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Další informace
Vítání občánků

V sobotu 16. dubna zorganizoval v obřadní síni obecního úřadu
Sbor pro občanské záležitosti tradiční Vítání občánků. O program se
zasloužily děti z mateřské školy, které pod vedením paní učitelek
nacvičily slavnostní program. Nové branecké občánky Michaelu
Kováčovou, Adriena Vlacha, Šimona Gardiana a Radka Špůrka uvítal
starosta obce František Svoboda.
Poslední červnovou sobotu ( 25. 6. ) byli přivítáni další noví občané –
Jakub Segeťa, Viktorie Gáborová a Andrea Titzová.

První svaté přijímání
V neděli 22. května se v místním kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie konalo první svaté přijímání. Zúčastnili se ho Daniel Džobák, Jan
Hradil, Monika Tvrdoňová, Natálie Volrábová, Marie Vargová a Nela
Bartošová.
Vedení společnosti Agrotech Poličná upozorňuje všechny motoristy, aby
nevyužívali k jízdě okraje polí – biopásy.

Obecní úřad Branky vyzývá občany, kteří dosud nezaplatili
úhradu za stočné a odpad, aby tak neprodleně učinili v kanceláři
obecního úřadu.
Svoz popelnic se místo středy 6.7. uskuteční o den později ve
čtvrtek.
Po roční odmlce se 20. srpna do braneckého letního amfiteátru vrací
zábavná show

Branecký kačer !!!
Startující budou rozděleni do čtyř kategorií, hlavní cena pivní sud,
večer diskotéka.
Od 4. 7. do 5. 8. se bude ordinovat v těchto dobách:
Po 7- 9 Loučka, 10 – 12 Kelč/ Út 7 – 12 Kelč/ St 7 – 12 Branky/
Čt 7 – 12 Kelč/ Pá 7 – 12 Loučka/
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

Slovo starosty
Vážení občané,
dnešní příspěvek ani nemohu začít jinak, než zmínkou o změnách, které probíhají
v centru naší obce a které mám z obecního úřadu takřka na dosah ruky. Po více než
70 letech zmizela z branecké návsi a zámeckého nádvoří budova bývalého
rekreačního střediska Zbrojovky Brno, později ubytovny a dětské psychiatrické
léčebny. Vím, že Vaše názory na demolici nejsou jednoznačné, ale to je u takového
zásahu do letitého vzhledu obce pochopitelné. Chápu, že především starší rodáci a
bývalí zaměstnanci měli k „dépéelce“ mnohem srdečnější vztah, než ten, kdo ji znal
jako prázdnou a nevyužitou budovu. S její likvidací se může začít psát nová kapitola
rozvoje obce, která bude více dbát na obnovu a rozvoj kulturního a přírodního
dědictví. S tím souvisí i finanční podpora, které se od obce dostává místní farnosti na
opravy kostela, na poslední chvíli se zásadně zvýšily výdaje na výměnu střešní
krytiny ( původně se počítalo s nátěrem stávajícího plechu ), ale na druhou stranu už
bude celá kostelní věž včetně střechy zářit novotou.
Velmi mne těší, že si nacházíte cestu do parku, v současné době už se dobudovává
cesta kolem sociálek až k výpusti rybníka, ve výrobě je nová brána, postupně
zrevitalizujeme i obecní část parku a zrušíme dělící plot. Mrzí mne ale, jak rychle si
některé partičky oblíbily park jako místo, kde je možné bez vyrušení rozhazovat
papíry, nedopalky, lahve apod. Buďme všímaví a nenechejme si z parku udělat
vlastními dětmi smetiště.
V plném proudu jsou opravy některých lesních cest, které utrpěly újmu při
mimořádně vysoké těžbě kůrovcového dřeva, zatímco v Sedliskách nad studánkou
Lipůvka se buduje prakticky nová cesta s dotační podporou SZIF, v Míčovém dole
se vyplňují vyjeté koleje, srovnává a obnovuje povrch. Dá se očekávat, že tyto
komunikace v nejbližších desetiletích těžkou technikou poškozovány nebudou. Je
užitečné část peněz vydělaných v lese investovat zpět do lesní infrastruktury, jednak
z důvodu současné dotační politiky a jednak proto, že až budou opravené cesty po
čase opět potřeba, finanční prostředky už na ně v obecní pokladně nemusí být.
Možná jste si všimli, že jsme se na hřbitově vlastními silami pustili i do opravy
márnice, na které zub času vyhlodal už pořádné stopy. Celou budovu podřezáním
odizolujeme, zčásti odvlhčíme a v příštím roce provedeme nové venkovní a vnitřní
omítky včetně výmaleb. Před hřbitovem se rozběhly obnovovací práce na
památnících padlým v obou světových válkách. Po dokončení oprav ještě doděláme
nový chodník; nové výsadby před smuteční síní přijdou z důvodu očekávaného sucha
na řadu až s podzimními měsíci.
V přípravě je oprava fasády a výměna zbývajích oken v přízemí a druhém patře
obecního úřadu. Projekčně bychom chtěli připravit vybudování záchytných nádrží na
některých přítocích potoku Loučka. Díky našemu členství v MAS Kelečsko –
Lešensko – Starojicko budeme mít dotačně pokrytou i případnou investici do
cyklostezky.
S přáním příjemné dovolené, prázdnin a letní pohody
František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
9. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 15. 6. 2016

Zastupitelstvo obce
I. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Dáša Bazalková, Josef Havran
2. Program ZO včetně doplňujícího bodu č. 4 a) Přijetí daru obci
3. Dohodu o zrušení věcného břemene a Darovací smlouvy na pozemky p.č.
1284 a p.č. 205/7 v k.ú. Branky.
4. Přijetí daru obci od pana Ondřeje Křižana – pozemky p.č. 938/4 o
výměře 1245 m2, p.č. 938/5 o výměře 1890 m2, p.č. 939/4 o výměře
830 m2 v k.ú. Branky.

II. Doporučuje:
1. Starostovi obce jednat s paní Danuší Palackou ve věci prodeje pozemku
p.č. 941 v k.ú. Branky.

USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 27. 6. 2016

Sport
Westernové závody
Koncem dubna jela Kateřina Jurajdová v Koryčanech na kobylce Vera závod
v barelech a zvítězila, v dalším závodě v tyčích se umístila čtvrtá. Jela i její
svěřenkyně Monika Řeháková na Sandym, která byla první v tyčích a pátá
v barelech. V květnu se jely dobytkářské závody v Galantě na Slovensku. Katka
s týmem z Rajnochovic ( Monika a Jarek ) obsadili šesté místo v disciplíně Open
arena sorting ( přehánění telat po číslech na čas) a v Team penning byli sedmí.
Soutěžilo zde 80 startujících ze Slovenska, Maďarska a Česka.
Další dobytkářské závody se jely v Mitrově. Katka, Monika a Jarek obsadili třetí
místo v Team penningu a první v Open arena sorting. Manžel Tomáš Jurajda v Team
penningu se Sandym získal páté místo ( Tomáš, Iva a Eva ). Katka jela s Verou a
v tyčích byly druhé, na Sandym jela Monika barely a zvítězili.
18. června se Katka zúčastnila v Rajnochovicích na Sandym soutěže „Klíčovou
dírku“ ( rychlé vjetí a vyjetí z určeného místa ), byli třetí. A v „záchraně“ ( u barelu
stál manžel Tomáš, ten vyskočil v trysku koně za jezdkyni Katku a jeli oba do cíle ),
získali druhé místo. Monika Řeháková si se Sandym vyjela páté místo v barelech a
třetí v tyčích..

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané p. Pastorkem.
2. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2015, který
byl schválen členskou schůzí svazku 31. 5. 2016.
3. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko za rok 2015.
4. Plnění rozpočtu za období 1- 5/2016.
5. Návrh odměny pro místostarostu obce.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Mgr. Blanka Palátová, Jindřich Plesník
2. Program ZO doplněný o bod 6 a) – Závěrečný účet Dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko za rok 2015 a 12 a) –
Návrh odměny pro místostarostu obce.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2016 dle předloženého návrhu.
4. Vyřazení budovy čp. 202 a ČOV u čp. 202 z majetku obce k 30.6.2016.
5. Zmařenou investici „Rekonstrukce objektu č.p. 202“ ve výši 641 866 Kč
týkající se projektové dokumentace.
6. Dotaci ve výši 100 000 Kč Římskokatolické farnosti Branky a Dodatek č.1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky
7. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2015 bez výhrad.
8. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8009551/001 s ČEZ
Distribuce, a.s. týkající se pozemků p.č. 281/3, 281/21, 1133/1 v k.ú. Branky.

Kateřina Vás zve na Hobby Westernové závody v Policích 16. července.
Začátek je v 10 hod. Extream trail – překonávání přírodních překážek
a poté barely a tyče.
Turisti
30. 3. - Lačnovský okruh po stopách šafránu
20. 4. - Kelčský Javorník - rozhledna
18. 5. – Kozara – Lazy – Loučka - Branky
22. 6. – Janová - Vsetín
Motorismus
Tomáš Pala zahájil letošní sezónu motokrosového Mezinárodního mistrovství
ČR juniorů ve třídě do 85 ccm v sobotu 2. 4. v Mohelnici, kde dojel v nabité
konkurenci celkově druhý. Na květnových závodech v Horažďovicích byl celkově
třetí. O den později 8. 5. na mezinárodním mistrovství Slovenska v Myjavě dokázal
zvítězit v obou rozjížďkách i celkově.
V trucktrialových závodech lonští mistři ČR Bronislav Ševčík – Oldřich Vašut
rozjeli sezónu na dubnových závodech v Milovicích celkovým druhým místem, na
konci května v Mohelnici si o dvě příčky pohoršili.

TJ Sokol Branky

Základní škola
Léto je tady

Váženílsportovnílpřátelé,
llllllll v sobotu 24. června fotbalisté ukončili své
účinkování ve třetí třídě zápasem ve Valašské Senici a
nyní můžeme hodnotit, zdali svými výsledky dosáhli
plánovaná očekávaní. Hráči si vyzkoušeli hru na vyšší
úrovni a měli možnost otestovat kvalitu těchto týmů.
Hráli s každým týmem jak na vyšší tak nižší pozici a
jejich výsledky ne vždy byly odpovídající, ale tak to ve hře již bývá. Do
budoucna máme co zlepšovat a zamyslet se nad chybami, kterých se musíme
vyvarovat.
llllllPokud nedojde k reorganizaci okresních soutěží, měli bychom i nadále
zůstat ve třetí třídě. V nastávajících letech nás zcela jistě čeká hráčská
obměna, neboť máme hráče, kteří by rádi svou kariéru ukončili a naopak
nováčky, kteří by rádi ukázali, že umějí hrát fotbal na této úrovni. Tudíž jim
popřejmelmnoholúspěchů.
llllllAkci „ VÍTÁNÍ LÉTA“ jsme uspořádali dne 25. června 2016. I když
tento den doprovázely tropické teploty, návštěvnost byla hojná. Děti mohly
navštívit různé atrakce a zpestřit si tak den. Projížďky na koních pod záštitou
Katky Jurajdové, ukázky myslivosti v podání p. Bazalky a p. Marka, malá
rallye se sekačkou na hřišti v podání našeho hlavního údržbáře trávníku
Miloše Hadaše či adrenalinové projížďky na truck-trialu s mistrem Evropy
Bronislavem Ševčíkem provázely děti celé odpoledne. Dále byly k dispozici
také skákací atrakce, trampolína či pěnové dělo, které v tento den bylo
příjemným osvěžením. Na závěr dne vystoupil míčový žonglér
Charalambos Bursas, který svým vystoupením pobavil návštěvníky a jako
odměnu si mohli odnést vlastnoručně podepsanou fotografii tohoto
fotbalového
mistra.
lllllllVelké poděkováni patří všem organizátorům, ale také všem rodičům a
dětem a v neposlední řadě účinkujícím, kteří pobavili všechny na hřišti
a v jeho okolí. Závěrem patří poděkování všem sponzorům. Jmenovitě
Jaroslavu
Markovi firma MS - Technik, Kartonáži Švidrnoch, stravování p. Žůrková,
obci Branky a p. Chromčákovi. Bez jejich podpory by nebylo možné tuto
akci uskutečnit.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Také máte rádi teplo? Ty okamžiky, kdy všichni
vyběhnou ven do zahrádky, grilují, sedí venku, a
povídají si? Lidé více odpočívají a těší se
z krásných slunečných dnů a teplých nocí.
Školní rok utekl jako voda, prázdniny
jsou tady a my bilancujeme. Naposledy jsme se
ve zpravodaji potkali v březnu. Za tři měsíce se
toho ve škole hodně událo. Duben byl ve znamení
příprav na vystoupení pro seniory a pro maminky. Ve výchovných předmětech jsme
si připomněli Den ptactva i Den Země a společně se školkou jsme shlédli divadélko
Dobrodružství veverky Zrzečky. Poslední dubnovou akcí byla oslava Filipojakubské
noci, kdy se v naší škole slétly čarodějnice, aby zakončily svůj divoký rej opékáním
špekáčků v zahradě školy.
Lllllllllllll
Květen byl ve znamení státních svátků, které si děti připomněly v hodinách
prvouky i vlastivědy. Podařilo se nám uskutečnit druhou sběrovou akci, ve které
jsme se umístili na pátém místě. Naše škola přispěla k ochraně životního prostředí
díky projektu Recyklohraní. Žákům naší školy, ale i Vám všem, kteří se pravidelně
zapojujete do školních aktivit, se podařilo za rok 2015 vytřídit 32 televizorů, 1
monitor a 298 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,55 MWh elektřiny,
608,95 litrů ropy, 53,75 m3 vody a 0,46 tun primárních surovin. Také děkujeme
všem, kteří se zapojili do sběru olejů, a připomínáme, že sběrné místo se nachází ve
škole i ve školce. Z mnoha družinových akcí vzpomenu alespoň Májový desetiboj,
ve kterém se děti sportovně vyřádily nebo Pampeliškovou mánii, při které si
vyzkoušely pletení věnečků. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllČerven je doba hodnocení celoroční práce dětí, ale také doba těšení se na
prázdniny. Přesto jsme pro děti uspořádali ke Dni muzeí návštěvu Dortové slavnosti
v zámku Kinských, kde si děti vyzkoušely vyrobit dort, který si pak společně snědly.
Výlet do zoologické zahrady Lešná, který si děti samy vybraly, byl perličkou na
tomto dortíku. Den dětí letos oslavíme Cestou za pokladem a spaním ve škole, které
vyvrcholí nočním astronomickým pozorováním oblohy za přispění hvězdářů.
mmmmZávěr školního roku patřil jenom dětem. Ve čtvrtek jsme si rozdali
vysvědčení a rozloučili jsme se s letošními absolventy páté třídy – Žanetou
Denkerovou, Dominikem Džobákem, Adamem Hrabovským, Karolínou
Michlíkovou, Štěpánkou Šandorovou a Kateřinou Lakatošovou. Všem těmto žákům
přejeme hodně úspěchů při dalším studiu. S námořnickým AHOJ jsme se rozloučili a
popřáli si krásné prázdniny. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
mmmmNa konci tohoto článku bych ještě ráda poděkovala všem pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům, obecnímu úřadu, ale i všem rodičům a příznivcům
školy za úspěšné ukončení školního roku a popřála všem krásné a slunečné léto.
Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Je tady červen, poslední měsíc školního roku a s naší mateřskou školou
se budeme pomalu loučit.
20. května přijel do Branek s dětmi oslavit jejich svátek klaun Pepínoprcek.
Počasí nám přálo, a tak se nám podařilo uskutečnit na školní zahradě prima
akci nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, které klaun do programu
aktivně zapojoval.
V pátek 3. června jsme se zúčastnili akce „CIRKUS SPOJUJE“. Děti si zde
vyzkoušely např. chodit po speciálně upraveném laně, žonglovat a další
aktivity. Nejvděčnější atrakcí pro ně jistě bylo malování na obličej. Na
školní výlet jsme se vydali do daleké Ostravy. Na cestu do pravěkého
Dinoparku se děti těšily. V něm jsme si pořádně zařádili. Od 3D kina, kde
jsme shlédli krátký příběh ze života dinosauřího mláděte, přes bloudění
v bludišti až po jízdu v DinoExpresu, který nás provezl po neprůchozích
částech Dinoparku. Děti odjížděly plné zážitků, které v otázce „Jak jste se
měli na výletě?“ definují slovem „Dobře“.
Od 13. 6. až do 17. 6 jsme do školky chodili pokaždé v jiných barvách. Měli
jsme Barevný týden a každý den měl své dvě barvy. Např. úterý bylo
červeno-zelené.
A také nás čeká rozloučení s předškoláky opět formou nocování v MŠ.
Letos v ledovém až mrazivém duchu, takže se vydáme na „Ledové
nocování“. Ve školce se potkáme ve čtvrtek 23. 6. Na závěr dne děti
dostanou malé upomínkové dárky na Mateřskou školu v Brankách.
Poslední týden školky společně s dětmi ze Základní školy se vydáme na
Honbu za pokladem, tak nám držte palce, ať něco najdeme.
V sobotu 25. 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.
Během letních prázdnin nás čeká výmalba Mateřské školy, tak uvidíme, jak
se po létu vybarvíme☺.
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 MŠ Nikol Perutková

SDH Branky
Letošní jaro se pro naši jednotku neslo v klidném
duchu. Jediný zásah, zato však celotýdenní, byla
technická pomoc při bourání budovy DPL – kropení suti
za účelem snížení prašnosti.
Do výbavy sboru přibyly dva skládací přístřešky 8x5m
a jeden nůžkový 3x3m, které nahradily letité a
opotřebované přístřešky, které nám odsloužily několik let a mnoho akcí.
Na jaře naše řady navždy opustili dlouholetý člen a bývalý starosta
sboru bratr Bedřich Marek a bývalý velitel sboru bratr Petr Hrabovský. Čest
jejich památce!
V červnu oslavil bratr Jan Bátrla kulaté jubileum 80 let a je nejstarším
mužem ve sboru. Přejeme pevné zdraví do dalších let.
Máj jsme dovezli 28. 4. a den na to jsme jej nazdobili a vztyčili na tom
samém místě, jako minulých 12 let.
Pouť na sv. Hostýn vyšla na sobotu 30. 4. Zúčastnilo se 5 členů + prapor.
V sobotu 14. května jsme se zúčastnili okrskového kola v požárním
sportu, letos v Kunovicích. Pro nepříznivý stav dráhy bylo rozhodnuto
vynechat 100m překážek, a tak se soutěžilo na dva požární útoky. Naše
družstvo, složené převážně z mladých závodníků, skončilo po rovnosti bodů
s Policemi, ale horším čase na útoku, na 8. příčce z 11. Pro nezájem výše
umístěných družstev postoupili naši muži na okresní kolo, které se konalo
19. června v Horní Lidči. Mladí hasiči se výzvy chopili zodpovědně a
trénovali disciplíny při každé volné chvíli. V klání sice skončili na chvostu
startovní listiny ( 8 z 8 ), ale alespoň se zúčasnili ( 4 družstva se vůbec
nedostavila ) a nasbírali cenné zkušenosti na větší soutěži i na disciplínách,
které nebývají součástí pohárových soutěží ( např. štafeta 4x100m
s překážkami ).
28. 5. se konalo kácení Máje a dětský den v areálu letního kina. Počasí
bylo přímo ukázkové, pro děti byly připraveny soutěže, nechyběla tradiční
scénka před samotným kácením. Večer pokračovala zábava pod taktovkou
DJ Lubánka až do ranních hodin.
Na závěr si Vás dovolujeme pozvat na Degustaci piva, která se bude
konat v pondělí 4. července od 16:00 v a před hasičskou zbrojnicí
V nadcházejícím letním období se připravujeme na zvýšené riziko
vzniku požárů, jelikož trvá sucho už od minulého léta. Proto touto cestou
žádáme spoluobčany, aby dbali zvýšené obezřetnosti při vypalování porostů
a nahlášení této činnosti, aby nedocházelo k planým výjezdům.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Letos jsme se prvním rokem zúčastnili
celorepublikové úklidové akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, do které se zapojilo celkem
78 000 lidí při 1850 úklidech. Výzvu v naší obci
vyslyšela skupina dobrovolníků, která se snažila
uklidit v parku větve a odpadky. Je dobře, že nám
naše okolí není lhostejné, a proto bychom se k této
akci
chtěli
přidat
i
na
podzim.
lllllllllNa počátku jara jsme vyhlásili výtvarnou
soutěž pro děti. Úkolem bylo zjistit a nakreslit ( nebo namalovat ) ptáčka,
kterého ornitologové zvolili „PTÁKEM ROKU 2016“. Všichni autoři
správně nakreslili ČERVENKU OBECNOU. I přesto, že tento druh patří
mezi 15 nejběžnějších ptáků na území Česka, Česká společnost ornitologická
vyhlásila tohoto „všedního“ ptáka ptákem roku. Července hrozí od lidí řada
nebezpečí – například protihlukové stěny nebo prosklené zastávky hromadné
dopravy.
Výherci výtvarné soutěže:
Kategorie MŠ
Kategorie ZŠ
1. místo: Jolanka Kostelná
1. místo: Aneta Bátrlová
2. místo: Zofia Płachtański
2. místo: Kateřina Lakatošová
3. místo: Natálie Marková
3. místo: Jan Płachtański
4. místo: Robin Kostelný
4. místo: Tereza Sýkorová
V sobotu 11. června uspořádal Spolek pro obnovu zámeckého parku
autobusový zájezd do Kroměříže na Dny otevřených zahrad. Začali jsme
komentovanou prohlídkou v Květné zahradě. Prošli jsme nově zrenovovanou
bylinkovou zahradou, aranžerií až k vyhlídce. Zde jsme z výšky mohli vidět
nádherně vysázenou barokní zahradu, kašny i rotundu. Nevynechali jsme ani
nově zrekonstruovaný Králičí kopec, Ptáčnici, Jahodový vrch či Pstruží
rybníčky.
Občerstvili jsme se v hezké kavárničce na náměstí, kde se právě konal
Vybarvený běh s doprovodným programem. Odpoledne jsme strávili
v Podzámecké zahradě, kde nás provázela Ing. Lenka Křesadlová, Ph.D.,
která se jako vedoucí NCZK velmi zajímá i o náš zámecký park v Brankách.
Myslím, že se nám výlet vydařil a příští rok na Dny otevřených zahrad
vyrazíme zase.
Za spolek Blanka Palátová

Safari klub
Co bylo v červnu:
3. 6. Cirkus Spojuje – aktivní společný novocirkusový den
4. - 5. 6. Modelování keramických hlav v životní velikosti
goetheánským způsobem po vzoru Waldorfských škol
s uměleckým sochařem Jaroslavem Svozilem.
16. a 23. 6. PARK ART CAFÉ ( první z pravidelných letních žonglovacích
čtvrtků )
18.6. Vystoupení a cirkusová dílna na Bystřičce, benefiční festival „S chutí
pomáhat” na podporu tábora Bezpečí pro děti z válečných oblastí Ukrajiny.
21.6. Zapojení se do fire jamu. Do Olomouce se sjelo více než 30
performerů z Olomoucka, Brna, Otrokovic, Zlína a Branek :) Za Safari klub
se zúčastnil i Jasiek Płachtański ( 8 let ) coby nejmladší člen ohňujícího
teamu.
Co bude:
23. července vystoupení Žonglíku na slavnostech partnerské obce Branek
v Oravském Podzámku na Slovensku
22. - 27. srpen - Kejklířský tábor spolku Cascabel a Žonglíku v Olomouci
Téměř každý letní čtvtek od 16:00 pravidelné žonglovací odpoledne PARK
ART CAFÉ ( pod šapitó parkového altánku ). Jde o otevřený prostor pro
volné žonglování, individuální tréningy či sdílení pro každého, kdo má chuť
si vyzkoušet cokoli z našeho novocirkusového vybavení. Natažen bude též
slack line. Po setmění, budou-li zájemci, zažehneme ohně. Fair trade nápoje
uvaříme na přání. Park art café je učeno všem věkovým kategoriím, základní
poradenství na místě. Vstup je volný. Krom žonglování zde bude postupně
rozšiřována nabídka i jiných kreativních činností. Např. plánujeme možnost
si namalovat vlastní hrnek, misku či kalabasu z keramické dílny L.
Konvičkové, fotografickou dílnu s T. Misiaszkem či další aktivity, které
vzniknou průběžně z nápadů členů komunity. Informace o tématických

aktivitách Park Art Café budeme dávat do vitríny a na facebook.
V 1. pololetí šk. roku 2016/17 otvíráme:
Žonglík – kroužek novocirkusových dovedností pro děti ( od 7 let, 1x týdně)
300,- Kč. / rodinu a pololetí
Keramika ( MŠ, ZŠ, 13+, 1x týdně )..... 650,- Kč. / dítě a pololetí
Divadelní kavárna aneb oživte s námi branecké divadlo! Projevte a
zdokonalte své herecké dovednosti se zkušeným polským režisérem a
scénáristou Tadeuszem Misiaszkem ( od 13 let - 130 let, 1x týdně ) bez
poplatku! Kapacita omezena, hlaste se už nyní na čísle 725 280 909 !!!!

Kultura
V neděli 17.l4. proběhlo již tradiční ,,Otevírání studánek“.
K povedenému průběhu letošního otevírání přispěla bohatá účast dětí a
rodičů. Pro zpříjemnění dlouhé cesty děti plnily různé úkoly, za které byly
sladce odměněny. Symbolickým klíčem a známou básničkou od J.V. Sládka
,,Znám křišťálovou studánku“ jsme probudili studánku ze zimního spánku.
Na zpáteční cestu jsme se posilnili na ohni opečeným špekáčkem.
29. 4. v podvečer kulturní komise a TJ Sokol Branky pořádali na místním
fotbalovém hřišti oblibenou akci ,,Pálení čarodějnic“. Jako každý rok, tak i
letos byly přichystány pro čarodějnickou havěť různé soutěže o sladkou
odměnu. Nechyběla ani soutěž o nejkouzelnější čarodějnice, čaroděje a to:
Zuzanka Špůrková, Kačenka Mlýnková, Adámek Hadaš, Monička Dufková a
Jolanka Kostelná. Závěrem vzplála vatra a opékaly se špekáčky. Všem
zúčastněným děkujeme a příští rok se budeme na vás opět těšit. Letu zdar!!!
Dětský den a Kácení máje na sobotu 31. 5. připravily členky kulturní
komise a Sbor dobrovolných hasičů. Program byl pestrý, děti si užily spoustu
atrakcí a soutěží, za které nechyběla sladká odměna. Ukončení celé akce
skončilo skácením máje, opékáním a o večerní zábavu se postaral DJ
Lubánek. Velký dík patří i panu Bartošovi za povoz s koňmi. Členky kulturní
komise děkují všem, kdo se podíleli na přípravách a sponzorům za přispění
na tuto akci: Jaroslavu Markovi, Kartonáži Švidrnoch, restauraci U Staňků,
Ladislavu Kristkovi, Luboši Chromčákovi, manželům Kreuzovým, Petru
Horníkovi, Květoslavě Žurkové, Stanislavu Šurinovi, manželům Kašíkovým
(čp.230), Petru Václavíkovi, Rostislavu Rýdlovi, manželům Ševčíkovým,
Jiřímu Palovi, Miloši Hadašovi, Rudovi a Honzovi Petruželovým, Věře
Slámové, Pavle Sedláčkové a Antonu Pastorkovi.
Kulturní komise obce Branky připravuje:
Jízdu zručnosti, Cestu

pohádkovým lesem
Bližší informace najdete na www.obecbranky.cz. Těšíme se na
Vaši účast.
Přejeme Vám krásné a slunečné léto, pohodovou dovolenou a
dětem úžasné prázdniny.
Za kulturní komisi
Věra Slámová

Společenská rubrika
Narozené děti

Duben – Gardian Šimon
Špůrek Radek
Gáborová Viktorie
Květen – Titzová Andrea
Sňatek – 11. 6. 2016 Pavel a Erika Bednaříkovi (roz. Plesníková)
Jubilanti
Duben
Běhalová Jarmila
Včelařík Alois
Marková Antonie
Švidrnochová Eva
Halaštová Iva
Talaš Miroslav
Talašová Marie

95
75
81
70
50
85
83

Červen
Hadašová Ludmila
Chocholatý Josef
Bátrla Jan
Šuláková Dagmar
Kučný Antonín
Slavíková Jitka
Marková Anna

91
60
80
50
50
50
60

Květen
Palová Pavla
Novotná Ludmila
Žůrek Ladislav
Hrabovský Josef
Štveráková Emilie
Ondrejka Emil
Nagyová Blanka
Janíčková Marie

65
65
70
55
84
82
50
75

Úmrtí

28. 3. 2016 zemřel Bedřich Marek ve věku nedožitých 91 let.
19. 4. 2016 zemřel Bohumil Bátrla ve věku nedožitých 79 let.

