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Další informace
Dobročinná sbírka
Vážení a milí,
jsem ráda, že Vás opět můžu pozdravit a poprosit o spolupráci.
I v letošním roce organizuji pod záštitou obce Loukov charitativní sbírku,
jejíž výtěžek poputuje stejně jako v předchozích dvou letech na dětskou
onkologii v Brně. První rok bylo ve sbírce vybráno 75 569,-Kč, v loňském
roce 162 420,-Kč.
Letos sbírka začíná 16.listopadu a končí 16.prosince. Pokladničky budou
na stejných místech jako v předchozích letech (na obecním úřadě
v Brankách).
Srdečně Vás zvu na závěrečný koncert, který se koná 16.prosince 2017 od
15hod. v KD v Loukově. Tam se opět dozvíte, kolik letos poputuje penízků
na dětskou onkologii Brno a co se pořídilo dětem z loňské sbírky. Z celého
srdce Vám děkuji za důvěru. Přeji Vám krásné podzimní dny a těším se na
Vás na koncertě.
S úctou a láskou
Pavlína Blahová
jednatel sbírky za obec Loukov
Mobilní rozhlas
Naše obec dostala možnost na tři měsíce bezplatně vyzkoušet nový informační
kanál pro občany. Jedná se o bezplatné zasílání vybraných informací prostřednictvím
SMS zpráv, e-mailem, přes Facebook nebo mobilní aplikací. Pokud jste o této
možnosti ještě neslyšeli, její základní výhodou v porovnání s klasickým obecním
rozhlasem je to, že vybrané informace, které Vás zajímají, můžete získávat i v době,
kdy se v dosahu rozhlasu nenacházíte. Obci vznikají náklady na provoz aplikace a
zasílání SMS (proto se přes SMS posílají jen opravdu důležité zprávy). Pokud byste
měli zájem o tento druh komunikace, vyplňte, prosím, přiložený leták ve Zpravodaji
a nějakým způsobem doručte na obec. Na konci roku zkušební provoz dle Vašeho
zájmu vyhodnotíme a buď budeme pokračovat nebo ne. Na získané kontakty
(převážně e-maily) pak můžeme v případě Vašeho zájmu informace posílat i nadále.
František Svoboda

Memoriál Libora Podmola – 28.10. 2017, hlavní závod startuje
v 11 hodin na branecké motokrosové trati
Zpravodaj vydává Obecní úřad v brankách. Povoleno OkÚ Vsetín
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Redakční kolektiv: M. Včelaříková
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Slovo starosty
Vážení občané,
naše obec přes prázdniny nezahálela a pokračovala v prohlubování spolupráce
s partnerskou obcí na Slovensku. Starosta se zúčastnil 21. července zahájení projektu
„Európa pre občanov“ v kulturním domě v Oravském Podzámku, kde představil
oravským občanům obec Branky. Následující sobotu a neděli jsme zorganizovali
úspěšný zájezd do Oravského Podzámku s bohatým programem, který pro nás
připravili naši slovenští přátelé.
Poslední červencovou sobotu jsme pořádali Obecní slavnosti, které jsem vzhledem
k blížícímu se výročí 750 let od první písemné zmínky o Brankách vnímal i jako
generální zkoušku na akci, kterou bychom si měli toto jubileum připomenout v roce
2020. I přes některé organizační nedostatky mě potěšilo, že jsme byli schopni vše
zvládnout vlastními silami a že se do příprav a realizace zapojily všechny obecní
složky. Nechci nikoho jmenovat, protože bych nerad na někoho zapomněl, ale všem,
kteří aspoň trochu přiložili ruku k dílu a přispěli k pozitivnímu vyznění slavností
moc děkuju. Více o Slavnostech na jiném místě Zpravodaje.
Obecním slavnostem předcházela oprava pódia v letním amfiteátru. Stávající
betonový povrch po desetiletích už dosloužil a pro vystupující představoval
bezpečnostní riziko, nové dřevěné obložení přispělo k lepšímu vzhledu pódia.
Ve stejném pohledovém duchu by se měla nést i závětrná část pódia, kterou
plánujeme snížit. Během oprav jsme využili přítomnou techniku k odstranění starého
oplocení a srovnání terénu. Práce v parku je stále dost, ale myslím si, že základní
kostra této klidové zóny je dána. Bude důležité, aby případné další stavební zásahy
nebo instalace nenarušily navozovanou harmonii parku.
Na prázdninové měsíce byla také naplánována rekonstrukce chodníku do
mateřské školy. Díky příznivému počasí a pracovnímu nasazení realizační firmy se
podařilo stavbu dokončit v brzkém termínu, takže bylo možné naše slovenské hosty
Obecních slavností přivítat v sále MŠ už na konci července. Během prací byly
zrušeny některé nefunkční kanalizační šachty a zasypána stará jímka. Pozemek byl
srovnán, zrekultivován, byly realizovány nové výsadby a osazeny nové sloupy
veřejného osvětlení.
Na konci září byl Obci dodán nový malotraktor značky Vega od firmy Šálek
z Prostějova, který bude sloužit především pro údržbu obecních ploch. V jeho
příslušenství je čelní nakladač, příkopový mulčovač a rozmetadlo na zimní posyp
komunikací.
Díky získané dotaci byla v polovině září obnovována zeleň u památníků padlým
před hřbitovem a kolem kostela. Už se těším na příští rok, až se nové výsadby
zazelenají, rozkvetou a přispějí k lepšímu vzhledu naší obce.
František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 27.9. 2017
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace Mgr. Petra Zajíce k památkové péči.
2. Informace ze zasedání RO podané p. Pastorkem.

II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Pavla Sedláčková, Milena Včelaříková
2. Program ZO.
3. Projekt Revitalizace zámeckého nádvoří.
4. Rozpočtové opatření č.3/2017 dle předloženého návrhu.
5. „Zprávu o uplatňování Územního plánu Branky v uplynulém období
10/2013 – 10/2017“, včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny č. 1
Územního plánu Branky, dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a e), § 47 odst. 5 a §
55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

III. Neschvaluje:
1.

Možnost stanovení výlepových ploch pro politické strany a hnutí.

Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak
soběstačná jako dřív? Bojíte se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav
Vašeho blízkého?
Diakonie ČCE – středisko ve Val. Meziříčí otevřelo v letošním roce poradnu pro
pečující. Pracovnice poradny Vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka.
Seznámí Vás s vhodnými kompenzačními pomůckami, které Vám mohou péči
usnadnit, poradí Vám, jak si upravit byt. Poskytnou Vám také potřebnou podporu při
zajišťování vlastních potřeb – času pro regeneraci a odpočinek. V rámci poradny se
každé první úterý v měsíci od 17 hodin schází svépomocná skupina. Toto setkání je
určené především lidem, kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami
kognitivních funkcí. Při tomto setkání sdílí pečující své zkušenosti a potřeby s lidmi,
kteří jsou v obdobné situaci. Setkání probíhá v prostorách denního stacionáře na
adrese Žerotínova 319/21. Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma.
Poradnu pro pečující najdete v přízemí Domu sociálních služeb na Žerotínově ulici
č. 318/21 ve Val. Meziříčí.
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel.
730 190 733 nebo navštivte webové stránky www.diakonievm.cz.

Kultura
Obecní slavnosti
Vzhledem k tomu, že se blíží významné jubileum naší obce a také
inspirováni loňským zájezdem na Slovensko, jsme se rozhodli zorganizovat
Obecní slavnosti, při kterých bychom si vyzkoušeli naše organizační
možnosti a přivítali a představili slovenské partnery z Oravského Podzámku.
Během zimních měsíců byli zajištěni účinkující, zvukař, osvětlení, zastřešení,
ubytování a program hostů a domluven čas konání akce. S blížícím se
termínem Slavností byly postupně rozdávány úkoly jednotlivým složkám a
dolaďován program. Největší problém nastal se zajištěním občerstvení, ale
snad i s tím byli nakonec účastníci spokojeni. V sobotu dopoledne jsme
slovenské hosty přivítali chlebem a solí v sále mateřské školy, po menším
občerstvení program pokračoval nohejbalovým turnajem na víceúčelovém
hřišti a hasičskou soutěží v parku. Tam se pak odehrávala i hlavní odpolední
zábava, kterou rozjížděla dechová hudba Boršičanka Antonína Koníčka,
následovali valašskomeziříčští Docuku a k potěše účastníků hodně přes
půlnoc přetáhla své hudební vystoupení skupina Kalibra. Mezi hlavními
účinkujícími našli prostor pro svá vystoupení zpěváčci ze základní školy,
Žonglík a míčový žonglér Charalambos Bursas. Působivou ohňovou show na
motivy braneckých pověstí se představila publiku domácí skupina Artha Luz.
V doprovodném odpoledním programu mohli návštěvníci slavností zhlédnout
výstavy v zámecké zimní zahradě připravené Spolkem pro obnovu
zámeckého parku a na kolotočích před zámkem si užít pouťovou zábavu.
Děti jezdily na ponících, tvořily vlastní obrázky a hrály velké deskové hry.
V neděli jsme se rozloučili se slovenskými hosty prohlídkou Valašského
Meziříčí a exkurzí v rožnovském pivovaru.
Slavnosti proběhly za pěkného počasí, s diváckým zájmem a já věřím, že
jak pořadatelé, tak i návštěvníci byli s jejich průběhem spokojeni. Všem,
kteří se podíleli na jejich organizaci děkuji.
František Svoboda

Kulturní komise obce Branky připravuje
7.10. Drakiáda
22.10. Podzimní hodování – Zapojte se do soutěže o nej… kokosový dezert
26.11. Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku
3. 12. Hrátky s čerty

Bližší informace na www.obecbranky.cz

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé,
v srpnu začala mistrovská soutěž našich fotbalistů ve
třetí třídě. Výsledky sice nejsou dle očekávání, ale na
druhou stranu je vidět pokrok v lepší soudržnosti
kolektivu, což je velmi pozitivně vnímáno. V této
sezoně dostali příležitost i mladší hráči a záleží jen na
nich samotných, jak tuto šanci využijí a zužitkují. Po
posílení kolektivu je znát lepší herní projev, ale je
třeba zachovat chladnou hlavu a snažit se body
neztrácet, tak jako se to stalo doma s Leskovcem, nebo venku v Choryni. Je
nutné, aby si hráči uvědomili, že hrají jako celek – tým bez ohledu na to, zda
je trenér v daném zápasu postaví či nikoliv. Pro lepší výsledek je nutná
pravidelná účast na trénincích, což se mnohdy bohužel neděje.
Jasným favoritem je v naší třídě tým Jablůnky a s ostatními můžeme
hrát vyrovnané zápasy. Popřejme našemu mančaftu hodně hezkých
fotbalových zážitků, a tím i více bodů do tabulky.
Výbor touto cestou děkuje všem organizátorům za povedenou akci
„Vítání léta“, která měla velký ohlas a účast.
Touto cestou bych také rád poděkoval všem za pomoc při pořádání akce
„Obecních slavností“, kterou zorganizovala obec a měla hojnou účast nejen
z naší vesnice, ale i vesnic okolních.
za TJ SOKOL BRANKY Anton Pastorek
TURISTÉ
19.7.2017 - vycházka Valašské Meziříčí - Juřinka spojená s návštěvou
řeznického muzea
19.8.2017 - výlet na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stáně
29.8.2017 - muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
26.9.2017 - podzimní procházka přes Lapač do Kelče
TRUCKTRIAL
V letošní sezóně absolvovala branecká posádka Bronislav Ševčík-Oldřich
Vašut z šestidílného seriálu mistrovství ČR v Truck Trialu pouze dva
závody. Třetí květnový víkend vybojovali v Mohelnici se svojí Pragou V3S
v kategorii S3 celkově druhé místo a při srpnových závodech v Kunštátě si
ještě o jednu příčku polepšili.

Základní škola
Koulelo se, koulelo….
Podzim už rozevřel svou náruč, aby nás
přivítal svou barevností a hravostí. „Koulelo se,
koulelo, červené jablíčko“ zpíváme si s dětmi ve
škole. Čtvrtého září se otevřely brány naší školy,
aby přivítaly odpočinuté a usměvavé děti, plné
prázdninových dojmů. V letošním roce jsme
společně s panem starostou slavnostně pasovali
tři předškoláky na žáčky první třídy. Přejeme našim novým žáčkům, aby se jim ve
škole líbilo, ale také, aby získali spoustu nových vědomostí a dovedností
z nejrůznějších oblastí lidského života.
Ani o prázdninách jsme ve škole nezaháleli. Započaly venkovní úpravy
areálu školy i školky. Došlo k prvním úpravám pozemku, srovnání půdy, osetí trávou
a osázení okrasnými rostlinami.
V letošním roce budeme ve škole pracovat podle ŠVP ZV „Chci – pokusím se –
dokážu“ a ve školce podle nově upraveného ŠVP PV „Cesta sovičky Rozárky za
poznáním“. Pro kvalitnější výuku jsme koupili nové učebnice zpracované podle
nejnovějších trendů, v souladu s RVP a vydané v rámci edice Nové školy „Čtení
s porozuměním“. Hlavním cílem těchto učebnic je vzbudit v dětech zájem o český
jazyk a literaturu. Pro podporu matematické gramotnosti jsme vstoupili do projektu
šablon, ze kterých bude podpořen profesní růst pedagogických pracovníků pomocí
dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Díky projektu je
financována školní asistentka v ZŠ a také chůva v MŠ.
Pokračujeme v dlouhodobé aktivitě „Celé Česko čte dětem“, kdy se do čtení
zapojí významné a zajímavé osobnosti nejen z obce Branky. Zajímá nás bezpečnost
dětí v silničním provozu, a proto naše děti pravidelně navštěvují dopravní hřiště ve
Valašském Meziříčí. Září je také měsícem, kdy ve škole probíhá kurz plavání,
kterého se účastní děti druhého a třetího ročníku. Na podzim a na jaře proběhnou
sběrové akce starého papíru. Ve spolupráci s obcí pokračujeme také ve sběru
drobného elektrozařízení, baterií, tonerů a použitého kuchyňského oleje.
Od října začínají ve škole pracovat kroužky, které vyplňují volnočasové
aktivity dětí. Oblíbený sportovní kroužek pro první, druhý a třetí ročník a sportovní
kroužek pro starší čtvrtý a pátý ročník. Tak jako loni, i letos otevíráme kroužek hravé
angličtiny pro první a druhý ročník, výtvarný kroužek, kroužek šachů a logopedie.
Školní rok je v naší škole ve znamení čtvera ročních období. Opět se
potkáme se strašidelnými přízraky na akci „Branecké strašeníčko“, ochutnáme
„strašidelné pamlsky“, na Vánoce si vyrobíme v našich dílničkách dárky pod
stromeček a Velikonoce přivítáme veselými barvami a květinami. O dalších akcích
Vás budeme průběžně informovat na webových stránkách naší školy
(www.zsbranky.cz).
Všem našim žákům a žákyním přejeme úspěšný vstup do nového školního
roku 2017/2018 a Vám, milí čtenáři, klidný a barevný podzim.
Mgr. Lenka Kajabová, ředitelka ZŠ a MŠ Branky

Mateřská škola
Po prázdninách kluci, holky spěchejte do naší školky!
Během letních prázdnin proběhl v MŠ nejen prázdninový provoz, ale
také výmalba šatny a umývárny a do třídy nové skříňky pro hračky. Také
proběhlo „zkrášlení“ v okolí školky. Byl udělán nový chodník a vysazena
nová zeleň. Chtěla bych všem, kdo se podíleli na těchto pracích poděkovat.
Zároveň bych chtěla apelovat na ty, kteří se nám snaží prostředí školky ničit
a znečišťovat, aby to nedělali. Ničíte radost nám i dětem. Na školní zahradě
děti mohou navštěvovat pouze skluzavku, ostatní prvky poničili vandalové,
tak, že jsou pro děti nebezpečné. A to nemluvím o lahvích od alkoholu či
nedopalků od cigaret. Je nám líto, že ničíte dětem dětství.
A teď něco k novému školnímu roku. První měsíc našeho putování se
sovičkou Rozárkou je skoro za námi. Během měsíce září se nové děti pomalu
adaptovaly v novém prostředí, seznámily se s režimem školky, pravidly
chování ve třídě a se vzdělávací činností. V tomto školním roce navštěvuje
MŠ celkem 24 dětí. Z tohoto počtu půjde 7 dětí k zápisu do 1. třídy základní
školy. Provoz školky je od 6:30 do 16:00 a scházení dětí – do 8:00!
Vzdělávací práci zajišťují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice.
Chůva, která je přiřazena ke dvouletým dětem, nám pomáhá s jejich
vzděláváním. Těchto dětí je v letošním školním roce u nás celkem sedm.
Ve třídě s názvem „Sovičky“ pracují paní učitelky Nikol Perutková,
Mgr. Petra Gábová a chůva Dagmar Horáková. 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.
Zdravou a pestrou stravu připravují dvě kuchařky, p. Jarmila Vogelová
a Věra Kašíková pod vedením paní Kristýny Dufkové, vedoucí školního
stravování. Paní uklízečka Adriana Džobáková se stará o čistotu prostředí.
Nyní nás čekají podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba dýňových
strašidel, skřítků Podzimníčků, jablíčkový a mrkvičkový den, Zamykání
zahrady, tvoření pro rodiče a děti a také nás navštíví divadélko. Přejeme Vám
krásné podzimní dny a opět se ohlásíme v zimním čísle.
Za kolektiv MŠ Nikol Perutková

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 i
přes velké sucho nemuseli vyrážet k žádnému
požáru, ani jiné živelné události.
Soutěžní sezónu jsme zahájili noční soutěží v Choryni. Zde jsme se
umístili na 15. příčce z 21 družstev. V rámci návštěvy partnerské obce
Oravský Podzámok (SK) při dnech obce uspořádal náš sbor soutěž
v místním letním kině (stroj PS8, sání z rybníka) a umístil se na 5.
místě z 6 zúčastněných. Další klání, kterého jsme se chtěli zúčastnit
byla soutěž O Pohár Kozary. Ta byla ale bez náhrady zrušena kvůli
nízkému stavu vody v rybníce Kozara. Závěr léta proběhl 24.8. opět
v Choryni na pohárové soutěži sání z přírodního zdroje Juhyně. Zde 5.
místo ze 7.
Další činností sboru byla účast na prodeji nápojů na Obecních
slavnostech 29.srpna. A také degustace piva konaná 15.9. v prostorách
uvnitř a před hasičskou zbrojnicí. Ucházející počasí a obměněný
nápojový lístek přilákal opět značné množství příznivců pěnivého
moku.
V nadcházejícím období je naplánována účast na lampionovém
průvodu při příležitosti oslav vzniku ČSR, školení velitelů a strojníků,
výroční valná hromada.
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.
Jan Petružela
Obecní úřad v Brankách Vás srdečně zve dne 28.10. 2017 na
Lampionový průvod

Spolek pro obnovu zámeckého parku
„Psi jsou různě velcí, ale každý z nich má
obrovské srdce“
Ke konci prázdnin se konala druhá část našeho
projektu „Léto v zámeckém parku“, kterou jsme
tematicky zaměřili na domácí mazlíčky. Dopoledne
proběhla dětská výstava psů, kde se v kruhu představilo
devět pejsků. V odpoledním programu se s hezkými
ukázkami postupně představily Záchranná brigáda
kynologů Zlínského kraje, která se zaměřuje na výcvik
a přípravu záchranářských psů pro pátrání po
pohřešovaných osobách (více na www.zbk-zlk.cz), poté Základní kynologická
organizace z Valašského Meziříčí, která předvedla ukázky poslušnosti a zadržení
pachatele (více na http://www.zkovalmez.cz).
Jak mohou psi pomáhat nevidomým lidem popsal při rozhovoru s moderátorkou
pan Skýpala, kterého doprovázel speciální vodící pes. Pomoc hendikepovaným a
nemocným lidem poskytuje také canisterapeutka Blanka Hašová s fenkou Arnikou,
která předvedla, jak taková terapie za pomoci psa může vypadat. Ukázkový program
zakončil pan Zaoral se svým Sorbonem – psem fotbalistou (více na
http://www.zaps.cz).
V průběhu odpoledne se přítomní mohli seznámit také s nevšedním mazlíčkem ochočenou krajtou tygrovitou. Celé odpoledne jsme zakončili výstavou živých
plemen psů, které představili branečtí majitelé. Letní akce se zúčastnilo 120 lidí a
programem provázela Bára Šindelková.
V rámci projektu, který je finančně podpořen Zlínským krajem, přibude v parku
schránka se sáčky na psí exkrementy a psí WC.
Blanka Palátová
V pátek 22.9.2017 pořádal Spolek pro obnovu zámeckého parku brigádu pod
záštitou „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Sešlo se nás šest, včetně pana faráře a šli
jsme za nádraží směrem ke statku.
V hájku u trati jsme objevili velkou černou skládku - od počítačů přes dětské
pleny, oblečení, hračky, matrace, rozbité sklo… Výsledek: dvacet tři pytlů odpadu a
hromada dalších věcí. Neodnesli jsme všechno, chyběly nám pytle.
A bylo po iluzi. Co vede lidi k tomu, aby házeli svůj odpad do lesíka? Každý má
přece popelnice, obec pořádá dvakrát ročně sběr velkoobjemového odpadu a do
sběrného dvora ve Val. Meziříčí můžeme vozit velký odpad po celý rok zdarma.
Snad by pomohly zákazové tabule, pokuty nebo fotopasti na stromech, aby se
zjistilo, kdo se takhle chová.
A možná by stačilo, kdyby lidé nebyli lhostejní k tomu, co vidí. Napomenuli děti,
mládež a ty, co například rozbíjejí okna v braneckém zámku, popíjejí na lavičkách a
nechávají po sobě nepořádek nebo hází odpadky do příkop a do lesa.
Chceme-li žít v hezké obci, musíme pořádek nejen dělat, ale hlavně ho udržovat. A
to je věcí nás všech!
Emílie Mejzlíková

Safari klub
St.art club měl opět nabitou sezónu. Nepočítám-li několik
drobných vystoupení na místních i okolních obecních slavnostech
(Branky, Veselá, Bystřička, Baška), stojí za zmínku např. velkolepé strašení a ohňovka na hradě Hukvaldy, ohňovka na Janově hradě ve Vizovicích ale hlavně i účast na dvou mezinárodních projektech. Předsedkyně spolku Petra Płachtański se
začátkem srpna účastnila 8denního mezinárodního školení pro cirkusové
lídry ve Slovinsku „Level up power up - Developing & Realising
International Projects“ kde se spolu s 24 lídry ze 13 různých zemí pod
mentoringem zkušených koučů učila plánovat, psát a realizovat mezinárodní
cirkusové projekty.
Další významnou akcí bylo více než týdenní soustředění ST.ART 3 –

building inclusion through street art. Třicet mladých lidí z Itálie,
Španělska, Belgie, Finska, Rumunska, Polska, Irska a České republiky
strávili neuvěřitelných šest tréninkových dní v Monterosso al Mare a
další dva dny v útulném městečku Tortona, jehož náměstí a
mládežnický klub přes víkend oživovali pouličním uměním všeho
druhu. Projektu se zúčastnili čtyři naši členové. Za Arthu Luz Tereza
Oršulíková, za Žonglíky Jasiek Płachtański, za Černé Salamandry Jakub
Salamon a jako team lídr Petra Płachtański.
Na vysvětlenou je nutno uvést, že pod braneckým St.art clubem (jenž má
sídlo v Safari klubu) nyní fungují již tři neformální skupiny a jeden nezávislý
lektor. St.art club bude jakožto zastřešující organizace partnerskou organizací
pro mezinárodní akce a projekty celkem cca 30 členům těchto uměleckých
skupin: Ohnivé skupiny Artha Luz, ohnivé skupiny Černí Salamandři a
dětské skupiny Žonglík. Naším členem je též nezávislý divadelní lektor a
fotograf pan Tadeusz Misiaszek.
Členové St.art clubu budou moci nyní využívat účasti na mezinárodních
projektech, kterých budeme partnery a sami také iniciovat vlastní projekty.
Další výhodou členství je možnost využívat výrazné slevy na nákup
žonglérských pomůcek u naší partnerské organizace prokejkle.cz. A co nás
čeká v nejbližších dnech? 28. září vystoupení Arthy v tatranském městečku
Stará Lubovňa na Slovensku na akci Ľubovnianske strašidlá, 21. října čeká
Žonglíky taneční soutěž Mladé hvězdy v Hranicích na Moravě a na přelomu
října a listopadu opět odjedeme se Salamandry na mezinárodní projekt,
tentokrát do Belgie. 10denní soustředění bude pokračováním projektu
ST.ART 3 – building inclusion through street art a zúčastní se ho tentokrát 8
našich členů včetně pana Misiaszeka. Už se moc těšíme, držte nám palce!!!
Petra Płachtański - předsedkyně

Slavnostní odhalení informační tabule u pamětního kamene Františka
Josefa I.
Společně s vedením okolních obcí Poličnou, Oznicí a Jarcovou jsme na poslední
prázdninovou neděli připravovali setkání občanů u pamětního kamene císaře
Františka Josefa I. Zásluhou amatérského historika pana Jiřího Daňka z Otrokovic,
který se specializuje na život uvedeného panovníka jsme získali řadu cenných
informací a materiálů. Díky němu jsme se také dozvěděli, že na začátek letošního
září připadá 120. výročí pořádání vojenských manévrů mezi Valašským Meziříčím a
Bystřicí pod Hostýnem. U příležitosti tohoto jubilea jsme se rozhodli pamětní kámen
opravit, lépe zpřístupnit a nedaleko něj umístit informační tabuli.
Už od nedělního rána se před obecním úřadem sjížděli příznivci monarchie,
členové historických spolků a další hosté. Vzhledem k zatažené obloze a nepříliš
optimistickým vyhlídkám na další vývoj počasí se sešlo na společném srazu méně
občanů než jindy. Ty čekal výstup na vrcholy zamlžených hor. Na lesní cestě pod
pamětním kamenem už byly připraveny párty stany se stoly a lavicemi. Několik
minut po desáté hodině se začal slavnostní fanfárou hranických trubačů odvíjet
oficiální program akce. S projevy hostů se pořádně rozpršelo a více než stovka
přítomných účastníků dala zavděk úkrytům pod stany. Z informační tabule bylo
sňato plátno a krásně provedenou informační tabuli mohli na vlastní oči spatřit
všichni přítomní. Ve stanech se podávalo občerstvení, prodávaly upomínkové
předměty a prodebatovalo se kde co.
I když letošnímu setkání občanů spojenému se slavnostním odhalením informační
tabule nepřálo počasí, akce byla velmi vydařená, dobře připravená a stojí za to na ni
dále navazovat. Tímto zároveň děkuji všem, kteří přispěli k jejímu zdaru.
František Svoboda

Sport
Výsledky braneckých fotbalistů a rozpis podzimní sezóny
2. kolo Jablůnka : Branky 6:0
3. kolo – nehráno (lichý počet mužstev)
4. kolo Branky : Leskovec 3:4p
5. kolo Nový Hrozenkov : Branky 2:0
6. kolo Branky : Halenkov 7:0
7. kolo Choryně B : Branky
2:1
8. kolo Branky : Kladeruby 4:0
9. kolo Lačnov : Branky
3:4
10. kolo Branky : Střelná 8.10. - 1500
11. kolo Val. Senice : Branky 15.10. - 1430
12. kolo Branky : Růžďka 22.10. – 1430 13. kolo Ústí : Branky
28.10. - 1430
00
1. kolo Branky : Val. Polanka B 5.11. - 14

Tomáš Pala – motokros
Úspěšný branecký motokrosař Tomáš Pala se účastnil v letošním roce
motokrosových závodů mezinárodního mistrovství České republiky juniorů na
motocyklu KTM 125 ccm za oddíl SMS Morava. Po odjetí sedmi závodů je celkově
čtvrtý, když nejlepší výsledek sezóny zajel v Krásné Lípě na začátku května, kde byl
celkově druhý.

Společenská rubrika
rubrika
Narozené děti

Červen – Valérie Moslerová
Červenec – Daniel Talaš
Max Petružela
Sňatek – 10. 7. 2017 Pavla a Lukáš Kukalovi (roz. Knápková)
12. 8. 2017 Veronika a Jakub Mikalovi (roz. Kučná)
Jubilanti
Červenec
Havranová Marie
Škrbelová Irena
Zajíc Vladimír
Valigurová Dana
Bӧhm Luděk
Volková Svatava
Františ Josef
Bijová Bohumila
Hrušková Anna

70
55
60
55
60
75
55
75
65

Srpen
Marek Martin
Vaculík Miroslav
Horníková Naděžda
Michálková Renata
Bazalková Dáša
Plesníková Bohumila
Hlavicová Milada
Janíček Petr
Marková Jarmila

50
75
55
50
70
60
88
50
82

Září
Halašta Jaroslav
Džobáková Magdaléna
Krupová Šárka
Bátrlová Ludmila
Olša Jiří
Pavlínová Aloisie

55
60
55
80
60
70

Úmrtí

28. 6. 2017 zemřela Anna Krpejšová ve věku nedožitých 67 let.
13.8. 2017 zemřel Bronislav Najzer ve věku 71 let
27.9. 2017 zemřel Pavel Gregárek ve věku 65 let

