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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

je čas podívat se zpět, co se letos událo. Věřím, že věci povedené a fungující pomáhají 
všem v Dolní Branné ke zlepšení každodenního života. Pokud Vás v tuto chvíli taková věc 
napadla, je to dobře a je to nejlepší odměna pro všechny, kteří se o to snaží. 

Samozřejmě víme, že třeba rekonstrukce prostranství u školy je pěkný průšvih. Firma je pro 
všechny zúčastněné obrovské zklamání. Doufám, že se dokážeme dohodnout na ukončení 
smlouvy a další práce provede někdo s větším zaujetím. Jako celoživotní optimista věřím, že se to 
povede a těším se na dokončenou zahradu.

Čeká nás také vznik „Pošty Partner“. O pobočku v naší obci se budeme starat sami. Pokud si 
této změny, vyjma nového nápisu, nevšimnete, bude to důkaz, že se převod povedl. Co se dá dělat 
s tím, že to bude i zásah do obecního rozpočtu, ještě nevíme. Minulý týden se premiér Sobotka s 
ministrem vnitra Chovancem vychloubali v TV, jak se jim daří zbavovat se nevydělávajících pobo-
ček. Zapomněli ale dodat, že někdo to bude muset doplatit. Co na tom, že je to státní podnik a služ-
ba pro  občany, voliče, které tak rádi a často oslovují, když potřebují jejich hlasy. V dnešní divné 
době se úspěch měří pouze výší zisku. Spokojenost obyčejných lidí je veličina proměnlivá a zřej-
mě málo zajímavá pro naše „vyvolené“. Takže děkujeme a  poštu v obci udržíme... 

Přicházejí nejkrásnější svátky v roce, svátky vánoční... Doufám, že většina z nás bude mít 
důvod je prožít v klidu a míru. Máme veliké štěstí, že žijeme v naší krásné zemi. Jsme daleko od 
všech hrůz a zvěrstev, které se ve světě dějí a které nám televize každý den servíruje až do našich 
obývacích pokojů. Važme si toho, že je u nás klid. Buďme na sebe hodnější nejen v těchto sváteč-
ních dnech. Zajímejme se o druhé po celý rok a atˇ se Vám všem v roce 2017 daří a hlavně mějte 
hodně zdraví.  

Libor Čvančara
starosta obce

Bejvávalo,  foto Vacek
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Pořád se něco děje...
7. ledna 2017 

Výroční valná hromada SDH
14. ledna 2017 

Ples Základní školy
11. února 2017 

Ples TJ Sokol

25. února 2017 

Ples Sboru dobrovolných hasičů
18. března 2017

Dětský karneval

Součástí tohoto čísla Zpravodaje je 

zvláštní příloha, vydaná ke 

400. výročí 
první veřejné školy v Dolní Branné

Milí obyvatelé Dolní Branné!
V pátek 6. ledna nás čeká v kostele sv. Jiří Tříkrálové setkání u betléma – zpívání a povídání s dětmi z Vaší 

dolnobranské školy. Věřím, že stejně jako vloni prožijeme krásné chvíle a budeme mít na co vzpomínat! Již teď se 
můžeme také společně těšit na pouť v kostele sv. Jiří v Dolní Branné, kterou budeme slavit v neděli 30. dubna v 11:00. 
Přeji Vám do celého roku 2017 odvahu našeho patrona svatého Jiří, Boží požehnání a pevné zdraví. 

P. Jiří Šlégr 
Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
06. 01. Pátek 15:00 – Tříkrálové setkání u betléma 
07. 01. Sobota 17:00 – Svátek Křtu Páně - mše svatá
30. 04. Neděle 11:00 – Poutní mše svatá ke sv. Jiří - patron kostela a obce
Sobotní mše svaté se na zimu přesouvají do kaple na faře ve Vrchlabí od 17:00. 
22. 02. Středa 14:00 – Setkání a povídání s P. Jiřím Šlégrem - klub

Během zimního období – od ledna do Velikonoc – nebudou v kostele sv. Jiří v Dolní Branné pravidelné 
bohoslužby. V tomto období všechny srdečně zveme na bohoslužby do Vrchlabí, kde budou, stejně jako to bylo v 
Dolní Branné, sobotní bohoslužby s nedělní platnos� ve vytápěné kapli na faře v sobotu od 17:00.

Pravidelné bohoslužby v kostelech naší farnos�:
středa, čtvrtek, pátek: 18:00 – Vrchlabí – kaple na faře
sobota: 17:00 Vrchlabí – kaple na faře
neděle: 09:00 Vrchlabí – kostel sv. Vavřince 
             11:00 Dolní Lánov – kostel sv. Jakuba
             14:00 Špindlerův Mlýn – kostel sv. Petra

Sledujte, prosím, aktuální ohlášky na vývěskách nebo webových stránkách farnos�, kde jsou vždy uvedeny 
případné změny týkající se času bohoslužeb. Budete-li potřebovat zajis�t dopravu na bohoslužbu nebo duchovní 
službu kněze (návštěva nemocných, svátost křtu, svátost manželství, svátost smíření, žehnání domů či bytů aj.), 
neváhejte využít následující kontakt:

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

Kdo zasévá radost, sklízí pokoj. 
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Rekonstrukce silnice skončila       

Vánoční besídka školy

Foto Rennerová

Foto Horák
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Požehnání kapličce

Vítání občánků 25. 11. 2016

Foto Vacek

Foto Rennerová
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Jak se činí hasičské mládí
Letošní závodní sezonu ukončily dva říjnové závody. ZPV  v Třebihoš� a „60“ v Horním Lánově. 
Do Třebihoště jsme se vydali 1. října se dvěma družstvy mladších a jedním starším. Po menším, asi hodinovém 

zpoždění,  způsobeným špatně vyznačenou tra�, mohly dě� začít startovat. První vyrazily na trať „Sukandy“ ve složení Bára 
Srnová, Klárka Řídilová, Léňa Forbelská, Ilča Plecháčová a Déňa Radoňová. První na řadu přišla nevyzpytatelná  střelba. Holkám 
se zadařilo a odbíhaly s pouhými 3 nesestřelenými špalíčky z 15. Následovalo dalších pět stanovišť, na kterých nasbíraly 
pouhopouhé 2 trestné minuty za požární ochranu, zbytek byl za nula. K tomu přidaly opět,stejně jako loni, bezkonkurenční 
běžecký čas. Díky tomuto téměř bezchybnému výkonu se po loňském stříbrném místě vyšvihly na zlato. 

Druhé, o něco málo mladší družstvo, ve kterém usilovaly o co nejlepší umístění Terka Kotyková, Anička Hoffmanová, 
Kája Moravcová, Léňa Votočková a Kuba Jiránek vyběhlo na trať o něco málo později. Znovu se povedla střelba, i když tentokrát 
zůstalo stát špalíčků šest, ale to je pořád perfektní výkon. A i další průběh závodu přinesl výborné výsledky. Přibyly jen 3 trestné 
bodíky za jeden uzel a další tři v požární ochraně. Jinak vše ostatní za nula. A jelikož ani běžecky to nedopadlo vůbec špatně bylo 
by z toho 4. místo. V ZPV se ale hodno� pouze výsledek lépe umístěného družstva. Myslím, že na jaře až se obě družstva zase 
spojí, by mohla dobře dopadnout i obhajoba celkového zlata PLAMENE.

Ája Radoňová, Káťa Svobodová, Verča Radoňová, Náťa Hanušová  a Simča Jiránková nás zastupovaly v kategorii 
starších. Vše začalo velmi dobře na střelnici 14 sestřelenými špalíčky. Bohužel potom přišly trochu zbytečné chyby a z nich 
plynoucích 15 trestných bodů, potažmo minut. Celkově to stačilo jen na osmé místo. Ale i s �mhle se dá na jaře ještě leccos 
udělat.

Každoročně bývá součás� ZPV i vyhlašování Přeborníka šedesátkování uplynulého ročníku.  Vypíšu zde jen umístění v  
top 10 všech kategorií. Přípravka 10. místo Vojta Jiránek a 5. místo Kryštof Lang. Mladší dívky 8. Déňa Radoňová, 7. Bára Srnová, 
5. Léňa Forbelská,  2. Ilča Plecháčová. Mladší kluci a Kuba Jiránek na 7 místě. Starší dívky 10. Náťa Hanušová, 6. Ája Radoňová, 4. 
Verča Radoňová, 3. Alča Řídilová. Starší kluci 1. místo a Přeborník  Vašek Kúřil. A ještě to není všechno, další přeborníky, to�ž 
Přebornice,  máme v  kategorii mladších dívek Klárku Řídilovou a ve starších Míšu Petříkovou.

Poslední závody, a zároveň první v novém ročníku 60, byly v už zmiňovaném Horním Lánově 8.října.V přípravce se 
dočkala medaile za 6. místo Verunka Jebavá, stříbro si odvezl Kryštof Lang. Mladší holky a pomalu už klasika 7. Déňa Radoňová, 
4. Bára Srnová, 3. Léňa Forbelská, 2. Klárka Řídilová a  1. Ilča Plecháčová.  Kuba Jiránek byl ve své kategorii sedmý.  Starší dívky 9. 
Káťa Svobodová, 7. Míša  Zimová, 4. Ája Radoňová. Za starší kluky od nás nikdo nestartoval. Opět to tedy byly medailové hody.

A to by bylo asi tak vše. Mladší dě� si byly užít svou odměnu za skvělé reprezentování Dolní Branné v Zábavném centru 
Tongo v Hradci Králové. V počtu takovém,že jsme si museli najmout celý autobus. Vyřádily se tam do sytos�. Já už jen poděkuji 
všem vedoucím a rodičům pomáhajícím při trénincích a na závodech.

Příjemné proži� vánočních svátků a hodně štěs� v novém roce 2017.     
Za SDH C�rad Řídil
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Krakonošova etika v naší škole…
aneb, hledáme tu správnou cestu

„Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“– Albert Schweitzer

Když ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo výzvu o poskytnutí dotace na prohloubení etických 
témat na základních školách, neváhaly jsme (Y-jsme jen ženy) ani chviličku a ihned začaly pracovat na projektu KRA-
KONOŠOVA ETIKA. Před získáním dotace na nějakou „novotu“ ve škole je třeba velmi přesně a podrobně rozpraco-
vat celý průběh čerpání financí. Včetně detailního rozpisu činností a popisu akcí, které jsou z těchto peněz zaplaceny. 
Několik dnů, i těch prázdninových, jsme tedy intenzivně plánovaly, vymýšlely, propočítávaly a odborně sepisovaly. 
Abychom pak několik týdnů netrpělivě čekaly, zda náš navržený projekt „projde sítem“ a bude ministerstvu vyhovovat. 
Z desítek škol v královéhradeckém kraji, které o dotaci žádaly, byly nakonec vybrány jen dvě. Naše málotřídní škola 
byla jednou z nich.

Naše škola se již dlouhou dobu etickou výchovou zabývá, ovšem v různých vzdělávacích oblastech. Chyběl 
nám ovšem samostatný předmět. Tímto projektem jsme tedy ucelily a sjednotily etickou výchovu do uspořádaného 
celku a vytvořily nový vyučovací předmět - Krakonošova etika. Jednoduše lze říci, že cílem předmětu a celého projek-
tu je nejen žáky naučit určitému vnějšímu chování, ale přivést je k tomu, aby se chovali prosociálně ze své vlastní 
potřeby. Naučit je dělat to, co prospěje nejen jim, ale i druhým lidem v jejich okolí. Vychovat z žáků dobře společensky 
adaptované, vzdělané a tvořivé lidi s absencí egoismu a bezohlednosti.

Od září tedy máme v rozvrhu jednu hodinu Krakonošovy etiky. Tento rok ji navštěvují, v rámci volitelného před-
mětu, žáci třetího ročníku. Každý měsíc je zaměřen na nějaké téma (např. rozhodování, sociální empatie, důstojnost 
člověka, city, komunikace, konflikty, etiketa, etika a finanční gramotnost, etika a média, vztahy, každý jsme jiný). Mimo 
tohoto předmětu pak žáci absolvují několik školních i mimoškolních akcí, které tato témata zahrnují. Například v září 
odjeli všichni žáci naší školy (celkem 65) na třídenní pobyt do hotelu Žalý na Benecku. Sami se podívejte, co vše jsme 
během těchto tří dnů stihli. Zdá se to až neuvěřitelné…

Besedy na témata „KAMARÁDI“, „JAK PŘEKONAT STRACH VE ŠKOLE“, „SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ“, 
„IT A MÉDIA“
Plnění bobříků (J. Foglar)
Prvňáčci v akci – prohlídka hotelu, seznámení s personálem, bodování úklidu
Beseda s panem farářem
1. VÝLET - ROVINKA
Etické programy „ŠIKANA“, „ KOMUNIKACE A NASLOUCHÁNÍ“, „STOLOVÁNÍ“, „HODNOCENÍ DRU-
HÝCH“, „REKLAMA“, „PŮJČKY A ÚSPORY“
Pohádka „O NEZBEDNÝCH LOPATKÁCH“, 
Ekologický program „CHOVÁNÍ NA HORÁCH“, 
2. VÝLET – ROZHLEDNA ŽALÝ
Přednáška s promítáním „ZEMĚ VZDÁLENÁ - PERU“
Etiketa stolování „PROSTÍRÁNÍ, OBSLUHA“
Pohoštění návštěvy „15 HOSTŮ Z DOLNÍ BRANNÉ“
SPORTOVNÍ DOPOLEDNE 

Zvláštní pochvalu si zaslouží 19 nových prvňáčků, pro které byla tato akce první v naší škole. Vše zvládli na 
jedničku. Starší žáci, často i sourozenci těch mladších, se zase ukázali jako zkušení pomocníci. Ti toto prostředí již 
znají ze svých zimních soustředění, na které každý rok jezdíme.

Do konce školního roku ještě stihneme v rámci etiky nacvičit vánoční vystoupení, pohostit naše babičky a 
dědečky, vyrobit dárečky a předvést vystoupení pro seniory žijící v domově s pečovatelskou službou. Všichni věříme, 
že finance i úsilí všech, kteří se na tomto projektu podíleli, přinese své ovoce. Že to, co do našich žáků vkládáme, 
nebude jen tzv. „mlácení prázdné slámy“…	

	 	 Ivana Mejsnarová
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70 let sportu v obci 
 kapitola 5

Bratři Novák a Janata jsou pověřeni coby mluvčí jednoty Sokol při uvažovaném převedení do 
TJ Polabské papírny, závod Dolní Branná. Tady se zápisy ze sokolských schůzí na půl roku odmlčují, 
v knize jednatelské zírají na historiky 2 prázdné stránky. Až v polovici roku 1952 se sokolské duše roze-
hřály naplno a můžeme kvitovat sliby zvolených funkcionářů novému starostovi Arne Novákovi praco-
vat k vzestupu Sokola v Dolní Branné. 9. května 1952 v 8 hodin ráno startuje u MNV Běh vítězství a k 
účasti jsou vyzváni členové KSČ, SČM. MHJ a MNV. O měsíc později se koná sokolský den formou 
veřejné akademie, kde cvičí mladší a starší žáci, muži a ženy prostná TOZ. Následuje exhibiční utkání 
družstva odbíjené /Ludvík Vaníček/ a kopané /Milda Zuzánek/. Cvičení na nářadí provádí sestava 
Janata, Novák, Haman, Kučera, Ježek a Stínil. Pod vedením sestry Jarči Matoušové demonstruje 
družstvo žen přeskoky koně našíř. Sokol věnuje 20 000 korun na přestavbu sálu v Kulturním domě. 
Částka byla převedena na konto “Sál“ v místní kampeličce s výhradou, že pokud do konce roku 1953 
nebude přestavba započata, částka bude vrácena zpět do majetku Sokola. Ale… za půl roku, přesně 
15. ledna 1953 už bratr A. Novák avizuje chystané změny v rámci opatření strany a vlády o rozvoji 
tělesné výchovy a sportu, jehož důsledky přinesou do obce založení oborové tělovýchovy, čímž asi 
naše jednota Sokol pod tímto názvem zanikne! Čekáme, ke kterému sektoru bude připojena. 

S pokračujícími cvičebními sezonami Sokola v obci se střídali jak starostové tělocvičné jednoty, 
tak i nájemci Kulturního domu, potažmo hotelu Jäger. Zkraje roku třiapadesátého už únorová výročka 
v hostinci u Baudyšů plně brnkala na politické struny. Tělovýchova a sport, měřeno projevy soudruhů 
Vlastimila Bedrníka a Vladimíra Burdy o usnesení strany a vlády, stála až v druhé řadě. Také Alois 
Fiedler pod pláštíkem závodní rady Polabských papíren odsouvá řešení osudu TJ Sokol D. Branná do 
doby, než dostane pokyny shora. Sčítnuto a podtrženo, činnost sokolů v obci je v komentovaném roce 
jen těsně nad bodem mrazu a označena za velmi slabou. Ve zbrusu novém výboru tělocvičné jednoty 
jsou nové osoby – Jiřina Švorcová, Milan Janata, Václav Mejwald – stanou- li se osobnostmi, ukáže 
běh času.

Živoření oddílu kopané podtrhuje závazek nového výboru uvést v činnost fotbalový odbor! Tro-
chu neradostnému roku Sokola 1953 popřál na schůzi hodně zdaru zástupce okresního výboru stra-
ny. Ani zdravice komunistů s jejich plytkými, na oko vzletnými frázemi, nedokázala pochopitelně ani 
náhodou zlepšit podmínky pro cvičení a sport. Ostatně ani dnes není situace sytě růžová. Ze školní 
tělocvičny je třída, sál Kulturního domu postrádá i tu nejzákladnější výbavu ke sportu a hrám, takže 
zbývá vlastně jen příroda a jediným schopným pláckem k realizaci kondiční tělesné přípravy dětí ze 
ZŠ, MŠ, lyžařů, hasičů a fotbalistů je dobře udržovaná plocha hřiště kopané. Před těmi 63 lety členové 
Sokola hořekovali nad stavem cvičebního sálu, který býval po kinech a jiných podnicích v takovém 
stavu, že bylo cvičení v této místnosti nezdravé. A to měl sál žebřiny, lavičky, kozu, bednu, stůl, koně, 
hrazdu, bradla a kruhy. Bratr Kučera připomínal členům MAV NF její nespolupráci s jednotou.

V hodnocené sezoně odtrénovali hráči odbíjené 65 hodin, kopaná spala, stolní tenis žádnou 
aktivitu neprokazoval. Tristní stav. Takže jednotu držely zejména jednorázové akce, byť politicky pod-
barvené. Běh vítězství v máji a Běh 7. listopadu uličkami Branné, měly na startu 177 běžců a organi-
začně tyto přespolní běhy zvládli lyžaři. Jejich odbor byl v 50 letech předzvěstí skvělé party a skvělých 
výsledků o generaci později. Tělovýchovný den měl 110 cvičenců na place; předvedli vystoupení nářa-
ďovců, základny cvičících sokolů. Ani v roce 1953 a ani o rok později se plán činnosti nepodařilo vypra-
covat.

A je tu rok pětapadesátý, schůzuje se u Nováků /dříve hostinec Wenzela Lukesche/, hybným 
činitelem tělocvičné jednoty je již desátým rokem bratr F. Kučera /Kampelík/. 17. února 1955 byla usta-
vena nová Dobrovolná sportovní organizace Sokol Dolní Branná po návštěvě a osobním jednání 
všech v minulosti evidovaných členů. Z nich mnoho na další setrvání v Sokole rezignovalo a tak se 
vlastně v roce 1. československé spartakiády začíná u nás od podlahy. Starostou DSO je zvolen řídící 
učitel František Janata, který se ale v listopadu loučí, byv převelen na jiné působiště do školy v Hostin-
ném. 

Koncem roku se sokolové zavazují /pokolikáté už/ vybudovat do Silvestra kluziště. Místní JZD 
upomínáno o zaplacení pronájmu sokolských pozemků za roky 53, 54, 55.

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

50 let
Němec Milan

55 let
Radoň Jindřich

Chlumová Jasněna
Brázdová Eva
Kuželová Irena
Marksová Jana
Illnerová  Jana

60 let
Bárta Kristian
Babičová Iva

Kotyková Helena
Lefnarová Vladimíra

Bártová Věra
Suková Vlasta
Bílková Vlasta

Hejtmanová Hana
Jiránková Soňa

65 let
Bílková Věra
Horák Oldřich

Paškevič Vladislav

Horáček Jiří
Voráček Jiří

Kalenská Stanislava
70 let

Havlíčková Drahomíra
Radoň Josef

75 let
Vejnarová Eliška
Soukupová Hana
Hrnčířová Vlasta

82 let
Stránská Margita

Hrubá Hana
84 let

Janusová Jana
86 let

Forbelská Anna
87 let

Kopecká Anna
Šafaříková Miluška
Pěnička Jaroslav

88 let
Zběhlík Stanislav

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: Güttler Tomáš

Fišková Ester

Hofman Matěj

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

Úmrtí: Korda Vlastimil

Šťastné a 
spokojené Vánoce,

pevné zdraví a 
úspěchy v příštím 

roce
přeje Obecní úřad a 

zastupitelstvo
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