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Další informace
Vítání občánků
V sobotu 20. května zorganizoval v obřadní síni obecního úřadu Sbor pro
občanské záležitosti tradiční Vítání občánků. O program se zasloužily děti
ze základní školy. Mezi branecké občany byli slavnostně přivítáni Kryštof
Zajíc, narozený v prosinci, rodiče Josef Zajíc a Lenka Bartošová; Carmen
Gáborová, narozená v únoru, rodiče František Gábor a Petra Tulejová; Marie
Sedláčková, narozená v dubnu, rodiče Jaroslav Sedláček a Barbora
Štveráková; Vojtěch Váhala, narozený v dubnu, rodiče Daniel Váhala a Hana
Orságová; Adam Millar, narozený v dubnu, rodiče Paul Millar a Kateřina
Melemová; Rayan Balog, narozený v dubnu, rodiče Ondrej Balog a Brenda
Gáborová. Nové branecké občánky uvítal starosta obce František Svoboda.

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 5.7. uskuteční o den dříve v úterý 4.7.

Od 3. 7. do 19. 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/
Obec Branky pořádá ve spolupráci s místními spolky v sobotu 29.
července Obecní slavnosti. V programu vystoupí dechová hudba
Boršičanka Antonína Koníčka z Uherského Hradiště, folklor beatová
skupina Docuku z Valašského Meziříčí a rocková skupina Kalibra ze
Všechovic. V průběhu odpoledne uvidíte vystoupení míčového žongléra
Charalambose Bursase, dětskou skupinu Žonglík z Branek a ohňovou
show v podání souboru Artha Luz z Branek. Pro děti bude připravena
řada atrakcí. Vstup po celý den zdarma.
Před zámkem budou v provozu kolotoče.
V neděli 3. září zorganizujeme společně s obcemi Oznice, Jarcová a
Poličná slavnostní odhalení informační tabule u pamětního kamene
císaře Františka Josefa I. v lesích mezi Brankami a Oznicí. V programu
vystoupí členové historických spolků, trubači a další hosté. Občerstvení
bude zajištěno.
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,
věřím, že většina z Vás už se vidí na dovolené nebo na prázdninách, abyste si po
zásluze užili očekávaného volna. Horké počasí, které v posledních letech v této době
zažíváme ostatně ani k velkým pracovním výkonům nevybízí. I my tak možná díky
tomu lépe pochopíme typickou polední siestu jižních národů.
Obec na léto naplánovala jedny z největších investičních akcí – opravu pódia
v letním amfiteátru a výstavbu nového chodníku v mateřské škole. Jak stávající
pódium, tak i chodník přestávaly být pro pohyb osob bezpečné a k jejich
rekonstrukci dozrál čas. V dalších letech bychom rádi přikročili i k rekonstrukci a
zmenšení promítací konstrukce. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu návštěvníků a
pořádaných akcí stojí jistě za úvahu i generální rekonstrukce hlediště. V současné
době probíhají úpravy v zámecké kuchyni, kde budou nově instalována dvě WC
k využití při pořádání obecních akcí. Na letní období plánujeme i obnovu zasedací
místnosti zastupitelstva obce a kanceláře starosty, obě místnosti by se v nové podobě
měly více přiblížit zámeckému charakteru budovy, ve které se nacházejí a zároveň
splnit požadavky na jejich funkčnost.
Na poslední červencovou sobotu připravujeme sportovně kulturně společenskou
akci Obecní slavnosti. Doufám, že nám bude přát počasí a každý z Vás si z bohatého
programu vybere, ať už jednu z nejlepších dechových hudeb u nás – Boršičanku
Antonína Koníčka nebo skvělou meziříčskou kapelu Docuku. Hasiče i sportovce
v žádném případě nezarmoutíte, pokud je přijdete podpořit na víceúčelové hřiště a do
parku v jejich soutěžích. V rámci programu se představí i účinkující z naší obce a
hosté z partnerské obce Oravský Podzámok.
Další zajímavou akci plánujeme na závěr prázdnin ve spolupráci se sousedními
obcemi u pamětního kamene Františka Josefa I. nacházejícího se na hranici našeho
katastru s Oznicí. I mnoho místních lidí neví, kde se tato historická památka nachází
a pokud si k ní najde cestu, těžko hledá odpověď na otázku, proč právě na tomto
místě leží kámen s nápisem KAISER FRANZ JOSEFS HӦHE 1898. Slavnostním
odhalením informační tabule bychom chtěli tuto část naší historie uvést do většího
povědomí a udělat v našem okolí nový turistický cíl.
Jak jste určitě zaznamenali, objevila se před obecním úřadem a u zámeckého
parkoviště nová výsadba keříků a trvalek, v ozeleňování dalších veřejných
prostranství budeme pokračovat na podzim. Obec získala dotaci z ministerstva
životního prostředí, díky které se dokončí parkové úpravy kolem pomníků padlých a
kolem kostela. V souvislosti s péčí o zeleň zmíním nákup nového malotraktoru místo
vysloužilého veterána AGT, který nám sloužil dvacet let v lese a při komunální
údržbě. Kromě samotného malotraktoru bude zakoupen v rámci příslušenství i
příkopový mulčovač, abychom se mohli lépe starat o obtížně udržovaná místa podél
místních komunikací. Funkci malotraktoru dále rozšíří rozmetadlo a čelní nakladač.
Na závěr svého příspěvku Vám přeji mnoho krásných dovolenkových i
prázdninových dnů a věřím, že se potkáme při některé z plánovaných obecních akcí.
František Svoboda

Obecní úřad

Kultura

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22. 6. 2017
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané p. Pastorkem.
2. Plnění rozpočtu za obd. 01-05/2017.
3. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2016, který byl
schválen členskou schůzi svazku 6. 6. 2017.
4. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko –
Kelečsko za rok 2016.
5. Žádost Ivany a Jaroslava Čalových na odkup částí obecních pozemků.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, Pavla Sedláčková
2. Program ZO doplněný o bod 15 a) Nákup pozemku p.č. 1290; o bod 15 b)
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou GasNet s.r.o.
zastoupenou firmou Grid Services s.r.o.; o bod 15 c) Schválení přijetí dotace pro
Místní knihovnu; o bod 15 d) Schválení přijetí dotace na Revitalizaci zeleně
v obci Branky.
3. Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku obce
Branky sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016.
4. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2016 bez výhrad.
5. Investiční řešení v privátní správě aktiv Komerční banky pro obec Branky.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2017 dle předloženého návrhu s navýšením o 50.000
Kč na úpravu bytu v ZŠ Branky.
7. Vyřazení Lesního hospodářského plánu z majetku obce, který končí k 30.6.2017.
8. Prodej traktoru AGT 835 T firmě Šálek s.r.o.
9. Žádost o vypracování Zprávy o uplatňování územního plánu Branky za uplynulé
období 2013 – 2017, podle § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.
10. Mgr. Františka Svobodu, starostu obce, jako určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu obce Branky.
11. Koupi pozemku p.č. 1290 v k.ú. Branky od pana Zdeňka Kašíka.
12. Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou GasNet s.r.o. zastoupenou firmou
Grid Services s.r.o. týkající se pozemků p.č. 1133/1 a p.č. 281/29
13. Přijetí dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ve výši 17.000 Kč na Zkvalitnění
služeb Místní knihovny Branky.
14. Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 242.644 Kč na
Revitalizaci zeleně v obci Branky.

V sobotu 8. dubna přivítaly naše děti symbolicky jaro otevřením studánky
,,DAGMAR‘‘. Předtím členky kulturní komise připravily úkoly jak vědomostní, tak
pohybové, za které děti dostaly sladkou odměnu. Všichni účastníci akce otevřeli při
recitaci básničky,,Znám křišťálovou studánku‘‘ pomocí klíče pramen, a potom
opékali špekáčky.
Členky kulturní komise přivítaly Velikonoční svátky netradičním velikonočním
stromem u kostela a děkují dětem ZŠ a MŠ za kraslice.
V neděli 9. dubna členky kulturní komise, ČSŽ a Spolku pro obnovu zámeckého
parku uspořádali tradiční Velikonoční odpoledne. V prostorách MŠ byl bohatý výběr
výrobků s velikonoční tématikou. Pro děti byla připravena velikonoční dílnička a pro
dospělé posezení s bohatým občerstvením. Celé odpoledne zpestřil místní
harmonikář Jaromír Foltýn.
30. dubna čarodějnická havěť řádila v letním amfiteátru. Čarodějnice si
zasoutěžily a byly odměněny sladkými pamlsky. V soutěži ,,O nej…čarodějnici/e‘‘
byli vyhodnoceni: Tadeáš Zajíc, Zuzka Špůrková, Adéla Dufková, Monika Dufková
a Anna Navrátilová. Na závěr nechyběla vatra k upálení čarodějnice a opečení
uzeniny.
Koncem dubna místní hasiči postavili májku v bývalém areálu letního kina a 27.
května proběhlo tradiční slavnostní Kácení Máje, při této příležitosti oslavily děti
svůj svátek. Členky kulturní komise připravily pro děti soutěže, bohatou tombolu,
zmrzlinu a špekáčky. K pobavení nechyběl oblíbený skákací hrad, malování na
obličej Terezy Dufkové, trampolína, střelba ze vzduchovky a prolézačka mezi
stromy. Celým odpolednem provázel DJ Lubánek. Členky kulturní komise děkují
všem, kdo se podíleli na přípravách a sponzorům za přispění na tuto akci: Jaroslavu
Markovi, Kartonáži Švidrnoch, manželům Kreuzovým, Luboši Chromčákovi,
Ladislavu Kristkovi, Stanislavu Šurinovi, Květoslavě Žurkové, Petru Horníkovi,
Ladislavě Jašíčkové, Petru Václavíkovi, Miloši Hadašovi, Pavlu Gardiánovi, Jiřímu
Palovi, Rostislavu Rýdlovi, Věře Slámové, Pavle Sedláčkové a Rudolfu Petruželovi.
18. června v areálu firmy Kartonáž Švidrnoch předvedly děti svou zručnost
v jízdě na kole. V kategorii starších závodníků zvítězil Tomáš Pala, na druhém místě
dojel Jindra Novotný a třetí Tomáš Mlýnek. Mezi mladšími zvítězila Janika
Novotná, druhý byl Marek Machala a třetí závodnice Jolana Kostelná. Z nejmenších
bojovníků na kole a odrážedlech zvítězil Šimon Sázavský, druhé místo obsadil Robin
Kostelný a třetí vybojoval Vilém Novotný. Členky kulturní komise všechny
závodníky odměnily věcnými a sladkými cenami. Děkujeme firmě Kartonáž
Švidrnoch za možnost uskutečnit tuto akci.
Za kulturní komisi Vám všem děkujeme za podporu a účast na kulturních
akcích, přejeme příjemnou dovolenou a dětem krásné prázdniny.
Věra Slámová

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé, v sobotu 24. června
fotbalisti ukončili své účinkování ve třetí třídě
zápasem v Zubří a můžeme pak hodnotit, co jsme
svými výsledky dosáhli a zda-li toto očekávání bude
hodnoceno pozitivně nebo negativně. Hráči si
samozřejmě mohli vyzkoušet jinou a hlavně vyšší
úroveň a kvalitu těchto mančaftů. Hrát s každým a
potvrdily to i výsledky s oddíly, které okupují vyšší
místa tabulky ve třetí třídě. Na druhou stranu jsme
hráli o přežití, protože původně jsme se chtěli odhlásit. Nakonec nás posílili
staří pardálové, kteří dokázali, že nezapomněli předvést své umění. Hlavně
chci poděkovat Dankovi Cahlíkovi a Jurovi Mikulcovi, kteří nám velice
pomohli. Poděkování patří rovněž i těm starším kusům, Davidu Hadašovi,
Jarkovi Hradilovi, Paloškovi, Pavlovi Gardianovi, Krtkovi, Pastovi a také
našim mladým, kteří se zlepšují a vyhrají se a budou jednou oporami Branek.
Zůstáváme ve třetí třídě a musíme se vyvarovat chyb hlavně v obraně.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek
TURISTÉ
1. 5. – cyklovýlet na Libavu – akce Bílý kámen
12. 5. – procházka z Hranic na Moravě do Teplic nad Bečvou
20. 6. – návštěva lázní Luhačovice

POZVÁNKA
Dne 1. července od 13.30 hodin pořádáme na fotbalovém hřišti „VÍTÁNÍ
LÉTA“, kde budou různé atrakce pro naše malé děti, malá rallye sekačkou na
hřišti pro děti v podání našeho hlavního údržbáře trávníku Miloše Hadaše.
Adrenalinové projížďky na truck-trialu provede mistr Evropy Broňa Ševčík.
Vystoupení artistek na trampolíně z Rožnova pod Radhoštěm, dále ukázky
historického šermu skupiny Valmont ze Vsetína. Připravena je i bohatá
tombola pro naše děti.
TRUCKTRIAL
V průběhu letošní sezóny absolvovala mistrovská dvojice Bronislav Ševčík –
Oldřich Vašut pouze druhý závod v Mohelnici, ve kterém skončila po
problémech s uzávěrkou na druhém místě.

Základní škola
Léto je tady

Léto nám zaťukalo na vrátka a přiblížily se
prázdniny.
Doba
odpočinku,
grilování,
dovolených. Od měsíce března se ve škole
uskutečnilo mnoho akcí. V dubnu jsme oslavili
nejvýznamnější křesťanský svátek Velikonoce
tvořivými dílnami. Děti nasadily osení a pak už
jen pozorovaly, jak klíčí a roste. V odpoledních
dílnách jsme osení vyzdobili a společně s rodiči si
vyrobili nejrůznější velikonoční výrobky. Nezapomněli jsme ani na obecní jarmark.
Děti se podílely na výzdobě jarmarku i na výrobcích k prodeji. Čtvrtý a pátý ročník
připravil veselé vystoupení pro seniory. Vyslechli jsme výchovný koncert, na kterém
jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací ze života významného českého
skladatele Bedřicha Smetany. Druhý a třetí ročník navštívil branecký kostel a děti
z kroužku Žonglík se „prožonglovaly“ až na Tančírnu do Vsetína, kde získaly
speciální ocenění a pozvání na Mezinárodní folklórní festival v Liptále u Vsetína. Na
konci dubna čtvrtý a pátý ročník již tradičně navštívil dopravní hřiště ve Valašském
Meziříčí. Den Země jsme oslavili výukovým programem, který uspořádal Domeček.
V dubnu proběhlo na škole výběrové zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI. Každé dítě
bylo seznámeno s výsledky formou speciálního vysvědčení.
Květen se nesl ve znamení svátku našich maminek. Děti se zodpovědně
připravovaly na vystoupení a vyráběly dárečky pro maminky. V neděli 20. května
přivítaly děti z první a páté třídy nově narozené branecké občánky. Výlet jsme
naplánovali do lázní Teplice, abychom prozkoumali Zbrašovské aragonitové
jeskyně. Při zpáteční cestě jsme navštívili zámek a nádherně rozkvetený zámecký
park v Lešné u Valašského Meziříčí, kde pro nás byl připraven program s názvem
Pohádkový zámek. Poslední květnový den patřil pěvecké soutěži, které se zúčastnilo
13 dětí.
Na Den dětí přijel ke škole historický autobus ŠKODA 706 RTO LUX.
Dvacátého června nás navštívila policie z Valašského Meziříčí, ve středu 28. 6. jsme
vycestovali k hasičům do Valašského Meziříčí, kde jsme vyslechli výchovně
vzdělávací program a prohlédli si hasičskou techniku.
V letošním roce jsme opět sbírali papír. Podařilo se nám nasbírat 5810 kg a
skončili jsme na pátém místě z 62 zúčastněných škol. Získali jsme peníze, ze
kterých jsme dětem přispěli na výlet, ceny do soutěží a sladké odměny. Podařilo se
nám zvítězit ve výtvarných soutěžích, které vyhlásil BESIP a společnost ČEZ.
Červen je měsíc, kdy děti skládají účty z celoroční práce. Ohlíží se zpátky a
zamýšlí se nad tím, jak pracovali v průběhu školního roku. V letošním roce odchází
7 dětí z páté třídy. Přejeme jim, ať se jim ve velkém světě moc daří a budeme rádi,
když za námi občas přijdou na návštěvu.
Všem dětem, rodičům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům
přeji, aby načerpali sílu do nového školního roku 2017/2018. Krásné prázdniny,
hodně sluníčka, vody a dovolenkové pohody Vám přeje
Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Rok utekl jako voda a už je tu poslední týden předprázdninového měsíce. Ale
nyní bych se chtěla poohlédnout za akcemi, které již máme za sebou.
Na konci měsíce dubna jsme s dětmi oslavili svátek Čarodějnic, Děti přicházely
do školky v krásných maskách a ve školce jsme si společně „zařádili“. Také jsme se
poprvé vůbec vydali na dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí a do zámku
Kinských. Počasí nám však vůbec nepřálo a skoro celý den nám propršelo. Jen na
malou půlhodinku nám vyšla projížďka na kolech, odrážedlech a motokárách.
V zámku Kinských jsme navštívili expozici Háčkované dějiny a zúčastnili jsme se
připraveného programu Pohádky a pověsti z Valašska.
V květnu děti naposledy v tomto školním roce navštívily divadélko Bublanina
s pohádkou „Popletená slepice“. Během květnového zápisu jsme do školky přijali
osm dětí. Tento měsíc je měsícem lásky, rodiny a svátek mají naše milé maminky,
pro které děti nacvičily krásnou pohádku Zlatovláska.
Během školního roku naši školku navštěvovala studentka 3. ročníku pedagogické
školy Svaté Anežky v Odrách a vykonávala zde pedagogickou praxi. Děti si ji
oblíbily a vždy se na ni moc těšily.
Oslavu Dne dětí jsme měli letos „dvojitou“. Ve čtvrtek 1. 6. jsme společně
s dětmi ze školní družiny navštívili herní centrum Pohádkové lázně v Rožnově pod
Radhoštěm. Tady se děti “vyblbly“ na různých průlezkách, skluzavkách a
trampolínách. Děkuji paní Mlýnkové za zdravotnický dozor. A v pátek nás čekala
společná akce i s rodiči, a to Dětský den na školní zahradě s klaunem PepínoPrckem.
Děkuji paní Kristýně Dufkové a paní Drábkové za upečení krásných medailí pro děti
i klauna. Na závěr proběhlo oblíbené opékání špekáčků u táboráku.
Ve čtvrtek 8. června jsme se vydali do Rožnova pod Radhoštěm a s dětmi jsme
vystoupili až na Jurkovičovu rozhlednu. Poté nás čekal program ve Valašské dědině
ve Skanzenu s názvem Obecná škola. Děti si vyzkoušely psát, některé kreslit na
tabulky, vyzkoušely si učební pomůcky, zpívaly a přednášely. V týdnu od 12. 6. do
16. 6. proběhl Barevný týden. Děti dle rozpisu barev na každý den přicházely do MŠ
oblečeny. Oblíbené nocování s předškoláky nebude chybět ani letos, kdy se
5 předškoláků rozloučí se školkou ve dnech 22. – 23. června. Nejprve proběhne
program plný her a večer na školní zahradě a poté budeme již šestým rokem
s předškoláky nocovat v MŠ v duchu pohádek, princů a princezen. Nezapomeneme
probrat Preventivní výchovu o tom, jak se o prázdninách chováme na koupališti,
doma atd. O prázdninách nebudeme zahálet, proběhne výmalba prostor MŠ a
instalace nového nábytku do třídy. Provoz MŠ Branky bude přerušen v době letních
prázdnin od 1. 7. do 18. 8. 2017. Prázdninový provoz začne 21. 8. 2017 do 31. 8
2017. Nový školní rok započne již od pátku 1. 9. 2017.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší MŠ za vynaložené úsilí
při práci, rodičům dětí a zřizovateli obci Branky za podporu a dobrou spolupráci.
Vám všem přeji za celý kolektiv hodně sluníčka a hezkých zážitků s dětmi na
prázdninových cestách. V září se na Vás opět těšíme!
Nikol Perutková

SDH Branky
V březnu byla pořízena z prostředků sboru
motorová stříkačka PS-8. Její určení bude
v dopravě vody z přírodních zdrojů a k soutěžím
zejména v družstvu veteránů.
V dubnu bylo vozidlo Peugeot Boxer přistaveno na
rozsáhlejší opravu (namátkou přední tlumiče, poloosy, výfukové
potrubí, část brzd…) a následně prošlo STK. Toto vozidlo je v našem
sboru přes 10 let a jeho celkové stáří se blíží 20 letům. Technicky i
morálně je vozidlo na hranici životnosti. Proto jsme se 3. června vydali
na veletrh Pyros do Brna na obhlídku soudobé techniky a získání
kontaktů na výrobce. Toto je začátek cesty, na jejímž konci by měl být
nový Dopravní Automobil pro náš sbor.
Koncem měsíce dubna jsme odvezli náš soutěžní stroj PS-12 na
prohlídku čerpadlové části k Ing. Karlu Gábovi. Je tomu již 13 let, co
nám soutěžní stroj slouží, a tak byla tato střední oprava společně
s dalšími vylepšeními žádoucí.
Poslední dubnový týden jsme dovezli Máj a v sobotu 29. jej vztyčili
v letním kině.
V sobotu 29. dubna jsme vyvětrali prapor při pouti na sv. Hostýně,
v neděli se delegace sboru zúčastnila oslav sv. Floriána v Kelči.
O dva týdny později 13. května jsme se zúčastnili okrskového kola
soutěže v požárním sportu, které se konalo v Choryni. Naše družstvo
obsadilo poslední 7. příčku, ale alespoň se na soutěž dostavilo a splnilo
tak jeden z bodů pro hodnocení okrsků.
Další tradiční společenskou akcí bylo Kácení Máje. V parné
sobotní odpoledne, které bylo vyplněno soutěžemi pro děti, opět
navštívil náš kraj cizinec, jemuž se snažil podnikavý hajný prodat Máj.
Po skácení následovala diskotéka probíhající do ranních hodin.
V letních měsících připravujeme Pivní košt, výpomoc při Obecní
slavnosti a účast na pohárových soutěžích.
V nadcházejícím letním období se připravujeme na zvýšené riziko
vzniku požáru při déle trvajícím suchu. Proto touto cestou žádáme
spoluobčany, aby dbali zvýšené obezřetnosti při vypalování porostů a
rozdělávání ohně v přírodě.
Jan Petružela

Spolek pro obnovu zámeckého parku
JARO V ZÁMECKÉM PARKU
V pátek 12. května se v Brankách uskutečnila
první část projektu „ROK V ZÁMECKÉM
PARKU“. Ekologické aktivity se zaměřením na
ptactvo v tomto období přilákaly do zámeckého
parku hodně účastníků místních i z blízkého okolí.
Náš program jsme zahájili odpolední
vycházkou parkem s odborným výkladem člena
ČSOP Mgr. Stanislava Chumchala, který postupně
sděloval informace a zajímavosti o zpěvných ptácích v parku, také o ptáku
roku 2017 – datlovi černém.
Po ukončené vycházce si všichni příchozí mohli v letním amfiteátru
prohlédnout instalovanou výstavu výtvarné soutěže „Pták roku 2017“, kterou
Spolek vyhlásil na počátku jara pro děti mateřských a základních škol
z regionu. Do soutěže bylo zařazeno celkem osmdesát osm prací ze šesti škol
a porota (s předsedou malířem a grafikem Mgr. Jindřichem Olešem) neměla
lehký úkol vybrat ty nejlepší z jednotlivců a kolektivů. Umístění na 1.– 3.
místech si odnesli diplomy a hodnotné věcné ceny s ptačí tématikou, ostatní
sladké medaile s obrázkem ptáka roku.
Hlavním bodem programu bylo hezké sokolnické vystoupení. Jako
doplňkovou činnost jsme zařadili interaktivní výstavu „Ptáci v krajině“, kde
si zájemci mohli prohlédnout velkoformátové fotografie ptáků žijících
v České republice a poslechnout si nahrávky jejich hlasů.
První část projektu „JARO V ZÁMECKÉM PARKU - PTÁCI“ se
vydařila. Již nyní se můžeme společně těšit na následující část „LÉTO
V ZÁMECKÉM PARKU“, která bude věnována domácím mazlíčkům. Celý
projekt probíhá za podpory Zlínského kraje.
V rámci „OBECNÍCH SLAVNOSTÍ“ vyhlašujeme soutěž „O nejlepší
květinové aranžmá“. Výrobky budou vystaveny spolu s pracemi našich
výtvarníků pana Oleše a pana Havrana v zimní zahradě zámku. Květinové
vazby nebo kytice můžete nosit do zámku v sobotu 29.7. 2017 od 10 hodin.
Vyhodnocení a předání cen proběhne odpoledne.

Další plánovanou akcí pro tento den je „Kabelkový veletrh“,
který se uskuteční před zámkem. Více informací najdete na plakátech.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku
Blanka Palátová

Safari klub
St.art club - valašská iniciativa pro pouliční umění a
osobnostní rozvoj skrze umělecké vyjádření:
S příchodem sezóny se našemu klubu s akcemi opravdu
jako by roztrhl pytel. Jednak se nám, díky intenzivní
spolupráci se školou, opravdu krásně rozjely akce,
vystoupení a možnosti pro malé Žonglíky a jednak St.art
club odstartoval nový umělecký projekt. Ohnivou taneční
skupinu Artha Luz, jež původně měla být ryze dívčí formace, nicméně stávající
sestava Petra, Monča, Terezka, Dominika, Martin, Petr a Jašek zdá se opravdu
nadějná. Máme ve svých řadách několik jak profesionálních tak i velmi mladých
perspektivních performerů, z nichž každý přináší do skupiny své specifické cenné
umělecké či praktické zaměření. Troufám si říci, že dohromady s naším
organizačním potenciálem a absolutním (a doslovným :D) zapálením, můžeme
společně vytvořit opravdu mnoho krásných a dobrých projektů, akcí a představení,
což budete mít možnost ocenit např. 29.7. na našem vystoupení na obecních
braneckých slavnostech či jiných akcích které nás čekají a nebude jich málo.
Do konce léta je náš diář takřka naplněn. Hned na začátku sezóny dostala Artha
skvělou příležitost. Podařilo se nám úspěšně dojednat s vedením Cirque du Soleil
několik volných vstupů pro naše členy na představení Varekai v Bratislavě. O
dokonalosti tohoto kulturního zážitku snad nejlepšího nového cirkusu světa opravdu
nepochybujte a pokud budete mít možnost, určitě si na jejich představení zajděte. Od
začátku do konce se nám jen tajil dech.
I malí Žonglíci si ale přišli na své. Po úspěchu na vsetínské Tančírně, jenž
proběhla začátkem dubna, následovala další vystoupení: Na oslavách Dne dětí
v dětském outdorovém parku Razulák ve Velkých Karlovicích, na Dni dětí
v meziříčském amfiteátru i na Mezinárodním dětském folklorním festivale v Liptále.
Také jsme se zapojili do oslav dne maminek v místní ZŠ a některé Žonglíky nyní
čeká ještě žonglo-farmářský tábor na Vysočině na Statku u zvířátek. Naši lektoři a
dokonce i malí Žonglíci zde budou zapojeni jako lektoři a malí „peer lektoři“ což
nám, díky podpoře a pochopení úžasné farmářky Štěpánky, pomohlo snížit náklady
tábora o 1000 Kč na jedno dítko ☺.
Z dalších významných akcí na léto ještě nutno zmínit srpnový týden na hradě
Cornštejn, kde čeká Arthu pět vystoupení a také Mezinárodní školení pro
organizátory cirkusových výměn mládeže ve Slovinsku. Za českou a slovenskou síť
sociálně-cirkusových organizací CIRKONET se ho účastní 2 zástupci z ČR,
předsedkyně našeho spolku Petra Plachtanski a projektová manažerka pražského
Cirqueonu. Kurz "Level Up - Power Up: Developing & Realising International
Projects" bude týdenním intenzivním soustředěním pro 26 účastníků ze 14 zemí.
Náš poslední projekt na prázdninovou cirkusovou výměnu mládeže
v Brankách, který jsme psali společně s polskou organizaci Lubski dom kultury a
Cirkokrogem ze Slovinské Lublaně nám bohužel nevyšel. Na Národní agenturu bylo
v této výzvě podáno 580 žádostí a naše žádost, ač byla hodnocena velmi dobře (71

bodů ze 100), bohužel na grant nedosáhla. Věříme však, že účast na kurzu nás zase o
trochu blíže posune k našim vizím. Že se nám podaří zdokonalit naše schopnosti
projektového managementu a přinese nám další nové inspirace, nápady a
mezinárodní kontakty, abychom uspěli v dalších žádostech o významné granty a
mohli nejen v Brankách organizovat krásné mezinárodní akce a projekty.
Na závěr si dovolím ještě pozvánku na akci, která je organizována ryze
dobrovolnicky, svépomocí bez dotací a s láskou. Po velmi pěkných ohlasech
nedávno organizované Pirohy párty vás společně s panem fotografem Tadeuszem
Misiaszekem (TeDim) zveme na další, tentokrát Pyžamovou párty!!! Čeká na vás
soutěž o nejbláznivější pyžamový kostým, pyžamové fotostudio, diskotéka,
cirkusová dílna a pyžamový jam umělců (ohňování případně další prezentace
v pyžamu). K organizaci se tentokrát připojili i Černí Salamandři se svým dětským
kroužkem Malých Salamandrů z Jablůnky a snad přijedou i další naši kamarádi a
umělci. Těšte se a st.artujte s námi!
Petra Płachtański
www.st-artclub.eu

Hospodaření v obecních lesích
Ani v loňském roce se nepodařilo v moravských krajích zastavit přemnožení
kůrovců ve smrkových porostech. Po vlhčím jaru, přišlo opět suché léto a podzim.
Dále pokračovalo chřadnutí již dříve rozvrácených smrkových porostů vlivem
nedostatku vláhy a následné napadání těchto lesů kůrovci. Následně docházelo
v prořídlých porostních stěnách k větrným polomům zbylých stromů. I přes velké
úsilí pozastavit tento nepříznivý stav – byly položeny dvě série lapáků (185 stromů),
instalováno 28 ks lapačů, celkem chemicky asanováno 4587 m3 vytěžené hmoty –
docházelo dále k zasychání smrků vlivem sucha a napadení kůrovcem. Nedostatek
vláhy se začíná projevovat i v mladých smrkových kulturách žloutnutím jehličí bez
přítomnosti podkorního hmyzu. Díky výše uvedeným skutečnostem bylo nutné
dotěžit jednotlivé zbylé stromy a zarovnat stěny porostů, abychom si připravili
vzniklé holiny k vyčištění a následnému zalesnění.
V roce 2016 bylo vytěženo celkem 15 117 m3 dřeva v nahodilých těžbách. V rámci
samovýroby a těžby palivového dříví bylo prodáno 244 m3 dřeva. I přes špatnou
situaci na trhu dřeva – převis nabídky kůr. dřeva, zvláště pak slabších sortimentů, se
podařilo veškeré dřevo zobchodovat za přijatelné ceny. Celkové příjmy za prodej
dřevní hmoty činily 17 033 747,-Kč.
Velký objem prací se nám podařilo udělat v pěstební činnosti. V čištění holin jsme
částečně klest dokázali vyvézt a část holin připravit k zalesnění frézováním (10,5
ha). Na holinách bylo celkem vysazeno 112 100 ks sazenic na ploše 19,76 ha.
Celkové náklady na zalesnění činily 1 155 982,-Kč. V kulturách bylo vyžato 44,30
ha ploch, nátěry repelenty proti škodám zvěří byly provedeny na ploše 24,95 ha. Na
ochranu listnatých vysazených porostů bylo zhotoveno 1552 m oplocenek.
Celkové náklady na lesní výrobu v roce 2016 dosáhly výše 6 331 941,-Kč a
celkové příjmy z lesní výroby činily 17 343 087,-Kč. Hospodaření v obecních
lesích dosáhlo v roce 2014 zisku 11 011 146,-Kč.
Do příštích let je nutno vytvořit finanční rezervu na velký objem pěstebních
prací, hlavně zalesnění holin a následné zajištění mladých porostů.
Miloslav Kývala, odborný lesní hospodář

Společenská rubrika
Narozené děti

Duben – Marie Sedláčková
Vojtěch Váhala
Adam Millar
Rayan Balog
Květen – Sofie Zajoncová
Sňatek – 10. 6. 2017 Kateřina a Filip Ernestovi (roz. Skočková)
17. 6. 2017 Dagmar a Oldřich Kovačíkovi (roz. Dohnalová)
Jubilanti
Duben
Marková Anna
Běhalová Jarmila
Svobodová Helena
Františová Anna
Marková Antonie
Bátrlová Ivana
Svoboda František
Talaš Miroslav
Talašová Marie

70
96
65
88
82
50
50
86
84

Květen
Michálková Hedvika
Žurková Květoslava
Korytář Pavel
Bursas Charalambos
Pavlištík Ivo
Jakeš Miroslav
Štveráková Emilie
Ondrejka Emil
Gregárek Pavel
Marek Josef

70
65
60
65
65
65
85
83
65
75

Červen

Sotolářová Božena
Hadašová Ludmila
Pavelková Jana
Bátrla Jan
Bátrla Miroslav
Hustopecký Jaroslav
Janíčková Jana
Havran Josef

65
92
75
81
55
65
50
70

Úmrtí

28. 4. 2017 zemřela Helena Benčová ve věku nedožitých 61 let.

