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HRÁTKY S ČERTY

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

DEN STROMŮ

POHÁROVÁ SOUTĚŽ V PODHRADNÍ LHOTĚ
Zleva: P. Spichal, D. Ševčík, M. Šumšala, R. Hartmann,
M. Šťastný, R. Reisskup, L. Menšík

VÁNOČNÍ JARMARK

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Informace ke zrušení pobočky České pošty
Na konci listopadu dostalo vedení obce od státního podniku Česká pošta na
srozuměnou, že místní pobočka České pošty ukončí k 30. 4. 2016 svoji činnost.
Poštovní služby pro občany mají pokračovat v téměř stejném rozsahu
prostřednictvím služby Pošta Partner. Tento systém už v některých obcích funguje
( např. Růžďka ) a občané jsou s ním dle slov pracovníků České pošty s.p. spokojeni.
Já se však nemohu ubránit dojmu, že státní podnik Česká pošta si chce tímto krokem
především vylepšit své hospodaření na úkor obcí, pokud ty se rozhodnou, že budou
Poštu Partnera provozovat. Obec totiž přijde o příjem z nájmu, ponese náklady na
vytápění, elektřinu, údržbu, úklid a především zvýšené mzdové náklady.
Pošty Partnera se však může ujmout i podnikající fyzická osoba nebo prodejna
Jednoty.
Z nového uspořádání „pošty“ mohou mít občané užitek, protože se pravděpodobně
rozšíří otevírací doba. Situace je zatím v jednání a definitivně není o tom, kdo bude
službu Pošta Partner provozovat, ještě rozhodnuto.

Pozvánka na valnou hromadu členů honebního společenstva
Starosta HS svolává Valnou hromadu členů HS Branky - Poličná - Juřinka na pátek
22. 1. 2016 do Mateřské školy v Brankách. Začátek je stanoven na 18.00 hodin.
Program:
1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele
3. Kontrola usnesení z minulé VH
4. Zpráva o hospodaření a činnosti HS na rok 2015
5. Použití finančních prostředků z nájmu honitby
6. Zpráva mysliveckého hospodáře MS Branky – Poličná
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Marek Josef, starosta HS

Poplatky na rok 2016
Poplatek za psa 100, -Kč, za každého dalšího 150,-Kč, do 31. 3. 2016
Poplatek za stočné 540,-Kč za osobu, do 31. 3. 2016
Poplatek za komunální odpad 400,- Kč za osobu
PYTLOVÝ SBĚR PLASTŮ ZA PROSINEC PROBĚHNE 7. LEDNA
Zpravodaj vydává Obecní úřad v brankách. Povoleno OkÚ Vsetín
referát kultury č. MK ČR E 13272.
Písemné příspěvky posílejte na OÚ Branky,
Redakční kolektiv: M. Včelaříková
Zpravodaj vychází čtvrtletně, zdarma
P. Sedláčková, J. Oleš

S lovo starosty
staros ty
Vážení občané,
končí první rok současného volebního období, rok, který byl dle mého názoru pro
naši obec velmi „pracovní“. Bylo to především díky tomu, že jsme byli mimořádně
úspěšní při získávání dotačních prostředků a podařilo se nám tak zrealizovat celou
řadu projektů za podstatně nižší náklady, než by tomu bylo v případě
samofinancování. Stěžejními investičními akcemi bylo zateplení školy a revitalizace
zámeckého parku, v případě školy už je celá investice profinancovaná, v případě
parku je profinancovaná revitalizace zeleně. Pokud nenastanou zásadní komplikace,
obdržíme proinvestované finanční prostředky za parkoviště, chodníky, ploty a
mobiliář na začátku roku 2016. Při stavbě parkoviště byla nově vybudována
splašková a dešťová kanalizace a odvlhčeny přilehlé stěny zámku, v rámci zemních
prací byla zrušena stará čistírna odpadních vod. Jak jste mnozí zaznamenali, při
stavbě chodníčků dostal na některých místech trávník pořádně zabrat, doufám, že
společným úsilím se nám ho podaří opět obnovit.
Díky finanční pomoci Zlínského kraje jsme mohli revitalizovat prostranství kolem
„Kříže“ a zaplatit opravu pěti oken kolem zámecké věžičky. Pořízení štěpkovače a
padesáti kompostérů bylo spolufinancováno ministerstvem životního prostředí.
Ministerstvem obrany nám byla nám přislíbena i dotace na opravu dvou válečných
památníků před hřbitovem, která se bude realizovat v příštím roce.
K lepšímu vzhledu obce přispěla i oprava smuteční síně a vyčištění opěrné zdi u
potoka v centru obce. Náklady na opravu smuteční síně jsme uhradili vlastními
prostředky stejně jako výměnu oken v 1. patře obecního úřadu, opravy a zpevnění
opěrné zdi byly zaplaceny z rozpočtu Povodí Moravy. Věřím, že se nám bude líbit i
nová zeleň vysazená u Kříže a autobusové zastávky. Novou výsadbu plánujeme
i před školou a kolem smuteční síně.
Na příští rok plánujeme v případě získání dotace opravu lesní cesty v Sedliskách,
výměnu oken v přízemí obecního úřadu, dokončení zasíťování ( voda, kanalizace,
plyn ) stavebního obvodu Motýlovská, opravu fasády obecního úřadu, menší
investice v parku ( zeleň, zatrubnění potoka, nová brána ) a demolici objektu bývalé
DPL. V případě získání dotace bychom dokončili odvlhčení zámku a novou
dešťovou kanalizaci.
V souvislosti se zámeckým parkem budeme hledat jeho správce, který se bude
starat o údržbu a dodržování provozního řádu. Naším cílem je opět propojit park
v jeden celek, zrekonstruovat jeviště a pokusit se obnovit zámecký charakter parku
bez provozování soukromých „veselic“ a táboráků tak, jak tomu bývá v zámeckých
parcích jinde.
Vzhledem k nově chystané podobě obálky Zpravodaje bych rád poděkoval panu
Jindřichu Olešovi za dosavadní dlouholetou a nezištnou spolupráci na jeho výtvarné
podobě a originalitě.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecním zaměstnancům za odvedenou práci a
popřát Všem lidem dobré vůle krásné svátky a úspěšný rok 2016.
František Svoboda

O becní úř
ú řad
USNESENÍ
7. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 16. 12. 2015
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Pastorkem.
2. Kalkulaci stočného pro rok 2016 dle přílohy.
3. Oznámení České pošty o ukončení služeb v obci.
4. Dotaz pana Plesníka na možnost vybudování chodníku od vlakového přejezdu ke kostelu.
5. Dotaz paní Moslerové na možnost úklidu nebo dodělání cesty a možnosti retardéru
směrem k zahrádkářské kolonii v Ruclavi.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Včelaříková Milena
2. Program ZO včetně doplňujícího bodu č. 20/1
3. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 1206/1, 1206/2, 1206/3, 1206/4
4. Zmařenou investici – neuznatelné výdaje týkající se „ Revitalizace zámeckého parku
v Brankách“ ve výši 69.980,-Kč (analýza projektu a inventarizace dřevin).
5. Přijetí dotace na akci „ Revitalizace zámeckého parku v Brankách“ od ROP Stř. Morava.
6. Systém náležité péče hospodářského subjektu obce Branky.
7. Plán obnovy splaškové kanalizace.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8008820/004 pro ČEZ
Distribuce a.s. na pozemcích p.č. 1180/2, 1182/1, 1106/1 v k.ú. Branky.
9. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
10. Finanční dar městu Valašské Meziříčí na rok 2016.
11. Návratnou finanční výpomoc pro Římskokatolickou farnost Branky.
12. Dotaci pro Římskokatolickou farnost Branky.
13. Dotaci pro TJ Sokol Branky.
14. Rozpočtové opatření č. 4/2015 dle předloženého návrhu.
15. Výši stočného s účinnosti od 1. 1. 2016 ve výši 15 Kč/m3 vč. DPH.
16. Rozpočet na rok 2016 včetně SF, FRB a FRR takto:
Příjmy celkem:
26.800.000,- Kč
Výdaje celkem:
31.940.000,- Kč
17. Oprávnění pro účetní provést opravy vynucené případnou novelizací vyhlášky č.
323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě v případech zrušení položky, paragrafu – nahrazení
novými, aniž by se změnil jejich charakter a výše prostředků.
18. Pověření rady obce k dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2015.
19. Ukončení členství SMO VM v Regionu Bílé Karpaty k 31. 12. 2015.
20. Změnu stanov svazku obcí Sdružení měst a obcí Východní Moravy.
III. Neschvaluje:
1. Žádost paní Květoslavy Žurkové o prodej kuchyně a přilehlých nebytových prostor na
pozemku p.č. 220.
IV. Stanovuje:
1. Termín splatnosti stočného pro fyzické osoby do 31. 3. 2016 a právnické osoby do 14-ti
dnů po předložení vyúčtování spotřeby vody.

Sport
Motokros
Fantastickou sezónu má za sebou třináctiletý branecký motokrosař Tomáš Pala,
který se i letošních závodů Přeboru Moravy zúčastňoval s motocyklem Yamaha ve
třídě do 85ccm. V úvodním přerovském závodě v polovině dubna obsadil celkově
třetí místo po 3. a 2. místě v rozjížďkách. V dalších závodech, které se jely
v Petrovicích u Karviné, Vranově u Brna, Dubňanech, Trnávce a 10. října ve
Šternberku stál už pokaždé na nejvyšším stupínku po obou vyhraných rozjížďkách.
Tomáš se stal přeborníkem Moravy se ziskem 290 bodů. Mnoho úspěchů a sezónu
bez zranění mu přejeme i v roce 2016.

Trucktrial
Jak už jsme Vás informovali v podzimním Zpravodaji, měl branecký trucktrialový
reprezentant Bronislav Ševčík před posledním závodem, který se jel 3.10. v Jihlavě
dostatečně velký bodový náskok na to, aby navázal na svůj triumf z roku 2012 a
spolu se svým spolujezdcem Oldřichem Vašutem získal titul mistra České republiky
ve třídě S3 za rok 2015. Jihlavský závod nedopadl pro braneckou posádku nejlíp,
technické problémy, které se závodníkům v předchozí části sezóny vyhýbaly, se
připomněly až v tomto závodě a odsoudily mistrovskou posádku k šesté příčce. Ta
už naštěstí nemohla na jejich celkovém prvenství, ke kterému jim tímto
blahopřejeme, nic změnit.

Turisti
říjen - exkurse v muzeu řeznictví v Krasně, procházka kolem Bečvy
prosinec - prohlídka vsetínského zámku, procházka po cyklostezce do Jablůnky

POZVÁNKA
Všechny příznivce zveme na 43. ročník Štěpánského turnaje
v bleskové hře v šachu pořádaného 26. 12. 2015 v mateřské školce.
VÁNOČNÍ FOTBÁLEK
Fotbalisté tradičně pořádají malé přátelské posezení a kopnutí si
na hřišti, pokud to rozmary počasí naší přírody dovolí,
dne 26. 12. 2015 v deset hodin na hřišti TJ Sokol Branky.
Turnaj ve stolním tenise 23. 1. 2016 v sále bývalého kina čp. 17

TJ Sokol B ranky
Vážení sportovní přátelé a fandové sportu v naší
obci. Dovolte mi zhodnotit naši činnost a sportovní
výsledky na konci roku. Za rok se nic nezměnilo, co se
týče finančních toků od státu, jedině Okresní fotbalový
svaz nám za celý rok 2015 zaslal na účet něco přes pět
tisíc, ale nutno podotknout, že jsme tyto finanční
prostředky nejdříve zaplatili FAČR formou členských
příspěvků a pak nám je vrátili.
Letos jsme měli možnost navýšit naše finanční
prostředky a to formou brigád v obecních lesích při pálení klestí, kdy naše lesy trápí
kůrovec. Všem chci poděkovat za dobrou účast.
I v letošním roce jsme zorganizovali stolnotenisový turnaj, sportovní ples a dále
ve spolupráci s kulturní komisí rej čarodějnic. V létě to pak byl memoriál v malé
kopané a tradičně na závěr roku je to tradiční Štěpánský turnaj v bleskové hře
v šachu. Všechny tyto akce byly provedeny na vysoké úrovni, touto cestou chci všem
organizátorům poděkovat za dobrý přístup.

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY
Podzim našim fotbalistům bohužel nevyšel, ale musíme být upřímní, třetí třída,
kam jsme loni postoupili, je kvalitnější soutěží. Na druhou stranu musíme
konstatovat, že se dá hrát s každým. Problémy máme s obranou, jsme druhý nejhorší
tým v počtu obdržených branek, takže je na čem zapracovat a zlepšit naši kvalitu.
Na jedné straně umíme hrát vyrovnané zápasy s oddíly na předních místech, ale
dokážeme aj zaperlit, jako například v Leskovci, kde nám dal soupeř lekci, na kterou
se bude dlouho vzpomínat. Na obranu, je třeba spravedlivě napsat, že i takové
výsledky patří k fotbalové kráse a ti, kteří sledují fotbal, vědí, že i takové výsledky se
podaří i světovým klubům megastar, naposledy Realu, který dostal výprask od svého
největšího rivala Barcelony.
Šachisté jsou s jednou výhrou a dvěma prohrami na devátém místě a budou
pokračovat v lednu 2015.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval panu Josefovi Havranovi a Lubošovi
Chromčákovi za obnovu, výměnu a opravu elektroinstalace našich čerpadel ve
sklepě, které potřebovaly již vyměnit a budou sloužit fotbalistům.
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům obce Branky, kteří nám schválili
finanční prostředky, bez kterých by TJ Sokol Branky fungoval velice těžko. Dále
pracovníkům obecního úřadu a Krajskému úřadu za finanční příspěvek při pořádaní
šachového turnaje na Štěpána. Nemalé poděkování patří firmě Kartonáž, ing.
Jaroslavu Markovi, Lubošovi Chromčákovi, paní Žůrkové a dále všem, kteří nás
finančně a materiálně podpořili při pořádaní akcí.
Přeji všem našim příznivcům klidné prožití vánočních a novoročních svátků, hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2015.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Z ákladní škola
Krok za krokem…společně…
Čas plyne jako voda v braneckém potoce a
od doby, kdy vyšlo poslední číslo zpravodaje
uplynulo hodně času. Podzimní měsíce patřily
v naší škole poznávání přírody. Děti se seznamovaly s druhy stromů, poznávaly listy při
vycházkách do blízkého okolí. Užívaly si podzimní krajiny a hezkého počasí.
Naší první podzimní akcí bylo „Branecké strašeníčko“. Veselá i hrůzostrašná strašidýlka
zaplnila celou školu a objevovala kouzelné místnosti. Nejenže strašila naše děti, ale také si
odnášela nejrůznější věci ze školy. Papírové dýně, strašidelné zápichy a magická papírová
strašidýlka.
V rámci podzimu se konala také sběrová akce školy, která slaví už tradičně velký úspěch.
Papír sbírali úplně všichni. Děti, rodiče, prarodiče i paní učitelky. A jako v minulých letech,
tak i letos nás podpořila „Kartonážka“ pana Švidrnocha. Všem zúčastněným děkujeme a už
nyní se těšíme na další jarní sběr papíru. Za utržené peníze koupíme dětem nové pomůcky,
aby se jim ve škole líbilo a dobře pracovalo.
Další akcí, která se konala v říjnu, byly Etické dílny. Děti v 1. – 3. ročníku se hravou
formou učily umění „Jak se stát dobrým kamarádem“. Starší děti ze 4. a 5. třídy se podrobněji
seznámily se životem kněze, pedagoga a reformátora Mistra Jana Husa.
Listopadové dny s sebou přinesly nejen ochlazení, ale také návštěvu předškoláků na
„Hrátkách s ovocem“. Děti poznávaly a ochutnávaly různé ovoce, zpívaly a učily se pracovat
na interaktivní tabuli. Nezapomněli jsme dětem připomenout bezpečnost, a proto jsme pozvali
hasiče, kteří dětem předvedli praktické ukázky záchrany lidských životů. Navštívili jsme také
zajímavou akci „Devatero řemesel“ v Zámku Kinských, kde se děti seznámily nejen s pečením
chleba, sušením bylinek, ale i dalšími zvyky našich předků.
Prosinec je měsíc, který děti milují. Těší se na Vánoce a adventní doba vždy znamená
rozzářené dětské oči plné očekávání. A tak i my jsme přispěli troškou do mlýna a zahalili
školu do bělostného hávu. Uspořádali jsme vánoční dílny pod názvem „Vánoční cinkání“
s posezením pro rodiče i prarodiče. Vánoční atmosféra
ve škole se umocnila pečením
perníčků, které provoněly třídy, ale i návštěvou tradičního Mikuláše, čerta a anděla. Ti dětem
přinesli nejen ovoce a sladkosti, ale také černé uhlí. Naštěstí nám čert žádné děti neodnesl,
protože brzy přišel na to, že máme jenom ty hodné a šikovné. Společně s paní vychovatelkou
vyrobily obřího kapra a získaly cenu Mikroregionu za originalitu. Ani děti v MŠ nelenily a
vyrobily sněhuláka, který se ve Valašském Meziříčí líbil a umístil se na 2. místě v kategorii
O nejhezčí vánoční ozdobu. Prosincový měsíc nám přinesl ještě jednu zajímavou událost.
Návštěvu Zámku Kinských, kde pro nás připravili dva programy. Babiččiny Vánoce s vánoční
tématikou a Muzejní školu archeologie. V prvním programu se děti dozvěděly o tradicích
a obyčejích vánočních svátků na Valašsku a shlédli vánoční výstavu „Hej Vánoce, dlúhé
noce“. Druhý program představil práci archeologa, archeologický výzkum, děti si vyzkoušely
práci s detektorem kovů.
Příjemně naladěni se přemístíme do svých teplých domovů, ke svým rodinám a
blízkým. Děkujeme rodičům, sponzorům, příznivcům školy, obci za podporu a přejeme všem
klidné prožití vánočních svátků, pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce
2016.
Za pedagogický sbor ZŠ Branky Mgr. Lenka Kajabová

M ateř
ate řská škola
Už je tu zase ta vůně jehličí a vanilky, která nás nenechává klidnými a probouzí
v nás touhu po vytváření atmosféry sounáležitosti a pohody v kruhu rodiny a přátel.
Všichni prožíváme napětí, zda vše, co jsme si naplánovali, stihneme, ale zároveň
pozorujeme dychtivé dětské oči, ve kterých se zračí pouze radostné očekávání. A tak
se předháníme v tom, co ještě pro děti v předvánočním čase vymyslet, co přichystat,
aby to bylo jiné než loni a přece stejně krásné, nebo ještě krásnější.
Čekání na Vánoce jsme si letos všichni v mateřské škole dostatečně vychutnali
a stále vychutnáváme. Naším úkolem nebylo jen školku vánočně naparádit, smysl
předvánočního období je ve sdílení, společném těšení.
29. listopadu jsme společně se ZŠ zazpívali vánoční koledy při Rozsvěcování
vánočního stromečku v obci. V pátek 5. prosince k nám zavítal Mikuláš v doprovodu
hodného čerta a kouzelného anděla, aby rozdali dětem mikulášskou nadílku. Máme
také za sebou dílničky pro rodiče s dětmi „Vánoční cinkání“ a „Vánoční tvoření“.
Vůně lineckého cukroví a perníčků provoněla celou školku. Děti cukroví nejen
vykrojují, ale také zdobí a nejvíc se těší na jeho konzumaci. S dětmi si také
připomínáme staré tradice a zvyky např. hledání hvězdičky v jablíčku či pouštění
lodiček ze skořápek.
Ve čtvrtek 17. prosince přivítáme všechny rodiče a rodinné příslušníky u
„Vánoční pohádky“, kterou děti pilně nacvičovaly. Poslední týden školky nás čeká
štědrovečerní oběd, u stromečku si společně zazpíváme koledy a možná přijde i
Ježíšek.

Za celý kolektiv mateřské školy bych vám
všem chtěla popřát do nového roku 2016 hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Nikol Perutková, vedoucí učitelka MŠ

26. 12. Štěpánská zábava v restauraci U Staňků od 20 hodin,
k tanci a poslechu hraje legendární DJ Lubánek

S D H B ranky
Podzimní měsíce probíhaly v poklidném duchu, kdy náš
sbor nemusel zasahovat u žádného požáru ani jiné
mimořádné události.
Omlazené soutěžní družstvo vyjelo po letní přípravě na svou
první soutěž v sobotu 10. října na memoriál do Podhradní
Lhoty. Ani nevlídné počasí neodradilo naši omladinu od
účasti na soutěži, a tak mohli sbírat první zkušenosti při
předvádění svých dovedností před publikem.
16. října se členové zásahové jednotky zúčastnili námětového cvičení v Kunovicích.
Tématem bylo pátrání po pohřešované osobě. Přednášejícími byli p. Matoušek za
PČR a směna B stanice Valašské Meziříčí za HZS.
28. října jsme nechyběli na lampiónovém průvodu při příležitosti oslav výročí vzniku
samostatného Československa, který byl završen ohňostrojem.
V měsíci listopadu bylo dodáno 6 zásahových přileb, 10 párů rukavic a
2 kombinované proudnice, které byly pořízeny z přidělené dotace Zlínského kraje
(cca 70% nákladů), zbytek hradil zřizovatel jednotky obec Branky (cca 30%
nákladů).
V průběhu listopadu a prosince se účastní delegace našeho sboru výročních valných
hromad v okolních sborech.
15. ledna 2016 se bude konat Výroční valná hromada, kde budou mít členové
možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2016 i nedoplatky za léta minulá.
V neposlední řadě zveme všechny na Hasičský ples, který se bude konat 13. února
2016 v sále restaurace U Staňků. Samozřejmostí je příjemná hudba a hodnotná
tombola.
Závěrem přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a vše
nejlepší do nového roku.
Jan Petružela, starosta SDH Branky
Dotace na výměnu starých kotlů
Až do poloviny března roku 2016 mají občané Zlínského kraje možnost podávat
žádosti o finanční dotaci na výměnu kotle na pevná paliva. I v naší obci by se jistě
našla celá řada domácností, které by vzhledem k vlivu na bližší i vzdálenější okolí
měly vzít tuto možnost na vědomí a vážně se jí zabývat. Jak jste možná zaznamenali,
vláda schválila, že už od roku 2017 by mohly začít chodit kontroly, které budou
moci bez pozvání zkontrolovat Vaši kotelnu a spalovaný materiál. Navrhované
pokuty za zamořování sousedů se blíží ceně nového kotle a po roce 2017 by už
dotace nemusely být dosažitelné.
Zájemce o výměnu kotle musí splnit několik podmínek, které jsou podrobněji
popsány např. na webových stránkách Zlínského kraje
http://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-vdomacnostech-cl-3404.html
Základní informace můžete získat i na Obecním úřadě.

Z činnosti Českého svazu žen v Brankách
ZO ČSŽ v Brankách čítá 26 členek a téměř všechny jsou už v důchodovém
věku, a proto je i naše činnost zaměřena na lehčí aktivity, které se každoročně
opakují a stávají se tradicí.
Začátkem března se scházíme na výroční členské schůzi, kde při bilancování
uplynulého roku zrovna oslavíme svátek žen. Pravidelně na jaře a na podzim
pořádáme sběr obnošeného šatstva pro Diakonii Broumov. V květnu prodáváme
kytičky měsíčku lékařského na podporu léčby rakoviny. S kulturní komisí
spolupracujeme na přípravě a průběhu velikonočního, podzimního a adventního
jarmarku. Letos jsme uspořádaly vycházku po okolí braneckých chodníků a během
odpoledne bylo sebráno devět pytlů odpadků.
Krásné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2016 za ZO ČSŽ Marie Kunetková.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Vážení přátelé a příznivci,
blíží se konec roku a tak bychom rádi celý rok 2015 zhodnotili a informovali
Vás, co chystáme do dalšího, doufáme úspěšného roku.
Tento rok jsme se stali oficiálním spolkem a zapsali do rejstříku sdružení,
abychom mohli využívat různé možnosti jak financovat akce, úklid, případnou
výsadbu a zábavu v našem krásném parku. Všechny spolky, sdružení a organizace,
s kterými spolupracujeme, nás velice podporují a posunují v naší snaze dál a za to
bychom jim velice rádi touto cestou poděkovali a popřáli do dalšího roku mnoho
úspěšných zábav jak ve spolupráci s námi, tak i ostatních. Nesmíme a ani nechceme
zapomenout na obec Branky, která nám také velice pomáhá a vždy se na všechny,
kteří na obci pracují, můžeme s jakoukoli prosbou obrátit.
Pokud bychom zhodnotili naši letošní činnost, snažili jsme se udělat krásná a pro
všechny zúčastněné zábavná odpoledne a dny v parku. Doufáme, že se nám to
alespoň z větší části povedlo. Z našeho pohledu byly všechny akce úspěšné, protože
vždycky dorazilo plno účastníků a přátel.
Do příštího roku plánujeme v parku vyvěšení všech budek a krmítek, které
vyrobily děti z Branek se svými rodiči. Tuto akci chceme pořádat brzy na jaře, aby se
ptáci stihli zabydlet. Společně s Vámi oslavíme ekosvátek DEN ZEMĚ. Na začátku
léta se opět rádi připojíme ke kulturní komisi a jejímu dětskému dni. V létě
připravíme zábavné odpoledne pro všechny, kteří zrovna nebudou někde na
prázdninách. Na podzim nezapomeneme na DEN STROMŮ A PROJEKT
72 HODIN (kterých jste se letos mohli prvně zúčastnit) a doufáme, že Vy také ne.
Na závěr bychom, hlavně všechny naše členy, ale i ostatní, rádi pozvali na
Výroční zasedací schůzi, která se bude konat ve čtvrtek 14. 1. 2016 od 17:30 hodin
v prostorách Safari klubu.
Všem přejeme krásný a poklidný předvánoční čas bez shonu a zbytečného
stresu, alespoň trochu bílé Vánoce, hodně bujarý Silvestr bez bolehlavu a do nového
roku 2016 hodně zdraví, štěstí a lásky k lidem i přírodě.
Ing. Pavla Marková, Spolek pro obnovu zámeckého parku

Safari klub
I v letošním školním roce nabízí Safari klub dětem i dospělým rozmanité aktivity
tradičního i nového zaměření. Patří mezi ně keramická dílna pro začátečníky i
pokročilé, kde se učíme různé techniky zpracování keramické hlíny (modelování,
glazování, použití forem,…). Všechny výrobky, které zdárně vyrobíme, si
odneseme domů a potěšíme jimi sebe případně své blízké.
Páteční podvečer věnujeme tvoření. Jedná se o tvořivou dílnu s kavárnou. Papír,
v jakékoliv barvě, struktuře a tvaru, je základem kreativního tvoření. Pohoda, těšení
se na své tvoření a radost z finálního výrobku je hlavním mottem při práci. Rozvíjení
šikovnosti, motoriky, trpělivosti a mnoha dalších vlastností je cílem výtvarné
činnosti, kterou zde s dětmi vytváříme. Vyrábíme nejen z papíru.
V klubu také probíhá hra na flétnu a výuka angličtiny. Děti i dospělí mohou
navštěvovat kurz žonglování či večerní cvičení.
V rámci Safari klubu jsme také uspořádali několik vzdělávacích výletů a výletů
za kulturou. Patří mezi ně návštěva hvězdárny, kulturní představení Míši Růžičkové,
pohádka pro děti v KZ Sůl nad zlato, loutkové divadlo v KZ Tři prasátka, návštěva
klubu deskových her Vrtule a Dobročinný fotoateliér v místním parku (polovina
z výtěžku z focení šla na revitalizaci zámeckého parku).
Každý čtvrtek dopoledne je otevřená dětská herna s kavárnou nejen pro maminky
a tatínky na rodičovské „dovolené“. V příjemném a čistém prostředí si děti mohou
pohrát a jejich doprovod si dát výbornou kávu či čaj.
Děti z klubu také vystupovaly u vánočního stromečku. Hrou na flétnu mohly
všem ukázat, co zvládly za 2 měsíce práce. V rámci vánočního jarmarku se v našem
klubu pekly a zdobily perníčky.
24. října se tradičně 5 členů Safari klubu zúčastnilo taneční soutěže mladých
hvězd Terne Čercheňa v Hranicích na Moravě. Porota ocenila především originalitu
našeho vystoupení, které se výstižně jmenovalo Cirkus Branky. Celkově jsme se
umístili na krásném 5. místě (o 2 body od 3 místa).
Pokud vás také zajímá žonglování a cirkusové umění, pak vás srdečně zveme na
netradiční vánoční besídku SAFARI CIRKUS, která proběhne v partnerské
spolupráci našeho klubu a Kulturního zařízení v S-klubu ve Valašském Meziříčí dne
20. 12 od 13:00h. Kromě bohatého interaktivního programu pro celou rodinu zde
také vystoupí děti z žonglovacího kroužku Safari Žonglík, tanečnice Dance Angels,
flétničkový kroužek a kroužek angličtiny Safari klubu. Vystupující děti budou mít na
besídku vstup samozřejmě zdarma. Těšíme se na Vás, že si s námi takto krásně
aktivně užijete zlatou neděli.
Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši přízeň. Úspěšný a pohodový nový rok přeje
Safari klub ☺
Za Safari klub, Mgr. Petra Marková

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne 9. ledna 2016

K ultura
3. 10. v restauraci U Staňků vystoupil divadelní ochotnický spolek Tyl
z Drahotuš s komediální hrou Nepokojné hody svaté Kateřiny. Amatérští
herci předvedli výborně nastudované představení, při kterém se náročné
branecké publikum skvěle bavilo.
11. 10. Kulturní komise připravila pro děti tradiční Drakiádu. Za velice
chladného a větrného počasí se sešly na Kašparce děti i s rodiči. V letošním
ročníku drakiády zvítězili Tomáš a Katka Mlýnkovi, na druhém místě byli
Maruška a Marek Machalovi a třetí příčku obsadily Monika a Adélka
Dufkovy, kterým vítr draka ošklivě poničil.
25. 10. Kulturní komise a Český svaz žen připravili Podzimní hodování se
soutěží ,,O nejlepší švestkový dezert‘‘. Z osmi vzorků nejvíce porotcům
chutnal dezert paní Pavly Sedláčkové, druhá se umístila Pavla Marková a
třetí nejchutnější dezert přinesla Dagmar Horáková. Nechyběl ani prodej
různého druhu sortimentu, tvořivá dílnička pro děti, občerstvení a k poslechu
zahrál pan Jaroslav Foltýn.
29. 11. Členky kulturní komise, Český svaz žen, TJ Sokol a Safari klub
zahájili první adventní neděli tradičním Vánočním jarmarkem a slavnostním
rozsvícením vánočního stromku. Pořadatele potěšila mimořádně bohatá účast
návštěvníků, ať už během jarmarku nebo při samotném venkovním
programu. S chladnějším počasím a mírným deštěm přítomní bojovali
svařákem připraveným braneckými sokoly. O kulturní program se postaraly
děti ze Safari klubu, základní a mateřské školy.
6. 12. v restauraci U Staňků se to čerty jenom hemžilo, jelikož se konaly
Hrátky s čerty. Nechyběly soutěže, malování na obličej, čertovská dílnička a
soutěž o nejhezčího čertíka : 1. Mlýnková Katka, 2. Krajčíková Lucka,
3. Špůrková Zuzka. Celé odpoledne všechny v sále bavilo zábavné
vystoupení ČERTIC.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří pomáhali při kulturních akcích,
sponzorům a zároveň popřát klidné prožití Vánočních svátků a do nového
roku vše nejlepší.
Za kulturní komisi Věra Slámová

Kulturní komise na začátek roku 2016 připravuje:
30. 1. – Košt slivovice s vystoupením kapely Dolbík a jeho šelmy
6. 2. – Vodění medvěda
20. 2. – Dětský karneval a Maškarní ples

Společ
Spole čenská rubrika
rubr ika
Narozené děti
říjen
Sabina Mlýnková
Sňatky
25. 7. Klement a Renáta Vidličkovi ( Pohlodková )
Jubilanti

říjen
Adamík Josef
Slámová Zdena
Titzová Dagmar
Bátrla Tomáš
Kaderková Miroslava

94
60
60
75
65

prosinec
Johnová Vlasta
Pastorková Leona
Holišová Lenka
Navrátilová Danuše

50
50
50
55

listopad
Najzer Bronislav
Slavík Radomír
Kostelanský Josef
Gardian Jozef
Mejzlík Josef
Pečenka Svatopluk

70
50
60
65
70
85

Úmrtí

2. 10. 2015 zemřela Dagmar Křižanová ve věku nedožitých 96 let.
18. 10. 2015 zemřel Zdeněk Korytář ve věku 53 let.
Začátkem prosince probíhala v naší obci peněžní sbírka pro oddělení
dětské onkologie v brněnské nemocnici. Sbírku zaštiťoval Obecní
úřad v Loukově. Občané naší obce přispěli k celkovému výsledku
75 569 korun částkou 2 761,- Kč. Všem dárcům děkujeme.
Sbor pro občanské záležitosti pořádal v sobotu 21. 11. Vítání
občánků. Do řad braneckých občanů byli slavnostně přivítáni
Sabina Mlýnková a Tereza Hapková.

V tomto článku bych se ještě rád vyjádřil k budově DPL a možnostem jejího dalšího
využití.
Budova DPL byla postavena v letech 1939 – 1940 Podpůrným dělnickým spolkem
Zbrojovky Brno. Tato odborová organizace koupila zámecký areál od pana
Čeladníka a nové stavby, které tu vznikly – třípatrová budova na nádvoří a kuchyně
v parku, necitlivě „upozadily“ zámek a zásadně změnily tehdejší historický střed
obce. Po druhé světové válce tento majetek přešel do státního vlastnictví a přes
ubytovnu pro řecké uprchlíky v 50. letech našel své uplatnění jako dětská
psychiatrická léčebna od let šedesátých. V zámku byly byty, které jejich majitelé na
začátku 80. let opustili. Vzhledem k tomu, v jakém stavu obec zámek v roce 2005
přebírala, to bylo celkem pochopitelné. Údržba takové budovy není levnou
záležitostí a v té době se finanční prostředky spíše směřovaly k výstavbě panelových
domů než opravám památek, přesto byla opravena aspoň zámecká střecha.
V roce 2004 vyhodnotilo ministerstvo zdravotnictví provoz dětské psychiatrické
léčebny jako příliš nákladný a léčebnu zrušilo. Obec v té době měla zájem o
zachování provozu zařízení, ať už z důvodu zachování zaměstnanosti nebo k dalšímu
vhodnému využití. Záměrem bylo vybudovat v léčebně domov důchodců a v zámku
zázemí pro jeho provoz. I darovací smlouva ministerstva zdravotnictví přesně
specifikovala tuto jedinou možnost, díky které mohla získat obec nemovitosti
bezúplatně. Propojení celého areálu k jednomu účelu dávalo smysl, který se ztratil,
když byl projekt vyhodnocený jako finančně neúnosný a k žádosti o dotaci na
vybudování domova důchodců (DD) z „norských fondů“ už byl podán jen projekt na
objekt léčebny bez zámku. Naše žádost o dotaci nebyla úspěšná a k úspěchu nevedla
ani následná jednání se zaměstnanci krajského úřadu ( vedoucí sociálního odboru ),
krajskými politiky ( hejtman, radní pro sociální oblast ), poslanci ( p. Čunek, p.
Nečas ), ministrem sociálních věcí ( Petr Nečas ) a poslanci europarlamentu.
K pochopení problematiky zřízení domova důchodců je nutno uvést, že pokud by ho
chtěla provozovat obec, musela by se dostat do registru poskytovatelů sociálních
služeb, což znamená splnit celou řadu náročných podmínek. Ani toto zařazení do sítě
neznamená automatický nárok na přidělení finančních prostředků, o těch nadále
rozhodují krajské úřady dle svých potřeb a především finančních možností. Tuto
skutečnost vidíme i na příkladu domova pro seniory v Podlesí, dokud nebylo
definitivně rozhodnuto o jeho zrušení, nezačala se stavět náhradní pobytová zařízení
pro seniory ani ve Valašském Meziříčí, ani ve Vsetíně nebo Luhačovicích. Zlínský
kraj uvádí, že pobytových zařízení pro seniory v našem kraji je dostatek, v porovnání
s ostatními kraji dokonce nadbytek, takže se v nejbližší době se stavbou nových
nepočítá.
V současnosti jsou ve sdělovacích prostředcích propagovány dotace na stavby
komunitních domů nebo bytů pro seniory. V souvislosti s budovou DPL a původním
projektem jsou tato zařízení zcela jiného typu a mnohem více připomínají klasické
bytové domy pro danou věkovou skupinu obyvatel bez zajištění celodenní odborné
péče. Pokud bude nějaký senior potřebovat celodenní odborný dohled a pomoc při
různých činnostech, k tomu tato zařízení určena nejsou. V případě přebudování DPL
na takovýto bytový dům, by bylo nutné zásadně předělat původní projekt, ale
zároveň i zvážit, zda-li by umístění u hlavní silnice a kartonážky bylo vhodné a
v dimenzi a kapacitě stávající budovy nezbytné. Dle mého názoru by se v případě

razantního zásahu do objektu DPL více vyplatilo postavit budovu novou, s nízkými
energetickými náklady, na vhodnějším místě a s počtem bytů, které budou odpovídat
počtu možných zájemců z řad obyvatel naší obce.
Podobný problém by nastal, pokud bychom v rámci stávající budovy řešili tzv.
startovací byty nebo jakýkoliv jiný typ sociální pobytové služby financované z dotací
– bylo by nutné zamyslet se nad skutečnou potřebností takovéhoto zařízení pro
nynější občany obce, náklady na jeho vybudování a následný provoz.
Při různých hovorech na téma dalšího využití DPL padaly i návrhy na přebudování
objektu na kulturní dům nebo větší tělocvičnu než je ve škole. Ze stavebního
hlediska by byly obě varianty asi obtížně uskutečnitelné, protože středem budovy
vedou nadél dvě nosné zdi. Bylo by nutné vzít v potaz ekonomickou náročnost
stavby, následného provozu a především míru využití. Nezapomínejme ani na to, že
stavba by se měla uskutečnit v památkové zóně, která tu v roce 2005, kdy vznikal
původní projekt domova pro seniory, ještě vyhlášena nebyla.
Já osobně silně vnímám ještě jeden důvod. Z mého profesního zájmu si už dlouho
všímám toho, proč je některá obec na pohled příjemnější než jiná, co mají jinde
pěkného nebo jestli by mi stálo za to zastavit a něco si v dané obci prohlédnout.
Některé vesnice jsou na pohled pěkné fasádami nových nebo opravených domů,
kvetoucí a udržovanou zelení, moderní architekturou nebo historickým kostelem. Je
pravdou, že řada domů kolem hlavní silnice nepůsobí výstavním dojmem, na vzhledu
zeleně můžeme stále pracovat, ale historické centrum v Brankách, kterého si každý
kolemjedoucí všimne, nám může většina obcí závidět. Myslím si, že se jedná o
hodnotu, kterou bychom měli brát v potaz mnohem více, než násilně hledat využití
pro budovu, která svým stylem a velikostí mezi dva zámky a kostel nezapadá. Příští
rok bude opravena fasáda na kostelní věži a na obecním úřadě, nový kabát má škola,
během několika let bude opravená i fara, máme nově opravený park. Nebylo by
skutečně lepší chybějící občanskou vybavenost realizovat někde jinde, místo DPL
obnovit zámecké nádvoří, postupně opravit zámeckou fasádu a dále směřovat Branky
mezi obce, které mají bohatou historii, mají co ukázat a stojí za to se tu zastavit?
František Svoboda
starosta

