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Kultura
1. 2. kulturní komise pořádala v sále MŠ besedu ,,Yellowstone a krásy USA“
v podání paní Jany Cabákové.
10. 2. bylo v naší obci již tradiční ,,Vodění medvěda‘‘. Ten v doprovodu
masopustních masek obešel vesnici, aby mohla nastat doba postní. Děkujeme všem,
kteří masopustní průvod vřele přivítali a občerstvili.
V pátek 23.2. provoněl sál MŠ pálenkami během 8. ročníku ,,Koštu slivovice‘‘.
Sešlo se téměř 28 vzorků. Nejlepší trnkovou slivovici donesl Rostislav Rýdl. Na
dalších místech se umístili Michal Kováč a Anna Gardiánová. Z ostatních pálenek si
odnesl vítězství Petr Janíček. Druhé místo získal Luboš Havran a třetí Veronika
Šťastná.
25. 2. se v sále restaurace U Staňků konal ,,Dětský karneval‘‘. O zábavu se postarala
dvojice klaunů, kteří si pro děti připravili bohatý program. Všechny masky byly
opravdu nádherné a bylo velmi těžké vybrat deset nejlepších. Mezi mnoha
zajímavými maskami vyhráli: 1. Jolana Kostelná (Pirátka), 2. Sára Švidrnochová
(Pirátka), 3. Natálie Marková (Ninja), 4. Martina Cábová (Růženka). Z kategorie
nejmenší: 1. Andrea Titzová (Kuřátko), 2. Sabina Mlynková (Budík), 3. Jan Melich
(Pirát), 4. Zuzana Špurková (Vodník), 5. Dominika Havranová (Bílá paní) a Daniel
Talaš (Mickey Mouse). Pro děti byly přichystány sladké i věcné odměny. Děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli na tuto akci.
24. 3. 2018 proběhla cestovatelská beseda ,,Nepál perla Himaláje‘‘. O své zážitky se
s námi podělil Petr Václavík s dcerou Nelou. Nechyběla ani ochutnávka nepálského
čaje Masala.
Na Květnou neděli 25. 3. 2018 členky kulturní komise ve spolupráci s ČSŽ, ZŠ a MŠ
přivítaly svátky jara a to výstavou, prodejem jarních výrobků a tvořivou dílničkou
v prostorách MŠ.
Velký dík patří všem organizátorům a sponzorům, kteří se na kulturních akcích
podílejí.
Krásné prožiti jarních dnů Vám za kulturní komisi přeje Věra Slámová
Kulturní komise připravuje: Otevírání studánek

Pálení čarodějnic
Dětský den a Kácení máje

Obecní úřad Branky připomíná platby na rok 2018, poplatek za psa
100,-Kč, poplatek za stočné 600,-Kč za osobu do 31. 3. a poplatek za
komunální odpad 420,-Kč na osobu do 31. 5.
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,
předpokládám, že se většina z Vás stejně jako já těší na to, až teploměry
začnou konečně ukazovat aspoň přes 15 stupňů a jaro nebude jenom na
papíru v kalendáři, ale i ve skutečnosti. Na jednu stranu nám delší zima
umožňuje déle pálit klest v lese, na druhou stranu se určitě zpozdíme
s výsadbou nových stromků. K této skutečnosti přispěje i to, že se nám
v porovnání s minulými roky značně ztenčil počet pracovníků
zaměstnávaných v rámci veřejně prospěšných prací a vzhledem k situaci na
trhu práce, zúžila se i možnost jejich dalšího výběru. Proto bude nutné
většinu výsadeb a pěstebních prací provádět externími firmami.
Kmenové zaměstnance budeme využívat převážně na komunální práci a
drobnou údržbu a obnovu majetku přímo v obci. Rozdělaných akcí, které
bychom aspoň zčásti rádi zvládli vlastními silami, máme dost (márnice,
obecní domy čp 17,18, plot kolem parku atd.) a nebude jednoduché je za
jednu sezónu uskutečnit.
Několikrát do roka mají naši zaměstnanci spoustu práce, aby uklidili
navezenou zeleň ze skládky za vlakovým nádražím. Chtěli bychom tomu
předejít přistavením dvou velkokapacitních kontejnerů na trávu, které budou
instalovány za nádražím a distribucí dalších kompostérů ještě letos. Do
stávajícího místa na trávu ukládejte jen větve.
Během ledna byla podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
Zlínského kraje na obnovu zámeckého nádvoří, věřím, že budeme úspěšní a
podaří se nám prostor před zámkem a část naší návsi vrátit do stavu, který
bude více ladit s historizujícím stylem středu Branek. S tím souvisí i podaná
žádost o dotaci na obnovu původních půlobloukových oken v prvním patře
zámeckého průčelí a vstřícnost zastupitelstva obce vůči branecké farnosti, jíž
byl poskytnut stotisícový dar na obnovu střechy.
Za důležitou pro naši obec považuji instalaci závor na železničním
přejezdu vedle obecního úřadu, kterou na letošní rok chystá Správa
železniční dopravní cesty. Okolí přejezdu bude následně upraveno tak, aby
odpovídalo příslušným normám. Doufám, že při této příležitosti zároveň
dojde k slíbené demolici sousedícího železničního domku.
V letošním roce budeme pokračovat v obnově zeleně dokončením
výsadeb na hřbitově, novou výsadbou na ostrůvku před restaurací Na
Rozcestí a založením nového trávníku v parku za pódiem.
Krásné jaro a příjemné prožití velikonočních svátků Vám přeje
František Svoboda

TJ Sokol Branky

Obecní úřad
Usnesení 18. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 21. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková
2. Program ZO
3. Starostu pana Mgr. Františka Svoboda jako delegáta obce Branky na
Řádnou valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. a místostarostu pana
Antona Pastorka jako jeho zástupce.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2018.
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
Branky č. 3/2018 Tělovýchovné jednotě Sokol Branky, z.s ve výši
77 000,- Kč.
6. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce
Branky č. 4/2018 Římskokatolické farnosti Branky ve výši 100 000,- Kč.
7. Dle zákona 128/2000Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku
Obce Branky sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017

Závěrem roku 2017 se tradičně konal již 45. ročník
Štěpánského turnaje v bleskovém šachu. Úroveň byla
tradičně vysoká, zúčastnili se ho hráči extraligového
mužstva Frýdek – Místek a z dalších měst a oddílů i
mimo náš region. Finančně se na tomto nejstarším
turnaji v kraji podílel Zlínský kraj a naše obec. Zázemí
nám opět poskytla naše mateřská školka, za co jim
patří velké poděkování. Organizaci turnaje zvládli
pánové Hradil Václav, Laurenčík Pavel, Marek Zdeněk a Pastorek Anton.
Všem jmenovaným patří poděkováni za dobrou propagaci šachu a naší
vesnice. Rád bych dále chtěl poděkovat zastupitelstvu obce za finanční
podporu naší tělovýchovné jednotě. Bez této finanční podpory z Obce by
fotbalové dění v obci stěží vůbec fungovalo, a to všichni musí mít na zřeteli.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili brigád v obecním lese.
Nnn Na dobré úrovni byl připraven i Sportovní ples, i přestože nebyla velká
účast, ohlasy byly kladné. Těm, kteří se podíleli na organizaci plesu, děkuji.
Šachisté jsou prozatím na čtvrtém místě soutěže a patří jim poděkování.
FOTBAL

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY BRANKY
pro školní rok 2018/2019
• bude probíhat 3. května v době od 10:00 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 si můžete vyzvednout ve třídě školky od 3. 4. 2018
• děti budou přijímány na základě stanovených kritérií
• rodiče s dětmi i široká veřejnost mají možnost prohlédnout si
prostředí školky a seznámit se se Školním vzděl. programem

Začátkem dubna zahajujeme soutěž ve třetí třídě, takže popřejme našim
fotbalistům hodně úspěchů v jarní části. Příprava byla náročná, odehráli jsme
hodně přípravných zápasů, tak samotná sezona nám ukáže, jaký to mělo
efekt. Dále není možné odhadnout, jaký bude stav hřiště na začátku sezóny
s ohledem na počasí. Dle pokynů STK OFS Vsetín se rozhodne, jak se bude
v dané záležitosti dále postupovat. Případné náhradní termíny jsou stanoveny
na 1. a 8. května 2018, kdy se dohrají případně odložená utkání.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Začátkem dubna zahajujeme soutěž ve třetí třídě, takže popřejme našim
fotbalistům hodně úspěchů v jarní části.
Neděle 1. 4. 15:30
Branky – Jablůnka
Neděle 15. 4. 16:00
Leskovec - Branky
Neděle 22. 4. 16:00
Branky – N. Hrozenkov
Sobota 28. 4. 16:30
Halenkov B - Branky

Neděle 6. 5. 16:30
Branky - Choryně
Neděle 13. 5. 16:30
Kladeruby - Branky
Neděle 20. 5. 16:30
Branky - Lačnov
Neděle 27. 5. 15:00
Střelná - Branky

Neděle 3. 6. 16:30
Branky – Val. Senice
Sobota 9. 6. 16:30
Růžďka - Branky
Neděle 17. 6. 16:30
Branky - Ústí
Neděle 24. 6. 10:15
Val. Polanka B - Branky

SDH Branky
V zimním období jsme především bilancovali
a čerpali síly na nadcházející sezónu. V prosinci
a lednu se delegace našeho sboru zúčastnily výročních
valných hromad v okolních sborech. V pátek 12. ledna se
konala výroční valná hromada sboru našeho. Zhodnotili
jsme, co vše se nám za uplynulý rok povedlo i co jsme
nestihli a byl schválen plán na rok letošní. I nadále budeme pokračovat
v rozvoji naší činnosti, tj. aktivity v obci, účast na hasičských soutěžích a
oslavách. Tímto bychom chtěli zapůsobit zejména na „mladé“ obyvatele naší
obce, aby vstoupili do našich řad a rozšířili tak členskou základnu družstva.
Další činností bylo 2x stříkání ledové plochy na rybníku v letním kinu a to
23. 2. a 2. 3.
Výjezdová jednotka měla letos již 2 zásahy. První byl v neděli 11. 2.
kdy vzplanuly saze v komíně na č.p. 12. Druhý byl v pondělí 19. 3. kdy došlo
k zahoření nákladního automobilu Tatra před obchodem Jednota. Jelikož se
nesešel dostatečný počet členů, jednotka nevyjela.
Na sobotu 26. května zveme spoluobčany do braneckého parku, kde
proběhne veselé odpoledne plné soutěží završené kácením Máje, večer bude
následovat taneční zábava v podání hudební skupiny Svařák.
Další společenskou akcí pořádanou naším sborem bude pivní košt, který
proběhne 17.-18. srpna 2018
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům hezké prožití
jarních dnů – nejkrásnějšího období v roce a také blížících se Velikonočních
svátků.
Jan Petružela, starosta SDH

Spolek pro obnovu zámeckého parku
V zámeckém parku jsme pro veřejnost uspořádali ZIMNÍ
ZÁVOD V BĚHU – závěrečnou část celoročního projektu
„Rok v zámeckém parku“, který byl spolufinancován
Zlínským krajem. Na padesát závodníků se registrovalo do
sedmi věkových kategorií. Po krátké rozcvičce začaly závodní
běhy na čtyřech vyznačených tratích. V cíli čekala na všechny
sladká odměna, na nejrychlejší běžce hezké ceny a diplomy.
V rámci této akce proběhlo i vyhodnocení přírodovědné
soutěže „Ptáci“, kterou Spolek pro obnovu zámeckého parku uspořádal přes zimní
období pro děti z Branek a z blízkého okolí a zúčastnilo se jí 35 žáků.
Blíží se doba jarních úklidů, a proto vyhlašujeme pro veřejnost novou soutěž „ZE
STARÉHO NOVÉ“ (více na www.obecbranky.cz). V pátek 13. 4.2018 od 15 hodin
se uskuteční dobrovolnická akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“. Budeme rádi,
když se také zapojíte!!!
Blanka Palátová

Základní škola
Voláme sluníčko, haló, tepla je na světě málo!!!
Královně zimě odzvonilo a jaro je tu. Ve
škole jsme za tři měsíce, kdy jsme se ve
zpravodaji viděli naposledy, udělali spoustu
práce. V lednu jsme se záchrannou službou a
dětmi v 1. a 2. ročníku nacvičovali první pomoc.
Na pingpongové show jsme si vyzkoušeli, zda
umíme
zacházet
s pálkou
a
malým
pingpongovým míčkem. Tak jako v minulých letech jsme uspořádali soutěž ve šplhu.
V únoru jsme se společně s rodiči a předškoláky vypravili za zvířátky.
Zpívali jsme, recitovali, malovali a ukazovali si, jak v hodině s dětmi pracujeme. Na
závěr si děti vyrobily kočičku z papíru a vlny. Zima nás stále nechtěla opustit a
mrazy přidaly na své síle. Nelenili jsme a navštívili Zimní stadion ve Valašském
Meziříčí, abychom si při bruslení zahřáli zmrzlé údy a pod vedením hokejového
trenéra se zdokonalili v bruslení.
Třetí ročník ve svém projektovém vyučování propojil prvouku s výtvarnou
výchovou při prozkoumávání vesmíru a objevování nových planet. Nezapomněli
jsme ani na masopust a karnevalové veselí. Školní informace jsme přenesli do praxe
při družinovém karnevalu plném her a soutěží.
Do III. třídy (4. a 5. ročníku) jsme pořídili tabuli a pomůcky do anglického
jazyka. Pro výuku hudební výchovy jsme zakoupili klávesy, na které jsme získali
sponzora. Za body z projektu recyklohraní jsme nakoupili knihy, pomůcky a
didaktické hry. Děkujeme i Vám všem, kteří sbíráte drobné použité elektro
spotřebiče, tonery i baterie. Podílíte se tak na výchově a vzdělávání našich dětí.
V rámci čtenářské gramotnosti jsme uspořádali třídní a školní kolo recitační
soutěže. Děti si vybraly básně od nejrůznějších autorů. Zapojili jsme se do výtvarné
soutěže Besipu s názvem „Můj oblíbený dopravní prostředek“. V dubnu se stanou
žáci 4. a 5. ročníku policisty při dopravní akci „Dětská policie“, jejíž stanoviště bude
tentokrát v Brankách. Ve spolupráci s městskou policií budou děti nejen kontrolovat
řidiče, zda dodržují pravidla silničního provozu, ale také budou odměňovat veselým
nebo smutným smajlíkem. V květnu plánujeme další akci v parku s názvem
„Bezpečně do školy a školky“. Březnové dny patří už pravidelně největší
matematické soutěži na světě - Klokan, které se v současnosti účastní již 65 zemí
nejen z Evropy. Žáci 3., 4. a 5. ročníku soutěžili v kategorii Cvrček a Klokánek.
Březen se už každoročně nese v duchu významného křesťanského svátku –
Velikonoc. Děti vyrábějí velikonoční dekorace a připravují se na velikonoční tvořivé
dílny ve škole. Letos jsme je uspořádali ve spolupráci s kulturní komisí v obci.
Přesunuli jsme se do školky a děti si tak mohly nejen vyrobit jarní květ z papírových
sáčků, přívěsek ze smršťovací fólie, jarní kelímek, přání, nazdobit jarní osení, ale i
navštívit jarmark a zakoupit si velikonoční výrobky.
Za všechny zaměstnance školy Vám přeji veselé Velikonoce a bohatou
pomlázku.
Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Tentokrát bych Vás chtěla 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 jsme s dětmi navštívili solnou jeskyni v Zašové.
Děti se zde zklidnily při poslechu pohádky a poté si hrály se solnými
kamínky – stavěly hrady, dělaly bábovičky. Účinky solné jeskyně by se měly
projevit převážně při alergiích, astmatu, kožních onemocněních a také
celkově očistit celý organismus. Dětem se v jeskyni líbilo, takže návštěvy
snad zopakujeme i příští rok.
10. 3. 2018 se konal již potřetí ples pro rodiče a jejich děti. „Ledový
ples“ probíhal v prostorách společenské místnosti naší MŠ. Děti si připravily
pro rodiče i dvě taneční vystoupení. Jedno lidové a druhé moderní. Na bále
nesměl chybět ani zábavný program. Opět se musela uskutečnit hra, kde děti
krmily své rodiče jogurtem. Celé odpoledne nám hrála kapela Dolbík a jeho
šelmy. Na závěr se losovala tombola. Do tomboly a do občerstvení přispívali
rodiče, tímto bych jim chtěla moc poděkovat a děkuji také za Vaši účast.
Byla opravdu hojná. Moc si jí vážíme.
K jaru také bezesporu patří Velikonoce. Společně s dětmi připravujeme
velikonoční výzdobu, malujeme a zdobíme vajíčka, pečeme velikonočního
beránka, pleteme pomlázky. Děti se také se svými výtvory zúčastnily
Velikonočního jarmarku.
Začátkem měsíce dubna nás opustí paní učitelka Petra Gábová, která odchází
na mateřskou dovolenou. Na její místo nastoupí paní učitelka Lucie
Hegarová.
5. 4. 2018 vystoupí naše děti na Setkání seniorů. Svým krátkým programem
zpříjemní seniorům jejich odpoledne.
Za dětmi do školky přijedou také divadélka. Divadélko Leonka zahraje
dětem pohádku „Jak se brouček ztratil“ a divadélko Bublanina s „Pohádkami
z kufru“. Všichni se moc těšíme.
Odemykání zahrady letos uskutečníme v rámci projektu Ukliďme Česko.
Bude se konat 18. 4. 2018. Snad nám vyjde počasí a všichni společně
prožijeme pěkné „pracovní“ odpoledne.
Každý rok v dubnu slavíme Den Země. Svým správným přístupem k přírodě
dáváme Zemi dárky. 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

Společenská rubrika
Narozené děti
leden – Adéla Holmanová
Jubilanti
leden
Dreslerová Jindřiška
Koratářová Antonia
Borovičková Antonie
Křenková Anna
Šebestová Božena
Pavlín Robert
Einšpiegl Jaroslav
Štverák František
Dufková Věra
Vaculíková Zdeňka
březen
Kaděrová Dagmar
Pečenková Ludmila
Titzová Zdeňka
Bambuchová Jiřina

89
60
90
90
70
70
80
87
60
65
50
81
86
87

únor
Havranová Ludmila
Hrbáčková Anežka
Žaludková Jarmila
Staněk Ladislav
Titz Milan
Polášek Petr
Holiš Vlastimil
Mlýnková Věra
Plesníkova Anna

65
88
83
70
86
50
50
65
65

Laurenčíková Marcela
Kaderka Josef
Marková Jiřina

55
70
87

Úmrtí
7. 3. 2018 zemřela Svatava Volková ve věku nedožitých 76 let

Vítání občánků
V sobotu 17.3. zorganizoval Sbor pro občanské záležitosti v obřadní síni
obecního úřadu tradiční Vítání občánků. Mateřská škola si připravila krásné
vystoupení, kterým potěšila kromě nových brančanů i jejich rodiče a
příbuzné. Do kruhu nových občanů byli přivítáni Petr Pjatkan (Petr Pjatkan a
Veronika Vaňková), Antonín Jurajda (Tomáš Jurajda a Kateřina Jurajdová),
Adéla Holmanová (Pavel Holman a Romana Holmanová).
Obec Branky a SPOZ zve seniory na „Přátelské setkání dříve
narozených“ v pátek 6. 4. 2018, sál MŠ Branky,
začátek v 15 hodin.
Kulturní program U Staňků
31. 3. 20:00 - RETRO PLES, hudba KLP TRIO
14. 4. 20:00 - Kanon a Svařák

Připravují vystoupení divadla Schod z Valašského Meziříčí

