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Slovo starosty
Vážení občané,
končí rok, na který těžko budeme vzpomínat v dobrém, ale pamatovat si ho
budeme ještě dlouho. Každému z nás vládní opatření spojená s bojem proti
pandemii Covidu 19 nějakým způsobem zasáhla do života. V lepším případě jsme
museli přehodnotit své plány, omezit zábavu, zrušit dovolenou, apod., v tom
horším máme strach o práci, vzdělání našich dětí, o budoucnost. V tom nejhorším
případě připravila epidemie naše blízké o zdraví nebo o život. Skutečný dopad
epidemie budeme moci zhodnotit až s časovým odstupem, ale výjimečné situace
by nám měly připomenout, co je v našem životě opravdu důležité.
Protiepidemická opatření se nemohla vyhnout ani realizaci obecních projektů,
museli jsme zrušit červnové slavnosti, kterými jsme si chtěli připomenout 750.
výročí první písemné zmínky o naší obci stejně jako řadu aktivit přeshraniční
spolupráce s partnerským Oravským Podzámkom. Výrazným způsobem jsme
byli nuceni utlumit sportovní a kulturní život v obci. Stavební akce nabíraly
zpoždění spíše kvůli deštivému charakteru letošního roku. I přes tyto obtíže jsme
vysadili sad starých odrůd v Ruclavi, který bychom chtěli nazvat jménem prvního
braneckého starosty po roce 1918 pana Alberta Günthera. Převážně vlastními
silami jsme v parku u dětského hřiště obnovili nefunkční odvodnění, v rámci
pojistného plnění nám firma Efios opravila poškozené čelo propustku u čp 22.
Opraveny byly i propustky na cestě do lesa na Drahách. Obecní zaměstnanci
poslední měsíce roku věnovali údržbě pozemků a práci v obecních lesích.
Výrazným způsobem zasáhnou do budoucího života obcí daňové úlevy, které
občanům zvýší příjmy převážně na úkor obecních a krajských rozpočtů. Že
pracující lidé odvedou státu méně peněz je určitě dobře, jenom si nejsem jist, jestli
budou Kraje a Obce schopny se sníženými rozpočty občanům dál poskytovat
stejný servis jako dosud. O provozní záležitosti obavu nemám, ale rozvojové
projekty se budou pravděpodobně utlumovat. Obec Branky má díky nedávné
velkoplošné kůrovcové těžbě poměrně solidní finanční polštář, ale přesto by ani
naše hospodaření nemělo být dlouhodobě ztrátové.
Z větších investičních akcí počítáme v příštím roce s opravou cesty do
zahrádkářské kolonie v Ruclavi, výstavbou parkoviště u školy, opravou fasády čp.
17, rekonstrukcí obecního rozhlasu, veřejného osvětlení, s realizací dalších
menších projektů a projektovou přípravou investic na další roky. Pokud nám to
situace dovolí, zorganizujeme v termínu 18. a 19. června Obecní slavnosti.
Do roku 2021 bych Vám chtěl za celý Obecní úřad popřát hodně zdraví, spoustu
psychických i fyzických sil, samozřejmě štěstí, rodinnou pohodu a krásné prožití
vánočních svátků.
František Svoboda

USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 16.12.2020
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce.
2. Bere na vědomí žádost o odkoupení pozemku p.č. 991 v k.ú. Branky o výměře 367 m2.
3. Bere na vědomí zpracovaný pasport komunikací.
4. Kalkulaci stočného na rok 2021.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Mgr. Ladislava Jašíčková, Jiří Dufek
2. Program ZO doplněný o bod 17a) - odměna pro neuvolněného člena zastupitelstva
3. Prodej části pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Branky o výměře 10 m2 panu Davidu Krpejšovi za cenu
100 Kč/m2.
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 1/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 1/2006 Požární řád.
5. Obecně závazná vyhláška obce Branky č. 2/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška
č. 2/2006 Podmínky k zabezpečení požární ochrany v obci Branky při akcích, kterých zúčastní
větší počet osob.
6. „Strategický plán Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na
období 2020-2030“ dle předloženého návrhu.
7. Cenu stočného pro rok 2021 ve výši 15,91 Kč bez DPH, 17,50 Kč včetně DPH.
8. a)“Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko pro rok 2021“ dle předloženého návrhu.
b) Mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko- Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 98 600 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 986
obyvatel dle ČSÚ ke dni 31.12.2019).
9. Rozpočet na rok 2021 včetně SF, FRB a FRR takto:
třída 1 Daňové příjmy:
12.143.000,- Kč
třída 3 Kapitálové příjmy
0,- Kč
třída 2 Nedaňové příjmy: 1.614.100,- Kč
třída 4 Přijaté transfery 665.900,- Kč
Příjmy celkem:
14.423.000,- Kč
třída 5 Běžné výdaje:
15.299.300,-Kč
třída 6 Kapitálové výdaje
4.523.700,-Kč
Výdaje celkem:
19.823.000,-Kč
Financování:
5.400.000,- Kč
Závazný ukazatel: Příspěvek pro ZŠ a MŠ Branky ve výši 1.420.000,- Kč z toho 1.340.000,- jako
neinvestiční příspěvek a 80.000,- Kč jako investiční příspěvek a neinvestiční
příspěvek ve výši 100.000,- Kč pro TJ Sokol Branky z.s.
10. Rozpočtové opatření č. 4/2020 dle předloženého návrhu.
11. Pověření rady obce k případné dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2020.
12. Odměnu ve výši 20.000,- Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí :
1. S budoucí realizací napojení inženýrských sítí na pozemcích p.č. 1001, 997, 1171/1, 1171/9 a
1060/1 vše v k.ú. Branky.
2. Se zřízením budoucího věcného břemene na pozemku p.č. 997 pro pěší chůzi k pozemkům p.č.
998, 999 a 1000 vše v k.ú. Branky.
3. S budoucím napojením dešťové kanalizace do příkopu u obecní komunikace a to přes pozemky
p.č. 1001 a 997 vše v k.ú. Branky.
IV. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Radě obce projednat případný pronájem pozemku p.č. 991 v k.ú. Branky.

Základní škola
Adventní čas už je tu zas, vánoční tradice a vůně skořice pohladí nás.
Na adventním věnci jsme zapálili již třetí adventní svíci. Pečeme
cukroví, uklízíme a občas se smutně zakoukáme do okna, kde nám do vánoční atmosféry chybí
bílé peřinky sněhu. Letošní rok má pro nás všechny, nejen ve škole, zvláštní hořkou příchuť
„covidových“ opatření, která nám ztrpčují a znesnadňují život.
Od začátku školního roku se nám podařilo uskutečnit alespoň některé akce. Září jsme
odstartovali projektovým dnem „Učíme se venku s Lískou“, stihli jsme alespoň dvakrát
navštívit dopravní hřiště a uskutečnit další projektový den „Dinosauři“, kdy do naší školy
zavítalo 3D kino. V říjnu jsme se zabývali zdravím v projektovém dnu „Jak Zdravík a Jedlík
uzdravili Betynku“, četli jsme si pohádky a dobrodružné příběhy při „Snídani s knihou a
koblihou“ a zúčastnili jsme se charitativní akce „Bílá pastelka“. Od 13. října byly všechny školy
uzavřeny, což znamenalo zrušit mnoho zajímavých aktivit jako jsou plavání, bruslení,
„Branecké strašeníčko“ a jiné.
Všechno zlé je ale
k něčemu dobré. Naše
paní
učitelky
se
nepříznivé
epidemiologické situaci
přizpůsobily velice rychle
a pravidelně zajišťovaly
on-line
výuku
přes
Google Meet, Google
Classroom,
denně
komunikovaly
s rodiči
přes email a zajišťovaly
individualizovanou výuku
pro žáky, kteří se nemohli
připojit
k počítači.
Absolvovaly
několik
školení formou webinářů
a pravidelně
vyhodnocovaly výsledky práce žáků na pedagogických radách. Žáci se na návrat do školy velmi
těšili, protože jim chyběl kontakt s vrstevníky, které mohli vídat pouze přes monitory počítačů.
Získali nové dovednosti související s počítačovou gramotností. Díky výborné spolupráci rodičů
a pedagogů se většina žáků naučila komunikovat se svými učiteli přes aplikaci Google
Classroom, zasílat emaily s hotovými úkoly distanční výuky a přihlašovat se na video
konference. Byli jsme v každodenním kontaktu, který nám usnadnil přechod zpět k prezenční
výuce.
Aby děti nepřišly o všechny oblíbené aktivity, vymysleli jsme pro ně vánoční „Strom
splněných přání“. Tentokráte si děti nepřály hračky, ale zamyslely se nad vyššími hodnotami
jako jsou zdraví, láska, přátelství a rodina. Při svých vánočních procházkách kolem školy si
můžete přečíst, co si děti pro své nejbližší přály.
Ani jsme se nenadáli a byl tady prosinec. Měsíc, na který se všechny děti těší. Naštěstí
se Mikuláš ani čert nezalekl mimořádných opatření a přinesl hodným dětem balíčky
s dobrotami a těm „zlobivým“😊 uhlí. Ve škole jsme si vytvořili vánoční atmosféru. Ve třídách
se rozsvítily vánoční stromečky, na chodbě zmrzli pod padajícím sněhem sněhuláci. Ve
výtvarné výchově a pracovních činnostech jsme vyráběli dárky a přání pro rodiče a pracovali

na vánočních pracovních listech. Také jsme připravili program pro „Vítání občánků“, které se
konalo v naší „andělsky“ vyzdobené tělocvičně. S radostí jsme přivítali 14 nových občánků
Branek. Jen více takových zpráv! Jsou tolik potřeba. Přejeme Všem těmto malým broučkům,
aby byli nadějí, světlem nového zdravého života ve společnosti.
Děkuji Všem pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům,
obecnímu úřadu, rodičům, kteří
se zapojovali do přípravy
školních akcí i dalším firmám,
které nám pomáhají v průběhu
školního roku.
Na závěr mého článku
použiji
citát
amerického
novináře,
spisovatele
a
humoristy Marka Twaina, který
se
proslavil
knihami
Dobrodružství Toma Sawyera a
Dobrodružství Huckleberryho
Finna: „Patrně nejlepší způsob,
jak si zachovat zdraví, je jíst, co
ti nechutná, pít, co se ti oškliví a dělat, co se ti nechce.“
Přeji Vám klidné vánoční svátky v rodinném kruhu a zdravý a šťastný vstup do nového
roku. Nechť Vás po celý rok 2021 provází optimistická nálada.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Kultura
Vážení občané,
přichází tak nenápadně, tiše, ale současně s takovou rychlostí, že sami nevíme, kam se dříve
ohlédnout. Je tu závěr roku a s ním i přicházející nový rok. Každý rok končí obdobím
bilancování toho, co se v průběhu daného roku událo.
I v těžké situaci se můžeme chlubit kulturními akcemi: Košt slivovice, Dětský karneval,
Vodění medvěda, Retro ples - MDŽ, Cesta pohádkovým lesem, Letní kino - Vlastníci a Divadlo
- Don Quijote.
Za kulturní komisi bych chtěla poděkovat všem, kdo se podílel na přípravách kulturních
akcí. Mimořádné poděkování za zorganizování Mikulášké jízdy na koních si zaslouží paní Edita
Bližňáková.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála šťastné a veselé Vánoce, pohodu a zdraví
v novém roce 2021.
Za kulturní komisi Věra Slámová

Český svaz žen v Brankách
V letošním roce, zakletém covidem, jsme ve Svazu žen musely všechny aktivity odložit. Stihly
jsme v lednu ve spolupráci se Spolkem pro obnovu zámeckého parku uspořádat Společenský
ples. Ještě začátkem března jsme oslavily Mezinárodní den žen společně s výroční schůzí, na
které jsme popřály všem letošním jubilantkám. Od dubna už se žádná plánovaná akce
neuskutečnila. Prodej kytiček na výzkum a léčbu rakoviny byl přesunut až na září. Všichni si
přejeme, aby byla situace v příštím roce příznivější a budeme moci dohnat všechno, co jsme
letos nestihly. Krásný adventní čas a spokojené Vánoce, hodně zdraví v novém roce 2021
jménem členek Svazu žen přeje Marie Kunetková.

Mateřská škola
Poslední měsíc kalendářního roku se v mateřské škole nese vždy v atmosféře
velkých příprav a těšení se na Vánoce. Moc jsme si přáli, aby to tak bylo i letos a
abychom mohli s dětmi prožívat dobu adventu naplno. Během listopadu jsme nemohli
ve školce přivítat žádné pozvané divadlo, a tak se „velkáči“ proměnili v herce a herečky
a pomocí čepiček a p. učitelek zahrály „maláčkům“ pohádku O Koblížkovi.
Se začátkem prosince se pojí některé tradice, které si letos nenecháme ujít. V každé
třídě děti pomáhají s výrobou adventních věnečků, z jejichž svíček nás pak záře provází
celý advent. U věnečků si s dětmi povídáme o vánočních přáních a počítáme dny, které
zbývají do Vánoc. Děti si vyzkouší i další vánoční tradice – rozkrojí jablíčko, budou
pouštět lodičky a házet pantoflem. Vzhledem k nastaveným opatřením k nám letos do
školky
nemohl
přijít
Mikuláš
se svou
družinou,
a
proto
jsme pro
děti
připravily
Andělský
den. Po
ranní
svačince
dětem
paní
učitelky
přečetly
vzkaz od Mikuláše, kde stálo, že se mají převléct do andělského kostýmu a plnit úkoly,
které jim nachystal. Po splnění všech úkolů najdou schované balíčky s dobrotami.
Ačkoliv se jednalo o náhradu za Mikuláše, dětem se tato dopolední akce líbila a moc si
ji pochvalovaly.
V pátek 4. 12. se děti ve školce fotografovaly. Jednalo se o focení s vánoční
tématikou. Každý rok pečeme a zdobíme s dětmi perníčky. Letos nově pekla každá třída
zvlášť, a tak děti mohly ochutnat dva druhy perníčků a také si odnesly perníčky domů –
na ochutnávku 😊. Děti vyrobily malé dárečky a přání pro doktory a sestry z nemocnice
ve Valašském Meziříčí. Chtěly jim touto cestou poděkovat za jejich práci a popřát jim
klidné a spokojené svátky. Přáníčka a drobné dárečky vyrábějí také pro potěšení svých
blízkých. V sobotu 12.12. se koná Vítání občánků. Naše děti i nás mrzí, že se jej
(z důvodů nám neznámých) nemůžeme zúčastnit ☹. Děti mají rády veřejná vystoupení
a paní učitelky je rády s nimi nacvičují.
Další smutná zpráva se týká vánoční besídky. Vzhledem ke stále platným opatřením
nebudeme moci pozvat rodiče a prarodiče na vánoční besídku do školky. Přesuneme ji
na leden. Pokud ji ani v tomto termínu nebude možné realizovat, tak ji natočíme a

předáme rodičům v této formě. V pátek 18.12. si u stromečku společně zazpíváme
koledy a rozdáme dárečky, které nám zůstanou ve školce, ale i ty, které si děti odnesou
domů. V úterý 22.12. půjdeme v tomto roce do školky naposledy. Tento den chceme

prožít slavnostně a vesele. Proto chystáme pro děti pohádku „O pejskovi a kočičce“
kterou dětem zahrají paní učitelky z MŠ.
Na závěr (jménem všech zaměstnanců MŠ) bych chtěla poděkovat všem rodičům,
příznivcům školky a obecnímu úřadu za podporu a skvělou spolupráci. Moc
děkujeme a vážíme si toho. Motivuje nás to. DÍKY.
A také popřát Vám, čtenářům zpravodaje, příjemné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody 😊.
za kolektiv mateřské školy Branky Nikol Marešová
Sbor pro občanské záležitosti
Sbor ve spolupráci s obcí uspořádal v sobotu 12. prosince slavnostní vítání občánků.
Přivítali jsme Izabel, Simona, Nelu, Lukáše, Dominiku, Pavla, Jaroslavu, Jiřího, Rozárii,
Moniku, Ondřeje a Mathiase.
Děti ze základní školy předvedly krátké pásmo. Maminky dostaly kytičku a děti hezký
dárek.
Členky SPOZ přejí všem občanům hezké vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku 2021.
za SPOZ Dáša Bazalková

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Blíží se konec roku a s ním spojené hodnocení naší činnosti a plánování
akcí s ekologickou tématikou na další období.
I když byl rok 2020 značně poznamenán epidemií a různými opatřeními,
podařilo se nám v plném rozsahu zrealizovat celoroční projekt „HUDBA
V PARKU“. Zorganizovali jsme čtyři akce k tématu a vytvořili přírodní hudební koutek
v parku. V rámci projektu proběhly dvě soutěže (výtvarná a hudební), dvě veřejné akce se
zajímavými programy (jarní a
podzimní) a dětské hřiště v parku se
rozrostlo o dva hudební nástoje:
zvonkohru a dendrofon. Věříme, že
i tímto projektem jsme podpořili
kladný vztah občanů k parku, aby se
zde všichni cítili dobře. Projekt byl
spolufinancován Zlínským krajem.
Touto cestou děkujeme za finanční
podporu obci Branky. Velmi nás
těší,
že
projekt
“HUDBA
V PARKU” je nominován na
ocenění v kategorii nejlepších
ekologických projektů Zlínského
kraje za rok 2020.
Členové spolku za pomoci dětí a učitelek z místní mateřské školy vysadili v podzimních
měsících keře v parku a pomohli s výsadbou obecního sadu starých odrůd, který obec nově
založila.
S plánováním v dnešní
době je to složité, ale pokud
to bude možné, chtěli
bychom uspořádat tradiční
„zimní
běh
parkem“.
Nejdelší trať by tentokrát
měřila 751 m (stejně
jako výročí obce). Děti se
přes Vánoční prázdniny
mohou zabavit prosincovou
výzvou z pracovních listů
Rok v parku, které dostaly
v MŠ i ZŠ. Svá díla mohou
zasílat do konce ledna na email rokvparku@email.cz.
Na účastníky čeká odměna!

Závěrem bych Vám chtěla za spolek moc poděkovat za celoroční spolupráci a přízeň,
popřát všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

TJ Sokol Branky
Vážení sportovci, spřízněné duše, fandové. V posledním zpravodaji jsem
napsal fotbal je tady, ale.. A to, se žel bohu splnilo do poslední kapky, nějaké
zápasy jsme odehráli, ale pak opět zasáhla vyšší moc a soutěže byly
pozastaveny na neurčitou dobu a od pátku 18. prosince i amatérsky pohyb.
Nějaké tréninky proběhly, ale určitě je to málo a uvidíme, co přinese rok 2021. Samozřejmě
nemůžeme pořádat náš tradiční a velice zaběhlý šachový turnaj. Dále, se zatím nesetkají ani
fotbalisté na Štěpána, musíme respektovat nařízení vlády.
PODĚKOVÁNÍ
I v této nelehké situaci, se nám podařilo realizovat brigády v omezeném počtu. Opravily se
střídačky, začala částečná rekonstrukce odvodnění za hřištěm a provedly se některé nátěry.
Zorganizovali jsme alespoň dvě akce a to Ukončení léta pro naše děti a setkání našich bývalých
fotbalistů nad padesát let. Všem organizátorům patří poděkování.
Velké poděkování patří všem trenérům a realizačnímu týmu, rodičům při vedení a podpoře
našich malých fotbalistů.
Nemalé poděkování patří všem zastupitelům obce Branky, ing. Jaroslavovi Markovi, firmě
Kartonáž za finanční dary na provoz a naši činnost. Zlepšila se i podpora při čerpání dotací
z MŠMT a Zlínského kraje na podporu našich nejmenších fotbalistů. Poděkování patří pánům
Kristkovi a Lušovjanovi při opravě střídaček a přístřešku kabin hřiště.
Závěrem Vám všem přeji hlavně zdraví, rodinnou pohodu v okruhu svých nejbližších ve
vánočních svátcích a v novém roku 2021.
Anton Pastorek, předseda TJ Sokol Branky

Fotbalová mládež TJ Sokol Branky
Přípravka TJ SOKOL BRANKY

Plánů byla spousta, ale
uskutečnilo se velmi málo.
Naplánované zápasy i tréninky na
hřišti a v pronajaté tělocvičně se
bohužel z důvodů špatné
epidemiologické
situace
nekonaly.
Místo
bojů
s fotbalovými soupeři jsme na
hřišti bojovali s „velkou vodou“,
kterou způsobily vydatné deště.
Proto byla započata akce
„odvodnění hřiště“. Podíleli se na
ní bývalí i současní hráči a
trenéři. Až podmínky dovolí,
bude se v ní pokračovat. Tak jako
v trénincích a dalších aktivitách. Zatím proběhly jen tréninky v omezeném počtu 6 dětí.
I to málo si kluci užili a rádi na hřiště přijeli. Věříme, že v roce 2021 se na hřišti budeme
potkávat častěji s hráči, rodiči i fanoušky! S přáním zdraví, štěstí, pohody a naděje ….
za trenérský kolektiv David Hadaš

SDH Branky
Tento podzim jsme zasahovali 14.10. po vydatných deštích,
kdy došlo k zaplavení několika sklepů. Další činností, které se
na podzim věnujeme, je zazimování požární techniky, drobné
opravy a v prosinci inventura majetku. Pozitivem, v této jinak
pochmurné době, nám může být fakt, že po několika letech
podávání žádostí, jsme se dostali v pořadníku dostatečně vysoko, a byla nám
přidělena dotace na pořízení nového dopravního automobilu. Nyní je třeba
připravit zadávací technickou specifikaci a tu nechat schválit od HZS Zlínského
kraje do 31.3. 2021.

Z kulturních a společenských akcí letos bohužel úplně sešlo. Jedinou příležitostí,
kdy jsme se sešli, byla ta z méně radostných událostí a to poslední rozloučení a
doprovod naší dlouholeté hospodářky sestry Blanky Menšíkové. Její místo ve
výkonném výboru a v celém sboru budeme jen stěží zaplňovat. Čest její světlé
památce!
V prosinci a lednu se zpravidla konají výroční valné hromady, avšak
vzhledem k vládním nařízením, ohledně seskupování osob v uzavřených
prostorech, je i z vyšších organizačních pater SH-ČMS doporučeno odložit konání
těchto schůzí na pozdější termíny, až bude situace „volnější“.
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům klidné prožití Vánočních
svátků, bohatého Ježíška a hodně zdaru v novém roce.
za SDH Branky Jan Petružela

Žáci SPŠ Hranice opět absolvovali praxi v zahraničí v rámci projektu Erasmus+
Během roku 2019 a 2020 vykonalo svou odbornou
praxi 43 žáků a 6 učitelů, kteří se profesně vzdělávali
v zahraničí. Jedná se o projekt Erasmus+ mobilita osob
v odborném vzdělávání a přípravě, který je financován
prostředky z EU pod záštitou národní agentury Dům
zahraniční spolupráce. Číslo projektu: 2019-1-CZ01KA116-060440 s názvem Odborná zkušenost v Evropě.
Žáci mají praxi v Portugalsku, Anglii, na Maltě, v Irsku,
v Litvě a ve Finsku. Projekt je určen pro žáky všech oborů.
Z Branek se akce účastnil Ladislav Polášek, který
pracoval v lékárně Cherubino Ltd ve Gzire na Maltě.
Kromě samotné praxe si všichni procvičili angličtinu
a navštívili významné kulturní památky, pláže a poznali
mentalitu lidí dané země, která je odlišná od té české. Naši
žáci jsou umístěni v destinacích, kde je blízko moře či
oceán.
Všichni žáci přijeli obohaceni o nové zkušenosti
s poznáváním jiné kultury, práci v zahr. firmách, ochutnali
produkty místní gastronomie, poznali nové kamarády a
procvičili si v angličtinu.
Autorka článku: Lenka Kandlerová,
koordinátor Erasmu+ na SPŠ Hranice
Tento projekt byl realizován za finanční podpory
Evropské unie.

Branecký spolek divadelních ochotníků
Epidemiologická situace letošního roku zcela ochromila kulturní a společenský život nejen
u nás na vesnici. S nastudovanou hrou „ A ZASe ti TUPITELÉ“ jsme měli vystupovat
v okolních vesnicích a derniéru pak odehrát zpátky na domácí půdě. Bohužel představení
musela být zrušena. Nezaháleli jsme však a s představou opětovného setkávání, družení,
veselení, klábosení, (zkrátka
společenského života) jsme
provedli
úplnou
výměnu
posezení „U obrázka“. Takže,
až Vám bude dlouhá chvíle, či
půjdete na zdravotní procházku,
prosím zastavte se u studánky,
odpočiňte si, relaxujte a kdo ví,
snad půjdou okolo i jiní, kteří
s vámi rádi zasednou a
povykládají si.
Přejeme Vám příjemné
prožití vánočních svátků plných
zdraví, štěstí a spokojenosti
v nastávajícím roce 2021.

Informace na poslední stránku

Několik čísel z obecní statistiky
Naše obec měla k 30. 11. letošního roku 1 005 obyvatel. Nově se do Branek přihlásilo 39 lidí.
V letošním roce jsme přivítali 13 nových občánků, 8 chlapců a 5 dívek. Naopak jsme se
rozloučili s 8 spoluobčany (4 muži, 4 ženy).

!!!!Sběr pytlů s plastovým odpadem proběhne už ve středu 30. prosince. !!!!
Platby poplatků v roce 2021
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet
č. 4622851/0100, poplatky převodem plaťte po 31.12. 2020
Komunální odpad: 470,-Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné, splatnost do 31.5. 2021
Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 21
Stočné: 630,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 2021
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