisíci kačkami.

Takže příznivci dolnobranského lyžování, tleskejte vestoje a kulich smeknout! Katrin svěřence 

nejenom trénuje, navíc jim ještě výrazně přisype do rozpočtu výcvikového pobytu. Kdybychom v 

republice měli takto obětavě se činících duší povícero, vypadalo by to se základnou a jistojistě i s 

reprezentací klasickou v lyžování lépe ve srovnání se současným tristním a neradostným stavem.

Soustředění běžců v Seline

Aleš Suk



INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VRCHLABÍ

Milí přátelé!

Chtěl bych využít této příležitosti a napsat Vám, že jste mi opět udělali radost, když jsem viděl, 

s jakou pečlivostí a zájmem jste připravili a účastnili se letošní Noci kostelů. Bylo to již potřetí, 

kdy se v Dolní Branné tato akce konala. To bylo možné jen díky tradičně skvělé podpory pana 

starosty a vedení obce, bezvadné spolupráce s hasiči, vedením školy a učitelským sborem. 

Samozřejmě nejde zapomenout na krásné vystoupení dětí, jejichž pěvecký výkon jsem měl 

možnost v kostele vidět. Nemohu vynechat také poděkování ženám z „Klubíčka“ za úklid kostela, 

přípravu a přiloženou ruku k dílu. Abychom nebyli při této akci jen tak nasucho a o hladu, velmi 

jsem ocenil, s jakou profesionalitou a chutí čepoval příchozím sám pan starosta pivo a šikovný 

kuchař smažil jeden chutný bramborák za druhým. Jsem opravdu rád, že se u Vás vytvořilo živé 

společenství, že lidé chtěli být spolu a neviděl jsem nikoho smutného. Rád bych býval s Vámi 

zůstal delší čas, ale chtěl jsem v ten pátek 24. května navštívit ještě Špindlerův Mlýn, Vrchlabí, 

Dolní Lánov a Dolní Dvůr, kde také Noc kostelů probíhala. Jen připomínám, že se letos jednalo v 

naší republice už o 11. ročník a celkem mohli účastníci navštívit 1640 kostelů a modliteben, kde 

bylo připraveno na 7839 programů.  

V živé paměti mám stále úžasnou atmosféru z loňského koncertu Jiřího Pavlici a Hradišťanu, 

kdy účastníci mohli věnovat finanční dary na tolik potřebnou opravu kostelních varhan. Vidím to 

jako úžasné znamení z nebe, že se od té doby začaly finance scházet a na pokrytí opravy chybí 

přibližně už jen asi 30.000 Kč. S opravou jsme již před nedávnem začali a věříme, že se ještě 

najdou štědří dárci, kteří nám pomohou s potřebným zbytkem. 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 varhany. Dárcům na požádání samozřejmě 

můžeme vystavit potvrzení o přijatém daru. 

   Upřímně Vám děkuji za spolupráci, přeji pevné zdraví krásné léto.
             P. Jiří Šlégr

Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
Sobotní mše svaté s nedělní platností jsou v letním období 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:
středa, čtvrtek, pátek: 18:00 – Vrchlabí – kostel sv. Vavřince
sobota: 18:00 Dolní Branná –  kostel sv. Jiří
neděle: 09:00 Vrchlabí – kostel sv. Vavřince 
             11:00 Dolní Lánov – kostel sv. Jakuba
             14:00 Špindlerův Mlýn – kostel sv. Petra 

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1, 
tel.: 499 422 899, 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Dělejte dobro a dělejte ho dobře. 
sv. Jan z Boha

Strana 8      Číslo 14  Zpravodaj Dolní Branné



Noc kostelů 24. května 2019 v Dolní Branné

Strana 9     Číslo  14Zpravodaj Dolní Branné

Foto: Rennerová Lenka



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

50 let
Říhová Iveta

Hrnčířová Stanislava
Horák Vít

Manserová Renata
Jechová Petra

55 let
Löbel Roman

Šír Jiří
Petřík Josef

Jiřičková Vladimíra
Hrnčíř Jan

60 let
Štípek Vlastimil

65 let
Strnádková Vlasta
Bartošová Vlasta

Petrák Jiří
Horáčková Eva

Radoňová Alena

70 let
Klusová Jiřina

75 let
Forbelský Vladislav

Forbelský Miroslav
Nyč Jaroslav
Hank Antonín

81 let
Sůrová Zdeňka

84 let
Ciglová Zdeňka
Pokorná Irena

85 let
Stínil Stanislav

86 let
Hanušová Anna

87 let
Schwarzerová Margita

88 let
Janus Vladimír

89 let
Doležalová Anna
Zběhlíková Emílie

90 let
Hejnyšová Vítězslava

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: 
Jančík Robert

Narození:   

Jílek Benjamin
Pavelka Jan

Příjemné letní prožitky

a mnoho hezkých dojmů 

z dovolené

přeje Obecní úřad
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