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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

venku za oknem už leží sníh, neklamná známka zimy. Období, kdy dospělí většinou brblají, protože musí 
uklízet to „bílé svinstvo“, hůř se chodí, nestartuje auto, brzy je tma … . Naopak děti si sněhu užívají, těší se na lyže, 
saně, stavění sněhuláků a pořádné koulové bitvy. Přichází také čas adventu, čas zamyšlení a teplého svařeného 
nápoje, čas setkávání se s rodinou a blízkými, zakončené Štědrým večerem, stromečkem, kaprem a dárky. Na 
Nový rok potom spousta bilancování a kopec předsevzetí.

Mám velice rád konec roku se všemi svátky a návštěvami. Připadá mi, že v sobě většinou objevíme to hezčí 
a stejné hledáme i kolem sebe. Proč to tak nemůže být celý rok? Nevím... 

V minulém vydání Zpravodaje jsem psal o podané žádosti na stavbu sportovní haly. Minulý týden padlo 
rozhodnutí - dotace nebude Dolní Branné přidělena. I když naše žádost splňovala všechny náležitosti, projekt nebyl 
vybrán. Prostě těch žádostí bylo víc než peněz. Je to škoda, ale je samozřejmě i spousta dalších úkolů, které čekají 
na realizaci. Ukázalo se, že dočasná přestavba Krakonošovy hospody na místnost umožňující cvičení, byla krokem 
správným směrem. Nejen škola, ale i pohybu nakloněná veřejnost, využívá náhradu tělocvičny téměř stoprocentně. 
Příprava sportovní haly se z tohoto pohledu ukazuje jako perspektivní krok. Doufejme, že se peníze na výstavbu 
podaří sehnat a budeme moci nabídnout kvalitní zázemí všem, kteří se chtějí hýbat a zdravě žít. Hodně se o tom ve 
veřejném prostoru mluví a píše, ale musí to podpořit peníze od státních orgánů. Bohužel, tak je to v tuto chvíli 
nastaveno.

Zastupitelstvo obce na svých zasedáních probírá priority stavebních akcí na rok 2018 a uvidíme, co budeme 
schopni příští rok zrealizovat.

Závěrem bych Vás rád pozval na akce, které budou v Branné probíhat. Jejich přehled je uvnitř dnešního 
vydání. Pořádání čehokoliv klade veliké nároky na všechny dobrovolníky a jejich jedinou a největší odměnou je 
vaše účast. Dovolte, abych jim za všechny hodiny věnované pořádání poděkoval a složil jim mou hlubokou poklonu.

Do příštího roku 2018 přeji Vám všem pevné zdraví a hodně osobních úspěchů. Hlavně dětem bohatou 
nadílku a nám všem ostatním skutečnou pohodu, pozitivní mysl a hromadu usměvavých tváří kolem sebe.

Libor Čvančara
starosta obce

První sníh za humny - foto L. Rennerová
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Pořád se něco děje...

Výroční valná hromada SDH

se uskuteční 6. ledna 2018 v Kulturním domě v Dolní Branné.

Plesová sezóna v Dolní Branné

Ples Základní a Mateřské školy    27. ledna 2018
Ples TJ Sokol       10. února 2018
Ples Sboru dobrovolných hasičů   24. února 2018

  Dětský karneval          3.  března 2018   
  Maškarní bál        17. března 2018   

Vánoční bohoslužba

se uskuteční v dolnobranském kostele sv. Jiří 24. prosince 2017 od 14 hodin.

Vánoční slavnost 

                  se uskuteční 15.12. 2017 v areálu školní zahrady.

I v tomto čtvrtletí bude pokračovat 

bruslení na zimním stadionu ve Vrchlabí
pro občany naší obce.

Sledujte vývěsku Obecního úřadu a vysílání obecního rozhlasu.

Setkání dříve narozených 

se uskuteční dne 15. března 2018 v Kulturním domě v Dolní Branné.

15:00 Zahájení a vystoupení dětí z mateřské školy
16:00 Vystoupení dětí školy
17:00 Setkání v kostele

Po programu bude slavnostně rozsvícen vánoční strom 
u kostela. 

Objednané kalendáře na rok 2018 jsou připraveny k vyzvednutí
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Střípky ze školy
Blíží se čas Vánoc a všichni se těšíme, že je v klidu prožijeme u svých rodin v teple 

domova. Vánoce jsou však také časem setkávání lidí, přátel, kamarádů. Jsou časem 

budoucích přání a nadějí. O jedno takové setkání se letos pokusí i škola a školka v Dolní 

Branné a v pátek  15. 12. uspořádáme

VÁNOČNÍ  ODPOLEDNE  V DOLNÍ BRANNÉ 
Ve škole a školce máme mnoho dětí a málo dospělých. Proto jsme poprosili o 

spolupráci skoro celou vesnici. A tak se na odpoledni budou podílet přátelé z obecního 

úřadu, ze spolku Školák, z Klubíčka, kamarádi sportovci, hasiči, pekaři, pan farář Šlégr 

a zpěvačka ze skupiny Barbarella.  Návštěvníkům zajistíme i občerstvení v podobě 

různých teplých i studených nápojů. Slavnost se bude konat před školou i za školou, 

některé aktivity najdete i v Kulturním domě nebo v kostele.

A co tedy návštěvníky naší oslavy čeká?

15:00  Zahájení a vystoupení dětí z mateřské školy před hlavním                   
vchodem do školy

16:00 Vystoupení dětí školy 

Pestrý program pro děti i dospělé:

- vánoční dílničky

- krámky s dárečky

- vánoční závod na školní zahradě

- k tomu všemu občerstvení u školy

17:00 Setkání v kostele 

- přivítání s panem farářem Šlégrem

- hudební program pěveckého sborečku školy

- hudební program pozvaných hostů 

Po skončení programu v kostele bude slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

a sváteční slovo starosty.

Případné úpravy času dle počasí sdělíme v den konání.

Těšíme se na všechny děti i dospělé.

       Za mnoho pořadatelů: Jana Hrušková
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Vítání občánků 13. října 2017

Dne 13. října 2017 jsme přivítali jako nové občánky obce Matěje Hofmana, Adélu Tomášovou, 
Barboru Kotykovou a Jakuba Klíčka.

Slavnost zpestřilo vystoupení dětí Základní školy pod vedením paní učitelky Čermákové.
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Vítání občánků 24. listopadu 2017
Druhé podzimní Vítání občánků se uskutečnilo v pátek 24. listopadu 2017 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu v Dolní Branné. Přivítáni byli tito občánci : Nela Zikešová, Anna Jirková, Šimon 
Šádek, Antonín Brebera, Dorota Erlebachová a Miroslav Holubec. Děti ze Základní školy 
zazpívaly písničky, které s nimi nacvičila paní učitelka Lucie Čermáková.
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Jak se činí hasičské mládí

    Hasičský podzim 
  Dne 23. září bylo venku počasí, že by člověk psa nevyhnal. Tak jsme se vydali do Havlovic  na ZPVčko. 

Zima jak v morně, déšť, zkrátka ideální počasí na zaběhnu� si menšího, v případě starších, tříkilometrového 
přespoláčku. Samozřejmě spojeného s plněním tradičních disciplín. I přes určité nesnáze s �m, jak postavit 
družstva, se nakonec povedlo dát dohromady jedno pě�členné družstvo mladších a dvě starších. Mladším se 
tradičně dařilo, sice to nebyla obhajoba zlata z loňska, ale stříbro je víc než výborný výsledek. Starším se tolik 
nedařilo, ale s ohledem na výsledky z předchozích dvou let, kdy byly shodně na osmém místě, je letošní pátá 
příčka dobrým posunem. A když se vyvarují zbytečných chyb při plnění disciplín, brzo se dostanou až na bednu.  
Uvidíme, jak se s �m poperou na jaře při PLAMENi.

   Součás� Havlovických závodů bylo i vyhlášení přeborníka „šedesátkování” okresu Trutnov pro rok 
2017. V kategorii přípravka se na čtvrtém místě umís�l Vojta Jiránek. V naší nejsilnější kategorii mladších dívek 
byla na 9. místě Denča Radoňová, 6. Léňa Votočková, 5. Léňa Forbelská, 3. Bára Srnová, 2. Klárka Řídilová. 
Přebornicí se pak stala Ilča Plecháčová. Mladší chlapce v top 10 zastupoval na 4. místě Kuba Jiránek, za starší 
dívky osmá Náťa Hanušová.

   O zahájení nového ročníku „šedesátkování” se po několikerém odložení, díku tomu zatracenému 
počasí, postaraly závody v Horním Lánově. 

   Dne 15. října se v ranním mlhavém oparu rozeběhli nejdříve přípravkáři. Tam se své první medaile 
dočkal Franta Jiránek. Šestá Kája Moravcová, pátá Terka Kotyková a zlatá Léňa Votočková - to jsou mladší dívky. 
Ve zlato proměnil svůj vůbec první hasičský závod Viky Vaníček v mladších chlapcích. Starší dívky - 10. Léňa 
Forbelská, 9. Klárka Řídilová, 6. Ilča Plecháčová a 2. Náťa Hanušová. 

   A to je, co se závodů týče, letos vše. A jelikož to je pravděpodobně letos naposledy co vám píši, 
nezbývá mi než Vám popřát klidné proži� vánočních svátků, hodně štěs� a zdraví v novém roce 2018. 

                             Za SDH C�rad Řídil



Strana 7              Číslo 8Zpravodaj Dolní Branné

Spolek lyžařů v Dolní Branné bilancuje
Dolnobranský lyžařský spolek zahájil seriálem přespolních běhů o pohár KHK svoji šestou sezónu. Tím 

parta obětavců, příznivců a nadšenců navazuje na historicky nejúspěšnější léta lyžařského běhání v 

osmdesátých létech. Návrat je pozvolný, obtížný /jsme obklopeni chumlem sousedících profesionálních 

korporací z Jilemnice, Harrachova, Lomnice, Vrchlabí, Trutnova, Skuhrova, kde fungují profesionální trenéři/, a 

přesto radostný, naplňující dvacítku elévů bílého sportu zážitky a epizodami, na které pak s úsměvem 

vzpomínají celý život. Do kupy je nás ve spolku pětačtyřicet a nepatříme k ustrašeným hudlařům. Příprava 

našich svěřenců má průzračnou strategii: trénink musí být zábavný, pestrý a děti se na něj mají těšit, měl by být 

proporcionální a odpovídající věku bez zbytečného forsírování a specializace. Samozřejmě, že chceme 

soupeře přetrumfnout, ale nikdy ne na úkor extrémně dózované zátěže; na tu je čas v dorostenecké a juniorské 

kategorii.

Pokud bychom to dělali jinak, budeme cinkat medailemi každý víkend. Tato metoda ale zavání fiaskem  a 

ne každý zvyklý v dětství pravidelně vyhrávat, se vyrovná s pozdějšími porážkami. Intenzitu a objem tréninku 

nelze zvyšovat do nekonečna. Jinak bychom neměli radost z našeho odchovance Adama Matouše, kráčejícího 

ve šlépějích kariéry svého otce Dušana. Adam, několikanásobný mistr republiky, juniorský reprezentant ČR, a v 

sezóně 2016 čtrnáctý na světě v kategorii osmnáctiletých, má výkonnostní vrchol zajisté ještě před sebou. Nebo 

dvě špičkové žákovské biatlonistky Zuzka Zálabská a Míša Petříková, které jsou v posledních 2 zimách svázány  

s překonáváním zdravotních neduhů opěrného systému v důsledku zranění – obě prošly naší přípravkou a při 

pevném zdraví o nich namouduši ještě uslyšíme.

Současný kádr našeho týmu, tvořený dvěma desítkami žákyň, žáků, předžákyň, minižáků…se náramně 

popasoval se všemi přespoláky – ve Studenci, Vrchlabí, Trutnově, Špindlerově Mlýně, Machově a Polici. 

Medailové posty vozili v hodnocení svých ročníků Š. Raszynski, Z. Vaníčková, K. Tejmlová, A. Havlíčková, I. 

Plecháčová, T. Kotyková. Nahlédneme-li do konečného pořadí Poháru Královéhradeckého kraje, je největší 

sběratelkou bodů Zuzka Vaníčková - 37 bodů, následuje I. Plecháčová (32), K. Tejmlová a T. Kotyková (28), po 

26 bodech vyběhali Š. Raszynski a A. Babič, tři naši běžci získali 24 bodíků – K. Řídilová, V. Mejsnar a K. 

Havlíčková, 22 jich má B. Srnová, 17 L. Šimůnková…

Ptáte se, kdo jim k tomu pomáhá? Jsou to trenérky Katrin Hoffmannová, Katka Tejmlová a Blanka 

Forbelská, spoře střídáni staříky A. Sukem a L. Nožičkou. Aby děti mohly sportovat na úrovni, na přiměřené 

materiálové výzbroji a ve slušivých kombinézách, abychom je mohli posílat na soustředění a závody, je naší 

milou povinností vyzdvihnout naše partnery. Dokazují, že jim zdraví prospěšný životní styl mládežníků v obci 

není lhostejný. Pomáhají tak finančně nejen při sportování a závodech, ale i při pořádání akcí, zvelebování 

lyžařského areálu a jeho okolí. Poděkujme proto našim partnerům a přejme si, aby jejich přízeň neochabovala. 

Jsou to:

    
      

 Obec Dolní Branná
 Řeznictví Vaníček a syn Viktora Vaníčka
 Stavebniny Krkonoše Vladimíra Kučery
 Kovovýroba Evžena Hrubého
 Kampa – stavební firma Františka Marynky

 Farma Vladimíra  Šimka
 P – Truck Vlastimila Pitrmuce
 Babič a syn Ládi Babiče
 Mobilní telefony Tomáše Stránského  
     Aleš Suk



Strana 8              Číslo 4Zpravodaj Dolní Branné

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

50 let
Jílková Helena
Fajman Karel

Čvančarová Romana
55 let

Šmídová Zdeňka
Jebavá Šárka

Jírů Irena
60 let

Holubcová Blažena
Valášek Vladimír

Bartoš Luboš
Dytrychová Eva

65 let
Hamplová Jana
Šedová Eliška
Franc Vlastimil

Holubec Miroslav

70 let
Drážný Zdeněk

Nožička Vladimír
Matouš Jaroslav

75 let
Hanušová Anežka

83 let
Hrubá Hana

Stránská Margita
84 let

Vacek Jaroslav
85 let

Janusová Jana
87 let

Forbelská Anna
88 let

Kopecká Anna
Šafaříková Miluška
Pěnička Jaroslav

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: Erlebachová Dorota

Holubec Miroslav

Chalupník Jaroslav

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

Úmrtí: Zběhlík Stanislav

Novotný Václav

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a štěstí v novém 

roce 2018

Vám přejí

Obecní úřad a zastupitelé obce
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