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Spolek pro obnovu zámeckého parku
V měsíci dubnu jsme se již tradičně zapojili do
dobrovolnické akce „Ukliďme svět – ukliďme Česko“.
Bylo potěšující, že se tohoto jarního kola uklízení naší
obce zúčastnila větší skupina občanů než obvykle.
V letošním roce bude naší hlavní činností realizace
projektu „AUTOBUS ZASTAVUJE – ENVIMÍSTA
PŘEDSTAVUJE“, který byl vybrán a finančně podpořen
Zlínským krajem.
Od března do května probíhala 1. kreativní soutěž „Ze starého nové“, do
které se přihlásilo celkem 19 hezkých příspěvků. Soutěžící vyráběli něco
nového z věcí, které by už jinak skončily v koši nebo někde v odpadu.
Tentokrát všichni účastníci byli oceněni diplomem, tričkem, sladkou
odměnou a hlavně dvěma volnými vstupenkami na zájezd do KOVOZOO ve
Starém Městě a PARKU ROCHUS v Uherském Hradišti, který se uskutečnil
na počátku měsíce června. Účastníci se tak v průběhu celodenního výletu
seznámili se dvěma zajímavými „envi místy“ v našem kraji. Nyní probíhá 2.
literárně – výtvarná soutěž „Chtěl bych si adoptovat zvíře ...“ Výherci se zase
mohou těšit na věcné ceny a volné vstupenky na zájezd, tentokrát do
ENVICENTRA VYSOKÉ POLE a ZOO ZLÍN, který se uskuteční v neděli
15.7.2018 (více o soutěži na www.obecbranky.cz). Všechny soutěže (se
zájezdy) jsou určeny pro děti i veřejnost z Branek a okolí – pro lidi, kterým
není lhostejná ochrana životního prostředí.

za spolek Blanka Palátová
Obecní úřad Branky připomíná platby na rok 2018, poplatek za psa
100,-Kč, poplatek za stočné 600,-Kč za osobu a poplatek za komunální
odpad 420,-Kč na osobu. Zaplaťte v nejkratším termínu!!!
Zaplatit je možné i převodem z bank. účtu na obecní účet 4622851/0100.
Stočné: var. symbol – 23210 a číslo popisné
Komunální odpad: var. symbol – 13400 a číslo popisné
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Slovo starosty
Vážení občané,
očekávaná doba prázdnin, dovolených a letních akcí všeho druhu je za
dveřmi, nicméně činnost Obce si nebere volno ani v tuto dobu. Kromě
běžných starostí se zabezpečením chodu komunálních činností je nutné
pokračovat v rozpracovaných projektech a chystat nové.
Možná jste zaznamenali, že na hřbitově byla vyměněna světla veřejného
osvětlení, stávající už neplnilo funkci estetickou ani osvětlovací. K lepšímu
vzhledu hřbitova, okolí úřadu a kostela přispěla nová rozkvetlá výsadba. Na
podzim budeme s výsadbou ve středu obce pokračovat před restaurací Na
Rozcestí. Podařilo se nám získat dotaci na obnovu Kříže na hřbitově, jehož
oprava proběhne ještě letos. Úspěšní jsme byli i v získání dotace na obnovu
zámeckých oken v průčelí a zbývajících v prvním patře, díky dotaci budeme
moci opravit podemleté betonové opevnění potůčku před obecním úřadem.
19. června byla provedena namátková kontrola z ministerstva
zemědělství a krajského úřadu na využití dotací na obnovu lesa. V čerpání
dotací nebylo zaznamenáno žádné pochybení a jasně bylo konstatováno, že
za úhyn smrkových porostů mohou klimatické změny provázené
dlouhotrvajícími suchy a zvýšenými teplotami. Kalamitní výskyt kůrovce je
pak následkem těchto jevů. Proto také měníme druhovou skladba porostů ve
prospěch buku, dubu, javoru a jedle.
V polovině května se konalo mimořádné zastupitelstvo, které mělo na
programu jediný bod – zachování nebo zrušení trojtřídní organizace naší
malotřídky. Za poslední roky žáků ve škole dosti ubylo, ať už z důvodu
celkového úbytku dětí, stěhováním nebo přesunutím dětí do škol ve
Valašském Meziříčí. Důvody některých rodičů pro takové rozhodnutí chápu,
ale argumentace nekvalitou školy není na místě. Není pravdou, že
v městských školách jsou určitě lepší učitelé, kvalitnější výuka a dětem se
dostane lepšího vzdělání. Je přeci rozdíl, jestli se učitelka v 1. třídě věnuje
dvaceti dětem nebo deseti, jestli se žáci na prvním stupni pohybují ve
známém prostředí mezi svými kamarády ze školky nebo v prostředí městské
školy s pěti sty žáky. I na branecké škole začínali svá studia lékaři, inženýři,
manažeři nebo výborní řemeslníci. Malotřídky mají proti velkým školám
řadu výhod, ale především vytvářejí u dětí pozitivní vztah k obci, ve které
bydlí, pomáhají vytvářet komunitu lidí, kteří se navzájem znají, žijí spolu a
jsou ochotní pro své bydliště něco udělat.
S přáním krásného prožití dovolených a prázdnin
František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
19. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne
16.5.2018
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková.
2. Program ZO.
3. Zachování 3 tříd na Základní škole Branky.
USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 18.6.2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Pastorkem.
2. Plnění rozpočtu za období 01 – 05/2018.
3. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2017, který
byl schválen členskou schůzí svazku 5.6.2018.
4. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko – Kelečsko za rok 2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, Pavla Sedláčková
2. Program ZO doplněný o body 14 a) Schválení smlouvy o poskytnutí
dotace na obnovu vnějších okenních výplní zámku v Brankách; a 14 b)
Schválení příspěvku na provoz sociálních služeb v Mikroregionu ¨
Valašskomeziříčsko – Kelečsko.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2017
bez výhrad.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého návrhu.
6. Stanovení 15 členů zastupitelstva obce na volební období 2018 – 2022.
7. Zmařenou investici ve výši 500 Kč – znalecký posudek (retenční nádrž).
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemků p.č. 217/11 a
217/1 v k.ú. Branky.
9. Zrušení Obecně závazné vyhlášky Obce Branky č. 1/2002 – Řád
veřejného pohřebiště.

SDH Branky
Poslední dubnový víkend postavili naši
členové Máj na obvyklém místě v letním kině.
V sobotu 28. dubna se vydala delegace našich členů i
s praporem na již 25. Mezinárodní Hasičskou Pouť na
sv. Hostýn. V neděli 29. dubna jsme se zúčastnili oslav
svatého Floriána v Kelči. 12. května se konalo okrskové
kolo požárního sportu v Loučce. Naše družstvo se letos
zúčastnilo v kategorii muži nad 35 let a obsadilo 5. příčku.
26. května jsme uspořádali kácení Máje a dětský den. Odpoledne bylo krásné
a slunečné. Samotné kácení proběhlo tradičně při krátké vtipné scénce, kdy
hajný prodává máj bohatému cizinci, zatímco mu ho za zády pytláci kradou.
Večer pokračovala zábava za hudebního doprovodu skupiny Svařák až do
ranních hodin.
16. června se zúčastnil 1 člen jako rozhodčí okresního kola požárního
sportu v Horní Lidči. V uplynulém období nebyla naše zásahová jednotka
vyzvána k žádnému výjezdu. V průběhu měsíce května jsme společně
s vedením OÚ Branky zpracovali a odeslali podklady pro získání dotace na
nový dopravní automobil.
Z nadcházejících akcí vzpomeňme oblíbený košt piva, který je naplánován na
17.-18. srpna. 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
nahlášení této činnosti, aby nedocházelo k planým poplachům.
Jan Petružela, starosta SDH

Kultura
22.4.2018 přivítaly naše děti symbolicky jaro otevřením studánky Dagmar. Členky
kulturní komise připravily zábavné hry, aby cesta hezky ubíhala. Všichni účastníci
akce, otevřeli při recitaci básničky „Znám křišťálovou studánku“ pomocí klíče
pramen a poté opékali špekáčky. 30.4.2018 v areálu letního kina řádila čarodějnická
havěť. Čarodějnice a čarodějové plnili kouzelné zkoušky, za které dostali sladkou
odměnu. Byla vyhlášena nejlepší čarodějnice a čaroděj. Pro malé zájemce jsme
vykouzlili také strašidelné špekáčky.
Dětský den a kácení máje v sobotu 26.5.2018 připravily členky kulturní komise
a Sbor dobrovolných hasičů. Program byl pestrý, děti si užily spoustu atrakcí a
soutěží, za které nechyběla sladká odměna.
Členky kulturní komise děkují Všem, kteří se podíleli na přípravách a sponzorům za
přispění na tuto akci.
V sobotu 30.6. se v 9:00 uskuteční Jízda zručnosti před místní kartonážkou.
Přejeme Vám krásné a slunečné léto, pohodovou dovolenou a dětem úžasné
prázdniny.
Věra Slámová

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé, v sobotu 23. června
fotbalisté ukončili své účinkování ve třetí třídě
zápasem v Lužné a můžeme se tak ohlédnout za
výsledky právě ukončené sezóny. Naši hráči si
vyzkoušeli, jaké to je, když Branky okupují vyšší patra
a patří k favoritům. Výsledky byly jako na houpačce,
dostali jsme někdy za vyučenou, protože ti tvz. slabší
soupeři s námi hráli vyrovnanou partii a dokázali nám,
že se máme v čem zlepšit. Branky posílily a bylo to
znát na naší hře. Předvedli jsme, že umíme hrát fotbal na kvalitní úrovni a
musíme hráče pochválit za bojovnost a reklamu na fotbal. To se projevilo i
na zvýšeném zájmu fanoušků, jak domácích, tak i z řad hostů. Veliké
poděkování patří členům našeho Fans klubu, kteří připravili pravou
fotbalovou atmosféru a závidí nám je spousta klubů. Zůstáváme ve třetí třidě
a musíme se vyvarovat chyb hlavně v obraně.
Závěrem chci všem fotbalistům poděkovat za dobrou reklamu Branek,
našim fanouškům za hezké a neopakovatelné zážitky při našich zápasech a
popřát všem další účinkování při našich utkáních.
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou, chci poděkovat našemu kamarádovi, trenérovi a hráči šachu
Vaškovi Hradilovi, který nás nečekaně opustil a dal svému životu šach-mat.
Patří mu veliké poděkováni za všechno, co pro branecký šach obětoval a do
poslední chvíle se věnoval našim dětem v základní škole Branky a věnoval
jim svůj čas, který mohl trávit v klidu někde jinde.
Václave ještě jednou Ti za všechny děkuji, čest Tvé památce!
POZVÁNKA
Dne 30. června 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 track-trialu provede mistr Evropy Broňa Ševčík.
Projížďky na malých ponících a ukázky modelových autíček jsou taky
připraveny. Připravena je i bohatá tombola pro naše děti.
za TJ SOKOL BRANKY Anton Pastorek

Informace z motosportu
26. května proběhl v Zašové závod Cross country dvojic. Soutěže se
zúčastnili i branečtí závodníci David Mikušík a Josef Krupa, kteří nejeli
společně. První jmenovaný obsadil ve velké konkurenci 4. místo, Josef
Krupa dojel se svým parťákem na 24. pozici. Oba závodníci Vás zvou na
sobotu 14. července na Motocross Kelč.

10. Smlouvu o poskytnutí dotace na obnovu vnějších okenních výplní zámku
v Brankách.
11. Příspěvek na provoz sociálních služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko ve výši 100 Kč/1 obyvatel.
12. Plán rozvoje sportu obce Branky 2018 – 2022.
13. Prodej pozemků p.č. 193/4 o výměře 45 m2, p.č. 193/5 o výměře 46 m2 ,
p.č. 193/6 o výměře 54 m2 vše v k.ú. Branky za cenu 100 Kč/m2.
14. Změnu v územním plánu obce týkající se pozemků p.č. 1241 v k.ú.
Branky a p.č. 64/2 v k.ú. Branky z plochy veřejné prostranství na plochu
individuální rekreace – zahrada.
15. Koupi pozemku p.č. 523/11 o výměře 140 m2 (zahrada) za cenu 50
Kč/m2.
Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Rozdělit pozemek p.č. 355 v k.ú. Branky geometrickým plánem na 2
části a samotný prodej projednat na příštím zasedání zastupitelstva obce.
2. Starostovi obce zajistit vypracování geometrického plánu na pozemky
p.č. 64/3, 1180/11 a 1107 vše v k.ú. Branky.
3. Dlouhodobý pronájem částí pozemků p.č. 989/3 a 1171/10 v k.ú. Branky.
Zastupitelstvo obce nedoporučuje:
1. Prodej pozemku p.č. 1184/2 v k.ú. Branky z důvodu nepřístupnosti na
sousední pozemek.

Společenská rubrika
V souvislosti s platností nového nařízení o ochraně osobních údajů
se omlouváme všem čtenářům Zpravodaje, kteří si oblíbili Společenskou
rubriku. Abychom se nedostali do problémů s případnými stěžovateli, byli
jsme nuceni ji zrušit stejně jako hlášení obecním rozhlasem jubilantům.
Osobní údaje, které zde byly dříve uváděny, je možné uveřejnit jen
s písemným souhlasem dotčené osoby. Děkujeme za pochopení.

Informace pro milovníky koní
V sobotu 7. července od 10 hodin začínají v Policích „sranda soutěže“
s koňmi – Mistr otěží, na které Vás zve úspěšná branecká westernová
jezdkyně Kateřina Jurajdová.

Základní škola
Je konec školního roku a nezvykle teplé
počasí přišlo hodně brzy. Děti už přestávají myslet
na školu a přemýšlejí o tom, co budou dělat o
prázdninách. Před námi je ještě výlet – tentokráte
pojedeme na Vsetín. Cestovat budeme vlakem i
autobusem, projdeme si naučnou stezku s názvem
„Poznej a chraň přírodu vsetínských parků“,
navštívíme zámek, kde se zúčastníme programu „Příroda hrou ve věži vsetínského
zámku“ a na závěr si prohlédneme hvězdárnu.
V posledním měsíci červnu opravdu nezahálíme. Písemné práce nám daly
pořádně zabrat, a tak jsme museli i trochu relaxovat u divadla a při poznávání
českých dravců, kteří nás opravdu zaujali. Blíží se vysvědčení, ohodnocení naší
práce, výsledek toho, jak jsme po celý rok pracovali. Někomu se to povedlo více,
jinému méně.
Zalistujme v kalendáři a zastavme se v měsíci květnu. Děti si pro maminky
přichystaly program, který byl opravdu pestrý. Z kuchařské pohádky Kouzla králů
jsme se přes sladké medvídky, písničku Jahodovou, protancovali až k Pomádě
s Johnem Travoltou. A musíme si přiznat, že se vystoupení dětem i letos velmi
povedlo. Abychom se více potkávali s anglickým jazykem, navštívili jsme anglickočeské divadlo, kde si čtvrtý a pátý ročník vyzkoušel porozumění v praxi. Sportovní
akce Besip se zúčastnili nejen školáci, ale také děti MŠ. Zručnost, základní
dovednosti jízdy na kole a jiné sportovní aktivity branečtí žáci zvládli bez jediného
zaváhání. Také ve sportovním klání v Poličné získali naši žáci čtvrtého a pátého
ročníku 1. místo ve vybíjené.
A nezapomněli jsme ani na předškoláky, kterých bude v letošním roce
sedm, a moc se na ně těšíme! Škola se stala pirátskou lodí, která brázdila oceán a
navštěvovala nejrůznější ostrovy – „Bezpečí“, „Ztracený“ a „Ostrov pokladů“. Po
cestě piráti plnili těžké úkoly, aby v závěru museli podle mapy objevit poklad. O ten
se rozdělili rovným dílem a zamířili i se svými rodiči domů.
Naše družina také nezahálela. Svědčí o tom uspořádané akce s názvy:
„Světový den vody“, „Evropský den mozku“, „Rekordman v družině“, ale také
pohybové aktivity jako výlet do rožnovské solné křišťálové jeskyně, výlet na
minifarmu pana Bystroně v Podlesí i procházka do Polic na sportovní hřiště. Další
aktivity školní družiny jsou pravidelně uveřejňovány ve zpravodaji „Družináček“.
Dubnové akce se nesly v duchu Dne Země. V rámci akce „Ukliďme si
Česko!“ jsme vyčistili od odpadků část Branek až po statek. Také jsme stanovili
hlídky dětské policie, které společně s policisty hlídaly řidiče projíždějící Brankami.
Ti, kteří dodržovali pravidla, dostali veselého „smajlíka“ a ti, kteří porušovali
pravidla, zamračeného. Nově nabyté znalosti si žáci 4. a 5. ročníku vyzkoušeli na
dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí, kde absolvovali dopravní testy.
Vám všem přejeme sluníčkové léto plné pohody, grilování a nevšedních
zážitků!
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Rok utekl jako voda a máme tady opět červen, poslední předprázdninový
měsíc školního roku a já bych Vás chtěla seznámit s činností školky za uplynulé dva
měsíce.
Ve čtvrtek 3. května proběhl nejen Zápis do školky, ale také Den otevřených dveří.
Dveře školky byly otevřeny během celého dne. Mohli jste si prohlédnout nejen
prostory a vybavení ale i dětskou práci a fotografie z dob minulých. Bylo připraveno
malé pohoštění, za které děkuji paní Kristýně Dufkové.
Ke Dni matek si děti připravily hudební pohádku s názvem „Malá jarní pohádka“.
22. května se děti zúčastnily programu Bezpečně do školky, kdy za námi do MŠ
přijeli preventisté z Besipu a seznamovali děti s dopravní výchovou. Děti si také
projely překážkovou dráhu na koloběžce, odrážedle nebo kole.
Den dětí jsme oslavili 31. května akcí Hledání pokladu. Cesta, kterou děti hledaly
podle barevných fáborků je zavedla do zámeckého parku. Aby našly poklad, musely
děti splnit všechny úkoly, které během cesty potkávaly. Dětem se plnění dařilo, a tak
poklad opravdu objevily.
6. června se děti fotografovaly na společnou fotografii. Ve čtvrtek 7. června jsme se
vydali na školní výlet na Ranč Všemina. Děti se na výlet hodně těšily a bylo taky, na
co se těšit. Na ranči se seznámily s jeho chodem, prohlédly si všechna zvířata,
projely se na ponících, vyzkoušely si hod lasem nebo práskání bičem.
Od 11. června do 15. června probíhal ve školce Barevný týden. Děti i paní učitelky
přicházely do školky oblečeny dle týdenního barevného rozpisu. V pátek 15. června
jsme společně s dětmi ze školy zúčastnili akčního, naučného Sokolnického programu
s dravci a sovami. Během programu se děti seznámily s našimi druhy dravců a sov,
s jejich životem, lovem a úlohou v přírodě. Děti si mohly některé dravce pohladit a
sledovaly přílety na sokolnickou rukavici.
V pondělí 18. června byly děti vyfotografovány do Valašského deníku, paní
redaktorka se také zajímala o činnost školky během celého roku, vše bylo uveřejněno
v rubrice „Moje první tablo“.
19. června přijelo do školky Divadlo Rolničky s pohádkou „Cukrárna U Čarodějky“.
V posledním týdnu školky se budeme loučit s předškoláky. Budeme společně
nocovat ve školce, letos s detektivní zápletkou ☺
V sobotu 30. června přivítáme nové občánky Branek na Obecním úřadě.
Provoz MŠ Branky bude v době letních prázdnin přerušen od 16. 7. do 31. 8. 2018.
Prázdninový provoz začne 2. července.
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 mateřské školy hodně sluníčka a pěkných
prázdninových zážitků s vašimi dětmi.
V září se na Vás opět těšíme!
za kolektiv MŠ Nikol Perutková

