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CESTA POHÁDKOVÝM LESEM

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé,
v srpnu začala mistrovská soutěž našich fotbalistů ve třetí
třídě. Po hráčské obměně, kdy někteří hráči ukončili
hostování a naopak dalším začalo, tak náš fotbalový tým
tvoří omlazený kádr, který potřebuje získat fotbalové
zkušenosti. To, že nejsou dobré výsledky a skóre není
příznivé, nám až tak nevadí. Za mnohem důležitější však
považujeme, aby nově tvořený mladý tým získal fotbalové
zkušenosti během následujících let. Za pár let zde může stát
mnohem stabilnější a zkušenější tým. Nic však není zadarmo, a proto je třeba i
tomuto něco obětovat. V první řadě zlepšit přístup a být zodpovědnější, co se týče
tréninku.
Touto cestou bych rád poděkoval panu Matějovičovi, že se v této nelehké době
ujal trénování našeho fotbalového týmu a za to mu patří veliké poděkování. Závěrem
popřejme našim fotbalistům hodně štěstí a mnoho úspěchu v nadcházející podzimní
sezoně.
Zápasy do konce podzimu 2016
2. 10. Hutisko „B“ – Branky
9. 10. Branky - Kladeruby
15. 10. Lačnov - Branky
23. 10. Branky - Loučka
30. 10. Střelná - Branky
za TJ SOKOL BRANKY Anton Pastorek

Motorsport
Trucktrial
14. 8. Bronislav Ševčík s Oldřichem Vašutem obsadili třetí místo ve čtvrtém
závodu sezóny v Kunštátě
24. – 25. 9. branecká posádka závod kvůli technickým problémům nedokončila
Motokros
Tomáš Pala startuje v letošní sezóně v kategorii do 85 ccm v závodech
mezinárodního mistrovství ČR, kde je průběžně po pěti závodech celkově třetí a
v závodech mistrovství Slovenska, kde mu patří suverénně první místo průběžného
pořadí. Na závodech MMČR 24. září v Merklíně obsadil 4. místo po dvou pátých
místech v rozjížďkách. Poslední závod mistrovství se jede 8. října v Pacově a Tomáš
má velkou šanci na celkové stupně vítězů.
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Slovo starosty
Vážení občané,
další suché a teplé léto je za námi, stejně jako doba prázdnin a dovolených.
Věřím, že se Vám za uplynulé měsíce podařilo nastřádat dostatek sil a elánu do
podzimních prací a nového školního roku.
Pro nás byly oba prázdninové měsíce poměrně hektické a náročné. V Sedliskách
probíhala oprava lesní cesty, která je především investicí do budoucna. Vzhledem
k tomu, že nakládku kalamitních těžeb jsme ještě realizovali na krajské silnici, nová
cesta už nebude zatížena zvýšeným pohybem těžké techniky a zůstane v dobrém
stavu i pro budoucí hospodáře.
Podařilo se nám dokončit hlavní komunikaci parkem a zrekultivovat trávník
kolem ní. Postupně budeme v parku dosazovat chybějící dřeviny a zároveň dle
časových a personálních možností odstraníme část keřů a prosychajících stromů pod
rybníkem. Čilý stavební ruch panoval kolem zámku, s dotací Zlínského kraje bylo
dokončeno odvlhčení a vybudována nová dešťová kanalizace. Společně s funkčními
svody a okapy tak byl vytvořen základní předpoklad k opravě fasády.
Ještě po několik týdnů bude probíhat obnova fasády obecního úřadu. Kromě
nového nátěru budou kolem některých oken doplněny šambrány, osekán sokl,
vybudován okapový chodník, vyměněna okna v přízemí a dořešena dešťová
kanalizace. Zatím největším oříškem je oprava vstupu.
Svoji pozornost jsme zaměřili i na hřbitov, kde probíhalo odvlhčení márnice, příští
rok bychom opravili a natřeli její fasádu. Nově jsme vymalovali smuteční síň a
novou podobu dostaly i textilní dekorace. Vykácené keře před smuteční síní už jsou
nahrazeny novými výsadbami. Finančně se na investici do zeleně podílejí i obce
Police a Oznice. Před dolní částí hřbitova byly s dotací ministerstva národní obrany
opraveny pomníky padlým obětem světových válek a nově vyřešen přístup k nim. Při
té příležitosti byly odstraněny staré výsadby u pomníků a kolem hřbitovního plotu,
které budou v příštím roce nahrazeny novými.
Během prázdnin došlo i na dlouhou dobu odkládanou rekonstrukci dvora v obecní
budově čp. 17. V průběhu stavebních prací byly zbourány staré dřevěné konstrukce,
místo nich už jsou vyzděny nové stěny a příčky, nově vyřešena je dešťová a
splašková kanalizace, garážová stání dostanou nové zastřešení.
Nedobrá situace panuje v našich „zbývajících“ lesích, dle očekávání se nepodařilo
zastavit kalamitní šíření kůrovce a smrkové porosty mizí rychlým tempem, doslova
před očima. Suché a mimořádně teplé počasí posledních let si začíná vybírat svoji
kůrovcovou daň i v širokém okolí. Řadu letitých smrků napadených kůrovcem jsme
museli pokácet v parku.
Na závěr bych rád připomněl platnost obecně závazné vyhlášky o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností. Smyslem této vyhlášky je, abychom se
alespoň v den pracovního klidu ( neděli ) zdrželi hlučných činností a obtěžujícím
hlukem nerušili sousedy. Kdo ani v neděli nechce ztrácet čas odpočinkem, může si
najít pracovní činnost, kterou dobré sousedské vztahy a znění Vyhlášky nebude
narušovat. S přáním hezkého podzimu
František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22. 9. 2016

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Antonem Pastorkem.
2. Nabídku firmy Neogenia na realizaci mobilního rozhlasu.
3. Žádost p. Ernesta Vidličky o půjčku z Fondu rozvoje bydlení – z důvodu nesplnění kritérii je
žádost bezpředmětná.
4. Představení společného projektu Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko na
kofinancování sociálních služeb - představila Mgr. Zdislava Odstrčilová, ředitelka Diakonie
ČCE Valašské Meziříčí.
5. Nabídku p. Ladislava Staňka na prodej restaurace U Staňků.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Mgr. Blanka Palátová, Petr Menšík.
2. Program ZO.
3. Rozpočtové opatření č. 3/2016 dle předloženého návrhu.
4. Koupi pozemků p.č. 110/2 o výměře 398 m2 v k.ú. Branky za cenu 2000 Kč za pozemek a
p.č. 110/3 o výměře 398 m2 v k.ú. Branky za cenu 2000 Kč za pozemek od paní
Pobořilové.
5. Program rozvoje obce.
6. Prodej stavebních pozemků ve stavebním obvodu Motýlovská za cenu 270 Kč bez DPH za
1 m2 tj. 326,70 Kč včetně DPH za 1 m2 těmto zájemcům:
- pozemek p.č. 281/3 o výměře 1158 m2 panu Jakubovi Šebestovi
- pozemek p.č. 281/24 o výměře 1098 m2 panu Michalu a Antonu Pastorkovi
- pozemek p.č. 281/25 o výměře 1248 m2 paní Ivaně Tvrdé
- pozemek p.č. 281/26 o výměře 1375 m2 paní Zuzaně Gardianové
- pozemek p.č. 281/27 o výměře 1459 m2 panu Jiřímu Příkaskému
- pozemek p.č. 281/28 o výměře 1511 m2 paní Ing. Pavle Markové
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zájezd do partnerské obce
V sobotu ráno 23. července začínal zájezd zastupitelů, hasičů a zástupců spolků do malebného
slovenského městečka Oravského Podzámku. Po předchozích kontaktech vedení obcí jsme
byli pozváni slovenskou stranou k účasti na Obecních slavnostech. Starosta Oravského
Podzámku pan Jozef Záhora nás přítal v základní škole, kde na nás čekalo občerstvení a
propozice k pobytu, starostové obou obcí slavnostně podepsali Dohodu o partnerství a
vzájemné spolupráci.
Když jsme se ubytovali v místních penzionech, náš program pokračoval prohlídkou muzea
Oravského komposesorátu, muzea kočárů, plavbou na pltích, soutěží v požárním útoku a
večerními kulturními vystoupeními. S velkým úspěchem přispěl do večerního programu
působivou ohňovou show branecký Žonglík.
V neděli jsme společně navštívili Oravský hrad, Dolný Kubín a s přestávkou na nákup
slovenských sýrových specialit vyrazili do Branek. Zájezd se mimořádně vydařil, věřím, že se
nám podaří najít společný projekt, který bude možné dotačně podpořit v rámci přeshraniční
spolupráce a především pokračovat v navázaném partnerství.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
V sobotu 27. srpna 2016 se uskutečnilo
v zámeckém parku zábavné odpoledne.
Program začal vystoupením Divadélka Leonka, které
mělo velký úspěch, pokračoval výtvarnými dílničkami,
kde si děti i rodiče malovali bylinky a zvířátka na
plátěné pytlíčky. Zdařilé byly i papírové paletky
polepené kytičkami.
Další hezké chvilky nám připravil malíř a písničkář
Josef Bartoloměj Král svým koncertem. Připravili jsme
soutěž „Zámek v Brankách“. Děti, ale i dospělí mohou složit báseň, povídku,
pohádku, nakreslit obrázek, komiks, model atd. a odevzdat ve školce do konce září
2016. Z odevzdaných prací bude vybrána ta nejlepší a při další akci veřejně
oceněna.
Představili jsme také 3 návrhy nového nádvoří u zámku, které nechal zpracovat
obecní úřad. Lidé mohli hlasovat a vybrat nejlepší. Vyhrál návrh číslo 1.
Počasí nám přálo, občerstvení bylo výborné a tak jsme prožili hezké odpoledne.
Dovolujeme si Vás pozvat na naši další akci „DEN STROMŮ“,
která se uskuteční 14. 10. 2016 ve 14.00 hodin.
Program:
- vyvěšení krmítek pro ptáky
- vystoupení chovatele zvířat – lišky
- vyhodnocení soutěže „Zámek v Brankách“
Emílie Mejzlíková

Kultura
Cestampohádkovýmmlesem
Členky kulturní komise obce Branky v pátek 16. září již tradičně otevřely bránu
na nádvoří Braneckého zámku a pozvaly do světa kouzel a tajemna všechny malé i
velké příznivce pohádek. Za krásného slunného odpoledne pro návštěvníky na trase
čekaly pohádkové postavičky:( indiáni, vodníci, víla, Mach a Šebestová, strom
s Mankou, čarodějnice a berušky), které se věnovaly především nejmenším
účastníkům pohádkového putování. Za splněné úkoly byly děti odměněny sladkým
balíčkem. Děkujeme panu králi s princeznou, kteří celou akci zpestřili projížďkou
koňským dostavníkem. Velký dík patří všem za spolupráci.
Kulturní komise obce Brany připravuje: 2. 10. Drakiáda, 23. 10. Podzimní
hodování se soutěží o nejlepší ořechový koláč, dezert, 27. 11. Vánoční jarmark,
3. 12. Hrátky s čerty

Děda
V pátek 2. září se za mimořádného zájmu branecké i přespolní veřejnosti konalo
v areálu letního kina promítání pravého valašského filmu Děda. Diváci byli
spokojeni a my se těšíme, až se příští rok v „letňáku“ zase potkáme.

SDH Branky
Letní období je za námi a s ním i zvýšené riziko
vypuknutí požáru v přírodě. Letošní prázdniny pro nás
probíhaly v poklidném duchu, kdy jsme nemuseli vyrážet
k žádnému požáru či jiné živelné události.
Letní měsíce jsme zahájili degustací piva v hasičské zbrojnici
4. července. Teplé počasí, méně známé druhy piva a dva dny
následujícího volna přilákaly do prostoru zbrojnice opět velký
počet vyznavačů českého národního nápoje č. 1. Jelikož se akce těší čím dál větší
oblibě, chtěli bychom tuto zopakovat i na podzim, pokud to počasí dovolí. Řady
našeho sboru svým vstupem posílili Adam Reisskup a Jiří Marek. K životnímu
jubileu 80 let byla delegace sboru popřát bratru Janu Bátrlovi. Bohužel i neradostné
události se nám nevyhnuly. Dne 11. července tragicky zahynul bratr Josef
Kostelanský. Poslední rozloučení se všemi poctami se konalo 22. 7. v místním
kostele.
Letní soutěže zahájilo naše družstvo 1. 7. (8. místo z 15) na noční pohárové
soutěži v Choryni. V rámci výletu do partnerské obce Oravský Podzámok (SK) se
předvedli hasiči na místní soutěži (neupravený stroj PPS12, sání z kádě, rozvinutí
hadic na základně) a umístili se na 5. místě z 10. Další soutěž, které se družstva
starších a mladších soutěžících zúčastnila, se konala v Policích 20. 8. netradiční
disciplíny O Pohár Kozary, kde mladší skončili na nepopulárním 4. místě a starší se
„propili“
(v pivní štafetě) na 3. pozici. Závěr léta byl 27. 8. opět v Choryni na
pohárové soutěži sání z přírodního zdroje Juhyně.
S nastávající topnou sezónou doporučujeme vyčištění a kontrolu komínů a
předejít tak škodám na zdraví a majetku. Dotčená oblast je od 1. ledna 2016 řešena
zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a Vyhláškou č. 34 ze dne 22. ledna
2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 29.
ledna 2016.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné a poklidné prožití podzimních dní.
za SDH Branky Jan Petružela

Westernové závody
Branecká jezdkyně Kateřina Jurajdová se v červenci se svým koněm Sandym zúčastnila
dobytkářských závodů v Mitrově. Katka společně s Jarkem a Monikou z Rajnochovic
vybojovali 3. místo v Team Penning a 1. místo v Team Sorting. V srpnu se v Mitrově jely
další závody a napodruhé získali 2. místo v Team Penning a 2. místo v Team Sorting, čímž si
vybojovali titul Champion Team Sorting mezi dalšími 46 týmy z Česka a Slovenska. 24. a
25. září soutěžili opět v Mitrově, kde se konalo finále dobytkářských disciplín. Katka má i
trenérské úspěchy. Trénuje Ester Bystroňovou z Podlesí, která jezdí na koni Red Star. Ester si
splnila kvalifikaci a v listopadu pojedou do italské Verony na Evropský pohár v rychlostních
disciplínách (Barely). Přejeme jim úspěch.

Tímto Vás srdečně zveme do Polic na tradiční Hubertskou jízdu, která se koná
v sobotu 29. 10. 2016

Základní škola
Září, září, na léto jde stáří, zlaté slunce
září, malátně a s únavou. Žáci, žáci
ve slohové práci, píšou, jak nám ptáci mizí nad
hlavou……se zpívá v písni Jaroslava Uhlíře a
Zdeňka Svěráka.
Prázdniny dopsaly svou poslední stránku a my jsme se přehoupli do nového
školního roku 2016-2017. Prvního září nám na cestu svítilo sluníčko, abychom
načerpali dostatek energie pro nadcházející podzimní období. Děti přišly do školy
s veselým úsměvem na tváři, odpočatí, plni nových zážitků z prázdnin.
Přivítala je škola vyzdobená sovičkami, nově vymalované šatny, vybavené
novým nábytkem. Paní učitelky nachystaly dětem třídy, vybavily je novými
pomůckami a slavnostně je první den přivítaly. V první a druhé třídě děti čekalo
obrovské překvapení v podobě nových tabulí. Do všech relaxačních částí tříd jsme
zakoupili nové koberce, na kterých si děti mohou nejen odpočinout, ale také si
zaskotačit.
Slavnostní vítání prvňáčků proběhlo za přítomnosti pana starosty Františka
Svobody. Do lavic v 1. třídě zasedlo osm prvňáčků, které přivítala paní učitelka a
pohádková postava Zdeňka Milera Krteček. Ten bude v průběhu celého školního
roku našim nejmenším žáčkům zpříjemňovat jejich první krůčky při poznávání
abecedy, ale i pomáhat při čtení, psaní a počítání. Přejeme hodně úspěchů!
V letošním roce chystáme pro žáky, ale i rodiče a příznivce školy mnoho
zajímavých projektů. Pokračujeme v projektu „Celé Česko čte dětem“, kdy se do
čtení zapojí významné a zajímavé osobnosti obce. Pravidelné předčítání dětem má
nejen velký význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví, ale také rozvíjí paměť,
představivost a myšlení. A proto jsme vstoupili do dalšího zajímavého projektu,
aplikace Včelka, který odbornou a zároveň zábavnou formou umožňuje dětem
pravidelně procvičovat čtení na webových stránkách. Po úvodní diagnostice aplikace
automaticky navrhne sadu vhodných cvičení ušitých přímo na míru danému dítěti,
které i dále v průběhu přizpůsobuje aktuálním schopnostem dítěte.
Tak jako v minulém roce, v rámci ekologické akce „Zelený strom“,
uspořádáme dvě sběrové akce starého papíru a ve spolupráci s obcí budeme
pokračovat ve sběru drobného elektrozařízení, baterií a použitého kuchyňského oleje.
Ve školním roce se zaměříme na uspořádání akcí v rámci čtyř ročních
období. První plánovanou podzimní akcí bude „Branecké strašeníčko“. O dalších
akcích vás budeme průběžně informovat na webových stránkách naší školy.
Pro předškoláky uspořádáme aktivity ve škole, při kterých si mohou
vyzkoušet, jaké to je být školákem.
Všem našim žákům přejeme, aby pro ně učení v naší škole bylo přirozenou
součástí jejich života, aby je touha po nových vědomostech a dovednostech
posouvala k jejich vysněnému cíli.
Za pedagogický sbor ZŠ Branky Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky!
Během letních prázdnin proběhla v naší školce výmalba třídy, herny
a chodeb. První měsíc našeho putování se sovičkou Rozárkou je skoro za
námi. V tomto školním roce navštěvuje MŠ celkem 23 dětí. Z tohoto počtu
půjde 11 dětí k zápisu do 1. třídy základní školy. Provoz MŠ: 6:30 – 16:00,
scházení dětí – do 8:00!
Vzdělávací práci zajišťují dvě kvalifikované
pedagogické pracovnice. Ve třídě s názvem „Sovičky“ pracují paní učitelky
Nikol Perutková a Mgr. Petra Gábová. Název třídy je volen podle třídního
vzdělávacího programu a jeho symbolů. Pracujeme podle Školního
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Cesta sovičky
Rozárky za poznáním“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující
zdraví a do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky.
Upřednostňujeme prožitkové učení, kdy se děti učí přímými zážitky.
Nejlépe se naučí to, co si mohou samy vyzkoušet. „Pověz mi, zapomenu.
Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím“. Zdravou a pestrou
stravu připravují kuchařky, p. Jarmila Vogelová a Věra Kašíková pod
vedením p. Kristýny Dufkové, vedoucí školního stravování. Paní uklízečka
Adriana Džobáková se stará o čistotu prostředí. Děti, které navštěvují
mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní docházky,
budou pracovat po celý školní rok s cvičebnicí „Včelička“. Je to metodicky
propracovaný odborný měsíčník pro výchovně vzdělávací práci
s předškolními dětmi v mateřské škole. Cvičebnice obsahuje soubor cvičení,
pohádku, písničku, umožňuje vzdělávat společně v jedné třídě děti bez
ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady.
Nyní nás čekají podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba
dýňových strašidel, skřítků Podzimníčků, jablíčkový a mrkvičkový den,
Zamykání zahrady a mnoho dalších činností.

Společenská rubrika
Narozené děti
Srpen – Patrik Drda
Září - Aneta Hrbáčková

Sňatky
16. 7. Kateřina a Libor Talašovi ( Sadílková )
3. 9. Veronika a Jiří Markovi ( Sluková )

Jubilanti
červenec
Zdeňka Hásová
Naděžda Pokorná
Luboš Chromčák
Petr Vaculík
Antonín Koláček
září
Antonín Bátrla
Jaromír Foltýn
Petr Havran
Ľubomír Bartoš
Ludmila Cahlíková
Jan Andris
Miroslav Vala
Miloslav Hadaš
Dagmar Knápková

70
55
50
65
55
60
65
50
55
75
75
50
60
50

srpen
Vlastimil Matějíček
Rudolf Petružela
Václav Stodůlka
Milada Hlavicová
Ludmila Minářová
Jana Bátrlová
Anna Fojtů
Josef Kašík
Jarmila Marková

50
55
60
87
65
50
70
65
81

Úmrtí
11. 7. 2016 tragicky zemřel Josef Kostelanský ve věku nedožitých 28 let.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace
- Diakonie Broumov pořádá 11. a 12 .října od 15. – 18. hodin v bývalém kině

Dlouholetý spolupracovník našeho Zpravodaje pan Jindřich Oleš vystavuje obrazy
a grafiku na Valašském výtvarném salonu v Muzejním a galerijním centru
Valašské Meziříčí od 30 .9. - 20. 11. 2016. Srdečně zveme.

č.p. 18 charitativní sbírku oblečení, lůžkovin, obuvi, hraček, knih a časopisů.
- Za společnost SychrovNET, která převzala internetovou síť pana Ludíka, bychom
Vám rádi sdělili novinky týkající se Vašich služeb. V nejbližší době bude síť
vylepšena a díky tomu Vám budou nabízeny nové služby, které můžete využívat.
S internetem od nás získáte nejen rychlé a stabilní připojení, ale i možnost sledování
více než 50 Vašich nejoblíbenějších českých a slovenských programů se službou
SLEDOVANITV. Navíc Vám již žádný Váš oblíbený pořad neuteče díky chytrým
funkcím jako je zpětné přehrávání (až 30h po odvysílání), pozastavení či možnost až
40h nahrávání.

