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Září               Číslo 2/2020

Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

všichni určitě bedlivě sledujete průběh stavebních prací na naší škole. Jedná se skutečně o velké 

dílo. Výsledkem bude přístavba, která společně s rekonstrukcí stávajících prostor, zajistí vynikající 

podmínky studia našich dětí. Učitelský sbor a zaměstnanci se mohou těšit na komfort a dostatek 

prostoru pro kvalitní výuku. Dobrou zprávou je také přidělení dotace na výstavbu ve výši 

20.000.000,- Kč od Ministerstva financí. Všechny prostory, které nemusela škola od 1. září použít, 

jsou důkladně přestavovány. Jednotlivé třídy jsme rozmístili po obecních budovách. Jedna v 

kulturním domě v zasedací místnosti a druhá v zasedačce hasičárny. Velká třída mateřské školy je 

dokonce přímo v prostorách Krakonošovy hospody. Kdo může říct, že předškolní docházku 

absolvoval v hospodě? Po dokončení rekonstrukce školy je určitě nutné přebudovat i prostory 

výčepu a vrátit vesnici to, co ji vesnicí dělá, tedy hospodu...

Od října by měla také pokračovat rekonstrukce č.p.1. Muzeum lyžování bude perfektní reklamou 

pro naší obec. Otevření expozice plánujeme na přelom května a června roku 2021. Podle všeho, co 

jsem měl zatím možnost ohledně výstavních prostor a vystavovaných exponátů vidět, jsem 

přesvědčen, že se bude jednat o nejlepší muzejní počin v širokém okolí.

Přeji Vám všem hlavně hodně zdraví  a vnitřní pohody.  

Těším se na shledání na akcích, které obec chystá a které si nedáme jen tak lehce vzít... 

Libor Čvančara

Starosta 
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Pořád se něco děje...

Volby do Krajských zastupitelstev 

a volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 
Tyto volby se konají ve dnech 2. a 3. října 2020.

V naší obci se volby uskuteční 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dolní Branné.

V pátek 2. října 2020 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin,

v sobotu 3. října 2020 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Svatováclavský benefiční koncert v Dolní Branné
Římskokatolická farnost Vás zve na Svatováclavský benefiční 

koncert 28. září  v kostele sv. Jiří v Dolní Branné, který se uskuteční 

2020 od 17:00 hodin. Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na 

opravu střechy dolnobranského kostela sv. Jiří .

Sběr nebezpečného komunálního odpadu
se uskuteční

v neděli 18. října 2020 od 11:30 hodin do 11:35 hodin 
u Kulturního domu

Přijímány budou následující druhy odpadů:

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek , vč. olejových filtrů, oleje a tuky, absorpční 
činidla, barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, nepoužitá léčiva(léky), pesti-

cidy (hnojiva), akumulátory, baterie, články a zářivky.
Nebudou přijímány následující druhy odpadů:

Stavební odpad vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod. 

a také nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.

Dolnobranské kalendáře pro rok 2021
 Speciální dolnobranské kalendáře budou opět k prodeji na Obecním úřadě. 

O možnosti jejich objednání Vás budeme včas informovat. 

Prominutí místního poplatku za komunální odpad pro občany

Za tento kalendářní rok se poplatek za komunální odpad neplatí, z tohoto důvodu občané 

neobdrželi složenky. Obecní úřad, jako správce místních poplatků, rozhodl o prominutí 

místního poplatku za komunální odpad za poplatkové období od 1.1.2020 do 31.12.2020, a 

to z důvodu mimořádné události způsobené pandemií SARS-CoV-2.  
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Střípky ze školy
V červnu letošního roku byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce základní i mateřské školy. To, co 

je vidět z venku, je pouhý zlomek toho, co se děje uvnitř budovy. Zvenku krásná škola, zateplená a 

s novou fasádou z roku 2013. Tentokrát ale přišly na řadu útroby budovy včetně vodovodních a 

kanalizačních instalací a elektřiny. Stavaři postupně během prázdnin odkrývali 120 let starou 

historii školy. Čas se na ní pěkně podepsal a žila už jen tak tak. Začátek roku byl na pováženou – 

ještě 30. srpna netekla v budově voda. Naštěstí to dobře dopadlo a zásluhy na tom, že se učíme 

má celá vesnice. Několikeré stěhování sem a tam, brigády rodičů, hasičů, sokolů a obrovská 

pomoc zaměstnanců obce. Hodí se i zapůjčená hasičská klubovna jako učebna a jedna třída je v 

kulturním domě. Stavební ruch však musíme vydržet ještě do konce roku. Ten nejvíc vadí těm 

malinkým tříletým. Dnes jim za zdí bušila sbíječka a děti se bály a plakaly. Za učitelky musím říct, 

že vysvětlovat dětem nové učivo, když je za oknem na lešení zedník s vrtačkou, není nic 

příjemného. Věřte, že v pozornosti dětí vždy zvítězí zedník nad vyjmenovanými slovy.  

Zaměstnanci školy i školky získali letos v létě nové pracovní kvalifikace: balič, stěhovák, uklízeč či 

sběrač krabic v obchodních domech. Na konci srpna a během září jsou z nás detektivové, kteří 

pátrají po původním uložení nábytku a všech věcí, vzpěrači a horolezci na štaflích. Myslím, že by o 

nás měly leckteré firmy zájem, obzvlášť když tyto činnosti vykonáváme zcela zdarma. 
Nyní po srpnové bouři je na moři klid, a tak vyplouváme do nového školního roku. Máme 17 

prvňáčků a v celé škole rekordní počet – 78 dětí.

Do 1. třídy nastoupili: BULUŠEK PETR, ČERMÁKOVÁ ELIŠKA, ČERNÁ ANEŽKA, FRYČOVÁ 

KAROLÍNA, HRUBÝ VOJTA, KOHOUTOVÁ KAMILA, KUBÁČKOVÁ PATRICIE, LANG ŠIMON, 

MARKS VÁCLAV, MILÁČKOVÁ SANDRA, NOSEK DANIEL, POLÍVKA JAKUB, RADOŇ JOSEF, 

RŮŽIČKOVÁ ZUZANA, TAUCHMANNOVÁ MARTINA, ZIKEŠOVÁ EMA.

Zdá se, že z nás budou výborní námořníci a proplujeme zdárně mezi útesy a bouřkami, které 

občas potkáme.     
Jana Hrušková

Foto: Lenka Rennerová
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Pár slov o dění na fotbalovém hřišti.

Jarní sezónu nám jako klubům v celé ČR překazil 

nástup opatření kvůli šíření nemoci Covid-19, díky tomu 

bylo celé jaro na našem hřišti pusto. První větší akcí byl 

11.7. turnaj starých gard, memoriál Franty Vrány a Jirky 

Matouše. Konal se 13. ročník a účast přislíbilo 5 mužstev, 

což nakonec všichni splnili a na turnaj dorazili. Zúčastněné 

kluby: TJ STRÁŽNÉ, SOKOL KUNČICE, SOKOL 

HORNÍ BRANNÁ, HC DOLNÍ BRANNÁ, SOKOL DOLNÍ 

BRANNÁ.

Všechny sportovce, fanoušky a diváky čekalo pěkné sportovní odpoledne za krásného počasí a 

soutěživé nálady. Troufám si říct, že turnaj se povedl a mužstva si ho pochvalovala. Krátce před 

devatenáctou hodinou bylo dohráno a následovalo vyhlášení vítězů s předáním pohárů a cen. Ocenění 

bylo skutečně hodně, vyznamenána byla všechna mužstva a také bylo rozdáno pár individuálních 

ocenění. Po ukončení slavnostního ceremoniálu následovala zábava s živou hudbou.

Od 13. do 17. července 2020 jsme společně s lyžaři pořádali „nultý / testovací“ ročník příměstského 

tábora. Hlavní organizátorkou celého týdne byla Katrin Hoffmannová, které patří velké DÍKY. Po celou 

dobu panovala mezi účastníky skvělá nálada a určitě si odnesli spousty zážitků. Dospěláci mimo to 

načerpali nové zkušenosti a poznatky, které použijí v dalším ročníku.   

Dne 15.8. 2020 oficiálně začala nová sezóna pro oba kluby hrající na našem hřišti. Vaši přízeň a 

podporu budou i nadále vnímat a potřebovat hráči Dolní Branné i Strážného. 

Od letošního září probíhají pravidelné fotbalové tréninky pro děti předškolního věku až po žáky 5. třídy. 

Děti mají všestrannou pohybovou aktivitu pod dohledem trenérů Jirky Rennera, Míry Klenze, Martina 

Babiče a Pepy Sedláčka.

Na konci září jsme se měli podílet společně s obcí, školou a lyžaři na organizaci závodu pro naše 

nejmenší. V plánu bylo uspořádání prvního ročníku Přespolního běhu Vladimíra Nožičky, který se měl 

konat v areálu na Bakově. Bohužel, situace ohledně šíření nemoci Covid-19 nám to nedovolila.

Ještě bych chtěl vyjádřit velké poděkovaní obci a zastupitelům za nákup nové sekačky na údržbu 

hřiště, která nám velmi 

usnadňuje práci a zkracuje 

dobu potřebnou sekání 

trávníku.

Nyní nezbývá než vás 

pozvat na zmíněné akce, 

na  domác í  fo tba lové 

zápasy a těšit se na Vaši 

p o d p o r u  a  p ř í z e ň  v 

následujícím období.

     

Okénko činnosti TJ Sokol Dolní Branná

Foto: Miroslav Forbelský

Za TJ Sokol DB, z.s.    

Pavel Hanuš
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PONDĚLÍ:  V 9 hod jsme společně nastoupili do vlaku a vydali se na první výlet. Naším cílem bylo 

městečko Mladé Buky, kde se nachází BALDŮV SVĚT. Zpět opět vlakem do Kunčic a odtud pěšky 

šťastný návrat domů.

ÚTERÝ: Odjezd byl brzy. Hodní rodiče nás odvezli autem až do Pece pod Sněžkou. Odtud jsme v 8 hodin 

lanovkou vyjeli na SNĚŽKU. Chůzí dolů jsme se vydali trasou 5 km přes Růžovou horu až k herní krajině 

PECKA. Zde si děti užily skoro 3 hodiny zábavy. Stezka, která vedla pod lanovkou, nás dovedla až na 

autobusovou zastávku ve Velké Úpě.

STŘEDA: Měli jsme jasný cíl: FAJN PARK. Ráno v 9 hod vlakem do Chlumce nad Cidlinou. Zde nás čekalo 

5 hod zábavy na různých atrakcích, stezkách a vodních radovánkách. Zpět zase vlakem, kde nás na 

zastávce v Horní Branné po 19 hod už vyhlíželo několik rodičů. 

ČTVRTEK: Ráno jsme autobusem dojeli do Vrchlabí, kde na náměstí startovala naše vyhlídková jízda 

vláčkem BUBÁČKEM, který s námi projel město a vyvezl nás na Strážné. Tam jsme si dali oběd, chvíli 

strávili čas na dětském hřišti a vydali se po žluté do Vrchlabí. Zde nás překvapil deštík, tak návrat byl již 

vlakem.

PÁTEK: Sraz byl na vlakovém nádraží v 8.45 hod. Cílová stanice byla Semily. Zde jsme se pěšky vydali 

prozkoumat RIEGROVU STEZKU. Díky info tabulím jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí. Na konci ve 

Spálově jsme zase nasedli na vlak a v Semilech se děti odměnily pizzou. Poté ještě dováděly na dětském 

hřišti. Návrat k rodičům byl opět vlakem.

Malé ohlédnutí za příměstským táborem
Příměstský dětský tábor, který se poprvé letos konal v Dolní Branné, byl vydařený a úspěšný. Červenco-

vý týden plný aktivity, zábavy, turistiky a poznávání si chválili děti i rodiče. Hlavní iniciátorkou tábora byla 

Katrin Hoffmannová, které tímto rodiče děkují a oceňují její obětavost a snahu o vyplnění prázdninového 

času dětí.

A zde je program tábora, který připravila a napsala Katrin Hoffmannová.
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Co se děje u hasičů

Sobota 5. září byl už od samého rána pěkný den, a i přes plno práce jsme si odpoledne našli čas 

zúčastnit se soutěže v požárním sportu O štít města Hostinné. Družstva dětí a žen se nemohla zúčastnit, a 

tak Dolní Brannou reprezentovalo jen družstvo mužů. Po našem příjezdu právě končily ženy a my jsme si 

vylosovali 7. pořadí z 11 družstev. Sledovali jsme velmi slušné výkony našich soupeřů a připravovali jsme se 

na náš start.  Vše klaplo až nás to překvapilo. S časem 25.96 vteřin jsme na tom byli nejlépe. Na řadě už byly 

jen 4 družstva, a tak bychom nemuseli dopadnou 

špatně. Soupeřům se nedařilo. Jeden po druhém 

dělali malinkaté chyby, a my jsme se dostávali 

pomalu až k vítězství. Zkrátka ten den nám přálo 

štěstí a odvezli jsme si domů pohár za první 

místo. 

Ovšem kousek štěstí nám přece jen chybělo, 

a to při losování o výhru pro vítěze. Výhrou byla 

fůra štípaného dřeva, která se podle tradice 

soutěže vydražila.  A tak částka 4300 Kč připadla 

děvčatům z Horní Kalné, a my jim to přáli.                                                          

Letošní závodní sezóna vzala, díky tomu zatracenému „moribundusu”, víceméně za 

své. Naštěstí jsme se mohli po úplně zpackaném jaře, alespoň v létě scházet na 

trénincích. 

Na šťastné shledání jsme si jako oslavu udělali výlet na Malou Skálu. V šesti plně 

obsazených raftech jsme se vydali do Dolánek. Počasí přálo, vody byl dostatek, tak nám nic nebránilo si to 

pořádně užít. 

Jelikož jsme se flákali celé jaro, nedělali jsme tedy letos prázdninovou pauzu a scházeli se celé léto. 

Doufaje, že se po prázdninách konečně dočkáme nějakého toho závodu. První vlaštovkou byly 

předposlední prázdninovou neděli šedesátky v 

Hostinném. Účast byla sice malá, ale aspoň něco. 

Přípravkář Adam Jiránek si odvezl 4. místo. Mladší 

Náťa Hendrychová vyhrála a pátá byla Áďa 

Havlíčková. Mladší kluci a opět vítězství. O to se 

postaral Kuba Havlíček. 4. místo obsadil Michal 

Forbelský a osmé Vojta Jiránek. No a do třetice, 

zlato vybojovala Bára Srnová, stříbro Léňa 

Forbelská, 4. Klárka Řídilová, 5. Terka Kotyková, 

8. Kačka Havlíčková a 9. Kája Moravcová. 

Další závodní pokus přišel na řadu o týden 

později při požárním útoku v Horní Kalné. Děti 

nezklamaly a odvezly si zlato. Jak mladší tak i starší. Hůř už se dařilo nám dospělým. Holkám tedy vůbec a 

skončily poslední. Chlapi na tom byli lépe, ale určitě jsme měli na víc jak na 4. místo. 

A jelikož „moribundus” si nedá říct a stále řádí, je to se závody opět nahnuté. Nezbývá než doufat, že 
bude brzy líp.                           

Jiránek Josef ml.

Za SDH Ctirad Řídil
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Dolnobranští běžci na ski nezahálí (někteří)
Vakace jsou pryč, škola volá, ptáme se: nezaháleli jste? Četnost tréninkových jednotek v červnu, červenci 

a srpnu kolísala mezi jedním až třemi tréninky v týdnu. Poslední srpnové dny pracovala na své kondici 

čtrnáctka borců našeho spolku lyžařů. Tři až čtyři fáze zatížení denně na základně v autokempu Dolní Kalná 

byly zábavné, pestré, leč výživné. Komplexní regenerace provětrala organizmus vždy lekce volného plavání v 

areálu koupaliště. Každý den se papalo pětkrát, pitný režim k dispozici od vidíš do nevidíš v libovolném 

množství.

Šéfkuchařka Jana Šedivá svrchovaně vládla táborové kuchyni; zpočátku se rozhorlila pokaždé, když 

robátka vracela větší nedojedky, avšak racionální 

porce individuálně stanovené, ve finiši přeci jenom 

nastolily jakous takous remízu.

Tréninkových prostředků habaděj – základy sportů, 

strečink, abeceda, nabíhané úseky, člunkové štafety, 

švihadla, gumy, činky, imitace, cyklistika, orienťák, 

drobné a míčové hry, kolečkové brusle a lyže, běh v 

terénu…Chválabohu se všem vyhnula zranění, jen 

únava ve svalech se hromadila a byla cítit. Trenérský 

aktiv – Katrin Hoffmannová, Blanka Forbelská, Anita 

Blažejová sen., Aleš Suk, Míša Petříková a Míša 

Zimová, se tužil, holenku, není to krucinál jednoduché, 

vrstvit a snovat strukturu přípravy s ohledem na rozličný věk, stupeň pohybových dovedností, motorickou 

gramotnost. Elegantně a bez okolků to všichni dali, vedení i svěřenci. Nadarmo jsme do soustředění nešli pro 

zábavu; z nešiků se postupně stávali fortelní lyžaři, úvodní nemotornost mizela. Natruc počátečním minelkám 

se všichni představili v triatlonovém zápolení s kuráží šampiónů. Trenéři tábora přichystali všem mlaďochům i 

jejich koučům překvapení – při vyhlašování výsledků s diplomy a metály si každý frekventant oblékl vkusné 

klubové tričko barvy mořské vody v kombinaci s bílou (viz foto). Polemickým je fakt, že evidovaných závodníků 

je v klubu podstatně víc; ti, kteří do Kalné nedorazili, mohou jen litovat. V překrásném indiánském létě je přeci v 

žákovském věku safraportsky na místě odložit elektrohejblata (mobily, tablety…) do šuflíků a dát tělu to, co v 

našich létech mladosti bývalo běžné až průzračně: pohyb, hry, blbnutí venku, soutěže. Nebývalo to dvě 

generace nazpět epizodní, šlo o přirozený životní styl. Toho si užívali talentovaní, disponovaní a ani pohybově 

málo zruční nevyšli naprázdno.

 Anžto po každém pracovním vypětí přichází sklizeň, měli bychom i my, pravověrní lyžníci, podávat 

svědectví o výsledcích našeho snažení. Tedy – přestože tréninková morálka řady evidovaných členů Spolku 

lyžařů v Dolní Branné je jaksi platonická (výzva k rodičům realizována!), mnoho poctivých a odpovědných 

ukazuje výši svých rozvíjených předpokladů. Výsledky z prvních tří přespolních běhů podzimní sezóny jsou 

výmluvné. Uvádíme je ku potěše autorů a jejich příznivců:

Vysoké nad Jizerou – Okolo Petruškových vrchů – 2. místo Anita Blažejová jun. 2. místo Zuzka Vaníčková.

Vrchlabí Vejsplachy – Vrchlabská míle – vítězství Anity Blažejové, Terky Kotykové, Kuby Havlíčka, třetí 

pořadí Lucky Šimůnkové a Adély Lehké, sedmé místo Josefky Hofmanové, osmá byla Emilka Fišková.

Studenec – Posvícenský koláč – 1. místo Anity Blažejové, třetí byla Zuzka Vaníčková, 4. jak Terka 

Kotyková, tak Emilka Fišková, 5. Adéla Havlíčková, 6. Barbora Mejsnarová, 7. Kuba Havlíček, 9. Nela 

Novotná, 11. Adam Koudelka, 12. Lucka Šimůnková i Káťa Havlíčková, 16. Ester Fišková, 20. Verunka 

Novotná.
Aleš Suk
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Naši jubilanti
V období červen až září oslavili svá životní jubilea tito občané:

50 let
Řondíková Ivana
Čvančara Václav

Řondík Petr
55 let

Votočková Bronislava
Vágenknechtová Milena

Vejnar Jan
Davidová Marta

Šmíd Roman
Čvančarová Vlasta
Schildová Světlana

60 let
Pitrmanová Milena

65 let
Mašková Jiřina
Holubec Luboš

Vágenknecht Josef
Nosek Ladislav

70 let
Votočková Marta
Zavoral Vladimír
Matoušová Marie
Koudelka Jaroslav

75 let
Mejsnar Jiří

Jiránková Miluše
80 let

Hanuš Josef
Šimková Elfrieda
Stínilová Alena

81 let 
Matouš Zdeněk

82 let
Dědečková Eva

84 let
Dědeček Josef

85 let 
Ciglová Zdeňka

86 let
Lukešová Vlasta

89 let
Radoňová Jarmila

Janus Vladimír
95 let

Novotná Jarmila
96 let 

Vaníčková Olga

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:Narození:   Hank Antonín

Doležalová Anna

Hejnyšová Vítězslava

Nožička Vladimír

Hanušová Anna

Horáková Lenka 

Zadinová Alžběta

Šídlo Jakub

Tichý Michal
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