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Slovo starosty

Muzeum lyžování
Expozice historie bílého sportu

Vážení spoluobčané,
v minulém týdnu jsme slavnostně otevřeli muzeum lyžování v Dolní Branné. V roubence
č.p. 1 vznikla úžasná expozice. Otevření proběhlo velice důstojně. Pozvaní hosté vyjadřovali
nelíčené překvapení nad úrovní našeho stánku poskytujícího vzdělání, poučení a interakci.
Srdečný dík patří Těm, kteří se na zvládnutí tohoto nelehkého úkolu podíleli. Jména by
zaplnila více než tuto úvodní stránku. Proto za všechny dnes budu jmenovat Aleše Suka,
jehož celoživotní sběratelství, neutuchající energie a nadšení vládlo Všem. V příštích
zpravodajích připravíme další materiály, ve kterých si připomeneme nejen jak se jednička
znovuzrodila, ale i kdo za tím stál a přispěl k úspěšnému dokončení.
Datum vernisáže 24. 3. 2022 symbolicky vzpomnělo na den 24. 3. 1913, den nešťastného
závodu a úmrtí Bohumila Hanče a Václava Vrbaty. Tento silný příběh nám ukazuje, že nejen při
sportu, ale při jakýchkoliv společných aktivitách se rodí nefalšované přátelství a kamarádství.
Doufám, že nejen samotné muzeum, ale i celá budova bude sloužit nejen Nám občanům
Dolní Branné. Tady se budeme scházet, tady se také mohou rodit nová spojenectví a rádi se
pochlubíme tímto povedeným dílem.
Na závěr Vám přeji, aby i následující měsíce byly, pokud možno šťastné a zrůdná válka co
nejdříve skončila.
Libor Čvančara
starosta
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AKTUALITY
Muzeum lyžování Expozice historie bílého sportu v Dolní Branné
zveme občany do již otevřeného muzea
otevírací doba: každá sobota 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
Ostatní dny po předchozí dohodě: tel. 739 452 760 nebo e-mail: info@muzeumlyzovani.cz

www.muzeumlyzovani.cz

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolní Branné
pro školní rok 2022/2023 se koná 6. dubna 2022 v 15:00 hodin v budově školy

Pouťová zábava
se uskuteční 23. dubna 2022 od 20:00 hodin na fotbalovém hřišti

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
proběhne v neděli 22. května 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

Nebude přijímáno následující:



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

Noc kostelů
se uskuteční 10. června 2022 v kostele sv. Jiří v Dolní Branné

Otevírací doba sběrného dvora u Kulturního domu:
 středa

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 první sobota v měsíci 8:00 – 12:00

Tříděný odpad - SMLOUVY
Během příštího měsíce budou občanům doručeny dvě vyhotovení Smlouvy o výpůjčce
odpadních nádob na tříděný odpad. Jeden podepsaný výtisk bude určen pro Obecní úřad.

Změna ceny vodného od 1. 1. 2022
Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo na svém 31. zasedání

zvýšení ceny vodného na 42,90 Kč/m3 vč. DPH
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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Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ Vrchlabí

KDY: 27.4.2022
kdykoliv mezi 10:00 a 17:00 hod. budou probíhat individuální konzultace, v 11:00 hod a ve 14:00
hod se uskuteční krátká prezentace kotlíkových dotací
KDE: v prostorách sálu kulturního domu Střelnice, Vančurova 378, Vrchlabí
PRO KOHO JE URČEN: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytové jednotky
nebo rekreačního objektu, kteří chtějí vyměnit starý kotel 1.a 2. emisní třídy.
Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti
předchozím výzvám. Podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné
ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s podáním žádosti o
dotaci a realizací projektu.

Veškeré informace naleznete
• na webových stránkách kraje v sekci „Kotlíkové dotace“
https://kr-kralovehradecky.cz/kotliky.htm
• infolinka: 722 960 675 (provozní doba 8-16 hod)
• e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Účast na semináři je zdarma

TJ Sokol hledá pracovníka na údržbu fotbalového hřiště
TJ Sokol Dolní Branná se obrací s prosbou na občany o zajištění pracovníka na údržbu fotbalového
hřiště a jeho okolí v období od března do října v každém kalendářním roce. Jedná se o sečení trávy a
lajnování hřiště. V případě zájmu kontaktujte pana Pavla Hanuše tel. 737 724 796. Odměna za tuto
práci bude dle vnitřních předpisů TJ Sokol.
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Střípky ze školy
ROZLOUČENÍ SE ZIMOU
I když už nám jaro klepe na dveře, v dnešním příspěvku se vrátíme do pohádkové zimy. Po roční
pauze, kdy nám covidová situace nedovolila podnikat žádné akce ani výlety, mohli naši žáci opět
vyrazit na týdenní zimní pobyt. Letos ho prožili v hotelu Bára na Benecku.
Program byl nabitý nejen sportovními aktivitami, ale také výtvarným tvořením, ekologií,
přednáškami o přírodě, zpíváním s kytarou a další zábavou. 25 převážně starších žáků vše zvládlo
na jedničku s hvězdičkou. Mladší žáci z 1. a 2. třídy se jeli za svými kamarády podívat jen na jeden
den, ale většina by v zasněžené pohádce nejraději hned zůstala. Tak zase za rok…
Sněhu si všichni na horách pořádně užili a teď už se těšíme na hřejivé jarní paprsky, karnevalové
dopoledne ve škole, zápis budoucích prvňáků, velikonoční svátky a oslavu Dne Země.
Ivana Mejsnarová

Přednáška od KRNAPu

Po lyžařských závodech…

Rozprava před obědem…

Výtvarné tvoření v dílničkách - masky
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Společná fotograﬁe celé výpravy s naší spřátelenou školou z Batňovic.

Zdobení triček s Ivonou a Márou z DDM Pelíšek

Pepi a Adélka v akci…

Trochu hudby? Mají rytmus v těle

Jednodenní návštěva - 1. třída

.
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Dolnobranští lyžaři
Veni, vidi, vici – obrazně přeloženo…to „zvítězil jsem“ neční pro dolnobranské lyžaříky jako
stupínek nejvyšší s metálem a pohárem; jde o dnes stále řidčeji postřehnutelnou vlastnost –
zvítězit nad pohodlností, nad převažujícím faktem – oddávat se pohybu a živelné aktivitě
PASÍVNĚ. Nechat se bavit, sledovat obrazovku všech velikostí, naslouchat a komentovat. Ne, to
nechceme, cílem naším je tělesný pohyb, kmitání, veškerá aktivita, sport především.
A jsme na přelomu změn v činnosti členstva i vedení Spolku lyžařů v obci. Aktivních, trénujících
a závodících sportovníků máme
na tři desítky. Ne všichni by se
však chtěli připravovat
pravidelně, poctivě a celoročně.
Proto zrají návrhy, kterak obohatit
obsah naší činnosti o druh sportu,
odlišný od závodního pojetí. Po
sezóně, při hodnocení právě
skončené a roční valné hromadě,
už členové výboru spolku chystají
novinky pro vznik paralelní
skupiny, která by jako nadstavbu
tréninkové práce obrátila činnost
k aktivitám turisticky zimním,
včetně ev. soutěží v lyžařském
orientačním běhu. Konkrétně to
znamená zimní táboření, dvoudenní přejezdy Jizerek, krkonošských hřebenů, lyžařské toulky v
sousedním Polsku, sjíždění turistických sjezdovek na běžeckých lyžích a přehršli jiných a jiných
libých akcí.
Nehledě na nastíněnou změnu orientace, můžeme tímto směrem vtáhnout do děje i bývalé
aktivní závodníky, dnes studenty, pro víkendové výlety. Vedení obce, příznivcům a mecenášům
jsme povinni předložit sumář výsledků závodnických elévů dolnobranského spolku:
Zimní, vlastně nezimní
sezóna, kdy tradičně teplé
klima, že, Václave Klausi,
povolilo toliko jednu
prosincovou úpravu stop v
Branné, nás nezastihlo
nepřipravené. 23 dívek a
hošanů dokázalo v Poháru
královéhradeckého kraje
nashromáždit pěknou
sumičku bodíků. Nakonec,
všichni se o konkrétní
úspěchy našich šesti až
patnáctiletých běžců mohou
přesvědčit v pravidelně
doplňované vývěsce spolku.
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Především výsledek celé závodící party, k níž patří
ještě běžci ročníku 2014-2015, ti svou kubaturu v
poháru ještě nemají, celkové druhé místo mezi všemi
soutěžícími kluby KHK. Za námi jsou zatím oddíly
velkých městských korporací – Vrchlabí a Trutnova.
Vede Skuhrov, 2. jsme my, následují Machov, Police,
Trutnov, Vrchlabí, Adršpach, Š. Mlýn.
Mít šampióny a celkové medailisty není cílem,
přesto takové výsledky potěší, udělají radost. Absolutní
prvenství v kategoriích potvrzují Anita Blažejová a
Marek Rieger, pěkné bronzy třímají Markéta Tošovská,
Jan Harcuba, Rozálie Suková. A na pódiu se drží Zuzka
Vaníčková, Kateřina a Adéla Havlíčkovi. Kromě
krajských závodů přivážejí vítězné posty naši běžci ze
Stopy pro život, lízátkových závodů a ze soutěží v
lyžařské všestrannosti.
Skvěle si vedla Jitka Erlebachová, která se v naší
skupině tuží už od páté třídy. Na mistrovství republiky
dojela ve sprintu volnou technikou 4. A ta bramborová,
výtečná bramborová, je potvrzením, že vyšší příčky
jsou pořád před námi a vybízejí k další, opakované a racionální práci.
A je tu ještě lyžařské muzeum, které od dubna bude přístupné všem. Expozice historie bílého
sportu v Podkrkonoší nabízí zcela ojedinělou a elegantní formou těm, které sport baví, přitahuje
a dělá radost, unikátní podívanou. K tomu výstavy, besedy, muzicírování, promítání; zkrátka kdo
chce, nudit se nemusí. A propos – v které obci se mohou pochlubit 15 mistry republiky v
dolnobranském dresu, partnery s 8 medailemi ze zimních olympijských her a více než dvacítkou
titulů z mistrovství světa a mistrovství světa juniorů? Nevím kde, ale Dolní Branná v tomto výčtu
je a jistě je nejmenším velikánem v Podkrkonoší.
Aleš Suk
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To nám to ale pěkně začíná
Po dvou prázdných, covidových letech, jsme letos mohli opět začít normálně
trénovat a hlavně závodit. V kulturáku jsme se připravovali na zahajovací soutěž
celé sezóny, Radvanickou uzlovku.
Na už tradiční klání jsme vyrazili 26. března. A že se nám pětice uzlíků
(zkracovačka, lodní, plochá spojka, tesařský a úvaz na proudnici) v Radvanicích dlouhodobě daří,
jsme potvrdili i letos.
Kategorie mladší: Náťa Fryntová na 1. místě a Verča Jebavá bronz. Kategorie starší a ještě o
něco lepší výsledek: Kačka Havlíčková zlatá a Anička Hofmanová stříbrná. Tyto výsledky nám
samozřejmě přinesly zlaté umístění i ve dvojicích. Dorostenky a absolutně bezkonkurenční Náťa
Hanušová se svými 17 vteřinami. Pódium těsně uniklo Léně Votočkové na 4. místě. Vše završila
stříbrnou pozicí Ája Jiránková za vedoucí. Mně se letos nezadařilo a skončil jsem mimo medailové
pozice.
Ale jinak vydařená sobota, co říkáte?
Za SDH Ctirad Řídil
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V hlavní roli Krkonoše
Drsné a zároveň romantické zimní prostředí nejvyšších českých hor inspirovalo řadu ﬁlmařů. Do našich
srdcí se zapsalo stejně, jako osudy hlavních hrdinů. Jaké příběhy byly v Krkonoších vyprávěny?
Špindlerův Mlýn proslavili ﬁlmaři hned několikrát. Místem zvaným Studené koleno, po cestě z Vrchlabí,
vezl autobus studenty ve ﬁlmu Sněženky a machři (1982) režiséra Karla Smyczka. Další záběry ﬁlmu byly
pořízeny třeba v Peci pod Sněžkou a u Moravské boudy. Na špindlerovském autobusovém nádraží
vystupoval z dopravního prostředku Jiří Hrzán ve ﬁlmu Homolka a tobolka (1972), po Bílém mostě v centru
pak Homolkovi kráčeli při příjezdu do města. Hláška z ﬁlmu: „To jsou panoramata!“ u našinců působí úsměv
na tváři dodnes, zvláště v době, kdy hory pokrývá neprostupná hustá mlha. Na blízkém parkovišti v centru
Špindlerova Mlýna Josef Abrhám alias Dalibor Vrána nezákonně inkasoval peníze od turistického zájezdu
ve ﬁlmu Vrchní prchni (1980). Mnohem později tu zloději zahodili ukradené snowboardy Rendyho a
Jáchyma ve ﬁlmu Snowboarďáci (2004), přičemž své první jízdy zkoušeli ve středisku Svatý Petr, kde také
stojí hotel Olympie. Ve stejném hotelu Olympie ve Sv. Petru padaly klapky i dvou dalších snímků, Pan Tau
na horách (1970) a Jak vytrhnout velrybě stoličku (1977).
S tebou mě baví svět, nejúspěšnější veselohra minulého století natočená v roce 1982, sice pojednává
o expedici YDYKSEB, ale odehrává se převážně v malebné zasněžené krajině a v horské chalupě v obci
Dolní Důr.
Půvabný ﬁlmový příběh Krakonoš a lyžníci z r. 1981 natočila režisérka Věra Šimková – Plívová
převážně v malebném prostředí zasněženého Harrachova a Rokytnice nad Jizerou.
Komedie Miloše Formana Hoří, má panenko z roku 1967 našla své zázemí pro natáčení v Kulturním
domě Střelnice ve Vrchlabí. Zde se odehrává většina scén z ﬁlmu, ve kterém získali své role i někteří
občané města.
A co třeba Synové hor, Padesátka, nebo Čert ví proč? V jakých lokalitách se tyto ﬁlmy natáčely,
zjistíte na www.krkonose.eu

Nový ﬁlm Poslední závod připomíná nejsilnější z krkonošských příběhů
Ten příběh znáte... Příběh přátelství, obětavosti,
pevné vůle a síly ducha. Odehrál se před více než 100
lety, v bílé náruči zimních hor ale rezonuje dodnes.
Jste si ale jistí, že ten příběh znáte celý? Slyšeli jste
již dříve jméno Emerich Rath? Odpovědí je nový ﬁlm
Poslední závod, který vstoupí v březnu do českých kin.
Náročné natáčení
Film režiséra Tomáše Hodana se natáčel 32 dní na
autentických místech Krkonoš. Celý štáb čelil
extrémnímu a vrtkavému horskému počasí, o to
pravdivější a silnější tak jistě jejich vyprávění bude. Herci, v čele s Kryštofem Hádkem (Bohumil Hanč),
Markem Adamczykem (Emmerich Rath) a Vladimírem Pokorným (Václav Vrbata), prošli kurzem otužování,
aby náročné natáčení zvládli.
Premiéra ﬁlmu vstoupila do kin přesně v den 109. výročí tragického závodu. Tedy 24. března 2022.
Z podkladů Dáši Palátkové zpracovala Alena Cejnarová
DMO Krkonoše – svazek měst a obcí
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Jarní výlety pod horami
Na horách zima ještě nekončí, ale v podhůří už to voní jarem. Probouzející se podkrkonošská příroda láká k
výletům. Objevte spolu s námi podhorské cesty a cestičky, na kterých sníh už potkáte jen zřídka na stinných
místech. Zato si užijete klid, bublání potůčků a šumění lesa.
Na Královecký Špičák, Bernartice - Příjemný čtyřhodinový výlet po místech, kde davy lidí nepotkáte, ale
kouzelné přírody si užijete plnými doušky. Vydejte se přes krásné louky, které ještě po zimě odpočívají, na
vrchol Královecký Špičák. Kouzelná vyhlídka a příjemné odpočinkové místo vám budou odměnou.
Po stopách bitvy u Trutnova 27. 6. 1866 - Ten červnový den se pro mnohé vojáky proměnilo okolí Trutnova
doslova v peklo. Do bitvy jich vyrazilo více než 60 tisíc. Kolik jich padlo, bylo zraněných, vyděšených… Přímo
místy bojů vás provede a na tyto a mnohé další otázky odpoví naučná stezka Den bitvy u Trutnova. Na
červenec a srpen pro vás navíc Turistické informační centrum Trutnov připravuje komentované prohlídky
stezky. Průvodce v dobové uniformě vás tu bude čekat ve vybrané pondělky.
Do Sklenářovického údolí na bledulky, Mladé Buky - Žlutá turistická trasa vás z Mladých Buků provede
lesem až ke starému kamennému mostu přes Zlatý potok. Ten je
připomínkou dnes již zaniklé obce Sklenářovice. V jarním období je
doslova obrostlý bílými koberci bledulek. Spočiňte na chvíli v poklidné
atmosféře lesa obklopeni toužebně očekávanými posli jara, nového
začátku, nového života.
Hadí stezkou k vyhlídce, Rudník - Klikatá, necelý jeden kilometr dlouhá
Hadí stezka, strmě stoupající od Obecního úřadu v Rudníku na Soví vrch,
nabízí neobvyklé výhledy na část této obce a přilehlé podhůří pod Černou horou. Po cestě využijte posezení
na ručně vyřezávaných lavičkách. Z Hadí vyhlídky v závěru stezky lze pokračovat buď směrem na Rudník Leopoldov nebo k Červené výšině, odkud vede modrá turistická značka do Hostinného nebo přes Vlčice do
Trutnova.
Do Horní Branné a Martinic v Krkonoších - Pohodovou vycházku začněte u hornobrannského zámku. V
jeho krásných podzemních prostorách doporučujeme navštívit interaktivní expozici Život pod horami (je
přístupná individuálně po předchozí domluvě na tel. 734 722 632). Od zámku pokračujte po červené
"zámecké" cestě směrem na Martinice v Krkonoších. Dovede vás k Lesnické naučné stezce U Mlejna, kterou
si určitě projděte. Cílem výletu je Železniční stanice Martinice v Krkonoších. Nejen že se odsud můžete
vlakem vrátit zpět na start, zároveň je celé nádraží jedinečným areálem, který stojí za návštěvu. Více vám
povypráví průvodce v místním Železničním muzeu. Pozor - je ale otevřeno pouze o víkendech, a to od května
do října.
Jilemnice známá neznámá - Poznejte Jilemnici, kolébku lyžování, historické město i rodiště Jaroslava
Havlíčka a Bohumila Hanče. Naučná stezka vás provede po nejzajímavějších místech města a nabídne
výhledy na Krkonoše i jejich podhůří. Celá trasa je podrobně zpracována v tištěné podobě v propagačním
materiálu, který získáte v Informačním centru v Jilemnici.
Všechny tyto a ještě další jarní výlety jsou podrobně rozpracovány na https://www.krkonose.eu/jarni-vyletypod-horami
TIP – Velikonoce v Křišťálovém údolí - Nalaďte se 9. – 10. dubna na svátky jara v Křišťálovém údolí.
Navštivte skláře, šperkaře, muzea a tvořivé dílny, vyrobte si skleněné dekorace a zapojte se do soutěže. Více
na www.crystalvalley.cz
Alena Cejnarová, DMO Krkonoše – svazek měst a obcí
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI – DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
Milí přátelé,
děkuji, že Vás mohu prostřednictvím tohoto zpravodaje pozdravit a připojit několik informací. Díky Bohu
již nemusíme nosit při bohoslužbách respirátory a může přijít bez omezení každý, kdo chce. Těším se, že
se sejdeme v dolnobranském kostele v neděli 24. 4., kdy je od 11:00 poutní mše svatá k našemu patronu svatému Jiří. V této nelehké době poznamenané válkou na Ukrajině potřebujeme čerpat nebeskou sílu a
pomoc. Svatý Jiří nám může vyprosit odvahu a statečnost k nasazení sil na pomoc trpícím a potřebným.
Děkuji Vám všem, kdo jakkoliv pomáháte uprchlíkům z Ukrajiny a obětem této hrůzné války. Jsem vděčný
za to, že hned 6. března věnovali do nedělní kostelní sbírky věřící z vrchlabských kostelů 17.095 Kč a
následující neděli 13. 3. při beneﬁčním koncertu pro Ukrajinu v kostele sv. Vavřince 21.074 Kč. Pokud by
někdo z Vás chtěl prostřednictvím farnosti věnovat ﬁnanční dar na tento účel, můžete tak učinit do pokladny
farnosti nebo převodem na účet: 1187204349/0800, do poznámky pro příjemce napište: dar na Ukrajinu.
Kdo máte doma internet, připojte se k nám na adrese www.farnostvrchlabi.weebly.com a sleduje v 9:00
nedělní vrchlabské bohoslužby online, vysíláme již 2 roky. Dále je možné se účastnit Povídání o víře a
Biblické hodiny. Tato středeční setkání se konají na faře. Pokud chcete vidět na vlastní oči křest šesti
dospělých, nenechte si ujít vrchlabskou bohoslužbu velikonoční vigilie v sobotu 16. 4. od 20:00. V neděli 8.
5. k nám do Vrchlabí přijede udělovat svátost biřmování náš biskup Jan Vokál. Srdečně Vás zvu do
kostela sv. Vavřince od 9:00 na tuto výjimečnou událost.
Dobrou zprávou je, že jsme zahájili první etapu oprav kostela sv. Jiří. Kdo jste šel kolem, mohl jste si
všimnout, že se střecha postupně dává do pořádku. Práce, které byly zahájeny v loňském roce, pokračují i
letos. Jsme omezeni ﬁnančními možnostmi, ale věříme, že se s Boží pomocí podaří dílo během několika let
realizovat. Havarijní stav střechy bylo potřeba vyřešit na prvním místě. Kdo chcete na opravu přispět,
můžete tak učinit posláním ﬁnančního daru na číslo účtu: 1096022339/0800, do poznámky pro příjemce
napište: dar na opravu střechy. Dárcům na požádání vystavíme potvrzení o přijatém daru. Na tomto místě
chci poděkovat všem, kdo jste na opravu kostela přispěli. Velké díky patří obci, která věnovala 400.000 Kč.
Panu starostovi, vedení obce a všem pracovníků patří srdečné poděkování za dobrou spolupráci. Kostel je
naší památkou a jsem rád, že o ni můžeme společně pečovat.
Přeji Vám radost v srdci, zdraví duše i těla, požehnané Velikonoce a těším se na setkání.
P. Jiří Šlégr

Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
24. 04. Neděle 11:00 – Poutní mše svatá ke sv. Jiří - patron kostela a obce
10. 06. Pátek – Noc kostelů
Sobotní mše svaté budou od 30. dubna opět v kostele sv. Jiří od 18:00. Sledujte, prosím, aktuální ohlášky.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to,
co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.
Jan Werich
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Společenská rubrika
Narození:

Úmrtí:

Holmanová Klára

Nyč Václav
Gažo Felix
Maďarčík Zdeněk

Všem našim jubilantům, kteří v tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea,
přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody. Nadále již nebudeme
zveřejňovat jména jubilantů, ale na přání rádi zveřejníme blahopřání, poděkování či
vzpomínky. Oznámení budou zveřejněna na vlastní žádost, se souhlasem občanů.

Charita České republiky
děkuje občanům
za podporu Tříkrálové sbírky 2022.

Do pokladniček
v Dolní Branné
jste přispěli 2 424 Kč.

Poděkování
Pan Riško z Vrchlabí děkuje všem, kdo se zapojil do
humanitární sbírky pro Ukrajinu, která proběhla 3. března
2022. Za 3 dny se ve Vrchlabí a okolí vybralo neuvěřitelné
množství jídla, hygienických potřeb, dek, polštářů a léků.
Všem, kteří přispěli, ať už jedním sáčkem těstovin, nebo
těm, kteří udělali neuvěřitelně velký nákup patří opravdu
velké DÍKY!

Přejeme všem
veselé Velikonoce
plné jarní pohody.

