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Ve čtvrtek 4. 5. 2017 se v Mateřské škole Branky uskuteční
ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Branky
pro školní rok 2017/2018
Zápis bude probíhat ve společenské místnosti MŠ
v době od 12:00 do 16:00
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný
zástupce originál rodného listu dítěte a písemné potvrzení registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému
očkování /§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/ - je součástí
přihlášky. Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy přijato. Přihlášky
budou k vyzvednutí od 5. 4. 2017 ve třídě školky.

Kultura
11. 2. se v sále MŠ uskutečnil 7. ročník Koštu slivovice. Nejlepší trnkovou donesla
Anna Gardianová, na druhém místě se umístila slivovice Jana Titze a na třetím Petra
Bartoše. Mezi ostatními pálenkami porotcům nejvíce chutnal destilát Veroniky
Šťastné, na druhém místě se umístila pálenka Jiřího Včelaříka, a na třetím Antona
Pastorka. K poslechu a tanci zahrálo dívčí kytarové duo.
25. 2. tradičně proběhl Dětský karneval v sále restaurace U Staňků. Všechny masky
byly moc pěkné a bylo velmi těžké vybrat ty nej…. a mezi ně patří: princezna
Koloběžka, Manka a Rumcajs, Hříbečci, Rusalka, Průvodčí, Sněhurka a sedm
trpaslíků, Kovboj, Včelka Mája, Mickey Mouse, Fotbalista. Všechny masky byly
odměněny sladkými a věcnými cenami. O celý průběh karnevalu se postaraly
klaunky, které měly připravený hezký program. Děkujeme všem sponzorům a to:
Jaroslavu Markovi, Kartonáži Švidrnoch, Luboši Chromčákovi, Ladislavu Kristkovi,
Petře a Davidu Kreuzovým, Stanislavu Šurinovi, Květoslavě Žurkové, Ladislavě
Jašíčkové, Miloši Hadašovi, Pavlu Gardiánovi, Jiřímu Palovi, Rostislavu Rýdlovi,
Kristýně Dufkové, Pavle Sedláčkové a Věře Slámové.
Děkujeme všem, kdo si na nás udělal čas a přišel mezi nás. Na závěr Vám přejeme
příjemné prožití jarních měsíců a krásné VELIKONOCE.
Za kulturní komisi Věra Slámová
Kulturní komise připravuje:

8. 4. Otevírání studánek
9. 4. Velikonoční odpoledne
30. 4. Slet Čarodějnic
Kácení máje a Dětský den
Dopravní soutěž

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, M. Havran

Slovo starosty
Vážení občané,
jak se zdá, vzpomínky na zimní radovánky stejně jako mozoly z používání
sněhových hrabel pomalu mizí a většina z nás s jistým optimismem hledí vstříc
přicházejícímu jaru. Letošní mrazivá zima možná naznačila, že to s tím globálním
oteplováním nebude možná až tak horké, ale nechme se překvapit, co nám v tomto
směru nachystají příští měsíce.
Jednou z obecních prioritních prací bude obnova lesa. Starostové obcí
postižených kůrovcovou kalamitou v našem mikroregionu poslali ministerstvu
financí společný dopis, v němž požadovali nějakou kompenzaci za ztráty způsobené
kůrovcem. Dle očekávání se přímá finanční pomoc konat nebude, ale potěšitelné je,
že příslušné orgány uznaly, že prvotní příčinou kůrovcové kalamity je především
délepůsobící sucho. Na základě této skutečnosti budou štědřeji dotovány činnosti
spojené s obnovou lesa. Případné dotace se však nebudou vztahovat na obnovu
smrkových porostů. Snahou je vrátit do našich lesů ve větší míře jedli a podpořit
pěstování smíšených lesů, které budou odolnější vůči klimatickým změnám.
V současné době prochází povolovacím řízením projekt na obnovu zámeckého
nádvoří, po připomínkách dotčených orgánů památkové péče je výsledný projekt
z 80% shodný s variantou č. 1, která se nejvíce líbila občanům. Práce na obnově by
mohly být financovány dotacemi z ministerstva životního prostředí a Zlínského kraje
a realizovány v roce 2018. Centrum obce se především více zazelená, propojí se
s parkem a nabídne místo k sezení. Posuzována je i naše žádost o dotaci na dořešení
výsadby zeleně kolem pomníků pod hřbitovem a kolem kostela. Nově budou
osázeny a upraveny prostory kolem budovy obecního úřadu.
V loňském roce se nám podařilo navýšit odměnu od firmy Ekokom za zpětný
odběr separovaného odpadu. V posledních třech letech se odměna navyšovala
ze 102 626,- Kč přes 109 323,- Kč až k částce 119 952,- Kč za rok 2016. Celkem se
nám podařilo z komunálního odpadu vytřídit 8 972 kg papíru, 5 620 kg bílého skla,
6 800 kg barevného skla, 14 420 kg plastů, 150 kg kartónu a 10 530 kg kovů.
Potěšitelná je skutečnost, že i přes nárůst počtu obyvatel v naší obci, zůstává
množství vyvezeného komunálního odpadu, za jehož svoz a ukládání platíme, na
zhruba stejné výši. Za poslední tři roky jsou to hodnoty: 2014 – 190,89 t, 2015 –
180,73 t, 2016 – 184,41 t. Třídění odpadu má pro nás smysl jak ekologický, tak i
ekonomický.
V posledním odstavci bych Vás rád upozornil na některé nové podvodné
praktiky podomních prodejců. Vzhledem k vydaným obecním vyhláškám o zákazu
podomního prodeje si nyní tito prodejci domlouvají schůzky po telefonu předem, aby
obešli znění „Vyhlášky“ nebo Vám rovnou vnucují nějaké zboží přes telefon. Tyto
hovory si nahrávají a i Váš souhlas přes telefon znamená závazek, který se pak
obtížně ruší. Odmítejte i zásilky zdarma, jen za cenu poštovného, protože i tady už
začíná z Vaší strany jistý závazek. Více se dozvíte přímo od Policie ČR na setkání
seniorů v sále mateřské školy.
Závěrem bych Vám rád popřál klidné a ničím nerušené velikonoční svátky.
František Svoboda

Obecní úřad
Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22. 3. 2017
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informaci Ing. Černocha a Ing. Jelínka z Komerční banky o návrhu investičního
řešení pro obec Branky.
2. Informace ze zasedání RO podané panem Pastorkem.

II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková
2. Program ZO upravený o zrušení bodu č. 14 a doplnění o bod 14 a) schválení
budoucí kupní smlouvy se smlouvou o právu provést stavbu s Ing. Martinem
Štěpánkem a doplnění o bod 14 b) schválení smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnictví s Ministerstvem obrany ČR a prohození bodu 4 a 5.
3. Jako delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. pana Mgr.
Františka Svobodu a zástupce pana Antona Pastorka.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2017 dle předloženého návrhu.
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Branky
č. 1/2017 TJ Sokolu Branky ve výši 75 000 Kč.
6. Prodej stavebních pozemků v lokalitě Motýlovská za cenu 270 Kč bez DPH za
1 m2 tj.326,70 Kč včetně DPH za 1 m2 těmto zájemcům:
- pozemek p.č. 281/26 o výměře 1 375 m2 v k.ú. Branky paní Lucii
Vitamvásové
- pozemek p.č. 281/27 o výměře 1 459 m2 v k.ú. Branky paní Zuzaně
Vitamvásové
7. Prodej části pozemku p.č. 271/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Branky a části pozemku
p.č. 1133/1 o výměře 16 m2 v k.ú. Branky společnosti VaK Vsetín a.s. za
celkovou částku 2 490 Kč.
8. Kupní smlouvu s firmou GasNet, s.r.o. na prodej plynárenského zařízení za cenu
257 125 Kč včetně DPH a vyřazení majetku z inventarizace.
9. Koupi pozemků p.č. 1291 o výměře 40 m2 v k.ú. Branky a p.č. 34/2 o výměře
25 m2 v k.ú. Branky za celkovou částku 3 900 Kč.
10. Směnu části obecního pozemku p.č. 1196/5 o výměře 4 m2 v k.ú. Branky za
část pozemku p.č. 29/1 o výměře 4 m2 v k.ú. Branky p. Jana Huszára.
11. Budoucí kupní smlouvu se smlouvou o právu provést stavbu s Ing. Martinem
Štěpánkem ( stavba cyklostezky Branky – Poličná).
12. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví s Ministerstvem obrany ČR
( nákladní vozidlo Praga V3S – M ).

Kontejnery na jarní úklid budou přistaveny
od 31. 3. do 2. 4., v tento den se bude sbírat i nebezpečný
odpad na č.p. 17 od 12:00 do 16:00 hod

TJ Sokol
okol Branky
Vážení sportovní přátelé, při psaní tohoto
zpravodaje jsem se já i celá fotbalová veřejnost
dozvěděla nemilou událost, že nás navždy opustil náš
fotbalový trenér pan Izidor Matejovič. Patřil k těm
lidem, kteří fotbalu obětovali to nejcennější a to svůj
volný čas. Prožil s námi dobré i špatné věci. Bude nám
chybět a pro mladší generaci zůstane vzorem svou
poctivostí, morálkou a nadhledem nad problémy, které
se při této dobrovolné funkci nejednou vyskytly.
Děkujeme mu touto cestou za všechno, co pro branecký fotbal udělal ve
funkci dobrovolného trénera. Čest jeho památce.
Chci dále poděkovat zastupitelstvu obce za finanční podporu naší
tělovýchovné jednoty. Bez této finanční podpory z obce by fotbalové dění
v obci stěží vůbec fungovalo, a to musí mít všichni na zřeteli.
Závěrem roku se konal již 44. ročník tradičního Štěpánského turnaje
v bleskovém šachu. Úroveň byla opět vysoká, zúčastnili se ho hráči
extraligového mužstva Frýdek – Místek a z dalších měst a oddílů mimo náš
region. Finančně se na tomto nejstarším turnaji v kraji podílel Zlínský kraj a
náš obecní úřad. Zázemí nám poskytla naše mateřská školka, za co jim patří
velké poděkování. Organizaci turnaje zvládli pánové Václav Hradil, Pavel
Laurenčík, Zdeněk Marek a Anton Pastorek. Všem jmenovaným patří
poděkováni za dobrou propagaci šachu a naší vesnice.
Další dobře zorganizovanou akcí byl turnaj ve stolním tenise všech
věkových kategorií pořádaný v lednu v prostorech mateřské školky.
Poděkování patří pánům Chromčákovi a Sedláčkovi, kterým se podařilo
uspořádat kvalitní turnaj v bojových podmínkách – jenom dva stoly.
Šachisté skončili na druhém místě a jsou milým překvapením soutěže a
patří jím poděkování.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek
Začátkem dubna zahajujeme soutěž ve třetí třídě, takže popřejme našim fotbalistům
hodně úspěchů v jarní části.
Sobota 13. 5. 2017 16:30
Neděle 2.4. 2017 15:30
Janová - Branky
Branky – Val. Senice
Neděle 28. 5. 2017 15:00
Sobota 8. 4. 2017 15:30
Kladeruby - Branky
Hošťálková - Branky
Neděle 11. 6. 2017 16:30
Sobota 15. 4. 2017 16:00
Loučka - Branky
Halenkov B - Branky
Sobota 24. 6. 2017 16:30
Neděle 30. 4. 2017 16:30
Zubří B - Branky
Choryně B - Branky

SDH Branky
V zimním období jsme především bilancovali a čerpali
síly na nadcházející sezónu. Naše delegace se zúčastnily
výročních valných hromad sousedních sborů, také okrskové
výroční valné hromady a shromáždění starostů OSH Vsetín.
23. ledna doprovodila jednotka po zádušní mši na poslední cestě
na místní hřbitov sestru Miladu Čepicovou. Ta byla nejstarším
členem, a také nejvýše působícím funkcionářem v historii sboru (člen ústředního
výboru svazu požární ochrany ČSSR). Čest její památce!
18. února jsme pořádali tradiční hasičský ples. Bohatá tombola a nové hudební
těleso zařídily opět hojnou účast z řad braneckého obyvatelstva, které se bavilo a
tančilo do brzkých ranních hodin.
V březnu proběhlo školení rozhodčích, zúčastnili se 2 členové.
Na sobotu 27. května zveme spoluobčany do areálu letního kina, kde proběhne
veselé odpoledne završené kácením Máje, večer bude následovat tradiční diskotéka
až do ranních hodin.
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům hezké prožití jarních dnů –
nejkrásnějšího období v roce a také blížících se velikonočních svátků.
Za SDH Branky Jan Petružela
( pokračování ze strany 5 )
Płachtański Zofia (1. a 2. ročník), Płachtański Jan, Bartošová Nela, Džobák Ondřej a
Bátrlová Aneta (3., 4. a 5. ročník). Za organizací sportovních soutěží děkujeme paní
učitelce H. Juřicové a paní učitelce J. Pelcové.
Březen je měsícem knihy. A protože podporujeme u našich dětí čtenářskou
gramotnost, využili jsme výstavky nejoblíbenějších knih, kterou přichystal 4. a 5.
ročník, abychom zjistili, jaké knihy děti rády čtou. Děti z první, druhé a třetí třídy se
seznámily s knihami svých spolužáků, kteří o nich povyprávěli spoustu zajímavostí.
Na závěr proběhlo vyhodnocení literární a výtvarné soutěže Požární ochrana očima
dětí i dalších výtvarných soutěží, kterých se zúčastnila čtvrtá a pátá třída pod názvem
Železniční přejezdy a Nakresli rallye. V současné době děti malují obrázky do
soutěže Pták roku 2017, kterou pořádá Spolek pro obnovu zámeckého parku.
Družina pod vedením paní vychovatelky Dagmar Horákové uspořádala další
zajímavé aktivity – Canisterapie a Muzikoterapie, ze kterých byly děti nadšeny.
Pozvání přijala také dentální hygienistka paní Bc. Chromcová, která učila děti, jak si
správně čistit zoubky.
Naše škola se ráda účastní akcí, které pořádá obec pro seniory. Společně se
školkou pravidelně připravujeme program a drobné dárky pro setkání seniorů a
vytváříme výrobky na prodej a výzdobu obecního jarmarku. Nejinak tomu bude i
letos.
Přeji Vám za všechny pedagogické i nepedagogické pracovníky veselé
Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady.
Mgr. Lenka Kajabová, ředitelka ZŠ a MŠ Branky

Základní škola
První jarní probouzení
Ani jsme se nenadáli a je tady březen. Sluníčko
začíná vykukovat zpoza mraků a vystrkuje na nás
své hřejivé paprsky. Společně
s rozkvétající
přírodou nabíráme i my novou sílu, abychom
zvládli
další
část
školního
roku.
Před námi je pohádkový zápis do 1. ročníku,
který se uskuteční 12. dubna. Těšíme se na nové
budoucí žáčky, kteří rozšíří naše řady. V květnu nás čeká zápis do školky a nejbližší
společnou akcí školy a školky budou tvořivé velikonoční dílny, na které jste srdečně
zváni. Tak jako v loňském školním roce si děti mohou vyrobit nejrůznější
velikonoční dekorace a symboly Velikonoc.
Za tři měsíce jsme ve škole udělali spoustu práce. V lednu byli naši prvňáčci
v knihovně ve Valašském Meziříčí, kde byli pasováni na Rytíře řádu čtenářského.
V zámku Kinských jsme navštívili výukový program „Ptačí svět“, abychom se
dozvěděli spoustu zajímavostí ze života ptactva a výstavu „Vyznáte se v dopravě?“,
kde jsme zhlédli obří modely dopravních prostředků - letadel, aut i vlaků. Z ledna
jsme vpluli karnevalovým krokem do měsíce února, abychom se patřičně vydováděli
a odnesli si výhru z bohaté tomboly. Družina společně s paní vychovatelkou
navštívila místní „pingpongárnu“, branecké vlakové nádraží a knihovnu. Výukový
program etických dílen v 1. - 3. ročníku s názvem „Jak se chránit v nebezpečných
situacích?“ měl za úkol nejen seznámit žáky s potenciálně nebezpečnými situacemi a
místy, ale naučit je tyto situace řešit. Žáci čtvrtého a pátého ročníku se naučili nejen
správně využívat IT a média, ale také uplatňovat zásady jejich bezpečného užívání.
Přelom února a března patřil lyžařskému výcviku, který se konal ve Ski areálu
Troják. Našich 14 lyžařů se na svahu opravdu činilo a udělalo obrovský pokrok.
Dostatek sněhu a krásné slunečné počasí zanechalo na tvářích našich dětí radostný
úsměv a červený ruměnec. Děkujeme všem učitelům a rodičům, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu lyžařského kurzu – paní učitelce L. Novotné, paní P. Płachtański,
paní A. Kostelné a Monice Krumpochové.
Dlouho očekávanou akcí byl Florbalový turnájek v ZŠ Poličná. Naši sportovci se
na něj velice těšili, poctivě trénovali a podařilo se jim uspět. Přivezli si krásné 3.
místo. Ještě jednou gratulujeme celému týmu ve složení J. Hradil, J. Bartoš, O.
Jašíček, E. Cahlíková, L. Krupa, D. Džobák, O. Džobák, K. Gábor, ale i trenérovi
panu faráři J. Rimbalovi, který v dětech dokázal zažehnout sportovního ducha. Ve
sportovních aktivitách jsme pokračovali soutěží ve šplhu a skoku přes švihadlo. Náš
nejlepší „skokan“ Jašek Płachtański naskákal 197 skoků přes švihadlo a obsadil tak
první příčku. Dalšími skvělými „skokany“ byli Nela Bartošová, Ondra Džobák a
Vendulka Bátrlová. Druhou disciplínou byl šplh na tyči. Nejlepšími „šplhouny“ byli
Michlík Tomáš, Dufková Adéla (1. a 2. ročník), Gábor Kristian a Dufková Monika
(3., 4. a 5. ročník). Druhé místo v jednotlivých kategoriích obsadili Bartoš Richard,
( pokračování na straně 8 )

Mateřská škola
Tentokrát bychom Vás chtěly poinformovat o tom, co se v naší
Mateřské škole událo a co nás s dětmi čeká a nemine ☺. Kromě výchovně vzdělávací
práce na téma „Přišlo jaro se sluníčkem“ nabízíme dětem spoustu zábavných a
prožitkových činností.
V uplynulém období nás navštívilo v mateřské škole divadélko BUBLANINA
s pohádkou „Psí starosti.“ Pohádka děti zaujala i díky jejich zapojení do příběhu.
11. 3. 2017 se konal již podruhé ples pro rodiče a jejich děti. „Sluníčkový bál“
probíhal v prostorách společenské místnosti naší MŠ. Děti si připravily pro rodiče i
taneční vystoupení ve stejném jarním duchu. Na bále byl také zábavný program.
Nejvíc uspěla hra, kde děti krmily své rodiče jogurtem. Celé odpoledne nám hrála
kapela Dolbík a jeho šelmy. Na závěr se losovala tombola. Do tomboly přispívali i
rodiče, tímto bych jim chtěla moc poděkovat. Děkuji také za Vaši účast. Moc si jí
vážíme.
15. 3. 2017 jsme si připomněli, že je březen měsícem knihy a navštívili jsme
místní knihovnu. Děti si prohlédly knížky, na vlastní oči uviděly, jak se třídí knihy,
aby to bylo v knihovně přehledně. Děkuji paní Kunetkové, že nás ochotně provedla a
dětem vše v knihovně ukázala.
Odemykání zahrady bylo z důvodu nepříznivého počasí odloženo na 30. 3. 2017.
Snad se počasí umoudří a všichni společně prožijeme pěkné „pracovní“ odpoledne.
S dětskými výtvarnými pracemi se účastníme také zdejší „Velikonoční výstavy“.
Každý rok v dubnu slavíme Den Země. Svým správným přístupem k přírodě
dáváme Zemi dárky. V dubnu také navštívíme Dětské dopravní hřiště ve Valašském
Meziříčí.
31. 3. 2017 vystoupí naše děti na Setkání seniorů. Svým krátkým programem
zpříjemní seniorům jejich odpoledne.
K jaru také bezesporu patří Velikonoce. Na tyto svátky jara se děti moc těší.
Společně připravujeme velikonoční výzdobu, malujeme a zdobíme vajíčka, upečeme
si velikonočního beránka a perníčky, pleteme pomlázky. Paní učitelky zahrají dětem
pohádku „O kohoutkovi a slepičce“ v našem Maňáskovém divadélku.
Na konci dubna nezapomeneme ani na starou tradici „Slet čarodějnic“ a pokud
nám bude počasí přát, tak malé čaroděje i čarodějky můžete vidět na dopolední
vycházce.
Na závěr Vám za celý kolektiv MŠ chci popřát hodně jarního sluníčka, radostné
nálady a Veselé Velikonoce
Nikol Perutková

Spolek pro obnovu zámeckého parku pořádá 8.4. v rámci akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ brigádu na úklid a výsadbu stromků
v obecních lesích. Sraz účastníků s motykami je v 830 před zámkem.

Společenská rubrika
Narozené děti
Únor - Gáborová Carmen
Jubilanti
leden
Šťastná Iveta
Dresslerová Jindřiška
Borovičková Antonie
Bartoš Evžen
Indruchová Jarmila
Křenková Anna
Čepicová Libuše
Štverák František
Vaculík Josef

Březen
Marek Daniel
Vidlička Ernest
Žídková Jaroslava
Pečenková Ludmila
Titzová Zdeňka

50
88
89
75
55
89
65
86
60

50
50
60
80
85

únor
Hrbáčková Anežka
Žaludková Jarmila
Titz Milan
Marek Zdeněk
Frantíková Vlasta
Pálesch Ondřej

87
82
85
55
60
60

Bambuchová Jiřina
Vidličková Helena
Marková Jiřina
Čorejová Marta
Fojtů Stanislav

86
70
86
60
50

Úmrtí
24. 3. 2017 zemřela Miroslava Hustopecká ve věku 61 let.
25. 3. 2017 zemřel Izidor Matejovič ve věku nedožitých 75 let.

Během letošní Tříkrálové sbírky se v sobotu 7. ledna vybralo
v naší obci 21 621,-Kč.

Obec Branky a SPOZ zve seniory na „Přátelské setkání dříve
narozených“ v pátek 31. 3. 2017, sál MŠ Branky,
začátek v 15 hodin.

