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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

setkáním s dříve narozenými skončila plesová sezóna letošního roku. Měl jsem to štěstí a mohl se 
zúčastnit všech letos pořádaných plesů. Atmosféra byla vynikající. Jediné, co našim akcím schází, je hojnější 
účast dolnobrančáků. Dokonce mám takový pocit, že bez většího oslovení obyvatel z okolí, nám tyto kulturní 
akce zaniknou. Teda kromě hasičského bálu, kam ale už dlouhá léta dojíždějí spřátelené spolky. Největší 
odměnou pro pořadatele by byla účast Vás, pro které jsou tato setkání připravována. Velice inspirativní je 
posezení dříve narozených, kde panuje přátelská, uvolněná nálada. Jak inspirativní pro mladší ročníky, které 
zřejmě čekají na „hodnotnější zábavu“?

Letos se naše obec stane opět tranzitním uzlem pro automobilovou dopravu. Objízdné trasy se 
protnou ze třech směrů. Zavřená Dělnická ulice ve Vrchlabí, průjezd Jilemnicí a most v Mladých Bukách 
značně zvýší množství vozidel v obci. Proto je třeba dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu po komunikacích, 
zvláště pak u dětí. Opět se ukazuje důležitost chodníků. Poslední chybějící část chodníku, směrem k vlakové 
zastávce, je doprojektováván. Poté by měla následovat nejen jeho realizace, ale i práce na propojení s 
chodníky v Horní Branné.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se pravidelně účastnili recesistických prvomájových 
průvodů. Po zvážení všech okolností, jsme se dohodli, že obecní úřad již tuto aktivitu nebude pořádat. Je 
samozřejmé, že v demokratické společnosti se může najít jiný dobrovolník, který bude v organizování 
pokračovat. 

Dle posledních zpráv, by mělo 30. dubna proběhnout pálení čarodějnic na hřišti Sokola. Včas budete 
informováni naším rozhlasem. 

Přeji Vám všem svěží jaro.
           Libor Čvančara 
           starosta obce
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Pořád se něco děje...

Úprava ceny vodného od 1.1.2018
Zastupitelstvo obce Dolní Branná schválilo na svém 34. zasedání zastupitelstva obce

3zvýšení ceny vodného na 34 Kč/m

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

v neděli 13. května 2018 od 11:30 hodin do 11:35 hodin
u Kulturního domu

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy a ustalova-
če, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly 
od barev, zářivky, všechny druhy akumulátorů, baterií a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavře-

ných nádobách do 30 l ), olejové filtry a další zaolejovaný materiál.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:

Odpady stavebního charakteru, eternit, azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi apod.,
 nově nebude přijímán elektroodpad.

 Zápis dětí do Mateřské školy v Dolní Branné 
pro školní rok 2018/2019

se koná  2. května  2018  od 14:30 – 16:00 hodin v MŠ

Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Dolní Branné 
pro školní rok 2018/2019 

se koná 11. dubna 2018 v 15:00 hodin v ZŠ 

Besídka ke dni matek
se koná 11. května 2018 v Kulturním domě v Dolní Branné v 15:00 hodin

Den dětí
se uskuteční 1. června 2018 od 16:00 hodin na místním fotbalovém hřišti 

Pálení čarodějnic
se koná 30. dubna 2018 na fotbalovém hřišti v odpoledních hodinách

Poutní mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
se uskuteční v neděli 22. dubna 2018 v 11:00 hodin

Sběr starého železa
se uskuteční v pátek 20. dubna 2018
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Ze života školy
Slohová práce Jakuba Zemana:

V pondělí 22. 1. jsme jeli na Benecko na hotel Žalý. Měli jsme tam být do pátku. Celý týden 
jsme lyžovali a trénovali na čtvrteční závody. Když nastal den závodů, tak byl celý náš pokoj 
nervózní a nikomu se nechtělo na běžky. Do 10 hodin jsme se učili a pak se šlo na očekávané 
běžky. Museli jsme dojet na Václavák, kde se měly závody odehrát. Čekali jsme asi 15 min, než 
naše kategorie měla odstartovat. 

Na startu nás bylo 14. Měl jsem hroznou trému. Čekal jsem, až zazní to slovo start! 
„5,4,3,2,1 START!!“. Startoval jsem ze 3. místa, ale zařadil jsem se do stopy jako 1. Můj kamarád 
Kuba Jiránek mi šlapal na běžky, takže jsem nemohl běžet. V zatáčce mě předehnal a já si 
pomyslel, že budu druhý. Běžel jsem do kopce a zakopl! Těsně za mnou byl můj brácha Matěj. 
Rychle jsem se zvedl a běžel dál. Bylo mi jasné, že Kubu Jiránka nepředhoním, takže jsem se 
snažil, aby mě nepředběhnul Matěj. První kolo bylo za mnou a já už jsem nemohl. Kuba se mi 
vzdaloval, ale já se vzdaloval Matějovi. Věděl jsem, že budu druhý. Už jsem byl u pana Votočka a 
do cíle to byl už jen kousek. Sjel jsem z mírného kopečku a běžel jsem 20 m po rovině. CÍL! 
Konečně jsem byl v cíli! Byl jsem vyčerpaný, takže jsem se rozvalil do sněhu. Večer bylo 
vyhlášení, které bylo super, protože jsme dostali hodně dobrot.     Jakub Zeman	

Zimní soustředění na Benecku z pohledu „úči” 

Otázky, které si pokládáme před odjezdem na hory, se týkají především sněhu. Při 
letošním odjezdu na hotel Žalý, jsme věděli, že i tentokrát nás pán hor sněhovou nadílkou poctil. 
Děti byly natěšené, dá se říct nezkrotitelné. Jejich otázky byly směřovány právě k odjezdu: „Kdy 
už pojedeme? Kolik je hodin? Co budeme dělat?“ Oproti našim otázkám: „Máme všechno 
sbalené? Co jsme zapomněli? Kde máme veškeré připravené věci? Nezapomněl na nás řidič?“ 
Nakonec jsme všichni odjeli a dorazili na hotel. V rychlosti jsme se převlékli a vydali na první 
lyžování, až poté jsme se ubytovali. Děti hotel již dobře znají, s přiřazenými pokoji byly předem 
seznámeny, takže ubytování proběhlo hladce. 

Během pobytu jsme chodili dvakrát denně na běžky, ze kterých jsme byli vždy příjemně 
unavení a zároveň natěšení na večerní program, který je každý den jiný. Obohacující nejen pro 
děti, ale i dospělé. Ve chvíli, kdy se večer z pokojů neozýval žádný smích a štěbetání, 
organizátoři se sešli, probrali uplynulý den a připomněli si plán na den další. Poté si mohli 
vyčerpaní z celého dne odpočinout. Poslední večer se vyhlašovali vítězové závodů a skokani – 
žáci, kteří udělali během týdne největší pokrok v lyžování. Ti měli z medaile největší radost, což 
velice těší i nás. S příjemným pocitem z celého týdne a programu jsme se v pátek vrátili do školy. 
Nikomu se během týdne nic zásadního nestalo, byly jen dvoje rozbité běžky, jedny hůlky a jedna 
utržená podrážka.	          Mgr. Martina Řondíková	
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A jak vnímala pobyt žačka 5. třídy?

Na Benecku jsme byli 5 dní, od pondělí do pátka. Všem se nám tam moc líbilo. Měli tam 
hodně dobré jídlo a pěkné pokoje. Lyžovali jsme, hráli různé hry a učili se. Také jsme tam měli 
přednášku o lesnictví od pana Bárty a také tam přijela bývalá biatlonistka Eva Háková. Ve čtvrtek 
byly závody, diskotéka a kdo chtěl, mohl jít do sauny. V pátek jsme se šli nasnídat a po té jsme si 
zabalili věci do tašek a kufrů a už jsme jeli do škol.	     Lucie Vlasáková

Ze slohové práce Matěje Zemana: 

Závod začal. Už nás volali na start. Měl jsem husí kůži. I když jsem se podceňoval, něco mi 
říkalo, musím dosáhnout na medailovou příčku, musím to zvládnout. Seřadili jsme se přesně tak, 
jak se to předpokládalo. První Kuba Jiránek, za ním brácha Kuba a za nimi já. Přesně jako minulý 
rok. Zajížděli jsme do lesa, byli tam fanoušci a všichni nás povzbuzovali. Neskutečně mě to 
nabudilo. Prostě neskutečná atmosféra. 

Sjížděli jsme z kopce. Kuba upadl a já ho chtěl předjet, ale on rychle vstal. Chvíli jsme jeli po 
rovině, potom jsme šli do kopce. Za kopcem nás navigoval  pan Votoček. Jeli jsme ke konci 
prvního kola, zase všichni povzbuzovali a já jsem úplně zapomněl, že už mám jedno kolo za 
sebou. Opět jsme vjeli do lesa, jako na začátku. Po chvíli jsme přijeli opět k panu Votočkovi. Ten 
nám říkal, že to už zvládneme. Už jsme byli u cíle. Paní učitelka Pólová na mě křičela, ať jedu, že 
Kubu dojedu. Vylil jsem ze sebe  posledních pár kapek šťávy, vystartoval jsem, jako kdybych 
teprve začínal. Dojel jsem do cíle a tam mi oba Kubové říkají, že to dopadlo jako minulý rok. Kuba 
Jiránek první, Kuba Zeman druhý a já třetí. Závod se mi líbil a povedl se mi.   Matěj Zeman 

Foto: Lenka Rennerová
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Pohár podkrkonošských škol
14. února 2018 

Foto: Lenka Rennerová
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Krajský zimní běžecký pohár  

a 8. ročník závodu škol „Po stopách dolnobranských mistrů ski”
Výsledky seriálu přespolních běhů a závodů na běžkách v plné sezóně potvrdily, že přípravu 

nešidíme, ani neforzírujeme. Natruc předháňkám sousedních oddílů v zisku medailových postů jak na ski, 

tak v biatlonu, zůstávají dolnobranští jezdci v patřičné pohodě a postupně si osvojují taje a techniku nejen 

obou lyžařských stylů, ale lyžování celkově. Vždyť příklad šampiónů je jímavě a důkladně výmluvný. Pod 

pláštíkem pozdější, v mládí nešroubované výkonnosti, jsou zakódovány medaile z MS a ZOH nejlepších 

českých běžců posledního dvacetiletí – V. Korunky, K. Neumannové a L. Bauera. Neumannová se 

výsledkově v rámci republikového žebříčku začala prosazovat až v 16 letech, Korunka s Bauerem o rok 

dříve. Žákovské mistrovské medaile je míjely, just menší frekvenci tréninků přípravy všichni tři jmenovaní 

dosáhli na metálové umístění při ZOH či MS. Nebo současní nositelé bronzových a stříbrné medaile z 

korejských ZOH Samková, Erbanová a Krčmář, naši vrchlabští sousedé. V žactvu vůbec nepatřili k 

absolutní republikové špičce, měli však dispozice, chuť a vůli trénovat, plynule a posléze skokem se 

posouvali k bravurním výkonům na úroveň olympijských kovů. Než opusťme úvodní pravdivou filosofii 

zhoubné předčasné výkonnosti a pohlédněme do pohárových análů sezóny 2017/18 v našem kraji.

Spolek lyžařů z D. Branné má v pohárové listině do kupy 15 žákovských umístění školáků, věkově 
patřících do 2. - 6. třídy ZŠ. Nejvýš figuruje páťák Šimon Raszynski, syn naší bývalé běžkyně Hany 
Červinkové /1983/, který v Poháru KHK dosáhl na 3. místo. Překvapivě dobře v konkurenci 24 dívek 
figuruje Klára Tejmlová na 4. pozici. Shodně 5. jsou ve svých kategoriích K. Havlíčková a B. Srnová. 
Pódioví, 6. místo obsazující, jsou tři naši závodníci – K. Řídilová, A. Babič a J. Havlíček. Osmý je Vojta 
Mejsnar, 9. T. Kotyková, 10. L. Forbelská /kvůli nemoci nemá přespolní běhy/, 13. je L. Šimůnková, 15. 
shodně sourozenci Zuzka a Viktor Vaníčkovi; ti zase nemají plný počet závodů. 19. skončila Adéla 
Kovaříková.

Závěrem fejetonu uvádíme celkové pořadí našeho dolnobranského, už tradičního měření sil 
základních škol spádové oblasti Vrchlabska. Letos si to na technickém sněhu ve Vejsplachách rozdalo 130 
žákyň a žáků ze 12 škol a – vyhrály děti naší dolnobranské školy o 3 body před vrchlabskou sportovkou na 
náměstí Míru. Ta to projela, nemajíc závodníky ze dvou ročníků z deseti, což z hlediska taktiky nebyl ten 
nejšťastnější tah. Školáky z naší obce musíme pochválit už proto, že zvítězili čtyřikrát z osmi ročníků, třikrát 
se radovala sportovka z Vrchlabí, jednou vyhráli borci ze Studence. Vítězná dolnobranská škola se tak 
ziskem poháru odvděčila svým sponzorům:  Stavebniny Krkonoše, Farmář Šimek, Řeznictví Vaníček a 
syn, Babič a syn, Kampa Marynka, P-Truck Pitrmuc, Kovovýroba Hrubý, Obec Dolní Branná a Mobilní 
telefony Tomáše Stránského. Aleš Suk

Foto: Karel Hník
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Spolek lyžařů Dolní Branná v krajských štafetách

Sobota 10. března, tratě ve Vrchlabí. Po dvouleté pauze se úseku běžeckých disciplin KHK podařilo 

realizovat krajský přebor štafetových dvojic. Jelikož sníh v okolí mizel rychlostí expresní, přijely soutěžit i 

kluby mimo náš kraj, namátkou z Liberce, Lomnice, Semil, Jilemnice, Studence, Frýdštejna, Jablonce, 

Vysokého… Dolní Branná sestavila 7 štafet a v kategorii předžákyň ještě sólo závodnici, jelikož v této 

kubatuře se štafety nevypisovaly.

Výsledky, které uvádíme, jsou reprodukovány toliko z pořadí lyžařských oddílů KHK, ze kterých se 

v přeboru představilo 174 běžkyň a běžců. Dolnobranská stáj i na konci letošní sezóny předvedla pěkné 

výkony se třemi medailovými posty. V číselném výsledkovém seznamu vždy uvádíme v kategorii i počet 

družstev KHK, klasifikovaných v cíli. Ještě poznámka pro přesnost, jelo se takzvaným americkým 

způsobem, kdy každý z dvojice jede dva úseky, takže čas štafety je vlastně součtem 4 úseků.

V kategorii předžákyň na 800 m se závodilo sólo a v konkurenci 24 děvčat byla nejrychlejší  východo-

češkou naše Emilka Fišková. 

O kategorii výše měl náš klub 2 dívčí a jednu chlapeckou štafetu. V pánské soutěži povolil soutěžní 

výbor přeboru regulérní start dívky; Kuba Havlíček s Jitkou Erlebachovou byli mezi 9 družstvy nejrychlejší, 

což bylo překvapivé a milé. Dámy jely mezi 12 týmy, naše nejmladší Zuzka Vaníčková s Klárou Tejmlovou 

skončily 4. a Káťa Havlíčková s Luckou Šimůnkovou desáté. Mladší žákyně, kterých jelo 13 týmů, před-

vedly na rychlých ski nadmíru bojovný výkon a Bára Srnová a Lenka Forbelská byly stříbrné o pouhých 

11,8 s za favoritkami z Vrchlabí. Na trase 4 km je to v pravdě malý rozdíl, vyjádřený v metrech – necelých 

50. Šesté, v polovině startovního pole, dojely Tereza Kotyková a Klára Řídilová a desáté v pořadí dojely 

Adéla Kováříková s Šárkou Pannerovou. Klukovských manšaftů bylo shodně 13. Jako pátí skončili Viktor 

Vaníček s Šimonem Raszynským a vlastně tak provedli letošní závodní derniéru, jelikož už zbývají pouze 

lízátkové závody na Benecku a možná loučení se sněhem na Horních Mísečkách.

         S bílým  „Ať to frčí!”  Lyžaři SLDB

Datum Den Čas Soupeř Datum Den Čas Soupeř

24.3.2018 Sobota 12:00 TJ Baník Rtyně v Podkrkonoší

7.4.2018 Sobota 14:00 SK Studedec B 7.4.2018 Sobota 16:00 FK Poříčí u Trutnova

21.4.2018 Sobota 14:00 1.FC Tatobity 21.4.2018 Sobota 17:00 TJ Sokol Malé Svatoňovice

1.5.2018 Úterý 17:00 MFK Trutnov C

5.5.2018 Sobota 14:00 FK Košťálov - Libštát C 5.5.2018 Sobota 17:00 Jiskra Podhůří

12.5.2018 Sobota 17:00 Sokol Vítězná

26.5.2018 Sobota 14:00 TJ Sokol Rovensko B 26.5.2018 Sobota 17:00 TJ Jiskra Bohuslavice

30.5.2018 Středa 14:00 TJ Sokol Horka

9.6.2018 Sobota 14:00 FC Víchová 9.6.2018 Sobota 17:00 SK Janské Lázně

Dolní Branná StráŽné

Fotbalová utkání - jaro 2018
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Foto: Lenka Rennerová

Maškarní bál - 17. března 2018
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Foto: Radek Kober

Posezení dříve narozených - 22. března 2018

Fotky a videa na CD z Posezení dříve narozených lze objednat na obecním úřadě
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Foto: Lenka Rennerová

Dětský karneval  -  3. března 2018
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Matyáš Štregl – orientační běžec, lyžař a cyklista

Úspěšným orientačním sportovcem je dolnobranský Matyáš Štregl. Ten se již od útlého dětství věnuje jak 

hladkému orientačnímu běhu, tak i lyžařskému a též i orientačním závodům na horských kolech. Tento sport v sobě 

kloubí nejenom rychlost, ale především dobrou práci s mapou, bystrost, přesnost a rychlé rozhodování v neznámém 

terénu. Většinu roku Maty kombinuje hladký „orienťák“ s jízdou na kole, v zimě pak závodí s mapou na lyžích. Matyáš ve 

všech třech odvětvích sportu zaznamenává v posledním roce výrazné úspěchy. Za těmi však stojí každodenní trénink, 

jak běžecký, tak především mapový. Úsilí pak zúročuje na závodech krajských, republikových i mezinárodních. Nejvíce 

ho baví hladký „orienťák“, s krajským výběrovým týmem dorostu trénuje na různých soustředěních, hostuje i v 

turnovském oddíle. Největším loňským úspěchem pro něho byla dvě 3. místa z republikových závodů a vítězství ve 

štafetách též na republice. 

„Bajky“, orienťácký výraz pro jízdu na horských kolech s mapou, je další odvětví, které Matyáš využívá 

především jako dobrý mapový i fyzický trénink. Přestože toto odvětví pro něho není hlavní, díky loňským vítězstvím ve 

všech závodech Českého poháru, si pro tento rok vyjel místo v dorosteneckém republikovém týmu. 

Hory, to je velká výhoda pro lyžařský orienťák. Matyáš tak už od listopadu může trénovat na lyžích, pokud je 

dostatek sněhu může s mapou vyjet i do volného terénu a lesa. Loňská sezóna taková byla, a proto se odjely všechny 

naplánované závody Českého poháru. Maty zde neměl konkurenci, co start, to vítězství. Přestože je věkem ještě žák, 

vyjel si pro letošní zimu místo v dorosteneckém reprezentačním výběru. Vrcholem bylo mistrovství Evropy v Bulharsku. I 

tam ale bylo potřeba se nominovat, z týmu mohli republiku reprezentovat pouze tři závodníci. A Matyáš závodící v 

kategorii dorostu, tudíž s kluky staršími o dva roky, příliš v nominaci nevěřil. První zimní závody Českého poháru však 

ukázaly, že trénink se vyplácí. Matyáš vybojoval první a druhé místo, to ho namotivovalo do další práce, nominačních 

závodů však bylo ještě několik. Titul mistra republiky na sprintové trati a 3. místo na trati middle mu však cestu do 

Bulharska otevřely. Sem odjížděl, podle jeho slov, na zkušenou. Zajel zde však výborné výsledky (5., 11., 14. a 17. místo) 

a stal se tak nejlepším českým reprezentantem ve své kategorii. Mistrovství Evropy však předcházela Olympiáda dětí a 

mládeže, pořádaná Pardubickým krajem. I přes nepříliš dobré sněhové podmínky se odjely kvalitní závody. Matyáš patřil 

k širšímu okruhu favoritů, dobrých běžců i mapařů bylo více. Podařilo se mu pro náš kraj vybojovat dvě individuální zlaté 

medaile, ve štafetách přidal páté místo. I díky jeho výsledkům byli orientační běžci nejúspěšnějším sportem v rámci 

krajské výpravy. 

V budoucnu mu přejeme především radost ze sportování, hodně nových kamarádů, které díky tomu poznává a 

zdraví. Zuzana Štreglová 
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané :

50 let
Šurina Jiří

Čermák Roman
Remsa Jiří

Dusilová Miluše
55 let

Hozdová Dagmar
Zikešová Lenka
Hanka Radovan

60 let
Menc Josef

Hozda Miroslav
Pitrmucová Hana

65 let
Kašlíková Ivana
Radoň Květoslav

70 let
Renner Jiří

Tauchman Josef
Šádková Marta

Skála Jan
80 let

Paulů Josef
81 let

Jančík Robert
Nykl Miloslav

83 let
Sůra Robert

Chládková Ludmila
Hamanová Marie

86 let
Mejsnarová Lidmila

88 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: Jiránek Jindřich

Hanušová Jiřina 

Řeháková Marie

Příjemné prožití 

 jarních svátků 

i tradiční poutě
přeje

Obecní úřad a zastupitelstvo

Narození:
Nosková Eliška

Braunstein Tobias

Drážný Martin
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