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Obce Branky

PODZIMNÍ HODOVÁNÍ
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VÁNOČNÍ JARMARK

OHŇOVÁ SHOW PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
PODZIMNÍ STRAŠENÍ VE ŠKOLE

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
ROZSVĚCENÍ STROMEČKU

Další informace
POZVÁNKA
Starosta HS svolává Valnou hromadu členů HS Branky - Poličná - Juřinka na pátek
20. 1. 2017 do Mateřské školy v Brankách. Začátek je stanoven na 18.00 hodin.
Program:
1. Zahájení
7. Diskuse
2. Stanovení zapisovatele
8. Usnesení
3. Kontrola usnesení z minulé VH
9. Závěr
4. Zpráva o hospodaření a činnosti HS na rok 2016
5. Použití finančních prostředků z nájmu honitby
6. Zpráva mysliveckého hospodáře MS Branky - Poličná
Josef Marek, starosta HS

Poplatky na rok 2017
Poplatek za psa 100,- Kč, za každého dalšího 150,- Kč, do 31. 3. 2017
Poplatek za stočné 576,- Kč za osobu, do 31. 3. 2017
Poplatek za komunální odpad 400,- Kč za osobu, do 31. 5. 2017
Pytlový sběr plastového odpadu se uskuteční ve čtvrtek 5. 1. 2017

Tradiční lednový turnaj ve stolním tenise proběhne 28. 1. 2017 v sále
mateřské školy
ZKUS CIRKUS
Jestli máš chuť si vyzkoušet točení s poikami, hula hoopy, talířky,
levitujícími hůlkami, míčky, kruhy, tyčemi, chůzi po slack line a je
Ti víc než 15 let přijď v neděli 8. 1. na první tréning, který začíná
v 16 hodin v tělocvičně základní školy.

Tříkrálová sbírka proběhne 7. ledna 2017
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,
zatímco rok 2016 se začíná blížit svému konci, stávající volební období je těsně za
svojí polovinou. Při malém ohlédnutí je vidět, že za uplynulé dva roky se výrazně
změnil především střed obce. S pomocí finančních prostředků Evropské unie byl
revitalizován a zprůchodněn zámecký park, společně s novou fasádou byla zateplena
základní škola, díky úsilí farní rady dokončena oprava fasády kostela, zdemolována
budova bývalé dětské léčebny a obnovena fasáda na budově obecního úřadu. Nebylo
toho málo a naše obec díky těmto stavebním zásahům hodně „prokoukla“. Před
dokončením je v současné době projekt na revitalizaci zámeckého nádvoří, po
získání stavebního povolení můžeme s případnou dotací i tento projekt uvést v život
a zkrášlit naši náves.
Když ponecháme stranou budovu fary, zůstane v centru obce k opravě ještě
zámek. Moje stanovisko k opravě zámku jako reakce na Otevřený dopis Spolku pro
obnovu zámeckého parku je publikováno na obecních stránkách v záložce Aktuality.
Generální oprava zámku není téma na několik vět. Kromě ceny opravy je třeba vzít
v úvahu také cenu pořízení inventáře, provozní náklady a především následné využití
pro obecní potřeby. Zároveň je nutné mít na vědomí další rozvoj obce, náklady na
obnovu a údržbu stávajícího obecního majetku a v neposlední řadě přísun peněz do
obecní pokladny a výši provozních výdajů na zajištění chodu samotné obce. Zatímco
obecní příjmy byly v posledních letech zkreslovány navýšenou těžbou v lese a
čerpáním evropských dotací, dá se očekávat, že příští rok už obnova lesa po
kůrovcové kalamitě bude finančně nákladnější než výnos z prodeje dřeva a bude
tomu tak i v nejbližších cca 10 letech. Evropské dotace se budou rozdělovat do roku
2020, možná o dva roky déle, pak už budou muset obce financovat svůj rozvoj
převážně za své. Na tyto skutečnosti bychom měli být připraveni.
Na příští rok plánujeme dokončit opravu márnice, rekonstrukci chodníku kolem
mateřské školy, opravu pódia v letním amfiteátru a opravy místních komunikací.
V případě získání dotačních prostředků bychom vybudovali v obecních lesích tři
retenční nádrže, opravili opěrnou zídku kolem potoka před obecním úřadem,
zrekonstruovali kříž na hřbitově, pokračovali v opravách oken na zámku a doplnili
zeleň v centru obce. V případě dořešení majetkoprávních vztahů a získání dotace
bude možné vybudovat cyklostezku do Poličné. Menší finanční prostředky budou
investovány do oprav obecních budov – čp. 18 a zasedací místnosti obecního úřadu.
Přelomovou investicí by byla případná koupě restaurace U Staňků, která by
vyřešila problém s chybějícím sálem a následně by umožnila i možné rozšíření
mateřské školy na dvě oddělení v případě potřeby. I v tomto případě je třeba zabývat
se otázkou, jestli je pro Obec finančně výhodnější ( vzhledem k počtu akcí, které
pořádáme), investovat do nové budovy nebo zásadně rekonstruovat stávající.
Jménem Obecního úřadu i jménem svým Vám přeji krásné prožití vánočních
svátků s lidmi, které máte rádi, pevné zdraví, dobrou náladu a životní elán v roce
2017.

František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 14. 12.2016
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Antonem Pastorkem.
2. Projednání petice „Ne prodeji zámku a parku v Brankách“.
3. Kalkulaci stočného na rok 2017 dle přílohy č. 1.

II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Mgr. Blanka Palátová
2. Program ZO.
3. Nabytí nemovitého majetku – kříž na hřbitově.
4. Směnu obecního pozemku p.č. 226/19 za pozemek p.č. 225/35 Ing. Ivy Halaštové.
5. Koupi restaurace U Staňků za maximální kupní cenu 2.000.000 Kč.
6. Odmítnutí nabídky České pošty a.s. na provozování služby Pošta Partner.
7. Darovací smlouvu Římskokat. farnosti Branky na finanční částku 30.000 Kč.
8. Vyřazení nákladního vozu AVIA a elektronického zabezpečovacího systému
z majetku obce.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2016 dle předloženého návrhu.
10. 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 paní Ivaně Sturm
- pozemek p.č. 281/28 o výměře 1511 m2 panu Pavlovi Suchánkovi
11. Podání žádosti o dotaci na opravu opevnění vodoteče poškozeného přívalovými
dešti.
12. Smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrských sítí – vodovod, kanalizace.
13. Výši stočného s účinností od 1.1.2017 ve výši 16 Kč/1 m3 včetně DPH.
14. Rozpočet na r. 2017 včetně SF, FRB a FRR takto:
třída 1
Daňové příjmy:
12.228.000,- Kč
třída 2
Nedaňové příjmy:
6.146.610,- Kč
třída 3
Kapitálové příjmy:
1.798.000,- Kč
třída 4
Přijaté transfery:
3.527.390,- Kč
Příjmy celkem:
23.700.000,- Kč
třída 5
Běžné výdaje:
24.174.000,- Kč
třída 6
Kapitálové výdaje:
3.541.000,- Kč
Výdaje celkem:
27.715.000,- Kč
Financování:
4.015.000,- Kč
15. Pověření rady obce k dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2016.

Sport
MOTORISMUS
Čtrnáctiletý motokrosař Tomáš Pala má za sebou životní sezonu!
Branecký rodák Tomáš Pala letos zářil na motocyklu o obsahu do 85ccm.
Jak se mu v jednotlivých seriálech dařilo?
V seriálu Mezinárodního mistrovství ČR zahájil sezónu vítězstvím v první jízdě
v Mohelnici. V součtu s jízdou druhou začínal na průběžném druhém místě v seriálu.
V následujícím závodě v Horažďovicích dokončil své jízdy na čtvrté a třetí příčce,
což znamenalo i třetí příčku celkově v hodnocení závodu. Na třetím závodě v Jiníně
se Tomášovi rovněž dařilo a po čtvrtém místě v první jízdě a pátém ve druhé
v součtu obsadil pátou příčku. V polovině sezony mu tedy patřilo průběžné třetí
místo v seriálu s nicotnou ztrátou 6 bodů na vedoucího Maďara Kovácse a pouhé tři
bodyxzaxdalšímxMaďaremxKristofem.
Na následujícím závodě v Krásné Lípě však naděje v boji o titul vzaly za své,
když Tomáš píchl kolo a bodoval pouze sedmnáctým místem. Ve druhé jízdě sice
dojel pátý, v hodnocení závodu to však stačilo pouze na jedenácté místo a obrovskou
ztrátu v průběžném hodnocení šampionátu. Následující závod v Nové Pace se vydařil
na výbornou, Tomáš zde obsadil 2x druhé místo a tedy i druhé místo v celkovém
hodnocení závodu. V Merklíně po špatných startech šesté a páté místo, celkově
čtvrté a relativně výhodná pozice před závěrečným podnikem. Na posledním závodě
v Pacově se Tomášovi v náročných podmínkách v první jízdě dařilo náramně,
dokázal v ní dojet druhý a tím potvrdil jistotu třetího místa v konečném hodnocení
šampionátu. Druhou finálovou jízdu jej bohužel postihla technická závada a musel ji
odjet celou bez spojky, s tímto handicapem to na lepší než 10. příčku nestačilo.
V součtu s jízdou první to v blátivém závodě stačilo na čtvrtou příčku, v celkovém
hodnocení šampionátu Tomáš při premiérovém absolvování celé sezony obsadil
bronzovou příčku jakožto nejlepší český jezdec.
Další šampionát, kterého se zúčastnil, bylo mistrovství Slovenska. To Tomáš
absolvoval vůbec poprvé. Ve všech čtyřech závodech slovenského šampionátu se mu
podařilo celkově zvítězit, když vyhrál 7 z 8-mi závodních rozjížděk a jednou
dokončil jako druhý. Navíc nejhorší výsledek se škrtal, takže si zapsal jen samá
vítězství a mohl se radovat z titulu mistra Slovenska.
Poslední šampionát, kterého se Tomáš zúčastnil v letošním roce, byl Přebor
Moravy. Tomáš vynechal úvodní závod v Dubňanech. Nakonec to v konečném
důsledku nic neznamenalo, protože dokázal zvítězit ve všech rozjížďkách, ve kterých
startoval. Tím pádem si nakonec i s pohodlným náskokem připsal titul.
Tyto výsledky nenechaly chladným ani největší autoritu českého motoristického
sportu – Autoklub České Republiky a Tomáš v Praze slavnostně přebral cenu
2. viceprezidenta AČR, kterou dostávají mladí talentovaní sportovci. Napříč
motoristickými disciplínami jich v roce 2016 bylo uděleno celkem šest, Tomáš byl
jediným motokrosařem. Tudíž i toto ocenění má velkou hodnotu. Nezbývá nic jiného
než mladému závodníkovi popřát hodně štěstí i do dalších let.
Martin Plesník

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé a fandové sportu v naší obci,
dovolte mi zhodnotit naší činnost a sportovní výsledky na
konci roku 2016. V tomto roce se mnohé nezměnilo.
Finančních toky plynoucí od státu zůstaly neměnné a
jedinou změnou bylo zaslání pěti tisíc korun na účet
z Okresního fotbalového svazu. Nutno ale 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 trápil a trápí
kůrovec. Rád bych všem poděkoval za hojnou účast.
I v letošním roce jsme zorganizovali turnaj ve stolním tenise, sportovní ples a
dále ve spolupráci s kulturní komisí ,,rej čarodějnic". Na závěr roku již tradičně
organizujeme Štěpánský turnaj v bleskové hře v šachu. Všechny tyto akce byly
provedeny na vysoké úrovni. Touto cestou bych rád poděkoval všem organizátorům.
SPORTOVNÍ VÝSLEDKY
Podzim našim fotbalistům bohužel nevyšel dle představ. Třetí třída je již soutěží
na vyšší úrovni a je nutné zapracovat na zlepšení výsledků našeho týmu. Víme sami,
kde máme mezery a že největší problém máme s obranou. Bohužel jsme inkasovali
nejvíce branek v této třídě. Jsme velmi rádi, že se fotbal hraje, neboť máme velký
generační problém.
Proto bych rád bych poděkoval celému týmu, za odvedenou práci, ale i všem
fanouškům za to, že i přes ne vždy příznivá skóre nás povzbuzovali a fandili.
Věřme, že rok 2017 bude pro náš fotbalový tým mnohem lepší a úspěšnější.
Tým šachistů zahájil sezonu výborně a nyní jsou s jednou výhrou a remízou na
třetím místě a budou pokračovat v lednu 2017.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval rodině Hadašových, jak mladší tak i
starší, panu Pavlovi Gardianovi za obnovu a výměnu nádobí v kuchyňce prvního
patra kabin.
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 Branky a Krajskému úřadu ve Zlínském kraji za
finanční příspěvek při pořádaní šachového turnaje na Štěpána. Nemalé poděkování
patří firmě Kartonáž, panu Ing. Jaroslavovi Markovi, panu Lubošovi Chromčákovi,
paní Žůrkové a dále všem, kteří nás finančně a materiálně podpořili při pořádaní
akcí.
Přeji všem našim příznivcům klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2017.

Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Základní škola
Ať je podzim nebo zima, ve škole je vždycky prima!
Zdá se mi, že to je nedávno, co jsme se
potkali nad těmito stránkami. Tři měsíce uběhly
jako voda a brzy zapálíme poslední svíčku na
adventním věnci. Přestože počasí zatím nevypadá
příliš vánočně, z domovů se line vůně pečeného
cukroví a děti nakukují do kalendáře, kdy že už
přijde ten Ježíšek. Také naše děti ve škole
nelenily a zapojily se do předvánočních činností. Svatému Mikuláši upekly a
nazdobily perníčky, které se jim letos opravdu povedly a na obecní jarmark vyrobily
vánoční tučňáky.
Krátce se ohlédneme za uplynulými měsíci. V říjnu jsme se zúčastnili výtvarné
soutěže na téma Branecký zámek, kde jsme získali několik umístění. Čtvrté a páté
ročníky se na dopravním hřišti průběžně připravovaly na nejrůznější situace
v silničním provozu, poznávaly důležité dopravní značky a učily se správnému
chování na komunikacích. Do sběru papíru se už tradičně zapojila nejen celá škola i
s rodiči, ale také kartonážka pana Švidrnocha. První třída navštívila knihovnu a
zahájila projekt „Snídaně s knihou a koblihou“. Měsíc říjen završila akce Branecké
strašeníčko, která v letošním roce začala pro děti základní i mateřské školy už
dopoledne kouzelnickým představením. Navečer pak školu zaplavila nejrůznější
strašidla známá i neznámá, z nichž mnohá se zastavila na delší dobu, aby si společně
s námi vyrobila drobné výrobky v dílnách. Tmavá noc patřila světelným a ohňovým
efektům našeho kroužku Žonglík, Safari klubu a Černým Salamandrům.
Devátého listopadu nás navštívili hasiči, kteří dětem připomněli informace
v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Tím naše setkávání neskončilo, ale
pokračovalo 24. listopadu, kdy se děti přesunuly na hasičskou stanici ve Valašském
Meziříčí. Zhlédly výukový film a podrobně si prohlédly požární techniku.
Ve čtvrtém a pátém ročníku proběhlo školní kolo literární soutěže „O poklad strýca
Juráša“.
Konec listopadu už probíhal v duchu blížících se vánočních svátků. Žáci všech
ročníků nacvičovali program a vánoční koledy, se kterými vystoupili při
rozsvěcování obecního vánočního stromu. Vánoční atmosféru ve škole jsme si
navodili zhlédnutím představení O dvanácti měsíčkách, které nám předvedly děti
naší mateřské školky a návštěvou kina ve Valašském Meziříčí, kde jsme zhlédli
pohádku Anděl Páně 2. Poslední den proběhly vánoční besídky ve třídách, děti se
rozloučily a popřály si krásné Vánoce.
Na závěr patří poděkování Všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomáhali při výchově a
vzdělávání dětí. Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům, firmám a
samozřejmě i obci Branky.
Za celý kolektiv zaměstnanců Vám přeji krásné, pohodové Vánoce a úspěšný
vstup do nového roku.
Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Vánoce jsou přede dveřmi a my se snažíme prožít ty
předvánoční dny s dětmi v mateřské škole co
nejradostněji. V neděli 27. 11. 2016 jsme se zapojili se
svými výrobky do Vánočního jarmarku, a poté
společně s dětmi ze Základní školy rozsvítili vánoční
stromeček, který nyní tvoří krásnou dominantu obce.
Děkujeme všem, kteří si od nás nějakou tu drobnost pro
radost zakoupili. Ve školce jsme si s dětmi společně
vyrobili adventní věnec, připravili vánoční výzdobu,
vytvořili vánoční přání a ozdoby.
V mateřské škole si také připomínáme tradice a zvyky,
které se váží k tajemnému předvánočnímu období.
Společně s dětmi jsme vykrajovali a zdobili perníčky, které nám paní kuchařky
upekly. Také jsme nasbíraly větvičky třešní – barborky a nyní dle tradice čekáme,
jestli rozkvetou.
V úterý 6. prosince přišel do školky Mikuláš se svou družinou a nadílkou.
Za básničku nebo písničku, dostávaly děti od andílka i čerta odměnu. 8. prosince
v odpoledních hodinách jsme se potkali na Vánočním cinkání v Základní škole, kde
si rodiče s dětmi vyrobili drobné ozdoby a dárečky. Dny zbývající do Vánoc, na
které se děti moc těší, počítáme na adventním kalendáři. „Těšení“ si zpříjemňujeme
písničkami, zpíváním a posloucháním koled a pohádkových příběhů.
Odpoledne 15. prosince jsme pozvali do MŠ i rodiče, aby na chvíli zapomněli na
předvánoční shon a prožili si trošku té kouzelné atmosféry s námi u pohádky
O dvanácti měsíčkách, kterou pro ně děti nacvičily. V pondělí 19. prosince společně
budeme očekávat příchod Ježíška v MŠ a Štědrovečerní oběd.
Ve čtvrtek 22. prosince se v tomto roce setkáme naposledy. Pak už přijdou ty
očekávané Vánoce, které jsou pro děti tím největším svátkem.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem rodičům a příznivcům školky, za podporu a
skvělou spolupráci při společných akcích. Děkuji.
za kolektiv MŠ Nikol Perutková
Spokojené Vánoce, hodně štěstí, zdraví, pěkných dnů, úsměvu na tváři
a splněných přání v roce 2017.
Vám přeje celý kolektiv Mateřské školy Branky

Vítání občánků
V sobotu 12. 11. 2016 se konalo tradiční Vítání občánků. Mezi branecké
občany byli slavnostně přivítáni Patrik Drda, narozený v srpnu, rodiče Pavel
Drda a Kateřina Fulínová, Aneta Hrbáčková, narozená v září, rodiče Petr
Hrbáček, Jana Hrbáčková a Sofie Hrachovcová, narozená v říjnu, rodiče Aleš
Hrachovec, Lenka Gardianová .

SDH Branky
V pátek 14. října se zúčastnilo výjezdové družstvo
odborné přípravy na rybníku v Kunovicích. Téma bylo sání
z přírodního zdroje a doplňování vody do cisterny.
28. října jsme nechyběli na lampiónovém průvodu při příležitosti
oslav výročí vzniku samostatného Československa, který byl
završen ohňostrojem.
17. listopadu se delegace našeho sboru zúčastnila slavnostního předání nové cisterny
CAS 24 do JSDHO Kunovice. Přejeme, aby nová technika spolehlivě sloužila.
25. listopadu se konala výroční valná hromada našeho sboru, na které jsme
zhodnotili uplynulý rok a připravili plán práce na rok příští.
2. prosince se konala výroční valná hromada v Podolí, kde také byli zástupci našeho
sboru.
V neposlední řadě zveme všechny spoluobčany i přespolní na Hasičský ples,
který se bude konat 18. února 2017 v sále restaurace U Staňků (nebo možná už
v obecním sále?). Hudbu zajistí K.L.P. Trio, dále bude pro návštěvníky připravena
hodnotná tombola a příjemná atmosféra.
Závěrem přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a vše
nejlepší do nového roku.

Český svaz žen
Adventní čas je nádherným obdobím roku, kdy se připravujeme na vánoční
dobu oslavující narození Ježíška, vánoční svátky a rodinná setkávání.
Konec roku je také čas bilancování a hodnocení uplynulého období. V únoru
jsme se sešly na výroční členské schůzi a naplánovaly akce na celý rok. V březnu
jsme oslavily MDŽ a v květnu Svátek matek. Stalo se tradicí, že ve spolupráci
s kulturní komisí zajišťujeme pohoštění na velikonoční a adventní jarmark. Zisk
z prodeje je jediný zdroj příjmů na naši činnost. Na jaře a na podzim sbíráme šatstvo
a prádlo pro Charitu Broumov. V květnu prodáváme kytičky měsíčku lékařského
v rámci prevence rakoviny.
V příštím roce oslaví Český svaz žen 50. výročí od vzniku organizace. Ženy
v minulosti pořádaly akce pro děti, zájezdy na bazén do Nového Jičína, drakiádu,
dětský karneval apod. Postupem času tyto akce převzala kulturní komise obce. Dnes
jsou téměř všechny členky v důchodovém věku, a proto se rády sejdou jen tak na kus
řeči a už nemají moc sil na organizování velkých akcí. Přivítaly bychom nové
členky, které by naši organizaci omladily a přidaly ostatním trochu elánu k další
činnosti.
Na závěr všem přeji ty nejkrásnější Vánoce a nový rok prožitý v míru, ve zdraví,
pohodě a lásce.
Za ZO ČSŽ Branky Marie Kunetková

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Vážení přátelé, příznivci a spoluobčané,
jako každým rokem na jeho konci každý hodnotí, co se
za těch 365 dní událo a ani my nebudeme výjimkou.
V průběhu roku jsme zorganizovali několik zábavně naučných akcí pro různé věkové kategorie.
Na jaře jsme začali ve spolupráci s paní Plachtański
a Safari klubem společnou akcí nazvanou „Burza bez
peněz“, kterou i v nadcházejícím roce budeme chtít
zopakovat. I vyvěšování budek v zámeckém parku se
vydařilo a určitě z něj nejvíce měly radost děti, které
mohly ptáky pozorovat velkým dalekohledem. Na konci jara jsme měli brigádu se
zapojením do programu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou jsme jako
dobrovolníci přispěli k čištění parku po celkové rekonstrukci.
V létě nás čekal první výlet do krásných zahrad v Kroměříži, kde si návštěvníci
mohli projít veškeré zahrady od Květné až po nově upravenou bylinkovou a
dozvědět se zajímavosti při komentované prohlídce. Přes prázdniny jsme uspořádali
opět „Zábavné odpoledne v parku“ pro celou rodinu s několika zajímavými hosty.
Na této akci byly představeny tři návrhy nového nádvoří zámku, které nechala obec
vypracovat. Lidé mohli hlasovat a vybrat ten nejlepší dle jejich názoru. Před touto
akcí proběhla i druhá letošní brigáda spolku, věnovaná úklidu části letního kina.
Podzimní akcí, kterou jsme pořádali a zapojili se celorepublikově, byl projekt
„72 hodin“ a při této příležitosti jsme oslavili ve spolupráci s Obcí Branky a ZŠ a
MŠ Branky „Den stromů v parku“ a provedli poslední malou brigádu. Co je 72
hodin? Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, kdy během těchto 72 hodin
(letos projekt probíhal v termínu 13. – 16. října 2016) se dobrovolníci po celém
Česku pouští do aktivit, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Tentokrát
hezké podzimní počasí i program přilákaly do parku přes sto účastníků z Branek,
Polic a okolí. Na začátku akce jsme se seznámili s historií svátku stromů a
připomněli si jejich význam pro nás - pro všechny. V parku jsme s členem ČSOP
instalovali několik krmítek pro ptáčky a dozvěděli se, jaké druhy zde můžeme vidět a
jak jim v zimě můžeme pomáhat. Potom už nás čekal program ekologického
sdružení Falcopredonum s dravcem a sovou, které si všichni mohli pohladit a
program s živou liškou. Poté jsme vyhodnotili kreativní soutěž „Branecký zámek“ a
na závěr si společně vyrobili hmyzí domek. Zde spolek zahájil Petici – ne prodeji
zámku a parku v Brankách, pod kterou se podepsalo celkem 326 občanů. Tato Petice
byla projednána na zastupitelstvu obce 14.12.2016.
Na závěr všem děkujeme za důvěru a podporu po celý rok 2016, přejeme krásné a
klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2017 hlavně zdraví, štěstí a snad
se s Vámi budeme potkávat na dalších akcích, které chceme v roce 2017 pro
veřejnost uspořádat.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku Pavla Marková

Safari klub
Rok 2016 se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Byl to rok, který
znamenal pro náš klub tolik zásadních změn a inspirativních
momentů, že je velmi těžké jej vměstnat do jednoho článku. Za
zmínku ale určite stojí březnové školení pro lektory sociálního
cirkusu v anglickém Bristolu, vystoupení v Oravském Podzámku,
srpnovou cirkusovou výměnu mládeže ve Slovinsku, největší
polský festival ohně a žonglování v Ostrudě, kejklířský víkend v krásné Gdyni i
tradiční, polský historicko-ohnivý festival v Bytomi. Nebyli jsme však akční jen za
hranicemi. Jak asi mnozí víte, v červnu jsme přímo v Brankách pořádali jednu
z našich dosud nejkrásnějších akcí. Mezinárodní lokální minifestiválek Cirkus
spojuje, kde jsme pozvali zajímavé umělce a hosty. Sami předvést jsme se měli
možnost na braneckém strašeníčku, choryňské martinské slavnosti, vsetínském
řemeslném jarmarku, vizovické stezce odvahy i jiných lokálních akcích.V listopadu
jsme se také vzdělávali v terapeutickém tanci a cirkusové pedagogice. V rámci
programu Erasmus plus jsme v prosinci započali dlouhodobý vzdělávací cyklus
„MALL - from local to international“ a také jsme se družili na předvánočním
žonglérském víkendu v Bratislavě . Od prosince, pod záštitou ZŠ Branky, se v klubu
rozjel nový kroužek vaření, v rámci kterého se budeme mezinárodně kulinářsky
družit s dětmi z Polska a Slovenska. Od ledna se nám pak konečně opět rozjede
keramika.
S rokem 2017 nás ale čeká ještě jedna velká změna. Spolek Ambos Mundos,
který doposud Safari klub provozoval transformuje na St.art club – Spolek pro
pouliční umění a osobnostní rozvoj skrze umění. (pozn. z angl. street art). Chceme
nyní svou energii i nadšení zaměřit novým směrem.
Od důrazu na existenci dvou či více světů a toho, kdo z jakého světa pochází se
pro nás stává stále důležitější naše konkrétní společná kreativní práce, do které každý
z nás vkládá kus své jedinečnosti bez ohledu na nějaké obecné kulturní vzorce.
Doslova jsme se zapálili pro pouliční umění, ohňové show a nový cirkus. Zcela jsme
propadli kouzlu mezinárodní cirkusové komunity a neustále objevujeme nové
nespočetné benefity, které učení se novocirkusovým dovednostem přináší každému
člověku.
Proto bychom si upřímně přáli, aby se naše nadšení pro nový cirkus stalo
nakažlivým. Z našeho pohledu totiž cirkus není elitární záležitost určená několika
talentovaným jedincům. Je to životní styl, komunita, cesta k seberozvoji a
sebepoznání. Je to terapie pohybem, nadšení, láska, cestování, spousta přátel a
nespočet otevřených možností.
S Novým rokem začíná pro nás zcela nový start. Nebo chcete-li, St.art☺ Už nyní
máme nové webové stránky s možností nákupu bohatého výběru kejklířských potřeb
a plánujeme množství akcí, kterými budeme zvát do našeho barevného světa nového
cirkusu, kde se opravdu každý může stát malou hvězdou. St.artujte s námi ;)

Petra Płachtański, předsedkyně spolku
www.st-artclub.eu

Společenská rubrika

Kultura
Drakiáda
2.10. se v naší obci konala tradiční Drakiáda pro děti a rodiče, kteří se snažili, aby
ten jejich drak vyletěl do výše, což se většině podařilo. V letošním ročníku Drakiády
se hodnotil největší drak, kterého pouštěl Tadeáš Zajíc, nejmenšího měli Mlýnkovi,
nejhezčím doma vyrobeným drakem se pochlubili Němcovi, nejlepšího draka letce
měla Monika Pajdlová a drak s nejdelším ocasem vzlétl Martinu Markovi. Jako vždy
děti dostaly sladkou odměnu a vítězové ceny.

Podzimní hodování
23.10. Kulturní komise a Český svaz žen připravili Podzimí hodování se soutěží
,,O nejlepší ořechový dezert“. Soutěže se zúčastnilo 7 cukrářek. Na prvním místě se
umístil moučník Pavly Sedláčkové o jeden bod od Věry Slámové a o třetí místo se
podělily se stejným počtem bodů Anna Svobodová a Eva Orságová. K poslechu
zahrál místní harmonikář Jaroslav Foltýn.

Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku
27.11. členky kulturní komise, ČSŽ, TJ Sokol Branky a Safari klub slavnostně
zahájili první adventní neděli prodejem výrobků s vánoční tématikou a nechyběly ani
výrobky vyrobené místními šikovnými maminkami. V klubu měly děti možnost si
upéct a nazdobit perníčky. Celou akci ukončilo vystoupení pásmem koled a básní
dětí základní a mateřské školy. Jako samotná tečka před rozsvícením vánočního
stromečku zazářil ohňostroj pana Romana Švidrnocha.

Hrátky s čerty
3.12. v restauraci U Staňků řádili čertice a malí čertíci. Pro děti byl připraven bohatý
program plný her, čertovská dílnička a soutěž o nej… čertíka. Umístění: 1. Tomáš
Mlýnek, 2. Zuzka Špůrková, 3. Natálie Mikulová. Všechny děti byly odměněny
čertovským balíčkem.
Za kulturní komisi bych chtěla poděkovat členkám kulturní komise, zaměstnancům
obecního úřadu, sponzorům, spolkům a všem, kdo se podílel na přípravách
kulturních akcí.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřála šťastné a veselé Vánoce, pohodu a
zdraví v novém roce 2017.
za kulturní komisi Věra Slámová
Kulturní komise připravuje:
11. 2. Košt slivovice
25. 2. Dětský karneval
Bližší informace k akcím a fotografie na www.obecbranky.cz

Činnost turistické oddílu
19.10. – vycházka Patera - Choryň - Vystrkov
15.11. – výšlap z Valašského Meziříčí přes Jarcovou do Poličné
16.12. – předvánoční vycházka a hodnocení turistických akcí pořádaných letos

Narozené děti
Sofie Hrachovcová
Kryštof Zajíc

říjen
prosinec

Jubilanti
Říjen
Adamík Josef
Idesová Alena
Matějičná Vlasta
Holá Dagmar
Kašíková Marie
Rýdlová Miroslava
Přívětivý Jiří

95
65
75
50
70
60
55

Prosinec
Marková Marie
Kašík Petr
Titz Jan
Havranová Ludmila
Bátrlová Jana
Chowanioková Oldřiška
Marková Eva
Tvrdoň Vojtěch

65
50
60
50
55
50
75
80

Listopad
Krupa Lubomír
Dobrá Jitka
Pečenka Svatopluk
Vomočil Jiří

60
70
86
60

Úmrtí

4. 10. 2016 zemřel Alois Štverák ve věku 68 let.
30. 10. 2016 zemřel Alois Včelařík ve věku 75 let.
…………………………………………………………………………..
POZVÁNKA
Všechny příznivce zveme na tradiční 44. ročník Štěpánského turnaje v bleskové
hře v šachu dne 26. 12. 2016 pořádaného v mateřské školce.

Vánoční fotbálek
Za příznivého počasí fotbalisté tradičně pořádají malé přátelské posezení s
fotbalem na hřišti TJ Sokol Branky dne 26.12.2016 od 10:00 hodin.

