ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení občané obce Branná.
Po dlouhých zimních měsících se nám konečně v kalendáři a i podle sluníčka, které občas
prokukuje mezi mraky, ukázalo jaro. Toto období je na obcích našeho typu předurčeno
k úklidům nejen kolem vlastního domu, ale také na veřejném prostranství, ke kácení, úpravám
a modelacím stromů, k jarním výsadbám a výsevům na zahradách a k oslavám svátků jara a
církevním oslavám Velikonoc.
V jarním úklidu mnozí z nás už dávno pokročili. U nás v obci určitě nikomu neuniklo
kácení části staré a nebezpečné aleje u hřbitova. Je, jako každé jaro, naplánován svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu a v rámci akce „Ukliďme Česko“ jsou v kalendáři
dva termíny úklidů v naší obci. Budu velmi rád, pokud se jich zúčastní většina obyvatel.
Kritické hlasy na pořádek v naší obci budou tedy mnozí občané přetavit na konkrétní pomoc a
ukázat i jiným, že řešení jsou.
V tento postní čas Vám přeji, vážení občané, vše pěkné. Mějte na paměti, že půst se v
křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné
projevy - jako např. almužnu či dobré skutky. Účelem postu má být soustředění věřícího na
jeho duchovní růst v rámci přípravy na největší křesťanské svátky roku – Velikonoce.
Zároveň má probouzet větší citlivost vůči ostatním lidem. Už v Izajášově proroctví jsou za
pravý půst považovány projevy spravedlnosti a milosrdenství.
Tak tedy, v tomto jarním období, všem spravedlivým hodně lásky, spokojenosti a Božího
požehnání.
Ing. Miroslav Skřivánek, starosta

Poděkování…
V letošním roce končí po dlouhých letech ve funkci kronikářky obce paní Jana Řehová.
Psaní kroniky se věnovala 50 let, od roku 1969, kdy ještě dopisovala 9 let zpětně. I když
(podle jejích vlastních slov) dostala psaní kroniky „za trest“, zhostila se tohoto úkolu se ctí.
Popsala v průběhu let 5 knih kronik, nalepila stovky fotografií. Za její práci jí patří velký
obdiv , protože díky ní se my a hlavně i naši následovníci můžeme seznámit s historií a
zajímavostmi obce. Ještě jednou–děkujeme !
V práci kronikářky bude pokračovat paní Odeta Alexová a přejeme jí, aby se i pro ni stalo
psaní zábavou a pokračovala tak ve stopách své předchůdkyně.
Za obec Branná Ing. Miroslav Skřivánek, starosta

RADNIČNÍ LISTY – PROČ, JAK KDY…
Dostáváte do rukou první oficiální číslo Radničních listů, zpravodaje obce, který jsme se
rozhodli vydávat pro ještě větší informovanost občanů . Víme, že mnoho informací můžete
najít na webových stránkách obce, ale ne všichni mají přístup k internetu, ne všichni se s
internetem „kamarádí “, pro některé je tištěné slovo pořád příjemnější....
Radniční listy budou vycházet 4 x ročně , informace najdete v pravidelných rubrikách –
úvodník, dění v obci, informace obecního zastupitelstva, naše “školka”, společenská rubrika.
Rádi bychom také zařadili zajímavosti z historie obce, přírody v našem okolí, informace o
životě organizací pracujících v obci, zprávy o akcích probíhajících v nejbližším okolí apod.
Uvítáme i aktivitu a příspěvky od vás, občanů Branné. Pokud se rozhodnete zapojit do
přípravy zpravodaje, najdete v každém čísle termín uzávěrky a své příspěvky můžete do
tohoto termínu odevzdat přímo na obecním úřadě, vhodit do schránky, popř. poslat na e-mail
podatelna@branna.eu.
Mgr. Marie Šubčíková, místostarostka

DĚNÍ V OBCI
Vlajka pro Tibet
V letošním roce se naše obec po několikaleté
přestávce opět zapojila do mezinárodní
kampně “Vlajka pro Tibet”. Akce probíhá
každý rok 10. března, v den výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci. Povstání bylo
krvavě potlačeno a okupace Tibetu stále trvá.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé
porušování lidských práv v Tibetu a v ČR se
jí pravidelně účastní stovky obcí, měst i
městských částí. Kampaň Vlajka pro Tibet
má především symbolický charakter a je
vyjádřením solidarity s Tibeťany.
Čerpáno: www.lungta.cz

Klub seniorů Branná
Dne 3.4.2019 proběhlo na OÚ první
setkání nově vzniklého klubu seniorů. K
členství se prozatím přihlásilo 25 našich
spoluobčanů, kteří by se rádi účastnili
pravidelných středečních setkání, ale také
různých akcí pořádaných ve spolupráci s
obecním úřadem. Nebudou chybět
zajímavé přednášky, exkurze a výlety. Do
vedení byly zvoleny p. Kristenová, p.
Hartigová a p. Skřivánková. Přejeme tedy
členům klubu mnoho neopakovatelných
setkání a zážitků.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická akce, která probíhá na území celé ČR.
Jejím cílem je úklid nelegálně vzniklých skládek a jiného nepořádku. Celá akce je možná
pouze díky dobrovolníkům, díky nim je možné akci uskutečnit v takovém rozsahu. Jen
v loňském roce 221 584 dobrovolníků v celé ČR shromáždilo 2 113 tun odpadu. Cílem akce
je, mimo úklid, poučit širokou veřejnost o problému černých skládek a odpadu v přírodě,
oživit diskuzi o odpadech a jejich recyklaci a předcházet vzniku černých skládek. Ten, kdo
jednou uklízel, už další nepořádek dělat nebude! V Branné se pořadatelství „úklidovky“
skvěle zhostil Sokol, za což jeho členům patří velký dík…
Čerpáno: www.uklidmecesko.cz
Dění v obci zpracovala Hana Hunčarová

INFORMACE OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Dne 27. února 2019 se konalo 2. řádné zasedání zastupitelstva obce Branná, kterého bylo
účastno všech 7 členů zastupitelstva. I občané se tohoto zasedání zúčastnili v hojném počtu,
čemuž je vedení obce velmi rádo. Diskuze nad tématy je poté živá a plná nových nápadů a
podnětů, které je v obci potřeba řešit.
Na daném zastupitelstvu bylo v první části jednáno o legislativních povinnostech obce,
aktualizaci Jednacího řádu zastupitelstva obce Branná, ve kterém byla upravena povinnost
scházet se v termínech dle § 92, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, tedy zastupitelstvo
se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Dále byl schválen Jednací řád
kontrolního výboru nebo plán investic obce 2019–2022, ve kterém byly základní investiční
plány představeny (modernizace vodovodu a zdroje pitné vody, oprava radnice či hasičské
zbrojnice, oprava hřbitovní zdi, vznik společenského domu nebo veřejného WC na náměstí a
další). Posledním ze schválených dokumentů byl Řád veřejného pohřebiště, který bude na jaře
2019 vyvěšen na hřbitově. K tomuto tématu starosta obce pan Ing. Miroslav Skřivánek(dále
jen „starosta“) občanům sdělil, že hřbitov má v dlouhodobém pronájmu obec, nikoli pak
márnici a kapli, které jsou v havarijním stavu. O jejich opravě je nutné hovořit s majitelem
objektů, tedy s církví.
Z dalších změn ve schválených vyhláškách je aktualizace poplatků za psy, kdy pro 1. psa
majitele platí sazba 500 Kč, 2. psa téhož majitele 750 Kč a 3. psa téhož majitele 1 000 Kč.
U osob, které jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatelisirotčího důchodu pak
pro 1. psa majitele platí sazba 200 Kč, 2. psa téhož majitele 300 Kč a 3. psa téhož
majitele 400 Kč. Vybrané finanční prostředky ze zvýšených poplatků za psy chce vedení
obce použít na nákup 10 košů na psí exkrementy a sáčky, které budou umístěny na vybraných
místech v Branné, zastupitelstvo obce na tuto aktivitu vynaloží částku max. 30 tis. Kč.
Starosta na zasedání představil žádosti o prodeje pozemků, které byly řádně podány.
Jednalo se o celkem 4 žádosti, z nichž 2 byly podány trvale žijícími obyvateli a 2 ostatními
lidmi. Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje části pozemků 216/2 a 216/4 u zámku a
pozemku č. 117 poblíž křižovatky na Staré město. Na tyto pozemky bude vyhlášen záměr
prodeje, který bude viset dle zákona na úřední desce v Branné. Záměr prodeje ostatních
pozemků byl zamítnut.
Starosta dále informoval občany o termínech konání pravidelných akcí v Branné.




19.7. – 20.7.2019 – již 13. ročník hudebního festivalu Branná fest;
7.9 – 8.9.2019 – již 22. ročník Kolštejského okruhu – závodů historických motocyklů;
10.3.2019 – zapojení se do celosvětové akce Vlajka pro Tibet, která byla vyvěšena
před obecním úřadem.

V diskuzi s občany byla otázka konání závodů historických motocyklů bohatě
konzultována především po organizační stránce. Zastupitelstvo obce mělo před zasedáním
sjednanou schůzku s ředitelem závodu panem Danielem Bošákem, kterému byly představeny
záměry starosty ohledně větší informovanosti občanů, žádostí o zveřejnění telefonního čísla,
na které by v případě potřeby mohli občané zavolat nebo plánem uzavírky hlavní silnice.
Stran financování závodů je tento plně hrazen moto klubem, obec Branná poskytuje
pořadatelům veřejné prostory, prostory radnice a zajišťuje sběr odpadu a čištění vozovky.
Občané obce rovněž upozornili na nefunkční veřejné osvětlení na náměstí a jinde v obci,
které si starosta vzal za svůj úkol k aktuálnímu řešení. Problémem na náměstí je nevhodný typ
osvětlení vzhledem k jeho umístění pod střechami domů a také nutnost konzultace typu
osvětlení s odborem památkové péče. Ing. Štěpánka Řehová informovala občany o jednání
zastupitelstva ve věci odklízení sněhu na zimu 2019/2020, které se uskuteční již začátkem
jara. Paní Vladimíra Buriánová informovala občany o nutnosti evidence všech vodoměrů
z důvodů jejich pravidelné výměny a také legislativní povinnosti uzavření smlouvy o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod s každou domácností v obci. Zastupitelstvo obce
schválilo mandát paní Vladimíře Buriánové pro vytvoření evidence vodoměrů, z tohoto
důvodu bude všechny občany (domácnosti) navštěvovat. Prosíme Vás tak o maximální
součinnost a vstřícnost s touto povinností.
Jedním z posledních bodů veřejného zasedání byla diskuze ohledně osazení nových
dopravních značek v obci. Jedná se především o umístění zrcadla u ubytovny, přikázaného
směru jízdy doprava u fojtství a umístění obytné zóny od bytovek. Ing. Štěpánka Řehová bude
ohledně tohoto tématu jednat s odborem dopravy na MěÚ Šumperk. Diskutovány byly i
přechody pro chodce na hlavní silnici, nicméně tyto jsou již ve vlastnictví Olomouckého
kraje.
Rovněž proběhla diskuze na téma třídění odpadu, navýšení poplatku za svoz odpadu od
roku 2019 či navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad. Starosta uvedl, že pokud budou
občané pečlivě třídit odpad, může být vratka obci za toho třídění vyšší a tím i nižší poplatek
za svoz odpadů. Výměna či umístění nových kontejnerů je řešena kontinuálně a dle potřeby.
Do těchto střípků ze zasedání zastupitelstva obce Branná není možné vepsat vše co bylo
řečeno, nicméně kompletní zápis ze zasedání zastupitelstvaje pro všechny občany
k nahlédnutí na obci.

Autorka článku: Ing. Štěpánka Řehová, členka zastupitelstva obce Branná

NAŠE “ŠKOLKA”

I když nás všichni znáte a vídáte na hřištích nebo na procházkách, rádi bychom se vám
představili. Jsme Dětská skupina zřízená obcí Branná a umístěná v přízemí budovy obecního
úřadu. V letošním školním roce 2018/2019 nás je celkem 12 dětí (10 místních a 2 dojíždějící
z Ostružné). Jsme smíšená dětská skupina věkového rozpětí 2 ¾ až 6 ½ roku. Starají se o nás
tři paní učitelky – p. uč. Petra VÁLEK KOCIÁNOVÁ, p. uč. Miloslava BUREŠOVÁ a p. uč.
Jarmila KLESTILOVÁ.
Naše dětská skupina spolupracuje také se Základní školou a Mateřskou školou Staré
Město. Děti, které jsou v daném školním roce předškoláci, jsou ze zákona povinni
navštěvovat státní mateřskou školu. ZŠ a MŠ ve Starém Městě nám vyšla vstříc a děti jsou
zapsané u nich ve školce, ale mají individuální vzdělávací plán a díky tomu mohou
navštěvovat naši dětskou skupinu. Jednou za tři měsíce absolvují ve školce ve Starém Městě
povinné „přezkoušení“. Skládá se z různých pracovních listů, úkolů a her. Během
vypracovávání úkolů paní učitelka sleduje správný úchop tužky nebo pastelky, pochopení
zadání, pečlivost a samostatné vypracovávání úkolů a v neposlední řadě i správou výslovnost.
Pak si děti chvíli pohrají a prozkoumávají hračky v jiné školce. Rodiče si převezmou
vyrozumění o provedeném „přezkoušení“, kde jsou napsaná případná doporučení a náprava
do dalšího „přezkoušení“, ale také, že je všechno v pořádku.
Jak u nás vypadá běžný den? Ráno si hrajeme, paní učitelka Petra s námi vyrábí,
kreslí, povídá si, zpíváme písničky a učíme se básničky, seznamuje nás v průběhu celého roku
podle ročního období se zvířátky, rostlinkami, tradicemi atd. Venku si hrajeme na hřišti s
míči, švihadly, chodíme na procházky, kde sledujeme rozmanitosti přírody v zahrádkách i na
okolních kopcích. Potom se moc těšíme na naše pány kuchaře nebo kuchařky, kteří nám vaří
výborné obědy a vždy si s námi chvíli popovídají. Po obědě jdeme odpočívat do peřin, kdy se
těšíme na pohádku a písničky, které nám paní učitelka zpívá. Po spinkání nás budí paní
učitelka Miluška nebo Jaruška. Po svačince si s námi zase povídají, hrají, pracují s
předškoláky na pracovních listech, aby nám usnadnily vstup do první třídy.
Také pro nás vymýšlí různé výlety nebo máme různá vystoupení. První větší
vystoupení bylo letos „Vítání občánků“ v obřadní síni obecního úřadu. Zazpívaly jsme pár
písniček a zarecitovaly básničky. Další vystoupení míváme na Mikuláše, my se sice všichni
těšíme, ale zároveň i trošku bojíme, jestli všechno dopadne, jak má. Zazpíváme a zarecitujeme
písničky a básničky s mikulášskou tematikou, vánoční písničkou rozsvítíme stromeček před
obecním úřadem a už se těšíme na Ježíška. To všechno sledují naši rodiče, sourozenci,
babičky a dědečci, ale třeba i kuchaři z Kolštejna. Před Vánocemi si pozveme do „školky“
rodiče, aby si s námi vyrobili nějakou vánoční výzdobu. Hrají nám u toho koledy,
ochutnáváme cukroví, kterého jsme všichni trošku přinesli a pokud už u nás byl Ježíšek, tak
se také pochlubíme, co nám přinesl. Je to takové příjemné předvánoční odpoledne. Ještě těsně
před Vánocemi jsme vystoupily na „Setkání starostů“ v obřadní síni obecního úřadu, kde jsem
sklidily velký potlesk a odnesly si sladkou odměnu, a protože nás viděla i paní místostarostka
z Ostružné, vystoupily jsme s naším pásmem i na Setkání důchodců v Ostružné. Pomohla nám

i naše kamarádka Natálka Řehová, která už chodí do školy, ale umí hrát na flétnu a učí se na
klávesy. Písničky se jí povedly a posluchači jí zatleskali.
A protože jaro už zavítalo i k nám do hor, chystáme se na velikonoční tvoření. Paní
učitelka zase vymyslí nějakou pěknou výzdobu a rodiče přijdou za námi do „školky“,
abychom si ji společně vyrobili a vyzdobili si své domečky nebo byty. Také nás bude čekat
krátké vystoupení na „Čarodějnicích“. Vezmeme si na sebe kostýmy, maminky nás namalují,
abychom byly pořádné čarodějnice nebo čarodějové. Paní učitelka nám dá košťátka a při
zpívání čarodějnických písniček zahájíme čarodějnické odpoledne. Bude se také blížit jeden
důležitý svátek, který slaví všechny maminky. My jim vyrobíme malý dáreček a nakreslíme
nějaký obrázek. Všechno to pěkně ozdobíme a s básničkou a velkou pusou předáme svým
maminkám.
I my děti se těšíme na svůj svátek, který slavíme 1. června. Také letos bude „Dětský
den“ v rámci tradičního kácení máje zaštiťovat dětská skupina s obecním úřadem,
dobrovolníky a hasiči. Budou nachystaná stanoviště s různými úkoly a ti, kteří projdou všemi
stanovišti, bude čekat malá odměna. Školní rok bychom rády zakončily vystoupením pro
rodiče, prarodiče a všechny přátelé. Bude nás čekat spousta písniček a básniček, které jsme se
naučily během celého roku.
To, že máme v Branné i sbor dobrovolných hasičů, všichni víme. Tito naši hasiči pro
nás uspořádali v hradním příkopu ukázku své práce. Slaňovali ze srázu do příkopu, ukázali
nám vybavení, vyzkoušely jsme si helmu, kabát a na konec také stříkání z hadice. Také jsme
jely autobusem na Ramzovou na stanici Horské služby. Tam na nás čekal pan Pavel Řeha,
který nám ukázal vybavení, jenž horští záchranáři používají při své práci. Vyzkoušely jsme si,
jaké to je, když někomu nasazují nafukovací dlahu, prozkoumaly vozidlo záchranářů a také se
svezly na horské čtyřkolce.
Nezdá se to, ale i my děti z Branné máme s paními učitelkami po celý rok co dělat .
Autorka článku: Petra Válek Kociánová, p. učitelka

Fotografie zveřejněna se souhlasem rodičů.

