Zpravodaj obce
Branky 2/2015

Hlavní hvězda hasičských oslav Ruda z Ostravy s realizačním týmem

Členové SDH Branky ve slavnostním

Den dětí v zámeckém parku
Fotbalová přípravka TJ Sokol Branky

Kateřina Jurajdová s kobylkou PS MISS VERSARY

Slet čarodějnic

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé, v sobotu 20. června fotbalisti
ukončí své účinkování ve třetí třídě zápasem v Ústí a
můžeme pak hodnotit, co jsme svými výsledky dosáhli
a zda-li toto očekávání bude hodnoceno pozitivně,
nebo negativně. Hráči si samozřejmě mohli vyzkoušet
jinou a hlavně vyšší úroveň a kvalitu těchto mančaftů.
Na druhou stranu se dá hrát s každým a potvrdil to i
výsledek se Semetínem, kde se nám jako prvním
podařilo sebrat body. Pohled na tabulku nahrává zase
těm kritikům, kteří tvrdí, že máme nejvyšší počet obdržených branek a i oddíly za
námi mají méně o téměř dvacet branek. Takže do budoucna máme co zlepšit a
zamyslet se nad chybami, kterých se musíme vyvarovat. Pokud nedojde
k reorganizaci okresních soutěží, měli bychom zůstat ve třetí třídě.
Dalším naším problémem bude časem generační obměna hráčů, protože z minulého
dorosteneckého kádru téměř nikdo nehraje. Považujeme proto za velice dobrý počin
začít s těmi nejmenšími dětmi z Branek a touto cestou děkujeme Martině a Davidovi
Hadašovým a dále Danovi Cahlíkovi a všem rodičům, kteří si našli cestu se svými
ratolestmi na fotbalové hřiště. Dále patří poděkování trenérům malých šachistů
pánům Václavu Hradilovi a Petrovi Poláškovi. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli společně s Kulturní komisí na pořádaní Pálení čarodějnic na konci dubna na
fotbalovém hřišti.
POZVÁNKA

Zveme všechny malé děti na Dětský den, který se uskuteční dne 27. června od 13.
hodin na hřišti TJ Sokol Branky, budou zde různé atrakce, projížďky na koních a
ukázky myslivosti.
za TJ SOKOL BRANKY Anton
Pastorek
TRUCKTRIAL

V motoristickém sportu reprezentuje naši obec řadu let Bronislav Ševčík, který se
pravidelně zúčastňuje s upravenou Pragou V3S mistrovství republiky v trucktrialu.
V minulých letech se mu podařilo domácí šampionát opanovat dvakrát a v letošním
roce si opět klade se svým spolujezdcem Oldřichem Vašutem ty nejvyšší cíle.
Branecká posádka APM racing teamu zatím se svým speciálem absolvovala tři
závody a je vidět, že to s návratem k mistrovským vavřínům myslí opravdu vážně.
První dubnový závod v Milovicích vyhráli systémem start – cíl a nejméně trestných
bodů obdrželi i ve druhém vítězném závodě v Mohelnici na konci května. Vysoko
nasazenou laťku bohužel branecká posádka kvůli technickým problémům neudržela
na závodech začátkem června v Jihlavě, ale i třetím místem prokázali svoje kvality a
do dalších závodů budou nastupovat v roli největších favoritů. Držme jim palce, aby
si královskou korunu ve třídě S3 mohli nasadit i po posledním závodě.

Slovo starosty
Vážení občané,
před námi jsou dva prázdninové měsíce, doba dovolených, ale největší investiční
akce letošního roku se v naší obci rozběhne právě v průběhu července a srpna.
Napodruhé se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu životní prostředí
na zateplení základní školy. V rámci tohoto projektu se fasáda budovy zateplí
polystyrenem, budou vyměněna okna, dveře a provedeny další související práce
( hromosvody, svody dešťové vody, zemní práce ). Investici za 3 382 696,- Kč vč.
DPH bude provádět firma aostav s.r.o. z Valašského Meziříčí, která v zadávacím
řízení podala nejnižší nabídku.
V současné době je dokončena první etapa revitalizace zámeckého parku,
nebezpečné stromy jsou pokáceny, ostatní zajištěny vazbami, ošetřeny a zbaveny
jmelí, kolem plotu je realizována výsadba nových keřů. Zámecký park je po
několika desítkách let otevřen pro veřejnost, a proto je také nezbytné dokončit jeho
oživení. Opravit plot, doplnit mobiliář, zprůchodnit cestu a najít pro park další
využití, aby byl v nejvyšší možné míře využíván domácími občany i turisty. Jak jste
jistě zaznamenali, pustili jsme se i do renovace části parku s rybníkem, kromě
zpevnění hráze, nového zábradlí a cesty byla kompletně obnovena také
elektroinstalace v promítací kabině.
Během prázdninových měsíců proběhne i úprava veřejného prostranství kolem
Kříže, přibude tu chodníček se zábradlím, posezení, osvětlení, budou odstraněny
staré výsadby stromů a keřů a nahrazeny novými. Na realizaci tohoto projektu jsme
získali finanční dotaci ze Zlínského kraje, stejný dárce nám přispěl i na opravu
dalších oken v zámku.
V rámci předcházení povodňovým škodám realizovalo Povodí Moravy ve středu
obce dlouhodobě urgovanou opravu opěrné zdi. Tato akce proběhla bez finanční
spoluúčasti obce a je jenom škoda, že zároveň nebyl odvezen nabagrovaný
sediment.
Červnové zastupitelstvo rozhodlo o demolici budovy bývalé dětské
psychiatrické léčebny. V minulých letech jsem psal o našich snahách využít tento
objekt jako domov důchodců, popř. o přebudování na byty, zvažovali jsme i prodej.
Varianta domova důchodců vzala zasvé negativním postojem Kraje k provoznímu
financování takovéhoto zařízení v naší obci, samotné vybudování nějakého
sociálního ústavu nebo malometrážních bytů naráží na finanční možnosti obce ( a to
i s možnou dotací ), u prodeje bychom ztratili kontrolu nad dalším využitím,
demolice se tak jeví jako logický krok. Uvolněný prostor nabídne obci novou šanci
na jeho využití tak, aby sloužil občanům a zároveň přispěl ke zlepšení vzhledu
středu obce, jehož přirozenými dominantami se opět mohou stát zámek a kostel.
Závěrem svého příspěvku děkuji všem organizátorům akcí, které se konaly
v minulých měsících na našich veřejných prostranstvích za jejich aktivitu, bez které
bychom jen těžko realizovali náš společenský a kulturní život. Jedinou odměnou jim
za spoustu investovaného času a úsilí tak zůstavá jen Vaše účast na těchto akcích.
Přeji Vám krásné a slunečné léto, pohodovou dovolenou a dětem úžasné
prázdniny.
František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 18. 6. 2015
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané p.Pastorkem.
2. Plnění rozpočtu za období 01 - 05/2015.
3. Měsíční odměnu pro uvolněného starostu.
4. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2014, který byl schválen
členskou schůzí svazku 28. 4. 2015.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Pavla Sedláčková
Ověřovatele zápisu: Zdeněk Marek, Petr Menšík
Zapisovatel: Anton Pastorek
2. Program ZO včetně doplňujícího bodu č. 10 a) Projednání vyhlášky o ochraně nočního
klidu a regulaci hlučných činností a doplňujícího bodu č. 11 a) Schválení smlouvy o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2014 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2014 bez výhrad.
4. Měsíční odměny poskytované členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb., ve znění pozdějších předpisů s platností od 1. 7. 2015.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2015.
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č.1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem.
7. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 2/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci
hlučných činností.
8. Nařízení obce Branky č. 1/2015, kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje.
9. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na
opravu oken zámku.
10. Demolici budovy bývalé Dětské psychiatrické léčebny.
11. Komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Rozšíření systému separace BRO v obci
Branky“ a to ve složení:
členové: Bazalková Dáša
náhradníci: Havran Josef
Menšík Petr
Mgr. Svoboda František
Pastorek Anton
12. Členky Výboru sboru pro občanské záležitosti: paní Jaroslava Filipová, paní Pavla
Palová,
paní Věra Moslerová.

Žádáme občany, kteří nemají uhrazené poplatky za komunální odpad, ať je
zaplatí v kanceláři OÚ Branky.

Sport
V úterý 7. dubna 2015 uspořádali dobrovolníci z řad TJ SOKOL BRANKY
zahajovací fotbalový trénink pro místní děti.
Zájem byl překvapivě velký a nadšení malé fotbalisty doposud neopustilo.
Každé úterý od 17 hodin trénuje na místním fotbalovém hřišti průměrně 27 dětí
rozdělených do dvou skupin. Mladší přípravku tvoří děti ve věku 2 – 6 let
v průměrném počtu 12 dětí. Starší přípravka trénuje děti ve věku 7 – 14 let v počtu
zhruba 15 dětí. V obou skupinách početně převládají děvčata nad chlapci. Trénink
spočívá v rozcvičení, technice a práci s míčem, seznámení se základními pojmy a
pravidly fotbalu, závěrečném strečinku a nedílnou součástí je i následný úklid
sportovních pomůcek. Forma tréninku je hravá. Hlavním záměrem je pohyb dětí na
čerstvém vzduchu a v kolektivu kamarádů.
Podzim 2015 a jaro 2016 věnujeme opět tréninku a uspořádání přátelských
zápasů s malými fotbalisty z okolních obcí. Pokud zájem malých fotbalistů vydrží,
plánujeme
oficiální
přihlášení
do
soutěže
od
podzimu
2016.
Martina Hadašová
ŠACHISTA Z BRANEK OBSADIL 4. MÍSTO NA MISTROVSTVÍ
MLÁDEŽE VALAŠSKA.
Vážení příznivci královského šachu,
v sobotu 18. 4. 2015 vyvrcholil již 14. ročník šachového turnaje 1. VASTO Tour. Zajímavostí
ročníku turnaje bylo i konání VIII. MISTROVSTVÍ MLÁDEŽE VALAŠSKA. Tím byla
sezóna zpestřena. V úvodu bych chtěl poděkovat gen. sponzorovi, stavební společnosti 1.
VASTO spol. s r.o., která podporou dává možnost rozvíjet šachové umění již od mládí.
V ročníku 2014/2015 přestoupili naši hráči do vyšší a náročnější kategorie od 14 do 16 let.
Z celkového počtu 33 hráčů náš oddíl reprezentovali Jiří Feix a Ladislav Polášek. Celá soutěž
začala v KD ve vzdálené Francově Lhotě. Tam se nám moc nedařilo, ale přišla další část
hraná v SVČ Domeček ve Valašském Meziříčí a třetí část v ZŠ v Jablůnka. Zde se začal
rýsovat první úspěch. V průběžném hodnocení před posledním kolem se totiž náš hráč
pohyboval na slušném 6. místě. Boje byly ve všech turnajích a kolech velmi vyrovnané, což
potvrdila závěrečná soutěž, která se konala
v KD ve Valašské Bystřici. V posledním kole
celého klání patřil náš hráč mezi 5 potenciálních vítězů celého mistrovství! Ovšem při
poslední hře rozhodla zkušenost staršího protihráče, a tak jsme se nakonec museli uspokojit
až se 4. místem, za které děkujeme našemu mladému talentu Jirkovi Feixovi a 14. místu
Ladislavu Poláškovi.
I přes rozmrzelost nad „bramborovou medaili“ obdržel Jirka menší pohár a věcnou cenu (viz
obrázek).
Osobně si myslím, že jsme byli zdatnými soupeři silným týmům z TJ Zbrojovky Vsetín, TJ
Sokol Hošťálková nebo TJ Valašskému Meziříčí, ale i hráčům ze západního Slovenska. Naši
hráči potvrdili, že v nastávající sezóně je nutné s nimi počítat.
Na tomto místě bych rád k řadě úspěchů přidal i to, že pan Radek Holman hrající za TJ Sokol
Branky výborně trénuje šachisty v ZŠ Salvátor ve Valašském Meziříčí. Jeho malý šachový
svěřenec Tomáš Kabeláč z TJ Valašské Meziříčí byl mistrem mládeže a vítězem turnaje
v kategorii do 10 let. To obojí podtrhuje, jak i v dnešní době je šachová hra v naší obci
kvalitní. Proto mi na závěr dovolte oslovit Vás, zejména rodiče, k přivedení svých ratolestí na
trénink královské hry. Stejně jako Jirka, tak každý další nový zájemce může navštívit v úterý
naši ZŠ, kde pod taktovkou skvělého a obětavého trenéra pana Václava Hradila vyrůstají další
šachové naděje.
Petr Polášek

130. sezóna Braneckých hasičů
Celé jarní období mělo velice hektický průběh. Termín oslav se blížil, a tak bylo
třeba zabrat a pokusit se dotáhnout rekonstrukci zbrojnice co možná nejblíže cílovému stavu.
Po dokončení lité podlahy ve zbrojnici nastoupili naši šikovní členové a přehradili část garáže
u sociálního zařízení stěnou, čímž vytvořili šatnu. Dále vymalovali kuchyňku a společenskou
místnost, opravili rozdrolenou podlahu za vchodovými dveřmi a ošetřili schody nátěrem na
betonové podlahy. Mezitím byl do klubovny dodán nový nábytek – stoly, židle, skříně a
poličky. Také byly vyměněny okapy a svody. Vyzískaný materiál jsme použili na opravu
okapů na promítárně a záchodcích v letním kině.
Konec května se přiblížil a s ním i tradiční Kácení Máje, které se konalo 30. 5. v areálu
letního kina. Celodenní pěkné počasí a připravený program poněkud narušila odpolední
bouřka. Průtrž mračen a hodinové zpoždění odradilo některé návštěvníky, a tak se oblíbená
scénka i kácení konalo před prořídlým hledištěm. Další průběh akce už nebyl narušen žádným
překvapením, a tak návštěvníci, pod taktovkou DJ Lubánka, juchali až do svítání.
Týden na to, v sobotu 6. června, došlo na největší akci Braneckých hasičů v tomto roce, ke
které směřovaly veškeré předešlé měsíce příprav, vyřizování, zařizování, domlouvání a
shánění. Oslavy 130. výročí založení našeho sboru jsme zahájili v 9:00 budíčkem obce
požární sirénou. Po prohlídce zbrojnice, malém pohoštění a dostavení se dostatečného počtu
hasičů s prapory
z okolí, jsme se před 10. hodinou vydali průvodem do kostela na mši
svatou. Tu sloužil otec Jan. Po mši jsem se sešikovali u kostela a vydali se na místní hřbitov,
kde byl u kříže, za tónů státní hymny, položen věnec. Následoval pochod kolem obce do
mateřské školy na slavnostní schůzi. Zde byly v několikastránkové zprávě shrnuty celé 130.
leté dějiny sboru. Také byly předány stužky a medaile členům, kteří se dlouhodobě zasluhují
svou činností za růst a fungování sboru. Následovala přátelská diskuze a slavnostní oběd.
Když se přiblížila 14. hodina, seřadili jsme se, tento den už naposledy, do pochodového
útvaru a vydali se, za doprovodu dechové hudby, na průvod do letního kina. Kolem 15.
hodiny došlo k oficiálnímu zahájení, nejprve z úst starosty sboru bratra Petružely, na něj
navázal starosta obce František Svoboda. V půl čtvrté nastoupil na pódium Valašský silák
Zdeněk Knedla alias Železný Zekon. Po krátké pauze na občerstvení přišel na řadu další bod
programu a to ukázka práce rychlé záchranné služby. Čas mezi jednotlivým body programu
mohli návštěvníci využít například k občerstvení, prohlídce výbavy cisterny HZS Zlínského
kraje, procházku obnoveným zámeckým parkem nebo se nechat vytáhnout jeřábem do více
než 60 metrové výšky ve vyhlídkové plošině. Po sedmé večerní se objevil s kajtrou a Startkou
za uchem na pódiu zaplněného letního kina hlavní tahoun oslav – Ruda z Ostravy. Umělec
přivedl lidi do varu několikahodinovým vystoupením plným skečů, soutěží, písniček a vtipů.
Nechyběla ani autogramiáda a focení s fanoušky. Poté se Ruda přesunul na hráz rybníka, kde
pro něj hasiči připravili „pořádnou proudnicu“. Po zkropení všech přihlížejících se rozhodl, že
přepluje rybník na kusu polystyrénu. Pokus se však nevydařil, a tak si vyzkoušel pocity
závodníků na Braneckém kačeru. Celý program oslav uzavírala skupina Kalibra, která
servírovala české, slovenské i zahraniční hity všem přítomným do brzkých ranních hodin.
V následujících letních měsících chystáme alespoň jednu hasičskou akci. Dále bude omlazeno
naše soutěžní družstvo (dovršením 15 let věku u zájemců), které po nezbytné průpravě začne
sbírat zkušenosti na soutěžích a snad i nějaký pohár přibude na poličku v klubovně.
Slovo starosty SDH: Tímto bych chtěl osobně poděkovat všem členům i nečlenům, kteří se,
byť i nepatrně, podíleli na rekonstrukci zbrojnice nebo pořádání výše zmíněných akcí. Také
bych chtěl poděkovat našim rodinám, které nám náš hasičský koníček trpí a podporují nás.
Dále děkuji, jménem celého sboru, zastupitelstvu obce Branky a Zlínskému kraji za přidělené
dotace, bez kterých by se konal a byl vybudován pouze malý zlomek toho, co jste mohli
vidět.

Základní škola
S blížícím se koncem školního roku se
ohlédneme o pár měsíců zpět, na začátek
letošního jara. Den Země jsme oslavili
přímo symbolicky, a to sázením stromků, přesněji řečeno se někteří naši žáci na
vysazování podíleli. Všichni jsme sledovali celý postup sázení od vyhloubení jámy,
až po odborný úvaz mladého stromečku. To vše probíhalo v místním parku, kde
jsme také poznávali jarní květiny. Po obědě jsme měli na hřišti u školy druhou část
Broučí olympiády (první část proběhla dopoledne ve třídách). Naši žáci také rádi
malují a paní učitelky, které vyučují výtvarnou výchovu, reagují na různé vyhlášené
soutěže. Úspěchem je 12. místo Adama Hrabovského ze čtvrtého ročníku
v celostátní soutěži s ekologickou tematikou Unese Země naše kroky? Do soutěže
s dopravní tematikou, kterou vyhlásila komise BESIP, jsme odeslali 16 prací.
Opravdu velkým úspěchem je v konkurenci městských i okolních škol 1. místo naší
žákyně Nicol Navrátilové z pátého ročníku! Naši starší žáci se zapojili také do
Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež, jejímž organizátorem na
celosvětové úrovni je Světová poštovní unie. Letošní téma znělo: Popiš svět, ve
kterém bys chtěl vyrůstat. V rámci celoročního projektu Recyklohraní se žáci 2. a 3.
ročníku zapojili do výtvarného zpracování tématu Světlo a namalovali
elektrospotřebiče.
V květnu jsme jako každý rok pozvali na besídku naše maminky, aspoň
symbolicky mohly děti svým maminkám poděkovat za jejich starost a péči, kterou
jim celoročně věnují. V polovině května oslavili naši prvňáčci vstup mezi čtenáře
slavnostním slibem a pasováním na rytíře řádu čtenářského. Tento slavnostní akt je
spojen s úžasnou zábavou, o kterou se i letos postaral ilustrátor Adolf Dudek.
V tomto měsíci jsme absolvovali i výukový program v Muzeu ve Valašském
Meziříčí. Jmenoval se Včely, včelky, včeličky. Děti se měly možnost seznámit
s velmi zajímavým společenstvím a poznat jeho organizaci. Odborný výklad jim
poskytl člen včelařského spolku pan Rosa. Zároveň jsme shlédli i komentovanou
výstavu Hmyzí společenství s živými exempláři z hmyzí říše.
Z červnových akcí: Mezinárodní den dětí jsme oslavili v klubu deskových her
Vrtule ve Valašském Meziříčí a navštívili jsme také strašidla a zvířátka ve Středisku
volného času. Školní výlet v ostravském Miniuni a Moravskoslezském hradu se
dětem líbil, počasí vydrželo, kapesné bylo utraceno většinou do poslední korunky,
takže na zpáteční cestě panovala všeobecná spokojenost. Poučnou a současně
zábavnou akcí byl projekt Evropský den organizovaný paní Petrou Plachtanski.
Páteční dopoledne
v místním Safari klubu bylo vyhraženo pro děti mateřské
školy a žáky základní školy pod názvem Do Evropy s Bolkem a Lolkem. Jak již
napovídá název, děti se zábavnou formou seznámily především s polskou kulturou a
jazykem, ale měly možnost si vyzkoušet i úroveň svých znalostí o ostatních
evropských státech.

A protože se na naší škole věnuje značná pozornost ekologii, rádi jsme přijali po
několika letech nabídku programu s touto tematikou. Interaktivní program Tonda
Obal na cestách naučí a poučí děti MŠ a ZŠ, jak třídit odpad. To bude poslední akce
těsně před koncem školního roku, který bude z organizačních důvodů o dva dny
dříve.
V této souvislosti bych ráda poděkovala firmě Kartonáž, která nám již léta dvakrát
do roka pomáhala se školním sběrem. Poděkování patří firmě Agrotech Poličná za
finanční dar. Jeho část jsme věnovali na pořízení videovrátného. Toto zařízení
zlepšilo zabezpečení naší školy. Za ochotu při vedení kroužků děkuji paní Marii
Šandorové, paní Věře Slámové i panu Václavu Hradilovi.
Končí školní rok, všichni už se těší na prázdniny. Žákům, které čeká po dvou
měsících volna změna v podobě nové školy, přejeme hodně úspěchů, nové
kamarády a spokojenost v nových kolektivech. Letos končí docházku v 5. ročníku
naší školy tito žáci: Natálie Michlíková, Hana Vachovcová, Nicol Navrátilová,
Veronika Fabíková, Matěj Gerla a Roman Gino
Ševčík.
Příjemnou dovolenou a načerpání nových sil
přeji všem pedagogickým i správním
zaměstnancům mateřské a základní školy a
děkuji jim za spolupráci. Zvláště pak své
dlouholeté kolegyni Emílii Zabrucké, se kterou
jsme společně do zdejší školy nastupovaly. Přeji
jí na novém pracovišti mnoho úspěchů. I pro
mne je tento školní rok zde v Brankách
poslední. Chtěla bych poděkovat za vstřícnost a
spolupráci zaměstnancům obecního úřadu,
hlavně pak panu starostovi, který jako pedagog
a bývalý ředitel má o této práci velké povědomí.
Děkuji za spolupráci rodičům, žákům přeji
krásné prázdniny a novému vedení hodně úspěchů.
S pozdravem Mgr. Alena Barošová

70. výročí osvobození Československa
K 70. výročí ukončení 2. světové války zorganizovaly obce Oznice, Poličná,
Jarcová a Branky společné setkání občanů u partyzánského bunkru v katastru obce
Oznice. Sraz braneckých účastníků byl naplánován na 12:30 u budovy obecního
úřadu. Několik minut po půl vyráželo k Oznici kolem dvaceti zájemců, naše řady
však postupně houstly a na místo setkání dorazilo ať už po svých, autem nebo
koňmo více než šedesát brančanů. U partyzánského bunkru se konal pietní akt
během něhož zazněl projev starosty Oznice Martina Gerži a předsedy Svazu
bojovníků za svobodu Ing. Aloise Martínka. V blízkosti bunkru bylo pro znavené
turisty připraveno posezení i vítané občerstvení. Všichni organizátoři byli velmi
příjemně zaskočeni nebývalým zájmem občanů ze všech obcí a do budoucna plánují
podobnou akci k připomenutí založení Československa u památníku T.G. Masaryka
nad Poličnou.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Vážení přátelé a příznivci,
po úspěšné revitalizaci zámeckého parku již proběhlo několik akcí, které bychom rádi
v tomto článečku shrnuli a také poděkovali našim kolegům z jiných spolků a sdružení v naší
obci a samozřejmě samotné obci za podporu.
16. května jsme si udělali výlet na Květnou slavnost do Lešné, abychom načerpali
inspiraci k nám. Možnost cestování byla různá. Někteří sportovně založení vytáhli po zimě
kola a ostatní vyrazili pohodlnějším prostředkem na čtyřech kolech. Počasí nám přálo a
komentovaná prohlídka parku byla velikou inspirací, kterou určitě využijeme v dalších akcích
u nás v parku. Během odpoledne byla přichystána skupina Bačovců s vystoupením a v zámku
byly připraveny workshopy. Krásné odpoledne se všem návštěvníkům muselo určitě líbit.
Další akce již byla v Braneckém parku. Byl to dětský den, který pořádala kulturní komise.
Spolek pro všechny zájemce, jak velké tak malé, připravil pocitový chodníček, koutek
s živými zvířátky, kde jsme měli papouška, želvu, kuřátka, kačenky, kozičky a poznávačku
kytiček a nerostů. Účast byla veliká a nálada skvělá. 6. června měli naši hasiči slavnostní
výročí 130. let a my jsme slavnostně otevřeli po revitalizaci náš zámecký park, aby všichni
občané i z okolních dědin věděli, že mohou přijít načerpat do našeho parku energii a
odpočinout si třeba s dětmi nebo staršími rodiči od shonu každodenního života. Bylo
připraveno občerstvení v podobě domácích zákusků a výborná kávička z FairTrade od Safari
klubu. Na zábavu bylo připraveno pískohraní, pletení z papíru, malování na obličej a různé
malé Envi hry.
Poslední akcí tohoto čtvrtletí byl Evropský den, na kterém jsme se podíleli se Safari
klubem. Bylo nachystáno speciální Polsko-české občerstvení, které jak věříme, všem
chutnalo, dále bylo přichystáno skvělé vystoupení od skupiny Oileán, KUBUKU, úžasná
světelná show skupiny Histerky, ohňová show skupin Duo Mistery a O-Pal a v neposlední
řadě stezka odvahy s živými strašidly. Po celou dobu akce a obzvlášť večer nám zajišťoval
hudební doprovod a diskotéku DJ Dežo.
Během léta plánujeme nějaké brigády v parku, aby i nadále se park zkrášloval a
zdokonaloval. Samozřejmě budou i kulturní zážitky, na které všechny srdečně zveme.
Nakonec všem přejeme krásné a poklidné prázdniny a budeme doufat, že se s Vámi
uvidíme během nich na nějaké akci nebo brigádě.
Pavla Marková

Westernové závody
Kateřina Jurajdová v letošním roce osedlala novou kobylku PS Miss Versary
zkráceně Veru, která jezdí první rok a zdá se, že by mohla navázat na úspěchy koně
Sandyho. S ním Katka soutěží už 7 let.
V dubnu jela v Čeladné Vera s Katkou v sedle svůj úplně první závod. Zvítězila
v jízdě kolem tyčí a v jízdě kolem barelů byla třetí. Sandy jel v závodech mládeže
s jezdkyní Monikou Řehákovou z Krhové, oba závody, barely i tyče, vyhráli.
30. a 31. května se konaly závody v Mitrově u Brna, kde Katka se Sandym obsadila
třetí místo v nahánění dobytka. V závodech mládeže sedlala Sandyho Monika
Řeháková a obsadila první místo v tyčích a druhé v barelech.
20. června startovali oba Katčini koně na westernových závodech v Rajnochovicích.
Kateřina s Verou obsadila v konkurenci 37 jezdců druhé místo v tyčích a páté
v barelech. V závodech mládeže jela se Sandym Monika a vybojovala první místo
v tyčích a druhé v barelech. Na Sandym se zúčastnila závodu Trail mládeže i
Kateřina Konvičná z Poličné a obsadila páté místo.
Mnoho úspěchů do
budoucna!

Safari klub - Evropský den
Kdo se v pátek 19.6 nechal odradit ranním deštěm a zaváhal s návštěvou
braneckého zámeckého parku, přišel o opravdu velkolepou večerní
podívanou. Do naší vísky opět zavítali naši polští přátelé, Grupa ogniowa Opal a společně s místním Safari klubem a dalšími partnery připravili nejen
dětem
mnoho
skvělých
zážitků.
Přestože dopolední program pro školu a školku byl z důvodu deště přesunut
do vnitřních prostor, bylo celé dopoledne pro všechny o zábavu opravdu
postaráno. Děti s našimi přáteli stavěly z kostek Eifellovu věž, učily se o
národních jídlech a platidlech v různých evropských zemích, stavěly puzzle
Evropy, luštily křížovky a nebo se s klaunem Rambajsem učily polská
slovíčka při současné hře na djembe bubínky a tvarování balónků.
Zapůjčeny jsme měli také hry z klubu deskových her Vrtule - Twister a
malování podle zrcadla, které si děti mohly také užít při současné asistenci
polských dobrovolníků.
Večerní program pak byl otevřen celé komunitě a v kulturní části parku se
sešly jak děti i se svými rodiči tak i dobrovolníci participující na organizaci a
další publikum. Ač večerní program začal trochu nejistě neb nám na
poslední chvíli vypadl moderátor, s vystoupením bubenického kurzu
Kubuku snad již nikdo nepochyboval, že bude ten večer o zábavu dobře
postaráno. A takovou originální, krásnou světelnou show, o kterou se
postaraly mladé Histerky z Rožnova, Branky rozhodně ještě nezažily!
Následné velkolepé ohnivé vystoupení nám pak obohatili i noví „ohnivci“. K
vidění byla nově například lehká akrobacie s ohněm v podání Terezky a
Michala (Duo Mistera z Ostravy). Také, do vystoupení se tentokrát nově
přidali už i někteří (dokonce i úplně malí), členové Safari klubu, kteří s
ohněm trénují teprve pár měsíců a bylo to jejich úplně první vystoupení s
ohněm vůbec. Začínající žongléři ze Safari klubu tak současně ukončili
první ročník kurzu žonglování
s ohněm, který v tomto školním roce
vedl polský dobrovolník Krzysztof. Přestože se však Krzysztof s koncem
školního roku vrací zpět do Polska, hodlá Safari klub
v tomto krásném
řemesle i jeho výuce v komunitě pokračovat, učit se dál svépomocí a zvát si
hostující lektory.
Pokud byste tedy měli zájem přidat se k nám a vyzkoušet si točení s
poikami, kontaktní tyčí či vějíři, neváhejte nás kontaktovat přímo v
prostorách klubu, mailem (petra.plachtanski@seznam.cz nebo na telefonu:
725 280 909). Pro příští školní rok kromě pravidelných tréningů pro děti i
dospělé připravujeme i několik otevřených žonglérsko-bubenických
mezinárodních setkání, kde si bude moci tato krásná umění vyzkoušet úplně
každý.
Petra Płachtański

Mateřská škola
Je tady červen, poslední měsíc školního roku a v naší školičce se stále něco děje
☺
5. června děti vyrazily po barevných fáborcích na „Cestu za pokladem“. Děti plnily
drobné úkoly a po zdárném splnění se dozvěděly, kudy mají pokračovat v cestě. Ta
je zavedla přes místní park až na naši školní zahradu, kde bystří badatelé poklad
objevili (truhlici malých dárečků ke Dni dětí).
11. června se uskutečnilo Zábavné odpoledne s klaunem Tarabou k oslavě Dne
dětí. Program se konal na školní zahradě. Klaun dětem vykouzlil úsměv na tváři a na
přání každého z dětí jim z balónku „nakroutil“ od kytičky až po červíka, prostě na
co si vzpomněly. Odpoledne bylo zakončeno opékáním špekáčků.
Na školní výlet jsme se vydali za indiány a kovboji na Ranč Všemina. Už při
vysedání z autobusu každého z nás vítali naši průvodci celým dnem: Calamity Jane,
Indián Scott a mexičan Joe. Děti si prohlédly ranč, vyzkoušely si střelbu z luku, hod
podkovou, chytání do lasa, a také se projely na koni. Pro děti to byl pěkný zážitek.
V pátek 19. 6. jsme se společně se ZŠ zúčastnili dopoledního programu
„Evropský den s Lolkem a Bolkem“, který pořádal Safari klub.
V předposledním týdnu školky se něco děti dozví o třídění odpadu
v EKOprogramu „Tonda Obal na cestách“. A také nás čeká rozloučení
s předškoláky opět formou nocování v MŠ. Letos v pirátském duchu, takže se
vydáme na společnou „Noční plavbu“. Z přístavu vyplouváme ve čtvrtek 25. 6. Na
závěr dne děti dostanou malé upomínkové dárky na Mateřskou školu v Brankách.
V sobotu 27. 6. společně s našimi dětmi přivítáme nové občánky Branek na
Obecním úřadě.
A na závěr už jen poděkování všem zaměstnancům naší mateřské školy za
vynaložené úsilí při práci a rodičům dětí za skvělou spolupráci.
Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy hodně sluníčka a pěkných
prázdninových zážitků s vašimi dětmi.
V září se na Vás opět těšíme!
za kolektiv učitelek Nikol Perutková

Kultura

Společenská rubrika
Narozené děti
Duben
Lukáš Chocholatý, Elen Marková
Květen
Tomáš Kostelanský
Červen
Tobiáš Jakeš, Matyas Vidlička

Sňatky
28. 3. Petra a Miroslav Jakešovi (Kolínková)
2. 5. Zuzana a Pavel Gardianovi (Hadašová)
6. 6. Veronika a Michal Jaroňovi (Mořkovská)
13. 6. Markéta a Dalibor Tučkovi (Michálková)
Jubilanti
duben
Kunetková Marie
Čepica František
Běhalová Jarmila
Včelařík Josef
Holý Milan
Marková Antonie
Gardianová Anna
Talaš Miroslav
Talašová Marie

60
60
94
50
50
80
55
84
82

červen
Hadašová Ludmila
Marek Bedřich
Sotolář Petr

90
90
70

květen
Štveráková Jana
Marek Ladislav
Bátrlová Anna
Pastorek Anton
Staňková Jana
Štveráková Emilie
Ondrejka Emil
Mikušíková Dagmar

Úmrtí
8. května zemřel Dimitrij Zmijarov ve věku 78 let.

60
65
75
55
75
83
81
55

29. 3. kulturní komise a Český svaz žen uspořádali Velikonoční odpoledne pro děti
a dospělé. V prostorách MŠ byl bohatý výběr rukodělných a originálních výrobků,
sýry domácí výroby, perníčky a děti se naučily plést tatary. Český svaz žen se
postaral o občerstvení s bohatým výběrem zákusků a k poslechu zahrál a zazpíval
místní harmonikář pan Jaromír Foltýn.
12. 4. se konalo již tradiční Otevírání studánek. Členky kulturní komise se postaraly
o zpestření cesty a to soutěžemi o sladké odměny. Otevřeli jsme pramen studánky
klíčem a pěknou básničkou a na zpáteční cestu jsme se posilnili na ohni opečeným
špekáčkem.
30. 4. členky kulturní komise a TJ Sokol Branky pořádali pro čarodějnickou havěť
,,SLET ČARODĚJNIC‘‘, při kterém vzlétl roj čarodějnic nad Brankami s přistáním
na místním fotbalovém hřišti. Pro malé čarodějnice byly přichystány různé soutěže o
sladkou odměnu. Nechyběla ani soutěž o nejoriginálnější čarodějnici, malování na
obličej a ohnivou show předvedli hosté z Polska. Oheň byl tím správným způsobem,
jak se zbavit nečistých sil.
Koncem dubna postavili místní hasiči májku v areálu bývalého letního kina a
v sobotu 30. 5. odpoledne proběhl Dětský den, při kterém členové Sboru
dobrovolných hasičů májku skáceli. Členky kulturní komise a Spolek pro obnovu
zámeckého parku pro děti připravily různé soutěže a za splněné úkoly byli soutěžící
odměněni sladkostmi. K pobavení nechyběl oblíbený skákací hrad, trampolína,
malování na obličej, crazy účesy, mini ZOO, střelba ze vzduchovky, kladka a
opékání špekáčků. Velký dík patří i panu Bartošovi za povoz s koňmi a panu
Papežovi za ukázku mysliveckých trofejí. I přes nepřízeň počasí jsme celou akci
dotáhli až do konce. Celým odpolednem provázel DJ Luboš Havran, s jehož mixem
jsme se protančili až do rána. Členky kulturní komise děkují všem, kdo se podíleli
na přípravách a sponzorům za přispění na tuto akci: Jaroslavu Markovi, Kartonáži
Švidrnoch, Ladislavu Kristkovi, Luboši Chromčákovi, manželům Kreuzovým, Petru
Horníkovi, Jaroslavu Sedláčkovi, Petru Menšíkovi, manželům Svobodovým,
Marcelu Hulíkovi, Květoslavě Žurkové, Stanislavu Šurinovi, Zdeňku Včelaříkovi,
Věře Slámové, manželům Kašíkovým (čp.230), Josefu Reisskupovi, Petru
Václavíkovi, Rostislavu Rýdlovi, manželům Ševčíkovým, Pavlu Gardiánovi, Jiřímu
Palovi, Miloši Hadašovi, Ladislavu Staňkovi a Rudolfu Petruželovi.)
13. 6. v areálu firmy Kartonáž Švidrnoch předvedly děti svou odvahu a šikovnost při
jízdě na kole. Kulturní komise děkuje za možnost uskutečnit tuto akci, i za ceny pro
výherce. V kategorii starších závodníků zvítězil Tomáš Pala, na druhém místě
Radka Bartošová a třetí Štěpánka Šandorová. Mezi mladšími zvítězil Mirek Pala,
druhý byl Tomáš Mlýnek a třetí Jindra Novotný. Z nejmenších závodníků zvítězila
Sára Švidrnochová, druhé místo vybojoval Danek Cahlík a třetí Marek Machala.
Členky kulturní komise Vám všem přejí příjemnou dovolenou a dětem krásné
prázdniny.
Věra Slámová

