Dolní Branné
Březen 2021

Slovo starosty

Číslo 1/2021

Foto: Karel Hník

Vážení spoluobčané,
lámu si hlavu, co napsat, abych Vás alespoň trochu povzbudil. Navrhoval jsem místo slova starosty
nějaký vtip s Velikonoční tématikou, ale neprošlo to cenzurou. Hezkých věcí v poslední době zažíváme
opravdu pomálu. Hlavně společenských, kde se může setkat víc jak jeden člověk...
Proto Vám dnes všem pouze popřeji pozitivní myšlení, pevné zdraví, krásné počasí a úsměvy
všude kolem Vás. Mějte štěstí, buďte šťastní a přejte štěstí...
Libor Čvančara
starosta obce
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Aktuality Dolní Branná
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Sčítání začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Bezpečně a jednoduše se budete moci sečíst on-line.
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn na stránce
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci.
Pokud se do 9. dubna nesečtete prostřednictvím internetu,
budete muset vyplnit listinný sčítací formulář.

Sběr starého železa
proběhne v pátek 16. dubna 2021 od 15 hodin, pokud to pandemická situace dovolí.
Přijímáno bude pouze železo, nikoli elektroodpad!

Poutní mše svatá v kostele sv. Jiří v Dolní Branné
se uskuteční v neděli 25. dubna 2021 v 11:00 hodin.

Zápis dětí do Mateřské školy v Dolní Branné
pro školní rok 2021/2022

Žádosti k přijetí do Mateřské školy v Dolní Branné budou přijímány od 03.05.2021 do 14.05.2021.
Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách školy a na vývěsce obecního úřadu.

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
proběhne

v neděli 23. května 2021 od 11:30 hodin do 11:35 hodin
u Kulturního domu v Dolní Branné
Přijímány budou následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí, domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy a ustalovače, 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 uzavřených 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.

Noc kostelů
se uskuteční v kostele sv. Jiří v Dolní Branné dne 28. května 2021.

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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Informace Obecního úřadu
Koncem února Obecní úřad v Dolní Branné kvůli uzavření okresu obdržel roušky v omezeném
počtu prostřednictvím Městského úřadu Vrchlabí ze skladu Správy státních hmotných rezerv. Tyto
roušky byly v první řadě distribuovány dolnobranským občanům starším 70 let do poštovních
schránek. Zbylé zásoby byly rozdány občanům. Z rozpočtu obce byly pořízeny respirátory třídy
FFP 2 určené všem občanům obce s trvalým pobytem v Dolní Branné. Každý občan si mohl
vyzvednout 5 kusů respirátorů. Kdo tak ještě neučinil, má možnost obdržet respirátory na místní
poště.

Dotační program na čištění odpadních vod u domovních objektů
Zastupitelstvo obce schválilo na svém 20. zasedání dne 16.12.2020 dotační program „Čištění
odpadních vod u domovních objektů”. Podmínky tohoto dotačního programu jsou zveřejněny na
webových stránkách obce www.dolnibranna.cz v sekci aktuality, kde naleznete také formulář k
žádosti. Pro případné informace můžete kontaktovat Obecní úřad na tel. 499 421 385.

Zápis do 1. třídy v Dolní Branné
Zápis do 1. třídy bude zahájen ve čtvrtek 8. dubna 2021. Osobní předání žádosti proběhne v
tento den od 13:00 do 16:00 hodin v Základní škole. Rodič, který nemá možnost žádost 8. dubna
osobně podat (např. z důvodu karantény), si telefonicky nebo e-mailem domluví náhradní termín
žádosti. Tel.: 605 214 289, e-mail: zs.dolnibranna@seznam.cz. Poslední den přijetí žádostí je
20. dubna 2021.
Kritéria přijetí: Ke školní docházce budou přijímány děti podle
§ 36 - ŠKOLSKÉHO ZÁKONA. Přednost mají děti s trvalým
pobytem v Dolní Branné. Škola má dostatečnou kapacitu, aby
přijala i případné zájemce z okolních obcí - řazeni budou od
nejstaršího (až do naplnění kapacity třídy – 25). Rodiče dětí po
odkladu školní docházky přijdou k zápisu také.
Průběh zápisu: vzhledem k pandemii v ČR proběhne pouze
formální část zápisu. Do budovy ZŠ přijde 1 rodič bez dítěte.
K formální části zápisu s sebou přineste: Žádost o přijetí, občanský průkaz a rodný list dítěte.
Rodičům bude přiděleno registrační číslo a poskytnuty informace o možnosti odkladu školní
docházky a doporučení k dalšímu rozvoji dítěte – tzv. desatero, které je vloženou přílohou tohoto
zpravodaje.
Jana Hrušková
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Sezóna klasických lyžařů v obci
…vsadili na dobrý sport… To si pište, že ano. Tak nějak můžeme glosovat pocity adeptů
závodního běhu na lyžích v naší Branné. Libé pocity při přípravě početného hejna skijáků
prožívala partička pěti trenérů při práci s více než pětadvacítkou účastníků pravidelných tréninků
na sněhu.
Péčí Martina Nožičky, který připravoval klasické a bruslařské okruhy na Bakově, Fišerově
bubnu, pod Rafandou, k Příčnici, nad Plechandou, k Zlatodolu… Parádní posvezení, jehož se
kromě místní skupiny účastnila skupinka děvčátek z Lánova, posílili i bratři Harcubové z Branné
Horní. Užívali si všici a nakonec slunce v duši měli trenéři i svěřenci.
Najmě dámy Hoﬀmannová, Forbelská, Blažejová, Vaníčková a mužská třetina sboru – Viktor
Vaníček prostřední a emeritní trenér A. Suk, ti všichni vesměs spokojeně a pozitivně prožívali
zájem, projevy a nasazení klubka trénujících. A kromě hornobranských a lánovských to byli i hoši z
Vrchlabí a ze Strážného, na ně nelze zapomenout, brali to poctivě a z gruntu. Zkraje zimy se
jezdilo na Mísečky a na Benecko, na umělku do Vejsplach. Pestrost lokalit tím dostala vnitřní
šmak. A k vidění, jak jinak při frekvenci tří tréninkových jednotek v týdnu ani být nemohlo, byl
následný posun ke stále se zlepšujícímu technickému projevu těch, kteří začínali, i těch, kteří
trénují druhým, třetím… rokem.
Kondiční připravenost lánovské skupinky, kterou zodpovědně a pracovitě prováděla Anita
Blažejová starší / Anita mladší, Kiki a Markéta Tošovské/ je předzvěstí k prokázání velmi kvalitní
běžecké formy v následujících sezónách. V té letošní, můžeme ji nazvat nezávodní, jsme si
nakonec přeci jen 2 „pretěky“ šmikli. První v závěru ledna v režii nejstaršího krkonošského
lyžeckého spolku ČKSS Jilemnice na
bílých loukách Roudnice nad Poniklou
a Vítkovicemi. Nepojatá v rámci
sportovní tradice, byla soutěž
rozdělena do 3 dnů individuálních
startů, kdy si každý běžec projetím
startovní a cílové branky aktivoval svůj
čip, zabudovaný do startovního čísla.
Mládežníčků našeho spolku závodilo
hned v první den Jilemnické
padesátky jedenáct – A. Blažejová, K.
a M. Tošovské, L. a M. Forbelští, V. a Z.
Vaníčkovi, B. Srnová, L. Šimůnková,
M. Rieger, T. Kotyková. Páteční distance 1, 2, 3 km si ten den projelo na čas 139 jezdců. Svízel
dobrat se umístění v příslušné kategorii zapříčinil, že pořadí jsme byli schopni určit jen Anitě
Blažejové, která měla nejrychlejší čas mezi svými vrstevnicemi. Kilometr stihla za 4.50,1 min.
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Majíce prst na tepu událostí, pokoušeli jsme chronometr na sprinterských tratích na Bakově.
Vyhlásili jsme spolkový přebor a ejhle, přihlásila se a zúčastnila čtvrtstovka závoďáků. A byly i
ceny – partner spolku, ﬁrma Viktora Vaníčka věnovala
každému v cíli klobásu vlastní provenience, navrch přidala i
salámy, nakládané maso a štrůčky uzeného pro nejrychlejší
borce jednotlivých distanci. Tímto vřelé díky šlechetnému
dárci. A každý startující obdržel i metál. Jelo se v 8 kategoriích
na tratích 400, 550, 1000, 2000 metrů. V nejkratším kole byl
nejrychlejší Honza Harcuba za 3.09, před Fandou Jiránkem
4.08 a Tomáškem Růžičkou
4.13 min. Dámy této kategorie pasovaly na nejrychlejší Adélu
Havlíčkovou 3.18, druhá C. Školudová 3.41, 3. Z. Růžičková, 4.
M. Nejedlá, 5. E. Koudelková. Delší distance sprinterská – 550 m
– vítězství na ní získala A. Blažejová – 3.18, 2. B. Mejsnarová, 3.
Hofmanová. Hoši – 1. V. Jiránek 3.40, 2. M. Harcuba 3.43, 3. m.
Svoboda 3.53, 4. A. Koudelka. Kilometrovou štreku projela
nejrychleji Z. Vaníčková 5.58, o pouhých 18 sekund pomaleji
druhá L. Šimůnková, následována bronzovou E. Fiškovou – i ta frčela rychle – 14 s za stříbrem.
Maratónský sprint, delší, než na MS; jelo se 2 tisíce metrů, o fous, přesně o 2 sekundy, vyhrála
Lenka Forbelská před T. Kotykovou, bronz připadl K. Havlíčkové. Pánský vavřín bral Šimon
Raszynski – 6.24, za ním stříbro V. Vaníček junior.
Na závěr informace o skončené zimní sezóně běžců v naší obci nezbývá, než poděkovat
partnerům za podporu mládežnického sportování, trenérům, výboru Spolku lyžařů při MŠ a ZŠ v
Dolní Branné a závodníkům popřát, ať je aktivní pohyb nadále baví a ať se jich drží to nej – železné
zdraví. Volejme hřímavě „Ať to frčí“!

Aleš Suk

Foto: Lyžařský archiv

Číslo 1/2021

Zpravodaj Dolní Branné

Strana 6

Myslivecký spolek SOVINEC Horní Branná
Vážení, v článku níže, bychom Vás rádi informovali o mysliveckém spolku a jeho činnosti.
Tedy pár základních informací o nás:
Dokumenty, kterými se řídí činnost mysliveckého spolku SOVINEC Horní Branná (dále jen “MS”)
jsou: 1) zákon o myslivosti č. 23/1962 Sb. v platném znění, 2) vyhláška č. 134/1996 Sb., kterou se
provádí zákon o myslivosti, 3) Stanovy ČMMJ, schválené MV ČR dne 30.09.1992, 4) Vlastní
stanovy MS registrované MV ČR dle zákona č. 83/1990 Sb.
MS je uživatelem honitby o výměře cca 2114 ha a to primárně na katastrálních území: Valteřice v
Krkonoších, Horní Branná a Dolní Branná. MS má v současné době 34 členů. Statutárním orgánem
je výbor MS a předsedou pan Radek Tauchmann. Účelem MS je výkon práva myslivosti v pronajaté
honitbě a zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře.
Pár informací z činnosti – ohlédnutí za zimou a minulým rokem:
Letošní zima nebyla skoupá na sníh a větší mrazy,
myslivci proto opět věnovali pozornost péči o lesní zvěř, a to
hlavně na úseku přikrmování. Z toho důvodu častěji
navštěvovali krmná zařízení – „krmelce“ (24 krmelců v naší
honitbě) pro lesní zvěř, doplňovali objemné krmivo (seno),
minerální sůl do lizu, koryta jádrem a řepu, dále kontrolovali
zdravotní stav zvěře, hlavně srnčí. Dalším z úkolů je
snižování stavu škodné – liška a další škodná zákonem
povolená pro toto období. Pokračoval i lov zvěře černé
(Prasete divokého). Ke konci roku byl dokončen plánovaný odlov zvěře spárkaté (Srnec obecný) a
skončily hony na zvěř drobnou (Zajíc polní).
Během minulého roku probíhaly myslivecké brigády a to například oprava krmných zařízení,
provedení zásypů pro drobnou zvěř, kam dáváme zadinu a obilí, kde se po dlouhých letech začali
objevovat koroptve. Dále probíhaly práce v lese, osazování pachových ohradníků sloužících, jako
prevence pro snížení srážky vozidla se zvěří, každoročně se uklízely příkopy u hlavních
komunikací, byly pořízeny plašiče zvěře používané při sklizni pícnin, za použití loveckých psů byly
procházeny louky před senosečí atd.
Branští myslivci nezapomínají ani na dodržování mysliveckých tradic a pořádání kulturních a
střeleckých akcí, které ale bohužel letos s ohledem na celospolečenskou situaci neproběhly. Jindy
to bývá Poslední leč v Dolní Branné a pořádání plesu v Horní Branné. Myslíme, že se nám je daří
dělat a věříme, že tomu bude i na dále. V loňském roce jsme se také podíleli na občerstvení na akci
„Cyklo výlet Krajem Josefa Šíra“ a letos to máme (pokud to bude možné) zajišťovat také. Pro
připomenutí je také dobré zmínit, že v Dolní Branné cca 4 roky zpět, jsme byli pořadateli okresní
přehlídky trofejí. Což je pro nás prestižní akce, která v širší veřejnosti zviditelnila i samotnou obec.
Závěrem, za Branské myslivce, se sluší poděkovat za dobrou spolupráci s honebním
společenstvem a i za dobrou spolupráci s obecními úřady Horní a Dolní Branné a dále popřát všem
spoluobčanům, přátelům a kamarádům zdraví a pohodu.
Děkujeme za přízeň, s pozdravem Myslivosti zdar.
Petr Kubec
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Neznámé Krkonoše
Poznejte s námi krásná méně známá místa Krkonoš. Zatoulejte se tam, kde vaše kroky budou
jediným otiskem civilizace v jedinečné krkonošské přírodě. Zastavte se a rozhlédněte po krajině
lesů, luk, strání nejvyšších hor a načerpejte novou energii. Vychutnejte si nezapomenutelnou
atmosféru na svěžím horském vzduchu s
partnerem, rodinou, přáteli nebo sami se sebou.
A kde načerpat inspiraci k výletům do hor? Na
našich stránkách www.neznamekrkonose.cz
najdete tipy na turistické trasy, díky kterým si
projdete místa bez davu turistů a dostanete se
ještě o krok blíže k přírodě. Samozřejmostí jsou
tipy na možnosti občerstvení, pokud zapomenete
svačinu, anebo kde přečkat momentální nepřízeň
počasí.
A protože chceme, abyste byli na cestu dobře připraveni a mohli si ji užít naplno, připravili jsme
pro vás na stránkách ještě mnohem víc. Najdete tu odpovědi na časté dotazy jako např. jak je to s
volným pohybem psů v národním parku, proč nejsou v KRNAP u cest odpadkové koše, zda se
smí na území KRNAP stanovat anebo jestli se pořádají nějaké výlety s průvodcem i pro veřejnost
ad. Sepsali jsme seznam věcí, které
nezapomenout na výlet a jaké
vybavení do hor je nutností. Dále jsme
pro vás vytipovali námi ověřená místa
kam za zábavou. V neposlední řadě
jsme se rozhodli vám představit
„Královnu Sněžku“. A ptáte se proč?
Vždyť Sněžka není neznámá, ale
naopak nejznámější, nejvyšší a pro
někoho i nejkrásnější. My vám však
chceme Sněžku ukázat trochu z
jiného pohledu a dát vám tak šanci
stát na jejím vrcholu bez houfu lidí. A proto, „chceš-li zažít kouzlo Sněžky, musíš na ni vyjít pěšky“.
Líbí se vám naše stránky? Máte tip na další zajímavé méně známé výlety? Chybí vám na webu
nějaké důležité informace? Dejte nám vědět a sdílejte své dotazy i zážitky na našich sociálních
sítích Krkonose.eu.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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Tradice sklářského řemesla v Krkonoších
Již v první polovině 18. století se staly české země nejvýznamnějším vývozcem skla na světě. I
v dnešní době sklářské výrobky vyvážené daleko za hranice České republiky konkurují světové
produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských mistrů můžete obdivovat v jejich dílnách.
Vydejte se na místa, kde uvidíte skláře při práci a zažijete neopakovatelné chvíle zapisující se do
historie řemesla.
Podívat se na výrobu foukaných skleněných perliček zajděte do rodinné ﬁrmy Rautis v
Poniklé www.rautis.cz. Projdete si proces foukání, stříbření, barvení, řezání až k samotné
montáži skleněných ozdob. V kreativní dílně si sami též můžete některou z ozdob vyrobit, a držet
na chvíli v rukou práci perlařů, která je zapsána na Reprezentativním seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Sklárna Novosad & Syn v Harrachově je nejstarší sklárnou v Čechách
www.sklarnaharrachov.cz. Vyrábí se zde luxusní nápojové sklo a lustry. A i tady máte možnost se
dozvědět, jak se fouká sklo, jak se brousí, a v muzeu si prohlédnout sbírku těch nejcennějších
výrobků.
Unikátní dekorační a užitkové ryté sklo vyrábí více jak 30 let rodinná ﬁrma DaMiRS v Čisté u
Horek www.damirs.cz. Vybírat lze z velkého množství rytých vzorů na vázách, sklenkách,
půllitrech, lahvích či tyﬀany doplňků a lamp. Vymyslet si však můžete i vlastní originální vzor a
nechat si jej na zakázku vyrobit.
Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní Dany Augustové, kde máte možnost si
vyrobit vlastní vinuté perle a z nich si pak smontovat náramek, náušnice nebo náhrdelník. A pokud
si chcete tvoření vyzkoušet v teple domova, objednejte si Tvořivou krabičku na stránkách dílny
www.danaaugustova.cz.
Originální šperk, který potěší každou ženu, slečnu, dívenku, zakoupíte nebo si necháte na
zakázku vyrobit u Hanky Šebkové ve Špindlerově Mlýně www.pribehperel.cz. Vyrábí s velkou
trpělivostí nádherné vinuté perle,
z kterých pak tvoří dle vlastní
fantazie a vkusu jedinečné
šperky i dekorace do bytu či na
zahradu.
Vydat se za dalšími
sklářskými mistry v Čechách lze
díky Křišťálovému údolí
w w w. c r y s t a l v a l l e y. c z . Z d e
najdete příběhy jednotlivých míst
a informace, kam se za skláři
vypravit na exkurzi.
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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Sportovní louka pro všechny generace
Jistě si mnozí z vás povšimli, že se na dolním konci obce „něco děje“ a nemáme na mysli
přestavbu papírny. Rádi bychom vám představili projekt sportovní louky, který vzniká za účasti a
ﬁnanční podpory obce Dolní Branná, Nadace Via a našich spoluobčanů.
Na obecním pozemku v dolní části obce, u cesty ke Kuželům, byly již na podzim instalovány
outdoorové cvičící prvky a vybudované hřiště na petanque. V bezprostřední blízkosti je připraven
prostor pro stavbu pergoly s posezením.
Louka by měla sloužit všem, kteří
rádi tráví čas na čerstvém vzduchu, mají
rádi pohyb a venkovní aktivity. Prostor je
určen pro všechny generace, sousedy,
cyklisty, kolemjdoucí jako neutrální
území pro setkávání se, pobavení a
pohyb.
Petanque hřiště určitě rádi využijí
všichni, jak „profesionálové“ tak i
amatéři. Hřiště bude splňovat parametry
na dvě předepsaná hřiště pro soutěžní utkání. Je zde však i možnost menších čtyř hřišť pro hru
rekreační. Budeme rádi, když využijete tuto možnost. Pokud jste nikdy dříve petanque nehráli a
nemáte ani s čím hrát, ale rádi byste si tuto hru vyzkoušeli, jsme připraveni vám půjčit potřebné
vybavení a odehrát ukázkový zápas s instrukcemi a pravidly.
Outdoorové cvičící prvky jsou vybaveny instrukcemi jak správně cvičit a v jakých frekvencích.
Doporučujeme vždy si instrukce přečíst a držet se jich. Každý návštěvník by měl dodržovat pokyny
a doporučení uvedená na ceduli vedle strojů.
Aktuálně jsme ve fázi terénních úprav a přípravy na stavbu pergoly. Budou zde samozřejmě i
stojany na kola, u hřiště se posadíte na pěkné lavičky a věříme, že odpadky budou vždy končit v
odpadkovém koši.
Vítán je každý, kdo by měl zájem podílet se na dokončovacích úkonech a uvítáme každý nový
pohled a názor na to, co by třeba ještě mohlo na louce být, jaké akce by se tam mohly konat. Pokud
chce někdo uspořádat malý petanque turnaj, jen do toho!
Rádi bychom dosáhli co nejvyšší vytíženosti hřiště, aby čas zde trávený byl poklidný, setkání
veselá a plnohodnotná a přínosná pro každého. Po dokončení všech úprav a stavebních prací, a
za předpokladu uvolnění současných proticovidových opatření, bychom rádi uspořádali komunitní
slavnost a setkání s vámi - spoluobčany všech generací.
Touto cestou také děkujeme panu starostovi a zastupitelům obce za podporu tohoto projektu.
Za realizační tým 207 Markéta Čejpová

QR kód k facebookové skupině
petangue
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Nejistá sezóna
Vážení spoluobčané,
TJ Sokol Dolní Branná ve spolupráci s místním obecním úřadem začal v lednu s přestavbou
sociálního zařízení pro diváky a hosty na našem fotbalovém hřišti. Přestavba jde podle plánu a to i
díky velkému přispění členů Sokola, kterým za to patří naše poděkování.
Pokud bude obecní úřad i nadále nakloněn našim návrhům a plánům, tak doufáme, že to
nebude naše poslední společná akce. Zároveň pevně věříme, že bude možné po skončení všech
vládních opatření dokončit tuto fotbalovou sezónu 2020/21.
Další ročník našeho fotbálku by tak již mohl začít za
standardních podmínek.
V loňském roce začal v naší obci působit i fotbalový kroužek
mladších žáků a žákyň, jehož činnost bude pod vedením našich
proškolených trenérů pokračovat hned po rozvolnění vládních
restrikcí. Výroční členská schůze, kterou jsme původně
plánovali na únor, je prozatím odložena. Náš výbor tak bude
pokračovat ve stejném složení jako v předešlém roce 2020.
Fotbalový oddíl, který dlouhodobě bojuje o to, aby mohl hrát
pod názvem Dolní Branná, se těšil na letošní 12. březen, kdy se
konala valná hromada Okresního fotbalového svazu Trutnov.
Plni optimismu jsme věřili, že tam bude konečně zvoleno nové
vedení, které postupně vyřeší naše požadavky a vše dopadne
podle našich představ. Ale k velkému překvapení se zvolilo
staronové vedení, a tak nám nezbývá nic jiného, než i nadále
vystupovat pod názvem SK Future Studenec.
S přáním lepších dní a brzkého konce covidových opatření za TJ Sokol Dolní Branná
Václav Zima a Jiří Renner

Zajímáte se o vzdělávání v našem regionu?
Navštěvují Vaše děti MŠ, ZŠ, ZUŠ či DDM? Podělte se s námi o Váš názor….
Svazek obcí Horní Labe realizuje projekt místního akčního plánování pro oblast vzdělávání a
školství. Rádi bychom získali od široké veřejnosti v regionu informace týkající se názoru a potřeb
občanů v oblasti školství, zejména ve vztahu k mateřským a základním školám, jejichž zřizovateli
jsou nejčastěji města a obce. Prosíme Vás proto do konce dubna 2021 o zodpovězení otázek v
dotazníku, který si můžete stáhnout pomocí QR kódu nebo na www.sohl.cz (MAPII – Dotazník pro
občany).

Vaše odpovědi nám velmi pomohou při plánování rozvoje školství v regionu,
a proto vám za účast v dotazníkovém šetření velmi děkujeme.
Realizační tým MAP II
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Jarní výtvarná soutěž pro děti
Zabavte své děti při kreativní aktivitě. Obrázky, jejichž hlavním motivem bude jaro, odevzdávejte
nejpozději do 15. dubna 2021 do hnědé schránky na budově Obecního úřadu. Došlé obrázky
vystavíme v obecní vývěsce a soutěžící odměníme malým dárečkem. Proto nezapomeňte své
práce podepsat a uvést adresu, odměna přijde poštou.
Pro nejmenší děti jsme připravili obrázek k vybarvení.
Obecní úřad
Těšíme se na Vaše obrázky.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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POLICIE ČR VARUJE PŘED PODVODNÍKY
V ONLINE PROSTŘEDÍ
Policisté se v Královehradeckém kraji v poslední době stále častěji setkávají s případy
podvodného jednání, které probíhá zejména v online prostředí, tedy internetu. Tyto případy mají
podobný scénář. Podvodníci se za pomoci telefonu i sociálních sítí snaží navázat kontakt s
konkrétním občanem a vylákat od něj pod smyšlenými příběhy ﬁnanční prostředky. A jak takové
podvodné jednání probíhá?
VYLÁKÁNÍ PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ K PLATEBNÍM
KARTÁM A INTERNETOVÉMU BANKOVNICTVÍ
Tyto podvody mohou probíhat po telefonu, v SMS zprávách nebo v aplikacích jako WhatsApp,
či Messenger, případně může přijít takový požadavek i formou e-mailu. Podvodník se často
vydává za zaměstnance bankovní instituce a požaduje přístupové údaje k platebním kartám a
internetovému bankovnictví. Pokud je volaný poskytne, následně si převede jeho peníze na jiný
účet.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•
•
•
•
•
•

NEREAGUJTE na pokyny v příchozích zprávách a NEPOSKYTUJTE soukromé
informace
NENECHTE se přesměrovat na jiné stránky, často k nerozeznání od stránek Vaší banky.
NIKOMU nesdělujte kód (bezpečnostní, ověřovací, jednorázový), který Vám přišel
nečekaně
VŽDY využijte zadání přímé cesty do internetového bankovnictví tak, jak jste zvyklí
V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ kontaktujete telefonickou linku vaší banky a ověřte si jejich
požadavek
BANKOVNÍ INSTITUCE po klientech nikdy nepožadují zadávat citlivé informace
formou emailových či SMS zpráv

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Číslo 1/2021

Zpravodaj Dolní Branné

Strana 13

PODVOD TYPU „AMERICKÝ VOJÁK“
V tomto případě podvodníci těží ze získání důvěry zejména osoby opačného pohlaví pod
záminkou společné budoucnosti. Snaží se zkontaktovat osobu (oběť) přes různé komunikační
portály, ať už seznamky, či sociální sítě, mnohdy za využití Google překladače. Ústředním
motivem tohoto podvodu, a tedy vymyšleného příběhu, bývá slib společného života, přesun
majetku a návnadou pak zlato, peníze či jiné cennosti. Když získá důvěru, požádá o pomoc
dostat tyto komodity z nějakého nebezpečného místa typu Afghánistán, Sýrie a dalších států s
nestabilním režimem, kde jsou přítomny mezinárodní síly, apod. Podvodník se zpravidla vydává
za amerického vojáka, námořníka, právníka, lékaře či úředníka, ale i umělce, kteří jsou zde na
misi, mají ušetřené peníze, nebo mají možnost získat třeba dědictví a potřebují nalézt někoho, kdo
jim pomůže s vyvedením zmiňovaného bohatství mimo nebezpečnou zemi, případně jim tím
pomůže se záchranou života. Následuje příslib společné budoucnosti se zajištěným člověkem,
popřípadě příslib na podílu z majetku. Dalším varovným momentem jsou opakující se žádosti o
zaslání ﬁnančních prostředků.
Policie v tomto případě radí a doporučuje:
•

BUĎTE OPATRNÍ a nikomu neznámému, natož internetovému příteli, neposílejte žádné
ﬁnanční prostředky
•
VŽDY v takovýchto případech poproste o názor dalšího člověka, který se na situaci bude
dívat nezatížený předešlou romantickou či naléhavou komunikací

PŘI PODEZŘENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ UDĚLEJTE DOKUMENTACI
(SNÍMKY OBRAZOVKY, ZÁLOHY E-MAILŮ A KOMUNIKACE) A NAHLASTE
VŠE NA NEJBLIŽŠÍM ODDĚLENÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NEBO NA
TÍSŇOVÉ LINCE 158!
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
DĚKANSTVÍ VRCHLABÍ
Milí obyvatelé Dolní Branné!
Jsem rád, že i v této nelehké době, která omezuje naše setkávání, Vás mohu oslovit
prostřednictvím tohoto zpravodaje. V kostele sv. Jiří je krásný oltářní obraz, kde náš patron bojuje
s drakem. Současná doba nám kvůli respirátorům a rouškám moc neumožňuje vidět druhým do
tváře. Když se ale z blízka zadíváme na sv. Jiří, vidíme, že na rozdíl od draka si i v nejtěžším boji
zachovává radost na tváři. Radost, která pramení z toho, že ví, pro koho bojuje a kdo mu dává
veškerou sílu. Věřím tomu, že právě náš patron je také dobrým přímluvcem v této nelehké době.
Prosme ho o přímluvu, aby se současné problémy s Boží pomocí vyřešily.
Jak víte, v letošním roce plánujeme zahájit opravu havarijního stavu střechy kostela.
Němečtí přátelé z Českoněmeckého fondu budoucnosti nám přislíbili ﬁnanční pomoc 500.000 Kč,
ale musíme k tomu dodat stejně velkou naši spoluúčast. Zájemci, kteří chtějí na opravu přispět,
mohou tak učinit například posláním ﬁnančního
daru na číslo účtu: 1096022339/0800, do
poznámky pro příjemce je třeba napsat: dar na
opravu střechy. Dárcům na požádání rádi
vystavíme potvrzení o přijatém daru. Děkuji všem,
kdo jste již jakkoliv toto dílo podpořili. Vážím si též
tradičně skvělé pomoci a spolupráce s vedením
obce, panem starostou a celým jeho týmem.
Jsem rád, že oproti loňským omezením, je teď
dovoleno chodit na bohoslužby. Účast lidí je sice
omezena na 10 % míst k sezení, ale umožňuje to
alespoň tomuto počtu zájemců přijít do kostela.
Vytvořili jsme na internetu registrační tabulky, kam
se zájemci píší. Pandemická doba nás dovedla k
tomu, že již téměř rok přenášíme bohoslužby o
nedělích a během hlavních svátků on-line přes
internet. Pokud máte doma internet, můžete se na
adrese www.farnostvrchlabi.weebly.com k nám v
9:00 připojit a sledovat nedělní vrchlabské
bohoslužby online přes YouTube. Pravidelně jsou
takto s námi ve spojení i lidé různých koutů naší vlasti (Dobruška, Praha, Pardubice, Vamberk,
Kralupy nad Vltavou, Kladno apod.)
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Od loňského podzimu probíhá Povídání o víře a Biblická hodina on-line. Obvykle se tato
středeční setkání konala na faře. Kvůli nemožnosti osobních setkávání jsme zavedli kurzy online.
Připojte se k nám každou středu od 19:00 do 20:00, probíráme biblické texty, základy křesťanské
víry a katechismu. Poslední středa v měsíci je věnována Biblické hodině, kde se za užití
originálních hebrejských textů snažíme proniknout do tajemství Božího slova a najít odpovědi na
současný život. Zájemci, zašlete nám své jméno, příjmení a emailovou adresu na adresu:
kancelar@farnostvr.info. Účastníci obdrží emailem pokyny k přihlášení. Je hezké, když na
monitoru vidím i Dolní Brannou!
Přeji Vám pevné zdraví, radost v srdci a požehnané Velikonoce. Věřím, že se brzy osobně
setkáme.
P. Jiří Šlégr
Zveme Vás do kostela sv. Jiří:
25. 04. Neděle 11:00 – Poutní mše svatá ke sv. Jiří - patron kostela a obce
28. 05. Pátek – Noc kostelů
Sobotní mše svaté budou od května opět v kostele sv. Jiří od 18:00. Sledujte, prosím,
aktuální ohlášky kvůli případným změnám.
Zveme Vás do kostela sv. Vavřince na online vysílání:
Každá neděle - 9:00
Zelený čtvrtek 1. 4. - 18:00
Velký pátek 2. 4. - 15:00
Velký pátek 2. 4. - 16:15 – ekumenická křížová cesta
Velikonoční vigilie 3. 4. - 20:00
Dále Vás zveme - středisko Eljon (fara) Špindlerův Mlýn:
VÍKEND PRO SNOUBENCE 16. – 18. 4.
Cílem víkendového kurzu je bližší a bezprostřední příprava na život v manželství, jehož
základem je křesťanský pohled na manželství a rodinu. Téma: partnerský vztah, odpovědné
rodičovství, výchova dětí, manželská láska a sexualita, zásnuby, manželský slib, průběh
svatebního obřadu apod. Kurz je možné absolvovat i delší dobu před svatbou.
Prima pobyt pro zdraví 22. - 25. 4.
Praktická i teoretická výuka zdravého životního stylu s ukázkami vaření bez živočišných
produktů, ukázky přípravy snídaní, obědů, večeří i desertů, také společné rozcvičky, debaty,
možnost výletů do hor, bohoslužby v podkrovní kapli apod.
Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí, Nám. Míru 287, 543 01 Vrchlabí 1,
tel.: 731 645 349, e-mail: kancelar@farnostvr.info, www.vikariatjilemnice.cz

Co tě vynese nejvýš, je trpělivost se sebou samým.
sv. František Saleský
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané:

50 let
Zálabský Petr
Miklósyová Erika
55 let
Mikšík Roman
Zběhlík Petr
Hanková Marie
60 let
Jirotová Iva
Koberová Milena
Sedláček Josef
70 let
Kovářová Eliška
Kučerová Milena
Bucharová Ludmila
Jiránková Věra
Kostka Bohumil
Chlum Miloslav
Vydrová Vlasta
Kerl Petr

75 let

Holý František
Sacherová Jaroslava
Střížek Jaroslav
81 let
Schubert Jindřich
Machačková Zdenka
Nosek Jaroslav
82 let
Paulů Eliška
84 let
Nykl Miloslav
86 let
Sůra Robert
Chládková Ludmila
89 let
Mejsnarová Lidmila
91 let
Kloboučková Miluše

Všem jubilantům přejeme do dalších let mnoho zdraví a životní pohody.
Pokud si některý z občanů nepřeje zveřejnit své životní jubileum, prosíme, aby toto rozhodnutí sdělil Obecnímu úřadu
do 15. dne měsíce vydání Zpravodaje (březen, červen, září, prosinec).

Narození:
Votoček Tomáš
Pačesný Maxmilián
Růžičková Tereza
Horák Ondřej

Příjemné prožití
velikonočních svátků
přeje
Obecní úřad a Zastupitelstvo obce

Úmrtí:

Vaníčková Olga
Vejnarová Jaroslava
Pokorná Irena
Hrubá Hana
Hamanová Marie
Zběhlíková Emilie
Forbelská Anna

