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Kolektiv mladých hasičů
SDH Dolní Branná

Vážení spoluobčané,
jsem nesmírně rád, že současná situace umožňuje pozvolný návrat k normálnímu životu. Postupně se
vracíme na sportoviště a kulturní akce. Rozjezd nebude zaručeně jednoduchý, ale věřím v lidi a v jejich chuť
se potkávat, zažívat společně příjemné a někdy i nezapomenutelné okamžiky, o kterých se léta hovoří...
V sobotu naši mladí hasiči dosáhli naprosto famózního úspěchu. Vybojovali vítězství v krajském kole v
Hradci Králové a postoupili na celorepublikové klání „Mistrovství ČR hry Plamen 2021“, které proběhne
26.6.-27.6.2021 v Jihlavě. Hodně štěstí.
Blahopřeji všem úspěšným závodníkům a s upřímným obdivem skládám poctu jejich vedoucím... Více
informací se určitě dozvíte od samotných aktérů, mají se opravdu čím chlubit.
V neděli v podvečer pořádala vrchlabská diecéze v čele s farářem Jiřím Šlégrem komorní koncert v
našem kostele sv. Jiří. V příjemně vytopeném svatostánku se všem přítomným volně dýchalo a mohli se plně
soustředit jen na sílu hudby. Účinkoval zde kvartet Carpe Musicam, ve složení Jana Stehr-soprán, Šárka
Trejbalová-alt, Jaroslav Moravec- tenor a Pavel Hrdina-bas, za klavírního doprovodu Alfreda Stehra a
orchestru Voce Deo. Veškeré publikum bylo ohromeno grandiózním výkonem všech umělců. Zvláště pak
sopranistky Jany Stehr, pěvkyně světového formátu.
Nevšední zážitek...
Pokud nám bude štěstí nakloněno, domluvíme se na dalším vystoupení...
Na závěr Vám všem přeji hodně zdraví a pevnou mysl...
Libor Čvančara
starosta obce
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Aktuality Dolní Branná
LETNÍ KINO Branské ﬁlmové léto 2021
06.07.2021 BOHEMIAN RHAPSODY - Horní Branná - Zámecká zahrada / 21:30
20.07.2021 ŽENSKÁ POMSTA - Valteřice - koupaliště / 21:30
27.07.2021 CHLAST - Dolní Branná - Bakov / 21:30
03.08.2021 NIGHTLIFE: NA TAHU - Horní Branná - Zámecká zahrada / 21:00
10.08.2021 GUMP - PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT Dolní Branná - Bakov / 21:00
17.08.2021 MATKY - Valteřice - koupaliště / 21:00
24.08.2021 BÁBOVKY - Dolní Branná - Bakov / 21:00
31.08.2021 ŠARLATÁN - Horní Branná - Zámecká zahrada / 21:00
Sezení formou vlastních dek a židliček.
Občerstvení zajištěno.

Pozvánka pro členy SDH Dolní Branná
V pátek 16. července 2021 od 17:00 hodin se uskuteční
přátelské posezení pro členy Sboru dobrovolných hasičů
v hasičské zbrojnici v Dolní Branné.
Občerstvení bude zajištěno.

Výstava „Pojďte s námi do pohádky”
se uskuteční v Kulturním domě v Dolní Branné
poslední prázdninový víkend a bude trvat do 2. září 2021.
K vidění budou panenky v pohádkovém světě,
mechanická autíčka, vláčky a mnoho dalšího.
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

Konec starých kotlů na tuhá paliva
Máte doma starší kotel na tuhá paliva? Pak se vás možná týká zákon o ochraně ovzduší. Ten od
1. září 2022 zakazuje používání všech kotlů 1. a 2.
emisní třídy. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí pokuta až
do výše 50 tisíc korun.
Pokud si nejste jisti, zda se změny vztahují i na váš
kotel, stačí nahlédnout na výrobní štítek nebo do
dokumentace, kde najdete označení emisní třídy.
Od září 2022 mohou v provozu zůstat pouze ty kotle
na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu.
Když není možné údaj dohledat, kotel s největší pravděpodobností nevyhovuje a měli byste začít
řešit výměnu.
Královéhradecký kraj nyní plánuje a připravuje nový dotační program na výměnu starých kotlů
(kotlíkové dotace). Přesné podmínky programu budou včas zveřejněny na webových stránkách
Královéhradeckého kraje.

Mobilní rozhlas

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás používáme službu Mobilní Rozhlas.
Informujeme Vás o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrovat se můžete na dbranna.mobilnirozhlas.cz nebo vyplnit a odevzdat registrační
leták, který je k dispozici na Obecním úřadě (tel. 499 421 385) nebo na místní poště. Následně
budete ZDARMA dostávat: SMS zprávy, hlasové zprávy, e-maily nebo zprávy do aplikace s důležitými informacemi. Služba pro občany je ZDARMA. Co Vás čeká za zprávy? Krizová komunikace,
informace z úřadu, upozornění na odstávky vody, výpadky elektrické energie či plynu, kulturní a
sportovní akce, pozvánky na kulturní události, pozvánky na sportovní utkání, pořádání zábavních
akcí pro děti, pozvánka do letního kina , prodej v obci a mnoho dalšího.
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Vždy, když něco končí, něco nového začíná…
Školní rok 2020-2021 se pomalu, ale jistě, blíží ke svému konci. Ten letošní byl úplně jiný než
všechny předešlé a všichni si přejeme, aby se už nikdy neopakoval. Většina školáků si své třídy
moc neužila. Třídu si udělali ze svých pokojíčků, jídelen či obývacích pokojů. Učení z domu bylo
náročné nejen pro žáky, ale také pro jejich rodiče nebo prarodiče a také pro všechny učitele. Jak
jsme distanční výuku zvládli, se ukáže až v nadcházejících letech. Z našich žáků to nejvíce pocítí
odcházející třída „páťáků“. Na rozloučenou s nimi a školním rokem plným zvratů vám nabízím
slohové práce s názvem DOPIS ZNÁMÉ OSOBNOSTI. Všechny práce byly velmi pěkné, ale do
našeho příspěvku se nemohou vejít. Nakoukněte s námi do osobní korespondence 5. třídy… koho
si naši žáci vybrali, čeho si váží, co obdivují a co by si přáli?
Vážený pane Tomáši Garrigue Masaryku,
máme za úkol napsat nějaké známé osobnos a já jsem si vybrala Vás. Vybrala jsem si Vás proto,
že jsme se o Vás nedávno učili. Velice si vážím toho, co jste pro naši republiku udělal. Díky Vám a dalším
lidem vznikl po první světové válce samostatný československý stát. Lidé Vás měli moc rádi a říkali Vám
„ta ček“ Masaryk. Vaše heslo „Pravda vítězí“ se mi moc líbí. Sama nemám ráda lhaní. V současné
době není nic jako dřív. V celém světě je pandemie a ta ne a ne ustoupit. I tu naši republiku to pos hlo.
Bohužel nikdo neví, jak to nejlépe vyřešit. Lidé mají dodržovat pravidla, ale plno lidí to nedodržuje a m
to je horší a horší. Hodně lidí umírá. Když jsme se o Vás učili, tak mě napadlo, jak byste to řešil Vy? Vás lidi měli rádi a
určitě by Vám věřili a tuto situaci bychom lépe zvládli. Tímto se s Vámi loučím a přeji si, aby takových lidí jako jste byl
Vy, tu bylo víc.
Justýna Demlová, žákyně 5. třídy
Vážená Marie Terezie,
jsem ráda, že Vám mohu napsat dopis. Jmenuji se Lucie Šimůnková. Je mi 11 let a chodím do páté
třídy. Myslím, že jste byla velmi chytrá a rozumná panovnice. Zavedla jste spoustu užitečných a
potřebných věcí. Třeba číslování domů a evidenci obyvatel. Nechala jste stavět nemocnice a
manufaktury. Asi Vaše nejznámější reforma je povinná školní docházka, která pla dodnes. My se od
minulého roku učíme distančně. Je to kvůli pandemii, která pos hla celý svět. Naše učení probíhá
pomocí počítačů. Moc by mě zajímalo, co byste na to řekla Vy? Snad Vám tento dopis dojde.
S pozdravem Lucie Šimůnková
Dobrý den, pane Jane Amosy Komenský,
vybrala jsem si Vás, protože jste velmi vzdělaný člověk a časem uznáván po celém světě. Vymýšlel
jste různé nápady, jak školu zlepšovat. Naše škola to podle Vašich názorů dodržuje. Ve třídě jsou krásné
obrazy s násobilkou, vyjmenovanými slovy, s čísly a tak dále. Učebnice máme plné obrázků a také
velkou tabuli. Ale to je teď trochu minulost. Důvod, proč Vám píši je, že nám zavřeli školu kvůli pandemii.
Moc mi chybí naše třída a paní učitelka. Na počítači se toho tolik nenaučíme, jako ve škole. Potřebovali
bychom, abyste zase zapojil svoje nápady a vymyslel to tak, aby to bylo jako dřív. Doufám, že Vás něco
napadne a my se budeme moci vrá t do školy.
Za m na shledanou, s pozdravem Zuzana Vaníčková

Na konci června naši školu opustí 18 žáků (na další straně foto) a v září přivítáme 17
prvňáčků. Dětem, rodičům i všem ostatním přejeme hezké prázdniny. Sejdeme se 1. září
v lavicích naší krásné, zrekonstruované škole.
Mgr. Ivana Mejsnarová a Mgr. Martina Řondíková
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Nemohli se dočkat
Hartecká alej – závod, kterým se roky vlastně končí školní rok a začínají prázdniny. Zrovna tak
letos si jeho běhání znalý organizátor Jirka Cupák
posvítil na předlouhou závodnickou pauzu a tak se
Alej běžela. Běžecký adrenalin si nenechala ujít
čtvrtina lyžařů Spolku lyžařů v Dolní Branné.
Jelikož chtěli a připravují se pilně se zájmem
neutuchajícím, dostavily se pěkné rezultáty.
Vítězství pro Brannou získala Anita Blažejová a
Zuzka Vaníčková, na stupních vítězů si bronzovou
medaili užívali Michal Svoboda a Gabriela Lehká. A
přibyla další pódia – Kuba Havlíček pátý, Lucka
Šimůnková šestá, 7. Martin Vališka. Do top deset se
vešla dvojice Markéta Tošovská na osmém a Emilka Fišková na desátém místě, 10. Vojta Jiránek,
11. Týna Tejmlová, 12. Michal Forbelský, 13.
Bára Mejsnarová, 13. Zdeněk Vocásek, 17.
Soﬁe Braunová, 20. Sára Svobodová, 21.
Veronika Jebavá, 30. Václav Mikoláš.
Výkony nad jiné kvalitní, jelikož
přespolního běhu se účastnili žáci 9 škol
okresu Trutnov a Semily a do kupy bylo v cíli
331 běžkyň a běžců.
Aleš Suk

Nabídka zaměstnání - OPERÁTOR V PAPÍRENSKÉ VÝROBĚ
Seřizování, přestavby a obsluha stroje na výrobu papírových sáčků,
kontrola kvality výroby.
Nástup možný ihned, plat až 30 000 Kč, množství zaměstnaneckých výhod.
Místo výkonu práce KRPA FORM, a.s., Dolní Branná 122.
Kontakt: e-mail kariera@krpa.cz nebo tel. 499 990 208 Hana Stránská.
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Dolní Branná před sto roky
Pramálo známe svoji obec…V kanceláři starosty svítí zatroleně pečlivě namalovaný obrázek
Branné. Hebkými zelenkavými odstíny a podtóny překypující. Hledám signaturu a ejhle – ŠLITR.
Pan řídící české menšinové obecné školy namaloval akvarel
(70x55 cm) na karton. Lahodný, až totální pohled na D. Brannou z
poloviny dvacátých let potvrzuje, že Josef Šlitr nepatřil k umělcům
bezvýznamným.
Svou paletu tehdy trápil na cestě pod Červeným vrchem
(474 m. n. m), pod sebou rybník Fejfar na Klokočce. Detailně
zachytil kostel sv. Jiří, školu, Honemayerovu textilku s fabrickou
vilou. Průzračně identiﬁkovatelný je o samotě postavený statek kapitána Mejsnara. Při silnici do
Studence je sólo baráček, po úpravách stojící dodnes. K němu měl řídící Šlitr, jako příležitostný
režisér ochotníků poněkud osobní vztah – hrálo se tu divadlo. Majitel domu, Johann Skalský,
fortelný kolář, mustroval místním sportsmanům ski a rejdy. Jeho dcera navštěvovala školu,
vedenou J. Šlitrem, kterou direktoroval od září 1924 do předválečného osmatřicátého.
V obci, která měla na sklonku kantorské kariéry Šlitrovy 6,5 % Čechů, na něj dodnes vzpomíná
několik žijících žáků. Mluví o panu řediteli jako o laskavém, uměnímilovném člověku.
Aleš Suk
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Příznivcům kultury
Před krátkým časem vzniklý výbor muzejního spolku realizoval za účasti pana starosty první
pracovní poradu. Aby všichni potenciální uživatelé, včetně škarohlídů, získali povšechnou, ale
ucelenou představu o činnosti dolnobranské EXPOZICE HISTORIE BÍLÉHO SPORTU V
PODKRKONOŠÍ, stručně převyprávíme obsah, formy a cíle dění, které
bude expozici doprovázet a uskutečňovat:
Na prvním postu se třpytí vlastní expozice; ta bude čítat 1500
exponátů, řadu z nich unikátních, které nemají a nemohou mít žádná další
muzea u nás a ve světě.
Aby expozice neplnila pouze funkci vzpomínek na historii bílého sportu
pod Krkonošemi, budeme pravidelně pořádat ve velkém sále v prvním
patře zrenovované fary výstavy výtvarné. Dvakrát do roka představí svá
životní díla mistři uměleckých žánrů – fotografové, malíři, graﬁci, kováři. V příštím roce nastupuje s
kolekcí velkoformátových fotograﬁí nestor československého expedičního horolezectví Jan
Červinka, teď v červnu jedenadevadesátiletý. Srpen a září 2022 patří retrospektivě malíře, graﬁka a
designéra Rudolfa Mejsnara (93 let), v roce 2023 je osloven Václav Mejvald, střídán v druhé
polovině roku pracemi Jiřího Šlitra.
Leč to z výtvarna není vše; členka výboru a navíc velitelka dámského klubu Klubíčko – Jana
Kotyková, osnuje výstavky prací amatérských kutilů – řezbářů, sběratelů užitého umění,
keramiků…
Pozadu nezůstanou ani interaktivní besedy s výjimečnými osobnostmi Dolnobranska –
sportovci, muzejníky, historiky, divadelníky a herci – v tomto ranku počítáme v každém muzejním
roce s jednou besedou.
Navíc přisypeme do kulturního života Dolní Branné promítáním historických amatérských ﬁlmů s
událostmi v naší vesnici – sportovními, budovatelskými, školskými, ochotnickými z šedesátých až
osmdesátých let dvacátého věku.
A ještě to není všechno v suterénu „jedničky“ se uvažuje o provozu muzejní kavárny (25 míst) pro
společenské posezení, abiturientské srazy, sousedské popovídání ve sklepních, špičkově
vystrojených a věřte tomu nebo ne – čtvrt tisíciletí starých sklepních prostorách fary, školy, chalupy a
před vánocemi 2021 – snad – muzea.
Předkrmem slavnostní vernisáže expozice jsou momentky našich patronů v síni slávy –
olympijských, světových a evropských medailistů Evy Samkové, Karolíny Erbanové a Michala
Krčmáře.
Aleš Suk
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Projděte se nad vodou v Krkonoších
Potoky, říčky, řeky a vodopády probouzejí život krkonošské přírody. Díky všudypřítomné vodě
také lidé mohou spatřit pestrou paletu zelených odstínů krkonošských luk, strání, lesů, a
zaposlouchat se do zurčení horských pramenů. Ale každý z nás si tohle vše chce určitě
vychutnávat „suchou nohou“. A právě díky spolupráci studentů fakulty architektury a Správy
KRNAP je nám to umožněno. Na turistických cestách vznikly unikátní, a hlavně užitečné lávky
přes vodu.
Na projektu se podílelo 30 studentů z pěti ateliérů Ústavu navrhování II FA ČVUT, od návrhu
na papíře až po samotnou realizaci na místě. Vše muselo
být demontovatelné, snadno přepravitelné bez těžké
techniky a také odolné i v lavinových oblastech. Kvůli
extrémním klimatickým podmínkám v Krkonoších hrál
klíčovou roli materiál, z kterého budou lávky vytvořeny. A
tak i kvůli tomuto projektu se studenti museli naučit něčemu
novému. Například autoři lávky přes Hlubokou strouhu
absolvovali svářečský kurz, díky němuž mohli sami vyrobit
pochozí rošty pro lávku nebo
navrhnout složitější části z oceli. Na návrzích studenti spolupracovali
také s profesionály, inženýry a řemeslníky. A na kterých turistických
cestách si můžete lávky prohlédnout a projít se po nich?
Nad Špindlerovým Mlýnem ve výšce 1020 m n. m. se nachází
lávka přes Medvědí potok. Zavede pěší turisty, cyklisty i běžkaře až k
Medvědím Boudám. Další dvě lávky najdete na úbočích Stohu, pokud
se z centra Špindlerova Mlýna vydáte po modré turistické trase ke
Klínovým boudám. Lávky klenoucí se přes Černou strouhu a
Hlubokou strouhu nabízejí kolemjdoucím nádherný výhled do údolí
z laviček, které jsou jejich
součástí. Na území městyse
Černý Důl najdete lávku přes
Čistou u Hrnčířských bud.
Vypravit se k ní můžete po modré turistické cestě z
Černého Dolu, Pece pod Sněžkou nebo také z Vrchlabí.
Prozkoumat každý detail této lávky, nazývané též Idin
most, také lze pokud se vypravíte na cestu z vrcholu Černé
hory na Sněžku. A zatím poslední nejnovější lávka v
Krkonoších překlenuje Rennerův potok v Eliščině údolí v Malé Úpě. Je navržena tak, aby po ní
mohli přejít nejen rodiče s dětmi putující po maloúpské Pohádkové stezce, ale také auta směřující
ke svým domovům.
Další zajímavosti o krkonošských lávkách se dočtete v letních turistických novinách
Krkonošská sezona, kterou zdarma získáte v krkonošských informačních centrech v červnu
2021.
Alena Pacholíková
oblastní des nační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
Foto: Správa KRNAP, Kamila Antošová
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Co zažít v Krkonoších na kole
Volné dny zalité sluncem přímo zvou k výletu do přírody. Prodýchat se na čerstvém vzduchu,
vychutnat si krásné výhledy a užít si společný čas s přáteli či rodinou. Pro všechny nadšence
polykající kilometry, tak i jezdce turisty nebo rodiny s dětmi, jsou v Krkonoších a jejich podhůří
vyznačeny desítky cyklistických tras, ale také speciální cesty, které rozpumpují nejen vaše kolo. A
kam se vydat za zážitkem?
Pro každého, kdo na kole touží po adrenalinu a zároveň trochu technické jízdě, jsou vytvořeny
bike parky. Ať už jste začátečník nebo zkušený jezdec, určitě si vyberete některou z tras ve
Špindlerově Mlýně, Trutnově nebo
Rokytnici nad Jizerou. Také děti mohou
rozpumpovat kola, otestovat svoji
rovnováhu a schopnosti bikera na pump
tracku. Jízdu pohybem nahoru a dolů,
silou vlastního těla a občas správně klopit
zatáčku vyzkouší v Rudníku, Hostinném,
Mladých Bukách, Harrachově nebo ve
Vrchlabí a Špindlerově Mlýně. Originální
sportovní přírodní trasou pro děti je
Singltrek na Benecku. Malý okruh v lese
zvládne na horském kole i začátečník.
Další přírodní terénní stezky pro horská kola nabízí zkušenějším jezdcům singl traily v lokalitě
Čížkových kamenů u Trutnova. Proměnlivá krajina plná kopců, lesů, luk a strání je ideálním
místem pro horskou cyklistiku.
Cyklisté jsou v Krkonoších i jejich podhůří vítaní. Svědčí o tom také stovky značených
cyklistických tras, které jsou vhodné jak pro aktivní sportovce, tak i pro rodiny s dětmi. Každý si tu
najde tu svoji oblíbenou cestu na kole. Stačí si jen vybrat a šlápnout do pedálů. Vášnivé cyklisty
neodradí ani kopce, neboť vědí, že odměnou jim jsou vždy dlouhé sjezdy. A ti, kteří pěstují
rekreační cykloturistiku anebo jsou pro ně krkonošské kopce příliš náročné, si cestu na kole
můžou zpříjemnit, a nechat se vyvést na nejvyšší vrcholky Krkonošským cyklobusem anebo
lanovkou. Inspirací může být 15 cyklovýletů v brožuře Krkonoše na kole, kterou získáte v
informačních centrech anebo na stránkách www.krkonose.eu. Trasy jsme pro cyklisty nejen
naplánovali, ale také projeli. A pár krásných záběrů ze všech tras nejdete ve videích na Youtube
kanále „Krkonoše Svazek“. Anebo se k nám přidejte na každoroční zahajovací jízdě
Krkonošských cyklobusů. Pozvánku a důležité informace najdete vždy na www.krkonose.eu.
Další značené cyklotrasy, jízdní řády Krkonošských cyklobusů, informace o lanovkách, které
vás vyvezou i s kolem, a tipy na zajímavá místa či výhledy při výletech najdete na
www.krkonose.eu a také na oﬁciálních stránkách všech krkonošských měst a obcí.
Alena Pacholíková
oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst a obcí
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INFORMACE Z ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI
Milí obyvatelé Dolní Branné!
Mám velkou radost, že se v pátek 28. května podařilo uskutečnit Noc kostelů. Kostel sv. Jiří byl
zcela zaplněn a bylo se jistě na co dívat. Jak varhanní koncert a prohlídka varhan s praktickými
ukázkami tak vystoupení dětí z místní ZŠ stálo za to.
Samozřejmě bez výborných bramboráků a dalšího
občerstvení si už toto setkání ani nedokážeme představit.
Děkuji panu starostovi a jeho týmu, paní ředitelce školy a
učitelskému sboru, hasičům, klubíčku a dalším
dobrovolníkům, kteří se na přípravě a průběhu Noci kostelů
podíleli. A v neposlední řadě patří poděkování vám všem,
kdo jste na akci přišli a pomohli prohloubit sousedské
vztahy, což v této nelehké době působí jako hojivý lék.
Jak víte, začínáme letos opravovat střechu kostela sv. Jiří, která je v havarijním stavu. Díky
Bohu se podařilo vybrat ﬁrmu, která se do náročné opravy pouští. Protože oprava bude stát spoustu
peněz, uvítáme jakoukoliv pomoc. Zájemci, kteří chtějí na opravu přispět, mohou tak učinit i
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 Vám všem, kdo jste již toto dílo podpořili. Vážím si též pomoci a spolupráce s vedením obce.
Pozvěte k sobě domů na týden putovní sošku sv. Josefa a využijte přiložené kartičky k
modlitbě. Papež František vyhlásil letos rok sv. Josefa a soška s přiloženými modlitbami putuje do 8.
prosince. Zájemci o křest a církevní svatbu se mohou hlásit v kanceláři, rádi Vám poradíme a
zajistíme přípravu. Prosíme rodiče, aby včas přihlásili své děti na výuku náboženství ještě před
koncem prázdnin. Přihlášky jsou k dispozici v kostele i na faře. Výuka se plánuje od konce září.
Přeji Vám pevné zdraví, pokojné prožití prázdnin a dovolených. Těším se na brzké setkání.
P. Jiří Šlégr
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Zveme Vás:
Kostel sv. Jiří, Dolní Branná - sobotní mše svaté jsou od 18:00.
Kostel sv. Vavřince, Vrchlabí - online vysílání: každá neděle od 9:00 https://farnostvrchlabi.weebly.com/
Kostel sv. Jakuba, Dolní Lánov - Pouť ke sv. Jakubovi – sobota 24. 7. zájemci o pěší putování vychází v 13:30 od vrchlabské fary. V kostele sv.
Jakuba v Dolním Lánově bude sloužena poutní mše svatá od 16:00.
Tradiční varhanní koncert si poslechneme po bohoslužbě od 17:00. Do
Kartiček poutníka můžete dostat razítko sv. Jakuba.
Kostel sv. Vavřince, Vrchlabí - žehnání dědečkům - neděle 25. 7. při všech
bohoslužbách.
Kostel sv. Vavřince, Vrchlabí - pouť ke sv. Vavřincovi - neděle 8. 8. od 9:00. Přineste si bylinky,
které na konci bohoslužby požehnáme.
Pouť na Sněžku – sobota 10. 8. - Program: 7:30 - odchod od kostela sv. Petra ze Šp. Mlýna po
červené turistické značce přes Kozí hřbety, 9:30 - žehnání vody u Rennerovy studánky - přineste si
nádoby na vodu, 12.00 - poutní mše svatá na Sněžce. Pro příchozí jsou připraveny Kartičky
poutníka, do nichž je možno získat razítko sv. Vavřince.
Těšíme se na Vás!
Zveme také - středisko Eljon (fara) Špindlerův Mlýn:
Setkání zdravotníků 6. 9. - 9. 9. a 27. 9. 30. 9. 2021
Podpora pečujících osob jako prevence syndromu vyhoření. Program se tvoří na místě podle
aktuálních potřeb, možností a přání účastníků.
Jak si udržet dobrou paměť i ve vyšším věku 13. 9. - 17. 9. 2021
Odborné rady pro trénink mozku jako prevence neduhů stáří s ohledem na přání a možnosti
účastníků.
Prima pobyt pro zdraví 30. 9. - 3. 10. 2021
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

Víra není jistota. Víra je odvaha žít s nejistotou.
Jonathan Sacks
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Kdo mi pomůže?
Život bez bariér, z. ú. sídlí v Nové Pace a nabízí několik sociálních služeb pro handicapované, seniory,
osoby v krizi nebo pro osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Stačí vyhledat na www.zbb.cz
potřebné informace a kontakty, zavolat, napsat nebo se osobně přijít podívat
do Centra Klášter.
Příkladem dobré praxe je Odborné sociální poradenství, kde sociální
pracovník bezplatně pomůže odpovědět na mnoho neznámých otázek. U
většiny volajících se jedná o podobné problémy například:
- Nevím si rady, jsem senior, nemocný, asi mám nárok na příspěvek od
státu, ale kam se obrátit, kdo mi pomůže?
- Mám zdravotní problémy, pohybové potíže, potřebuji pomůcku ke
zlepšení zdravotního stavu a imobility. Kde si ji mohu zapůjčit nebo
mám na ně nárok?
- Jsem doma sama, je mi smutno, chtěla bych si povídat, být mezi lidmi,
dělat i malé užitečné věci
- Nejsem doma sám, ale kolem mě je tolik nových věcí, kterým nerozumím, internet, mobily, facebook,
bojím se, abych někomu „nenaletěl“
Denní stacionář je sociální službou za úhradu, která zajistí lidem s různým typem zdravotního postižení
denní činnost a jistotu dobře prožitého dne pod dohledem vzdělaných pracovníků sociální péče. V době, kdy
jsou někteří zavřeni za svými dveřmi, všem blízkým vzdálení, mnohdy v samotě tráví spoustu dní a čekají,
než se život zase rozední máme k dispozici Gentleman a Lady club. Místo, kde každý najde příležitost
strávit den tak, aby již neměl pocit, že je osamocen. Určený pracovník připraví program, který je mnohdy na
přání klienta. Rodina bude vědět, že je o jeho blízkého profesionálně postaráno.

Sociální rehabilitace je další
sociální službou bezplatnou, která je
útočištěm pro osoby v nepříznivé
sociální situaci.
Díky cíleně připravovaným aktivitám
připravuje uživatele služby pro budoucí
plnohodnotný život. Získat poznatky, jak
se postarat o vlastní domácnost, umět
spravovat ﬁnance, najít si pracovní
uplatnění, nové přátelé nebo jen mít
pocit, že je součástí kolektivu je pro mnohé handicapové velkým přínosem.
Aby veškeré činnosti byly opravdu na dobré úrovni za to je potřeba poděkovat dárcům, kteří
ﬁnančně podporují určité sociální služby a jejich programové aktivity. Příkladem je ﬁnanční dar od
Nadace ČEZ, nebo od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota, díky kterým jsou služby
atraktivnější, zajímavější pro všechny účastníky. Proč? Protože lze díky těmto ﬁnancím zakoupit
další pomůcky pro činnosti, více nastavit ucelenost některých kurzů, mnozí klienti navštíví místa,
kam by se za normálních okolností nepodívali a naši pracovníci v sociálních službách se mohou
vzdělávat nad rámec povinného vzdělávání.
Jitka Fučíková
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Naši jubilanti
V tomto čtvrtletí oslavili svá životní jubilea tito občané:

50 let
Paulů Libuše
Horčičko František
Pavelková Renata
Pitrmuc Vlastimil
55 let
Paulů Milan
Nagyová Věra
Mečíř Jan
Kučera Tomáš
Cigl Libor
Peška Aleš
60 let
Kouba Zdeněk
Machačka Vladislav
65 let
Pačesná Hana
Kliner Radoslav
Fiedlerová Vladimíra

70 let
Hoﬀmann Ladislav
Bartošová Vlasta
75 let

Doviczinová Dana
Forbelská Helena
80 let
Jančíková Marie
Soukup Vladimír
83 let
Sůrová Zdeňka
86 let
Ciglová Zdeňka
87 let
Stínil Stanislav
89 let
Schwarzerová Margita
90 let
Janus Vladimír

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:
Chalupníková Anna
Raulová Nina
Güttler Theodor
Suková Jana
Hoﬀmannová Olivia
Hawel Matteo
Lang Mikuláš

Úmrtí:
Střížková Miloslava

Příjemné prožití letních dnů
a mnoho hezkých dojmů z dovolené
přeje Obecní úřad a Zastupitelstvo obce

