Slovo starosty
Vážení občané,
jako obvykle jsem se už od února těšil na jaro, protože mi toto roční období přináší
mnohem víc potěšení než studené a krátké zimní dny. Přestože slunce nabírá sílu a
stmívá se mnohem později, se smutkem vzpomínám na zimní výlety, dovolenou na
běžkách, otevřené restaurace, narozeninové oslavy a spoustu dalších samozřejmých
věcí, kterých se teď nedostává. Příroda nám ukázala, že nejsme všemocní a nikdo z nás
teď neví, co nás čeká v dalších týdnech a měsících. Už teď asi všichni přemýšlíme,
nakolik budeme muset změnit své plány a jak pevné jsou jistoty, na které jsme dlouho
spoléhali. Epidemie nám předvedla, že nezná hranice a při dnešních dopravních
možnostech obletí planetu dříve, než se na ni stihneme připravit.
V letošním roce jsme si chtěli společně připomenout 750 let od založení naší obce,
přemýšlím, jestli se plánované akce uskuteční nebo ne. Před koncem března se těžko
odhaduje, jestli budou v polovině června povoleny hromadné akce, jestli už budou
otevřené hranice apod. Přestože se raději dívám na svět z pozitivního hlediska, moc
reálně pořádání oslav 19. a 20. června nevidím. Myslím, že na přelomu dubna a května
už budeme v této věci moudřejší a budeme moci definitivně rozhodnout.
Jistý bude výrazný pokles obecních příjmů, které jsou do značné míry závislé na
výběru daní, předpokládám, že stát v tomto roce příliš nevybere a obcím bez
předchozích úspor se bude hospodařit hodně těžko. I když může být naše obec v tomto
směru poměrně klidná, bude na zvážení, jestli se pouštět do všech investičních akcí,
které v prosinci zastupitelstvo schválilo.
Do závěrečných pracovních fází dochází oprava fasády na obecním domě čp. 18 a na
cyklostezce z Branek do Poličné. Většina stavebních firem má obavu, jestli budou
schopny dostát svým závazkům, protože jsou velmi závislé na zahraničních
pracovnících, především Slovácích a Ukrajincích. Pokud tito vycestují domů, zpátky do
naší země už se s největší pravděpodobností nedostanou. Přerušení provozu v mateřské
škole a kuchyni nám umožnilo operativně zahájit práce na opravách terasy a schodiště
na jižní a severní straně budovy MŠ. Práce realizuje firma aostav s.r.o. z Valašského
Meziříčí. Zadána je i oprava zbývajících oken v přízemí zámku, která měla být hotova
do obecních slavností.
Rozjednaný je i začátek prací na výstavbě mokřadního rybníka na Drahách a na opravě
lesní cesty v Háji, obě investice jsou dotačně podpořeny. Společně s obcí Police jsme
zadali zpracování projekčních prací na cyklostezce, která by měla naše obce spojit
novou cestou podél železniční trati.
Závěrem bych chtěl moc poděkovat všem, kteří ať už na obecním úřadě nebo
v jednotlivých domácnostech vyráběli pro potřebné lidi obličejové roušky a velkou
měrou tak přispěli k většímu pocitu bezpečí a vzájemné sounáležitosti. Pokud budou
mimořádná opatření platit delší dobu, budeme solidaritu a dobré mezilidské vztahy
hodně potřebovat. Věřím, že další „Slovo starosty“ už Vám budu moci napsat v mnohem
lepší době.
František Svoboda

Základní škola
Milí rodiče, milé děti, milí čtenáři,
přála bych si psát tento článek v jiné situaci. Od doby, kdy
jsme se potkali v tomto zpravodaji naposledy, uběhlo hodně času. Situace se změnila a
vyžádala si speciální chování. Svět jako by už nebyl v pořádku. Cítíme se ohrožení,
zranitelní. Proto se snažme být ohleduplní k ostatním a snad, pokud je to možné, i
užiteční. Já jsem po dvaceti letech vytáhla šicí stroj a šiju roušky. Roušky, které se staly
symbolem života i módním doplňkem. Společně s ostatními pedagogy se snažíme co
nejvíce komunikovat s rodiči žáků, abychom jim pomohli ve stávající situaci tím, co je
pro nás tak přirozené, s učením dětí. Také bych ráda touto cestou poděkovala rodičům
za jejich úžasnou emailovou, facebookovou spolupráci, ale také za práci, kterou nyní
odvádějí za nás, učitele a také za krásná slova podpory, fotografie vypracovaných úkolů
od dětí i rodičů. V tomto okamžiku mluvím za všechny pedagogy v naší škole: „Moc si
toho vážíme a děkujeme našim rodičům, kteří se statečně perou se stávající situací!“
Ale pojďme si vzpomenout na chvíle,
kdy ještě vše bylo v pořádku. Po vánočních
svátcích jsme nastoupili do školy, abychom si
připomněli Tři krále projektovým vyučováním
pro všechny děti. Čas ale neúprosně běžel dál a
děti dostaly pololetní vysvědčení. Snad
největší radost bychom vyčetli z tváří
prvňáčků, kteří dostali vysvědčení poprvé.
Již tradičně patří mezi pravidelné
sportovní aktivity naší školy plavecký výcvik a
kurz bruslení. S plaváním jsme skončili před
vánočními svátky a hned v lednu jsme plynule
navázali kurzem bruslení. Na webových
stránkách www.zsbranky.cz si můžete
prohlédnout veselé valentýnské bruslení
s balónky, ale i naše další aktivity. Naše děti už
jsou zdatnými bruslaři.
V únoru jsme nezapomněli na staré
zvyky a obyčeje a zúčastnili jsme se
zajímavého programu s názvem Masopust
v lešenském zámku. Děti se seznámily
s různými názvy tohoto svátku – fašanky,
končiny a dozvěděly se o dalších
zajímavostech masek, které chodívaly po vesnicích dříve, ale i o způsobu slavení tohoto
veselého svátku dnes. Masopustní veselí jsme završili oblíbeným karnevalem ve školní
družině. Únor byl již tradičně ve znamení preventivních programů etických dílen. Žáci
1. a 2. ročníku se učili zvládat konfliktní situace, posilovat spolupráci a ohleduplnost

v programu „Hrajeme si spolu“. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se seznamovali se základními
principy finanční gramotnosti v programu „Jak správně naložit se svými penězi?“.
V únoru jsme se domluvili s MŠ, aby k nám chodili na návštěvu předškoláci.
Navštívili hodiny českého jazyka, prvouky i pracovních činností. Dětem se ve škole moc
líbilo a dokázaly se zapojit do jednotlivých činností při výuce. Cílem takových návštěv
je, aby si předškoláci zvykali na školní systém a nebáli se nastoupit do první třídy.
Výhodou naší školy je, že nás naše děti dobře znají, protože se pravidelně účastní akcí
ve škole. Velká škoda je, že jsou nyní děti doma, protože jsem pro ně připravila
„předškolácké žákovské knížky“, kde mají všichni zapsané jedničky za aktivitu
v jednotlivých předmětech ve škole, podle toho, jak se zapojovali do výuky. Podívejte
se, jak jim to ve škole šlo na našich webových stránkách. Pro rodiče předškoláků mám
ještě jednu zprávu. Zápis do prvního ročníku proběhne od 1. do 8. dubna. Rodičům bude
doručena Žádost o přijetí poštou, kterou vyplní a doručí zpět do schránky školy. 8. dubna
si mohou přijít vyzvednout Rozhodnutí o přijetí. Prosím rodiče, aby přicházeli vybaveni
rouškou.
V měsíci březnu jsme měli v plánu velké množství aktivit, které se tímto
odsouvají na neurčito. A tak jen na dálku zdravím branecké seniory, pro které jsme
připravovali nové jarní vystoupení se žáky 1. a 2. ročníku. Také pozdravuji maminky
s malými, právě narozenými dětmi, které jsme také chtěli potěšit našim vystoupením.
Ale
nezoufejte,
pevně
věřím,
že
boj
se
zákeřnou
chorobou
vyhrajeme a
znovu
naběhneme
do zajetých
kolejí.
Společnými
silami vše
zvládneme.
Přeji
Vám Všem
klidné
a
sluníčkové dny a těším se na brzkou shledanou nejen s dětmi, které mi velmi chybí, ale
i s dalšími braneckými občany.
Za pedagogický sbor ZŠ a MŠ Branky Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Po Novém roce jsme se všichni ve školce setkali plní dojmů a zážitků z Vánoc. Děti
si ve školce ukazovaly, co pěkného jim Ježíšek nadělil. V pátek 10. ledna se děti
přestrojily za Tři krále, tedy přesněji za 14 králů 😊 a vydaly se koledovat a hlavně
popřát vše dobré do nového roku lidem v Kartonážce, u paní Žůrkové, Jednotě, na
Obecním úřadě, dětem a paním učitelkám do ZŠ a paním kuchařkám. Zpívaly známou
koledu My tři králové a předávaly malé přání.
V sobotu 25. ledna přivítaly naše děti krátkým pásmem básní a písní nové branecké
občánky.
Předplavecký kurz ve Valašském Meziříčí děti ukončily 29.1., kde na památku obdržely
„MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“. Po skončení kurzu jsme navázali návštěvami solné jeskyně
v Zašové. Děti se zde zklidnily při poslechu pohádky a poté si hrály se solnými kamínky
– stavěly hrady, dělaly bábovičky. Účinky solné jeskyně by se měly projevit převážně
při alergiích, astmatu, kožních onemocněních a také celkově očistit celý organismus.
Letošní zima nám sněhu moc nedopřála, ale i přesto si ho děti aspoň třikrát užily. Na
školní zahradě stavěly sněhuláčky a vozily se na lopatách.
17. února za dětmi do školky přijelo divadélko Bublanina s pohádkou „Pohádkové
hašteření“.
V pátek 21. 2. jsme si s dětmi užili Karnevalu. Již od začátku týdne děti připravovaly
výzdobu – skládaly krepové papíry, řetězy z papíru a kreslily masky. Jak už to na
správném karnevalu bývá, děti si zatancovaly, plnily soutěžní úkoly a na závěr byly
všechny oceněny malým dárečkem a diplomem za nejkrásnější masku.
V měsíci březnu jsme začali trénovat na Setkání seniorů.
Od 18. 3. byla
mateřská škola až
do
odvolání
uzavřena, kvůli
současné nemilé
situaci, rozšíření
koronavirové
epidemie. Tato
situace nás moc
mrzí, neboť právě
začíná jaro a děti
přichází
o
spoustu zážitků,
které jsme pro ně
měli připraveny.
Doufám, že se
tato situace brzy
zklidní a dveře mateřské školy budou opět otevřeny.
Neboť nevíme, co nás čeká, budou informace ohledně zápisu do Mateřské školy
v Brankách vyvěšeny na internetových stránkách školy.
Děkuji za pochopení.
za kolektiv školky Nikol Perutková

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Přes zimní období jsme pro veřejnost z Branek a okolí uspořádali v sále
U Staňků druhý společenský ples.
5.3.2020 proběhla Výroční schůze spolku a novou předsedkyní byla
zvolena Jana Janíčková.
V současné době finišujeme s projektem „Cestička zdraví – léčí a baví“.
V průběhu projektu jsme ve školách v Brankách, v Policích a v Choryni bylinky
pěstovali, dozvěděli se o nich řadu zajímavých informací, několik zákoutí v parku jsme
zkrášlili výsadbou léčivých bylin a keřů a také účastníci kulinářské soutěže s využitím
bylinek připravovali různé dobroty. Tento projekt byl spolufinancován Zlínským
krajem.
Spolek již vyhlásil nový ročník výtvarné soutěže pro děti z MŠ a ZŠ „Pták roku
2020“. Úkolem soutěžících je zjistit a nakreslit ptáčka, kterého ornitologové zvolili
koncem února „ptákem roku“ (více na www.obecbranky.cz).
Další plánované akce („Ukliďme Česko“, „Závod v běhu parkem“) v souvislosti
s mimořádnými opatřeními s koronavirem a onemocněním COVID-19 tradičně
v jarních měsících neproběhnou.
Přejeme příjemné prožití jarních dnů hlavně ve zdraví.
za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

TJ Sokol Branky
Závěrem roku 2019 se tradičně konal již 47. ročník Štěpánského
turnaje v bleskovém šachu. Úroveň byla tradičně vysoká, za
posledních patnáct let nejvyšší. Zúčastnili se ho hráči extraligového
mužstva Frýdek – Místek a z dalších měst a oddílů i mimo náš region.
Finančně se na tomto nejstarším turnaji v kraji podílel Zlínský kraj a naše obec. Zázemí
nám opět poskytla naše mateřská školka, za co jim patří velké poděkování. Organizaci
turnaje zvládli pánové Laurenčík Pavel, Marek Zdeněk a Pastorek Anton. Všem
jmenovaným patří poděkování za dobrou propagaci šachu a naší vesnice.
Rád bych dále poděkoval
zastupitelstvu obce za finanční
podporu
naší
tělovýchovné
jednoty. Bez této finanční pomoci
by fotbalové dění v obci stěží
vůbec fungovalo, a to všichni musí
mít na zřeteli.
FOTBAL
Vážení sportovci, fandové,
spřízněné duše, které nás
podporují, čím začít tento
příspěvek, než tím, co zasáhlo celý svět v globálním měřítku a to pandemie koronaviru,
který postihl celou společnost a samozřejmě i náš sport. Nikdo nedokáže odhadnout,
jak dlouho budou trvat opatření proti tomuto zákeřnému soupeři, které nařídila naše
vláda. Cesta, kterou se vydali naši mladí trenéři, jejich manželky, přítelkyně, rodiče,
prarodiče a všichni, kteří podporují naše mladé fotbalisty, se teď na nějakou dobu
zastaví, ale všichni určitě věříme, že to překonáme a budeme se na fotbal více těšit.
DĚKUJI VŠEM A PŘEJI HODNĚ SIL A POROZUMĚNÍ V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, na tomto místě, nejenom, jako předsedovi TJ, ale i jakožto
místostarostovi obce poděkovat děvčatům p. Kašíkové a Valové, Slámové, p.
Aničce Markové, která dobrovolně nabídla svou pomoc , kteří se podíleli při
výrobě – šití roušek a jejich následnému rozvozu pro naše občany a dále
pracovníkům obce, kteří se podíleli při distribuci dezinfekci také našim občanům.
Všem ještě jednou děkuji.
Anton Pastorek, místostarosta obce

Kultura
Košt slivovice – Letošní jubilejní 10. Košt slivovice se v sále naší mateřské školy
odehrával pod patronátem sv. Valentýna. V pátek 14. února se milovníci tradičních
valašských pálenek sešli, aby si vzájemně okoštovali a vyhodnotili to nejlepší, co vzešlo
z bídné úrody ovoce v loňském roce. Osvědčená pravidla z minulých let se až na
nepodstatné detaily nijak nezměnila, a tak se jako obvykle hodnotilo dvoukolovým
systémem, nejprve společně u jednoho stolu a v dalším kole už každý sám za sebe.
Koštování doprovázel vzorný servis pochutin všeho druhu a stejně jako v minulých
letech nebyla ani letos nouze o překvapivé výsledky. Hodnotilo se v kategorii slivovice
a ovocná pálenka. Nejlepší slivovici letos do Koštu přinesl pan Luděk Ondruch, na
druhém místě se umístil pan Ondřej Titz a na třetím pan Josef Pavelka. V kategorii
ovocných pálenek nenašla přemožitele jabkovice pana Pavla Jurštáka, druhý nejlepší
ovocný destilát donesl pan Petr Janíček a třetí slečna Natálie Michlíková. Vítězové si
odnesli věcné ceny, menší opičku a krásné kšiltovky. Ostatní odcházeli jen s tím
zvířátkem a dobrým pocitem.
Karneval – V neděli odpoledne 16.února se v sále restaurace U Staňků konal Dětský
karneval, kde se sešlo přes 50 překrásných pohádkových bytostí. Úžasnou atmosféru
vytvořilo duo klaunů a všechny děti si jich dosyta užily. Aktivně se zapojili do her, tanců
a v neposlední řadě do báječné tomboly. Při výběru nejlepší masky bylo z čeho vybírat.
Na parketě se objevila nejedna princezna, beruška, vodník, indián, apod. A protože
všechny masky byly úžasné, nesměla chybět sladká odměna. Děkujeme účastníkům a
v neposlední řadě také sponzorům, kteří svými příspěvky obohatili naši tombolu. Za
kulturní komisi bych chtěla popřát hodně zdraví a budeme se těšit na brzké setkání.
Vodění medvěda – Tradiční procházka maškar v čele s medvědem proběhla
v Brankách v sobotu 22. února.
MDŽ v retro stylu –
Než nás postihly
všechny zákazy a
omezení, stihli jsme
v sobotu 7.3. v sále
mateřské
školy
společně
oslavit
Mezinárodní den žen
v retro stylu. Ve
slavnostně
vyzdobeném
sále
uvítal starosta každou
dámu karafiátem. O
zábavu se tentokrát
postarala dvojice Gaspary, která do tancechtivých účastníků po celý večer ládovala
jeden retro hit za druhým. Kromě kapely vystoupily v programu havajské tanečnice,
pražští Pepíci, kouzelník i výherci tomboly, kteří společnými silami zapěli písničku
„Když jsem já šel tou Putimskou branou“. Oslava MDŽ nakonec spoustě účastníků
utekla mnohem rychleji než by si přáli, ale aspoň máme pořádný důvod se těšit na příští
rok.
za kulturní komisi Věra Slámová

SDH Branky
V zimním období bývá ve sboru zaměřeno na načerpání sil,
naplánování práce na další rok, a protože uplynulo 5 let od posledních
voleb, tak také zvolení nového výboru sboru na výroční valné hromadě.
Dosavadní starosta sboru bratr Jan Petružela se z důvodu pracovní a
rodinného vytížení rozhodl znovu nekandidovat. Novým starostou
sboru je tak od 17. 1. 2020 bratr Marek Šumšala. Druhým vysokým funkcionářem, který
ve výboru přenechal místo, je revizorka sestra Kristýna Dufková. Novou revizorkou se
stala sestra Veronika Šťastná. Další výrazné změny ve složení výboru nenastaly.
Velitelem zůstává bratr Petr Menšík, jednatel Karel Novotný, hospodář Blanka
Menšíková, náměstek starosty je nově Jiří Dufek. Tímto bychom chtěli veřejně
poděkovat všem funkcionářům za obětavou činnost ve sboru, která vždy byla, je a bude
na úkor osobního volna. Novému výboru přejeme hodně sil a elánu do práce
v následujícím období.
Plánovanou tradiční akcí bude 30. května kácení Máje v areálu letního kina.
Doprovodný program, scénka při kácení Máje a občerstvení v dostatečném množství
jsou samozřejmostí. Večer potom pokračování taneční zábavou až do rána.
Největší připravovanou akcí budou oslavy 750. výročí první písemné zmínky o obci
Branky a 135. výročí založení sboru v Brankách. Celovíkendové oslavy jsou
naplánovány na 19. - 20. 6. 2020.
Na hasičské zbrojnici byla vyměněna veškerá kastlová okna a luxfery za soudobá
plastová okna, dále je instalována nová skříň elektrorozvaděče.
V neposlední řadě upozorňujeme občany na rizika spojená se spalováním porostů a
jiného bioodpadu při jarním úklidu, dále také na požáry komínů před koncem topné
sezóny.
Závěrem přejeme všem hezké prožití jara a Velikonočních svátků v této nelehké době.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sbírka pro dětskou onkologii Brno 2019
Vážení a milí,
chtěla bych vám všem moc poděkovat za loňskou pomoc se sbírkou. Vybralo se celkem
krásných 206.784,- Kč. (V Brankách jsme přispěli do sbírky 5 464,- Kč.) Jonášek
Brázdil dostal 100.000,- Kč a za zbývajících 106.784,- Kč jsem koupila na dětskou
onkologii Brno čtyři polohovací lůžka. Velké poděkování patří ZŠ v Kelči, kde děti
přinesly do pokladniček téměř 13 tisíc Kč.
Tato sbírka byla z osobních důvodů poslední. Moc vám děkuji za 5-letou podporu,
protože za tuto dobu se rozdalo dětem nádherných 859.916,- Kč.
Z celého srdce vám přeji, abyste každý den prožili v radosti, ve zdraví a byli tak šťastní,
jako já.
S úctou a láskou
Pavlína Blahová

Hospodaření v obecních lesích v roce 2019
Loňský rok byl především ve znamení obnovy obecních lesů po kůrovcové kalamitě.
Zatímco lýkožrout postupuje z Moravy přes Českomoravskou vrchovinu na západ naší
země, do vyšších poloh a do mladších porostů, u vlastníků lesů v našem okolí už probíhá
postupná obnova. V době kůrovcové kalamity se v našich lesích těžilo kolem 15 000 m3
dřevní hmoty, v roce 2019 to bylo celkem 1 083m3 v nahodilé těžbě, včetně
samovýroby, příjmy z prodeje činily 591 112,-Kč.
Samozřejmě, že většina práce v lesích se odehrávala v pěstební činnosti. Na
holinách o rozloze 2,69 ha bylo vysazeno celkem 20 600 sazenic, už vysazené porosty
byly vylepšeny 43 330 kusy sazenic na 7,25 ha. Za nákup a vysazení stromků obec
zaplatila 885 674,- Kč. Na 40 hektarech vysázených ploch byla provedena chemická
ochrana a nátěry proti okusu v ceně 170 749,-Kč. Proti okusu bylo zhotoveno i 1 224m
oplocenek, na 126,27 ha se provádělo vyžínání, za které obec zaplatila 968 000,- Kč.
Dále bylo zlikvidováno 340 m3 klestu, zfrézovány více než 2 ha holin, na 15,52 ha byly
provedeny prořezávky v porostech do 20 let a na 12,90 ha probírky v porostech do 40
let. Celkové náklady na lesnickou činnost včetně režií činily v loňském roce 3 586 000,Kč. Na dotacích na podporu lesa se panu hajnému podařilo získat 1 179 000,-Kč.
Celkově naše hospodaření v lese vykázalo ztrátu 1 815 888,-Kč.
V nejbližších letech se dá očekávat, že ubydou velké náklady na nákup a výsadbu
sazenic, ještě několik let však bude nutné u mladých porostů provádět vyžínání a nátěry
proti okusu.
odborný lesní hospodář Ing. Miloslav Kývala

Zimní výstup na Smrdutou
Jednou z prvních akcí, kterými jsme si chtěli připomenout 750. výročí první písemné
zmínky o naší obci byl Zimní výstup na Smrdutou (750m n.m.) připravovaný na
Hromnice 2.2. 2020. Plánovaný záměr projít zasněženými Hostýnskými vrchy
z Chvalčova, přes
Smrdutou a Tesák až do
Rajnochovic vzal brzy
za své (nebyl sníh), ale
přes deštivý úvod jsme
si nakonec užili i
sluníčka a téměř jarní
pohody. Na vrcholu
Smrduté byla rozvinuta
branecká vlajka a
pořízena pamětní
fotografie. Většina
účastníků dokázala ujít
naplánovanou trasu,
nejzdatnější borci
dokázali dojít přes Lazy
až do Branek. Všem turistům děkuji za hezky strávený den.
František Svoboda

Safari klub
Tentokrát bych vás chtěla informovat o tom, co se u nás v Safari
klubu všechno událo a co nás a také vás čeká a nemine. Kromě častých
žonglo-tréninků a zkoušek Rebelek, které již teď pracují na nových
sestavách, jež stále vylepšují o nové triky se v safari klubu konalo hned
několik akcí.
Od začátku září se v Safari klubu vystřídalo hned několik
pravidelných kroužků. Od Žonglíka, přes Focení až po Dramatický kroužek.
Jelikož však na tyto kroužky docházelo méně a méně dětí, rozhodla jsem se celý koncept
fungování klubu změnit. Namísto pravidelných kroužků se v klubu začaly pořádat nárazové
jednodenní či více denní akce zaměřené na žonglovaní, vaření, „výtvarku“, hry, a zábavu.
Pěkným příkladem mohou být pravidelné Žonglo-víkendovky neboli dvoudenní akce pro
všechny děti ve věku 7-14 let, které rády hrají hry, baví je kreativní činnosti a rády se učí novým
kouskům. A jak taková Žonglo-víkendovka probíhá? Dopoledne trávíme hraním
seznamovacích her a žonglováním (např. Hulahopingem neboli tancem s obručí, nebo točení
s vějíři či ninja tyčemi). Odpoledne je věnované keramice nebo jakékoli jiné výtvarné činnosti
a opět žonglování. Tady už se s dětmi učíme nějakou jednoduchou choreografii. Večer u nás
frčí především párty hry (židličkovaná, praskání balonků atd.) a
nesmí chybět ani půlnoční překvapení! Tak třeba minule to byla
světelná a UV Show, kterou si mohly všechny děti vyzkoušet.
Celý den je zakončen popcornem a promítáním filmu na přání.
Ráno opět hrajeme hry především na spolupráci a doděláváme
výtvarku z předchozího dne. Před obědem čeká všechny krátká
bojovka neboli šipkovaná – kde mají děti za úkol podle mapy a
nápověd dojít k cíli. Celá víkendovka je protkaná hrami,
žonglováním, kreativitou a hlavně zábavou.
A co náš klub kromě pravidelných víkendovek čeká?
Tak třeba kulinářská akce „Cukraření s Mončou“. Jedná se o jednodenní akci pro všechny děti
z Branek a okolí starší 6-ti let. Děti si zde upečou hned několik moučníků a dezertů, které si
poté odnesou domů. Naučí se, jak pracovat s marcipánem, a samozřejmostí je také psaní vlastní
kuchařky. Celé Cukraření bude plné her a hlavně zábavy. Takže s sebou – zástěru a dobrou
náladu 😉.
Jako další na vás čeká akce „Tvorba Safari mozaiky“, kde budeme vyrábět mozaiky z papíru,
plastu i kachliček. A pak také „keramický den“, kde budeme vyrábět především z keramické
hlíny ale i z modulitu, fima a dalších modelovacích hmot.
Určitě jste zaznamenaly černý a oranžový plakát na autobusové zastávce, s pozvánkou na
Cukraření a Žonglo-víkendovku. Bohužel obě akce musely být z epidemiologických důvodů
zrušeny. Hned jak nebezpečí pomine, všechny akce proběhnou! Proto určitě sledujte nejen
nástěnku u autobusové zastávky ale i náš Facebook, kde s předstihem najdete informace o
nastávajících akcích.
Za Safari klub – Monča Krumpochová

Informace na poslední stránku
Platby poplatků v roce 2020
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet č.
4622851/0100
Komunální odpad: 470,-Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné, platit od 2.1. do 31.5.
Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, platit od 2.1. do 31.3.

Stočné: 630,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, platit od 1.5. do 31.7.

(!!! z důvodu změny sazby DPH neplaťte stočné dříve než 1.5. 2020!!!)
Ani ostatní poplatky neplaťte dříve, než je uvedeno, děkujeme.
Výsledky Tříkrálové sbírky
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky.
V Brankách vyrazily koledovat v sobotu 11.ledna čtyři skupiny koledníků v doprovodu
paní Mileny Včelaříkové, Pavly Sedláčkové, Markéty Markové a Pavly Vaculové.
Počasí bylo ke koledníkům tentokrát docela vlídné a Vaše finanční dary opět o něco
bohatší. Letos se vybralo 27 021 Kč, v porovnání s předchozím rokem to bylo bezmála
o 4 000,- Kč víc. Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se celkem vybralo
2 578 697,-Kč. Peníze budou použity na přímou finanční pomoc pro lidi v nouzi, na
pořízení osobních automobilů pro terénní služby, dofinancování rekonstrukce charitní
budovy v Rožnově pod Radhoštěm a další.
Odpadové hospodářství
V roce 2019 jsme vytřídili 9 150 kg papíru (2018 – 9 190 kg), 2 900 kg čirého skla
(970 kg), 7 380 kg barevného skla (9 460 kg) a 19 100 kg plastu (17 880 kg). Společnost
Ekokom nám vrátila za vytříděný odpad dosud nejvyšší částku 149 458,- Kč. Zároveň
je potěšitelné, že v porovnání s loňským rokem o tři tuny kleslo množství komunálního
odpadu na 179,03 t. Za jeho odvoz a uložení Obec zaplatila 332 429,- Kč. V tomto
množství není zahrnut velkoobjemový odpad. V rámci odpadového hospodářství je
zahrnut i bioodpad, kterého jsme v loňském roce odvezli z obce 19,77 t a za tuto službu
zaplatili 14 242,-Kč. Bohužel, vzhledem k obrovským problémům s odbytem
vytříděného odpadu se v letošním roce dočkáme i výrazného zdražení poplatků za
nakládání s tříděným odpadem.
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