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Další informace
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - POMÁHEJTE S NÁMI - 6. LEDNA 2018
Charita rozesílá skupinky 3 koledníků a vedoucího. Skupinkám je přiděleno území,
ve kterém postupně navštíví téměř každou domácnost. Přicházejí s radostnou zvěstí
o narození Krista a prosbou o dar. A při této příležitosti rozdávají dárcům malou
pozornost v podobě cukru a kalendáře.
KAŽDÝ, KDO BY CHTĚL SBÍRKU PODPOŘIT A ZAPOJIT SE DO
KOLEDOVÁNÍ, JE SRDEČNĚ ZVÁN. PŘIVÍTÁME JAK DĚTI, TAK I
DOSPĚLÉ, KTEŘÍ JSOU OCHOTNÍ POMOCI.
ZÁJEMCI KONTAKTUJTE: MILENA VČELAŘÍKOVÁ – 604 323 061
V letošním roce chceme z vašich darů pomoci lidem v akutní nouzi, finančně
podpořit Centrum sociálně-materiální pomoci, spolufinancovat dorozumívací
zařízení sestra – klient v Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
financovat stavební úpravy a zateplení objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez
domova.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2017 jsme pořídili osobní automobily pro terénní služby
Charity, spolufinancovali projekt na revitalizaci zahrady u Charitního domu
pokojného stáří ve Valašské Bystřici, dovybavili půjčovnu kompenzačními
pomůckami, dofinancovali Centrum sociálně materiální pomoci, pomohli lidem
v akutní nouzi.
DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ A PODPORU.

Poplatky na rok 2017
Poplatek za psa 100,-Kč, za každého dalšího 150,- Kč, do 31. 3. 2018
Poplatek za stočné 600,-Kč na osobu, do 31. 3. 2018
Poplatek za komunální odpad 420,-Kč na osobu, do 31. 5. 2018

Mobilní rozhlas
V minulém čísle jsem upozorňoval na zkušební provoz nové služby pro
občany – mobilního rozhlasu. Vzhledem k Vašim pozitivním ohlasům a
poměrně velkému zájmu Vás budeme tímto způsobem informovat i nadále.
Chtěl bych upozornit, že prostřednictvím SMS budou rozesílány jen skutečně
důležité informace, ostatní najdete v mailu, facebooku, popř. i v chytrém
mobilu, pokud si stáhnete příslušnou aplikaci. Noví zájemci o zasílání
informací mohou nějakým způsobem kontaktovat obecní úřad a sdělit
mailovou adresu, popř. číslo mobilu nebo se zaregistrovat přímo na stránkách
mobilního rozhlasu.
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,
svůj příspěvek začnu krásným zážitkem, ke kterému přispěli i mnozí z Vás. Na
obecním úřadě a v kostele byly umístěny pokladničky, jejichž obsah směřoval na
podporu dětské onkologie v Brně. Vyhodnocení sbírky se konalo za mimořádně
krásné a sváteční atmosféry během benefičního koncertu v kulturním domě
v Loukově v sobotu 16. prosince. Celou sbírku a koncert organizuje už třetím rokem
pod záštitou Obecního úřadu v Loukově paní Pavlína Blahová. Díky její snaze se
v letošním roce vybralo přes 180 000,-Kč, občané Branek přispěli 3 584,-Kč. Děkuji
Vám, protože jména obcí, které přispěly, se i s částkami za upřímného potlesku
přítomných čtou v zaplněném sále. Nenechejte si koncert příští rok ujít.
Jak jste mnozí zaznamenali během parlamentních voleb, podařilo se nám za
přispění místních i přespolních řemeslníků během podzimu dokončit renovaci
zasedací síně obecního úřadu. Těší mne, že místnosti obecního úřadu postupně
získávají stylovou a reprezentativní podobu, kterou si zaslouží.
Během podzimních měsíců Obec investovala do oprav místních komunikací –
nejvíce na cestě k farmě Vystrkov, kde už se původní komunikace díky intenzivnímu
převozu vytěženého dřeva a zemědělské činnosti na řadě míst rozpadala. Kratší
úseky byly opraveny na cestě k Titzovu mlýnu a do Polic, kde došlo k mimořádnému
nárůstu dopravy. Tuto situaci se nejen kvůli petici občanů snažím řešit, ale z podstaty
znění zákona o pozemních komunikacích je tato komunikace veřejně přístupná a
jakákoliv úprava provozu nemůže být v rozporu se zákonem. Se silničně správním
úřadem a dopravním inspektorátem bylo předjednáno omezení provozu značkami
Průjezd zakázán, které v současnosti probíhá správním řízením.
Díky dotaci ze Zlínského kraje bylo opraveno několik zámeckých oken na severní
straně zámku. Bohužel, kvůli vandalství jsou jiná okna rozbíjena a poškozovány jsou
i vnitřní prostory zámku. Pokud má být někdy zámek opraven a zůstat obci, není
možné, aby ho branecká mládež zároveň ničila.
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl schválen výrazně deficitní rozpočet,
který bude dotován z úspor minulých let. Největší náklady budeme muset vložit do
obnovy lesa po kůrovcové kalamitě. Rychle usychající a mizející smrkové lesy
ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji jsou důkazem toho, že za
vykácením našich obecních lesů nejsou chyby v hospodaření v posledních letech, ale
jejich výrazně monokulturní skladba, která podléhá měnícímu se klimatu.
V příštím roce bychom chtěli revitalizovat zámecké nádvoří, dokončit
rekonstrukci pódia v parku, rekonstruovat hřiště a kotelnu v mateřské škole,
pokračovat v opravách místních komunikací, vyměnit světla na hřbitově, provést
opravy na obecních budovách vč. zámku atd.
Přeji Vám krásné a klidné vánoční svátky strávené ve společnosti lidí, které
máte rádi, hodně zdraví, štěstí a elánu v novém roce.
František Svoboda

Obecní úřad

Kultura

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 27. 9. 2017

…Vyletěl si pyšný drak,
vyletěl, až do oblak…a to se 7. 10. 2017 stalo skutečností. Děti se sešly u
restaurace, „Na Rozcestí‘‘ a zamířily pouštět své dráčky na pole k hřišti. K oblakům
vzlétli téměř všichni draci. Mezi dráčky vyhrál doma vyrobený od Tadeáše Zajíce,
největšího draka vlastnila Katka Drábková, nejmenšího Zoša Płachtański, draka s
nejdelším ocasem měli kluci Hadašovi a vytrvalého letce vypustila Ema Petruželová.
Za snahu děti dostaly sladkou odměnu a vítězové věcné ceny.
22. 10. 2017 členky kulturní komise ve spolupráci s ČSŽ připravily již 4. ročník
PODZIMNÍHO HODOVÁNÍ se soutěží „O nejlepší kokosový dezert‘‘. Soutěže se
zúčastnilo 11 vzorků a z toho na prvním místě se umístil dezert paní Pavly Palové,
na druhém Marušky Kunetkové a třetí místo obsadila Milena Včelaříková. Nechyběl
ani prodej různého jarmarečního sortimentu, občerstvení a k poslechu zahrál pan
Jaroslav Foltýn.
26. 11. 2017 Vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromečku - členky
kulturní komise, ČSŽ a TJ Sokol Branky, děti ZŠ a MŠ slavnostně zahájili adventní
čas prodejem výrobků s vánoční tématikou. Pro děti byla připravena tvořivá dílnička,
kde si mohly nazdobit perníčky pod vedením Jany Janíčkové a Moniky
Krumpochové. Při rozsvícení vánočního stromečku zaznělo krásné pásmo koled a
básní v podání dětí ZŠ a MŠ. Velký dík patří také celému učitelskému sboru za
spolupráci při kulturních akcích.
10. 12. 2017 se v restauraci „U Staňků‘‘ odehrávala akce HRÁTKY S ČERTY.
Pro děti byl připraven bohatý program obohacený soutěžemi, čertovskou školičkou,
tvořivou dílničkou a taneční vystoupení s Monikou Krumpochovou. O celý program
se postaral nejvyšší čert a vládce všech pekel Lucifer. V soutěži o nejhezčího čertíka
se na prvním místě umístili čertíci Kostelní, na druhém Mlýnkovi a třetí místo
obsadili čertíci Moslerovi. Bylo velmi těžké vybrat nej… čertíka, ale všichni byli
odměněni čertovským balíčkem, který rozzářil očka všech dětí. Za hudební doprovod
děkujeme DJ Dežovi, Laďce Jašíčkové za propůjčení sálu a všem, kdo se podíleli na
programu.
Závěrem mi dovolte poděkovat členkám kulturní komise, pracovníkům obecního
úřadu, paní Kristýně Dufkové, pracovníkům ZŠ a MŠ, Spolku pro obnovu
zámeckého parku, Safari klubu, ČSŽ, TJ Sokol Branky, SDH, firmě Kartonáž, panu
Ing. Jaroslavu Markovi a všem sponzorům, kteří nás finančně i materiálně podpořili
při pořádání akcí.
Jménem kulturní komise i jménem svým Vám přeji krásné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a elán do roku 2018.
Věra Slámová

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Návrhovou komisi: Pavla Sedláčková, Milena Včelaříková.
Program ZO doplněný o bod 8 a) a 18 a).
Leopolda Bazalku jako přísedícího k Okresnímu soudu ve Vsetíně.
Případnou koupi pozemků p.č. 941 a p.č. 943/1 za odhadní cenu navýšenou
maximálně o 10%.
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 1/2017, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
6. Rozpočtové opatření č. 4/2017 dle předloženého návrhu.
7. Cenu stočného pro rok 2018 ve výši 14,50 Kč/ m3 bez DPH a 16,67 Kč/m3 včetně
DPH.
8. Rozpočet na r. 2018 včetně SF, FRB a FRR takto:
třída 1
Daňové příjmy:
13.581.000,- Kč
třída 2
Nedaňové příjmy:
3.347.240,- Kč
třída 3
Kapitálové příjmy:
0,- Kč
třída 4
Přijaté transfery:
871.760,- Kč
Příjmy celkem:
17.800.000,-Kč
třída 5
Běžné výdaje:
21.430.400,- Kč
třída 6
Kapitálové výdaje:
2.990.000,- Kč
Výdaje celkem:
24.420.400,- Kč
Financování:
6.620.400,- Kč
9. Pověření rady obce k případné dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2017.
10. Dodatek č. 1 k Přípravné smlouvě o vzájemné spolupráci a spolufinancování při
vybudování protipovodňového zařízení – Poldru na katastru obce Police.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. (pozemek p.č. 225/2 v k.ú. Branky).
12. Návrh společnosti O2 na zrušení veřejné telefonní stanice.
13. Měsíční odměny pro místostarostu, členy rady obce, předsedy výborů a pro
zbývající členy zastupitelstva obce s platností od 1.1.2018 dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Vánoční fotbálek
Fotbalisté tradičně pořádají malé přátelské posezení a kopnutí si na hřišti,
pokud to rozmary počasí naší přírody dovolí dne 26. 12. 2017 v deset hodin na
hřišti TJ Sokol Branky.

V pondělí 25.12. se od 20 hodin uskuteční v sále restaurace U Staňků
Štěpánská zábava se skupinou Kanon Vstupné 80,-Kč

---------- Na Silvestra U Staňků otevřeno od 15 hodin ----------

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé a fandové sportu v naší obci.
Dovolte mi zhodnotit naši činnost a sportovní výsledky na
konci roku. Za rok se nic nezměnilo, co se týče finančních
toků od státu, jedině Okresní fotbalový svaz nám za celý
rok 2017 zaslal na účet něco přes osm tisíc, ale nutno
podotknout, že jsme tyto finanční prostředky nejdříve
zaplatili FAČR formou členských příspěvků a pak nám je
vrátili.
I v letošním roce jsme zorganizovali stolnotenisový turnaj,
sportovní ples a nosnou akcí bylo „Vítání léta“. Na závěr roku je to tradiční
Štěpánský turnaj v bleskové hře v šachu. Všechny tyto akce byly provedeny na
vysoké úrovni, touto cestou chci všem organizátorům poděkovat za dobrý přístup.

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY
Podzim se našim fotbalistům vydařil, jak jsme ani sami nečekali. Přišly posily, nový
trenér, zlepšil se herní projev, stmelil se i kolektiv. Samozřejmě, ne všechno se
podařilo, někdy naši fotbalisti hráli „Jánošíkovský fotbal“, bohatým jsme brali a
chudým rozdávali body, řečeno s úsměvem, ale i to patří k fotbalu. Ti, kteří sledují
fotbal, vědí, že naši mladí fotbalisti získají zkušenosti a jednou je zužitkují. Touto
cestou chci poděkovat novým posilám, trenéru Kocmanovi a celému realizačnímu
týmu. Chci všem našim fandům poděkovat, za to, nás nezatratili po nedobrých
výsledcích v minulé
sezoně a přišli na zápasy a pěkným gestem bylo rozloučení s podzimem, ještě jednou
díky naši fandové.
Šachisté jsou s jednou výhrou, jednou prohrou a třemi remízami na čtvrtém místě a
budou pokračovat v lednu 2018. Děkuji panu Václavovi Hradilovi za vedení
šachového kroužku v naši Základní škole, kdy si vždy najde čas pro děti.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval rodině Hadašových mladším i starším,
Pavlovi Gardianovi za opravu přístřešku a kabin. Dále poděkování patří všem, kteří
se podíleli na akcích v rámci pořádání
Obecních slavností a Rozsvícení stromku.
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 a Krajskému úřadu za finanční příspěvek na pořádaní
šachového turnaje na Štěpána. Nemalé poděkování patří firmě Kartonáž, Ing.
Jaroslavu Markovi, Luboši Chromčákovi, Ladisovi Kristkovi, paní Žůrkové a dále
všem, kteří nás finančně a materiálně podpořili při pořádaní akcí.
Přeji všem našim příznivcům klidné prožití vánočních a novoročních svátků, hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2018.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Základní škola
Na vánočním adventním věnci jsme
zažehli třetí svíčku, a přestože nám počasí příliš
nepřeje, my ve škole jsme vánočně naladěni. Již
tradičně jsme zahájili advent rozsvěcováním
vánočního stromu a radostně jsme si zazpívali
vánoční koledy. Na obecní jarmark jsme ve
spolupráci s rodiči vyrobili spoustu vánočních
dekorací a sladkostí. Jejich zakoupením jste přispěli na výtvarný materiál, který
využijeme na další tvořivé dílny.
V prosinci školu provonělo mikulášské pečení perníčků. Nezaskočil nás ani
výpadek elektřiny. Čert, Mikuláš a anděl na nás čekal v meziříčském Ovocentru,
jehož návštěva byla spojena nejen s exkurzí po této firmě, ale také s ochutnávkou
exotického ovoce a domácího moštu. Mimo jiné jsme také zjistili, že děti první,
druhé a třetí třídy váží na obří váze 630 kg. Na zpáteční cestě jsme navštívili dětskou
knihovnu a díky paní knihovnici jsme se dostali do země pokladů. Přišli jsme na to,
že největším pokladem pro nás nemusí být hmotné dárky a nejrůznější věci, ale
nejdůležitější jsou vztahy v rodině a naši přátelé.
Vánoční atmosféru jsme si dostatečně užili v zámku Lešná, kde jsme
navštívili výukový program Cesta k hvězdě Betlémské a Čertovské Vánoce v zámku
Lešná. Výstava s názvem Nebe, peklo, ráj nás uvrhla do kouzelné atmosféry
zámeckých Vánoc s tradičními „pravými“ baňkami. Obdivovali jsme nejrůznější
barevné kombinace vánočních stromečků, divadlo s čerty, zimní tradice a obyčeje, to
vše v andělsky a čertovsky laděném vánočním zámeckém interiéru.
Mysleli jsme také na bezpečnost, a proto v první a druhé třídě proběhla
beseda s názvem „První pomoc“, kde se děti učily na figurínách miminka, dítěte a
dospělého poskytnout první pomoc. Nezapomínáme ani na čtenářskou gramotnost.
Projekt „Snídaně s knihou a koblihou“ pokračuje. Děti se seznamují se starší i novou
prózou a poezií. Ke čtenářské gramotnosti přispívá také veršovaná poezie pro děti
z Branek.
Čtrnáctého prosince jsme se zúčastnili čertovsky laděné vánoční besídky
v mateřské školce. Vystoupení se našim dětem moc povedlo a čertovské kostýmy jim
opravdu slušely. V pondělí 18. prosince jsme navštívili kino ve Valašském Meziříčí,
kde jsme shlédli představení Hurvínek a kouzelné muzeum. Legendární loutky
v komediálně zpracované animované komedii naše děti pobavily a příjemně
započaly poslední vánoční týden. Před námi jsou vánoční besídky ve třídách, úklid a
pak už se rozejdeme do svých domovů, abychom nejkrásnější svátky v roce strávili
po boku svých nejbližších.
Na závěr patří poděkování Všem, kteří pomáhají při výchově a vzdělávání
dětí, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, rodičům, firmám i obci
Branky. Přeji Vám, aby se v kruhu rodiny naplnily Vaše nejtajnější sny a přání. Za
celý kolektiv zaměstnanců Vám přeji krásné prožití vánočních svátků.
Mgr. Lenka Kajabová, ředitelka ZŠ a MŠ Branky

Mateřská škola
Vánoční rozjímání v mateřské škole
Podzimní čarování je za námi a nadchází
čas vánočního rozjímání, na který se děti těší nejvíce.
V naší mateřské škole se tvoří, zpívá, přednáší, vyrábí
se výzdoba, přáníčka, dárečky a také se pečou
perníčky.
Adventní čas jsme v MŠ zahájili už 26. 11.,
kdy jsme se zúčastnili se svými výrobky Vánočního
jarmarku. Děkujeme všem, kteří si od nás nějakou tu
drobnost pro radost zakoupili.
Po jarmarku jsme si pro vás připravili krátké
pásmo básní a písní k Rozsvěcování vánočního stromu.
V pátek 1. 12. měly děti plné ruce práce
s pečením vánočních perníčků, které posloužily jako
drobné pohoštění na vánočním posezení s rodiči.
Ve středu 6.12. se za dětmi přišel podívat Mikuláš se svojí družinou. Za básničku
nebo písničku dostávaly od andílka odměnu. Ve čtvrtek jsme se společně se ZŠ
zúčastnili lektorského programu v zámku Lešná, který nesl název NEBE – PEKLO –
RÁJ. Děti si v zámku prošly dva okruhy – nebeský a pekelný. Prohlédly si výzdobu a
zúčastnily se připravených aktivit.
14. 12. nastal den besídky, letos Čertí pohádky. Děti se převlekly za malé čertíky a
čertice a neposlušné holčičce ukázaly, jak to chodí v pekle.
V pátek 15.12. přijelo za dětmi divadlo Fantom s pohádkou Kašpárek a ježibaba.
V mateřské škole si také připomínáme tradice a zvyky, které se váží k tajemnému
předvánočnímu období. Děti pouští lodičky z ořechových skořápek, krájíme jablíčko
a hledáme hvězdičku a nedočkavá děvčata házejí papučkou ☺
V úterý 19.12. půjdeme pozdravit děti, paní učitelky a paní asistentky do Základní
školy. Popřejeme jim krásné Vánoce a hlavně zdraví do nového roku.
Ve středu 20.12. si u vánočního stromečku, zazpíváme si koledy a budeme vyhlížet
Ježíška. Den zakončíme štědrovečerním obědem od našich hodných kuchařek.
Na závěr bych Vám všem chtěla popřát krásné a pohodové Vánoce, hodně
dárků pod stromečkem a do nového roku hlavně zdraví, štěstí a úsměvů na
tváři.
za kolektiv MŠ Nikol Perutková

POZVÁNKA
Všechny příznivce zveme na tradiční 45. ročník Štěpánského turnaje
v bleskové hře šachu dne 26. 12. 2017 pořádaného v mateřské školce.

SDH Branky
Podzimní měsíce probíhaly v poklidném duchu, kdy
náš sbor nemusel zasahovat u žádného požáru ani jiné
mimořádné události.
28. října jsme nechyběli na lampiónovém průvodu při
příležitosti oslav výročí vzniku samostatného Československa,
který byl završen ohňostrojem.
12. ledna 2018 se bude konat Výroční valná hromada, kde budou mít členové
možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2018 i nedoplatky za léta minulá.
Závěrem přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a vše
nejlepší do nového roku.
Jan Petružela

ZO Český svaz žen v Brankách
Vánoce se blíží a konec roku je vždy časem bilancování uplynulého roku a
plánování do roku nového. Naše organizace svazu žen v Brankách začíná rok
výroční členskou schůzí a oslavou MDŽ, při které popřejeme kytičkou členkám,
které v tom roce oslaví kulaté narozeniny.
V letošním roce uplynulo 50 let od založení Českého svazu žen. K tomuto výročí
směřovalo hodně akcí v celé České republice. Také my ženy z Branek jsme se
zúčastnily akcí pořádaných okresní a krajskou radou žen. K tomuto výročí přesně
v určený den a hodinu vypouštěly ženy v celé republice nafouknuté balónky s logem
svazu k obloze. Ženy z okresu Vsetín se sešly v areálu Domova pro seniory
v Rožnově pod Radhoštěm. Po vypuštění balónků byl připraven sportovní program
/petang, kuželky,..).
Krajská rada žen Zlín uspořádala pro vybrané členky jednodenní zájezd do Vídně.
Český svaz žen v Brankách spolupracuje s kulturní komisí na uspořádání
Velikonočního a Vánočního jarmarku. Také při Podzimním hodování se podílíme na
pohoštění a soutěži v pečení. V letošním roce jsme byly úspěšné, obsadily jsme 1. a
2. místo v soutěži o nejlepší kokosový moučník.
Pomáhaly jsme i při obecních slavnostech a přispěly tak k příjemnému a zdárnému
průběhu.
Se svazem žen z Poličné jsme se zúčastnily zájezdu na Velehrad, do Archeoskanzenu
a podvodního světa v Modré. Navštívily jsme Kovozoo v nedalekém Uherském
Hradišti, kde jsou zvířata vytvořena z kovového odpadu.
Na jaře jsme uspořádaly zájezd do zámku v Lešné a obdivovaly jsme nádherně
rozkvetlé keře azalek a rododendronů.
Měly jsme ještě naplánován sběr šatstva, ale z důvodu nezájmu Charity Broumov
jsme tuto každoroční akci neuskutečnily.
S rokem se rozloučíme 27.12.2017 setkáním u vánočního cukroví, rozsvícených
svíček a svařáku.
Přejeme všem úspěšné vykročení do nového roku, hodně zdraví a mír na celém
světě.
za ZO ČSŽ Marie Kunetková

Spolek pro obnovu zámeckého parku
V pátek 13.10.2017 se pro veřejnost
uskutečnila 3. část projektu „Rok v zámeckém
parku“, tentokrát se zaměřením na stromy. Začali
jsme komentovanou procházkou s Ing. O.
Valigurou, který zajímavě vyprávěl o významných
stromech v parku. V části letního amfiteátru jsme
poté vyhodnotili fotograficko – literární soutěž
Alej roku 2017, do které se sešlo 28 příspěvků.
Vítězové na prvních třech místech ve třech
kategoriích si za svá zdařilá díla odnesli diplomy a hezké věcné ceny.
Přítomní mohli ještě navštívit připravená stanoviště, například výstavu Na
stromech, prohlédnout si vycpaniny ptáků, vyrobit ptačí budku či krmítko
nebo se seznámit s různými druhy hub. Velkou pozornost přitahovala výstava
prací zmiňované soutěže, ze které tři nejlepší fotografie postoupily do
celostátního kola. V rámci projektu 72 hodin jsme předali sazenici třešně
panu faráři Mgr. J. Rimbalovi na zkrášlení farní zahrady. Všichni se zde
mohli také občerstvit z darů přírody - ochutnat mošty ve čtyřech příchutích,
zdravé pomazánky, marmelády a houby v sádle. Akce se zúčastnili jak děti i
dospělí z Branek, tak i žáci z okolních vesnic Polic, Loučky a Choryně.
Na zimní období plánujeme poslední část našeho projektu - běh parkem.
Spolek pro obnovu zámeckého parku nominoval zámeckou alej
v Brankách do celostátní prestižní soutěže Alej roku 2017, kterou tradičně
vyhlašuje spolek ARNIKA a upozorňuje tak na význam alejí a stromořadí
v české krajině. Účastí v anketě lidé vyjadřují úctu ke stromům, vnímavost a
vztah ke svému okolí, ke své obci a regionu. Naše branecká alej získala 210
hlasů a umístila se celkově na krásném 3. místě v České republice a na
1. místě ve Zlínském kraji. Vítězkou se stala s 408 hlasy skutečná mladice
z Libereckého kraje - alej na Staré Husí cestě v Dřevčicích se čtyřmi duby a
asi šedesáti ovocnými stromky. Děkujeme všem, kteří zámeckou alej
v Brankách svým hlasem podpořili, protože je krásná, má zde už svou
historii, příběhy a ocenění si určitě zaslouží. Více na www.alejroku.cz nebo
na fb Alej roku.
Závěrem bych Vám chtěla touto cestou ještě moc poděkovat za celoroční
spolupráci, popřát všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku
2018 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

Safari klub
Období podzimu je stále ještě obdobím sezóny pro „street artová“
vystoupení. Několik jich samozřejmě ještě proběhlo, nicméně jsme se
začali už více soustřeďovat na pravidelné tréningy a činnost.
Z vystoupení stojí za zmínku například ohňová show na obecních
slavnostech v podtatranském městečku Stará Lubovňa nebo
vystoupení na vánočních trzích v Krnově.
Od září se nám opět rozjel kroužek Žonglík, který má nyní 3 nové členy. Děti
trénují v pátek od 15h do 16:30h v Safari klubu nebo ve školní tělocvičně. Během
října došlo také k definitivnímu dokončení renovace prostor klubového výtvarného
ateliéru, který má díky obci nové topení a podlahu. V klubu máme též nově
průtokový ohřívač teplé vody, což je opravdu velká změna k lepšímu. 30.listopadu se
družinka ZŠ v klubu sešla na smažení bramboráků a všichni jsme si to moc užili.
Od října máme také opět pravidelná setkávání dospělých a mládeže, které jsme
nazvali ZKUS CIRKUS Open space. Ty z kapacitních důvodů probíhají v Sokolovně
ve Valašském Meziříčí, a to vždy ve čtvrtky od 20h. Tímto bychom chtěli moc
poděkovat Sokolu Valašské Meziříčí za vstřícnost, pochopení a podporu našich
aktivit. Současně bychom rádi pozvali i vás. Přijďte se za námi podívat, open space
je stále ještě otevřeno i nečlenům a vstup je za 120minut pouze 30,- Kč./osobu.
Každého, kdo si chce třeba jen jednorázově vyzkoušet házet kuželky, míčky kruhy,
točit hula hopem či vyzkoušet některé prvky acro jógy mezi námi rádi uvítáme.
Začátkem října nás čekal mezinárodní projekt v Belgii nazvaný „St.Art 3 –
building inclusion through street art“, kam odjelo za náš St.art club nakonec 10
členů, což je absolutní rekord na dosud absolvovaných mezinárodních projektech. Za
branecké Žonglíky to byla Zofinka Płachtański, za Arthu Luz Dominika Hajdová,
Tereza Oršulíková a Marek Polášek a za Černé Salamandry Jakub Salamon a jeho
družina 3 mladých Salamandrů Honzy, Davida a Toma. Jako lektoři a vedoucí
skupin jeli za St. Art club Petra Płachtański a akrobat a herec z Jablůnky Petr Biel.
Hned po Belgii měla Petra Płachtański a Tereza Oršulíková intenzivní školící víkend
v plzeňském Cirkuláriu u příležitosti setkání sociálně cirkusových organizací
CIRKONETU a pár dnů po návratu z Plzně nás čekal další školící týden, tentokrát na
Slovensku. V malebné oblasti malé Fatry, poblíž Janošíkových Dier proběhla třetí
fáze MALL akademie (Mobility academy for local leaders). Náš klub zde vedle
zástupců z Polska a Slovenska reprezentovali lektoři Petra Płachtański a Petr Biel.
A co plánujeme dál? St.Art club bude mít tu čest vystoupit na Silvestra pro
město Vsetín. Černí Salamandři a Artha tedy spojí své síly a dohromady ve 14
členech udělají velkou ohňově-cirkusovou show, což bude (věříme) opravdu
velkolepá podívaná. Přijďte nás podpořit v 18:30 před KD Vsetín.
Od ledna do konce školního roku také ve spolupráci s obcí se ZŠ Branky otvíráme
fotografický kroužek pro děti s Mgr. Tadeuszem Misiaszekem. Dále, minimálně 3x
během roku 2018 budeme moci nabídnout v novém ateliéru zajímavou bezplatnou
tvořivou dílnu jak pro družinu ZŠ, tak ostatní děti a veřejnost Branek. Plánujeme
výrobu vonných mýdel a keramiku, takže myslím, že se všichni máme na co těšit.
St.Artujte s námi!
Petra Płachtański – předsedkyně

Další informace
Na základě dlouhodobého záměrného porušování Zákona o myslivosti č. 449/2001
sb. ze strany nejmenovaných občanů, zveřejňujeme odpověď právníka na
problematiku volného pobíhání psů v honitbě

Společenská rubrika
rubrika
Narozené děti

Prosinec – Antonín Jurajda
„Zákaz volného pobíhání psů se podle § 10 odst. 1 zákona o myslivosti (č.
449/2001 Sb.) vztahuje na celou honitbu. Nelze tedy se psy volně pobíhajícími
chodit ani po veřejných cestách v honitbě, které jsou účelovými komunikacemi
a honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících
honitbou (které nejsou honebními pozemky) je uveden v předpisech o silničním
provozu. Zákaz volného pohybu psů bývá stanoven i ve vyhláškách velkých měst a
platí zejména pro parky a jiná podobná veřejná prostranství. V honitbě, za kterou
pro toto vysvětlení můžeme považovat „extravilán sídelního útvaru“, nelze opak
volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být veden na vodítku.
Zatím co „venčení“ psů lze provádět s vodítkem, nevystačí se s ním při výcviku.
Nelze určit hranici, kdy je ještě pes cvičen, a kdy již volně pobíhá. Výcvik psů
v honitbě však není obecně dovolen. Podle § 10 odst. 3 dříve platné prováděcí
vyhlášky k zákonu o myslivosti (vyhlášky č. 134/1996 Sb.) byl výcvik psů všech
plemen v honitbě možný jen po předchozím souhlasu uživatele honitby. I u psů, pro
jejichž usmrcení zákon stanoví přísnější podmínky (služební, zdravotní, vojenské
atd.), nelze z toho odvodit oprávnění jejich držitelů k provádění výcviku psů na
honebních pozemcích. Pro výcvik těchto psů se obvykle požívá oplocených
cvičišť uvnitř obce čili pozemků nehonebních. Podle § 63 a 64 zákona o
myslivosti může orgán státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě
uložit pokutu až 30 000 Kč fyzické osobě a 40 000,-Kč právnické osobě.“

Jubilanti
říjen
Adamík Josef
Kostiha Rostislav
Hás Jaroslav
Krupa Ladislav
Hartmanová Anna
Minář Jan
Talaš Jiří

96
65
75
60
65
70
60

listopad
Cahlík Jan
Šťastný Tomáš
Volek František
Žilinská Marta
Pečenka Svatopluk

65
50
70
55
87

prosinec
Řepka Pavel
Olšová Danuše
Janošec Ladislav
Tvrdoň Vojtěch

POZVÁNKA

Úmrtí

Starosta HS svolává Valnou hromadu členů HS Branky - Poličná - Juřinka na
pátek 19.1. 2018 do sálu pohostinství „U Slunce“ v Poličné. Začátek je stanoven na
18.00 hodin.
Program:
1. Zahájení
2. Stanovení zapisovatele
3. Kontrola usnesení z minulé HS
4. Zpráva o hospodaření a činnosti HS na rok 2017
5. Použití finančních prostředků z nájmu honitby
6. Zpráva mysliveckého hospodáře MS Branky – Poličná
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr
Josef Marek, starosta HS

24. 10. 2017 zemřel Josef Adamík ve věku 96 let.
2. 11. 2017 zemřel Petr Kašík ve věku 73 let.

Svoz plastů za prosinec proběhne ve čtvrtek 4. ledna 2018.

Šťastné a veselé prožití
vánočních svátků, hodně
zdraví a štěstí do nového
roku 2018 vám přeje
Obecní úřad Branky

60
55
80
81

