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Spolek pro obnovu zámeckého parku
V letošním roce se spolek věnuje především
realizaci projektu „AUTOBUS ZASTAVUJE –
ENVIMÍSTA
PŘEDSTAVUJE“,
který
je
spolufinancován Zlínským krajem a je zaměřen na
ekologickou výchovu. Máme za sebou již tři soutěže
s EVVO tématikou: 1. soutěž „ZE STARÉHO NOVÉ“
se věnovala recyklaci a výherci jeli na zájezd do Parku
Rochus v Uherském Hradišti a Kovozoo ve Starém Městě. Výherci
2. literárně – výtvarné soutěže „CHTĚL BYCH SI ADOPTOVAT ZVÍŘE“
se zase podívali do envicentra ve Vysokém Poli a ZOO Zlín. Do zatím
poslední 3. kulinářské soutěže „DOBROTA Z REGIONÁLNÍCH
POTRAVIN“ se sešlo asi 20 receptů. Autoři nejzdařilejších dobrot se mohou
těšit na zájezd do dalších zajímavých envimíst v našem kraji: Ekocentra
Veronica v Hostětíně a Živé vody v Modré, který se uskuteční v neděli
14.10.2018.
7. září jsme se již tradičně v rámci kampaně „UKLIĎME SVĚT –
UKLIĎME ČESKO“ vydali uklízet naši vesnici. Nasbírali jsme pět pytlů
netříděného odpadu a také vytvořili hmyzí domeček v parku. Je potěšující, že
se k této akci přidává stále více dobrovolníků z naší obce, tentokrát se nás
sešlo přes dvacet.
27. září – akce „PODZIM V ZÁMECKÉM PARKU“ (program: mobilní
planetárium, vyhodnocení kulinářské soutěže, ochutnávka dobrot a moštů,
Projekt 72 hodin – stromová stezka, Výstava na stromech ve spolupráci
s NaZemi).
„Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové,
nádherné vydání.“
Hans Christian Andersen
za Spolek pro obnovu zámeckého parku
Blanka Palátová

Vzpomínkové akce ke 100. výročí založení Československé republiky
Obce Branky, Jarcová, Oznice a Poličná Vás srdečně zvou v sobotu
20. října na společné setkání občanů u památníku T. G. Masaryka nad
Poličnou. Program, občerstvení zajištěno.
Obec Branky pořádá v neděli 28. října tradiční Lampiónový průvod.
Sraz účastníků v 17 hodin U Kříže.
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 nemohu začít jinak než ohlédnutím za stavebními pracemi
spojenými s rekonstrukcí železničního přejezdu a z toho vyplývajícími negativními
dopady, které zasáhly téměř každého z nás. Na jednu stranu polovina Branek
odříznutá od nejkratší cesty do Valašského Meziříčí, na druhou stranu velká část
obce zasažená mimořádnou dopravní zátěží „neoficiální“ objízdné trasy. Stejně jako
Vy, i já jsem rád, že je to za námi a doufám že obec nic podobného dlouho nepotká.
Dotčeným děkuji za trpělivost a v rámci možností za pevné nervy.
Věřím, že čtrnáctidenní nepohodlí výměnou za moderní, bezpečný přejezd a za
kus nového chodníku stálo za to. Stavbě přejezdu předcházela demolice drážního
domku a souběžně s těmito pracemi probíhala i oprava obou opěrných zdí potoka,
jejímž investorem byla na rozdíl od obou předchozích akcí Obec Branky. Na tuto
opravu se nám podařilo získat 70% dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Přilehlé
pozemky nejsou obecním majetkem, ale stálo by za to je získat a přidat do centra
obce např. parkovací místa a pěstovanou zeleň.
K mimořádnému stavebnímu ruchu v centru obce přispěla i revitalizace
zámeckého nádvoří zahájená na začátku prázdnin. Většina stavebních prací už je
hotova, zbývá osadit plot, mobiliář a především realizovat sadové úpravy. Hladkému
postupu stavebních prací pomohlo příhodné počasí, díky němuž jsme byli ušetření
blátivých chodníků a cest. Ke krásnému Kříži u kostela, na jehož opravu přispěl
Zlínský kraj přibude díky dotaci Ministerstva zemědělství i opravený Kříž na
hřbitově. V současné se pracuje i na nových půlobloukových oknech, která nahradí
nepůvodní obdélníková okna v prvním patře zámeckého průčelí. Na této investici se
také finančně podílel Zlínský kraj. Jsem rád, že uspěla i naše žádost o dotaci na
revitalizaci zahrady u mateřské školy v přírodním duchu. S jejím výsledkem se však
budeme moci seznámit až v příštím roce. Výčet stavebních prací zakončím
opravenou cestou kolem motokrosové trati, která snad uleví dopravně přetížené
místní komunikaci v Jalovčí. V současné době se dokončuje i rekonstrukce pódia
v parku.
Na lepší časy se blýská i s cyklostezkou Branky – Poličná, konečně se podařilo
dořešit všechny vlastníky pozemků a získat potřebná vyjádření od drážních úřadů.
V nejbližší době připravíme zbývající podklady pro společné územní a stavební
řízení.
Rád bych Vás všechny pozval k akcím, které proběhnou k připomenutí 100.
výročí založení Československé republiky. Ať už k setkání občanů u Masarykova
pomníku v Poličné, lampiónovému průvodu nebo sázení lip v obci.
Na závěr děkuji všem zastupitelům, zaměstnancům, členům komisí, spolků,
Sboru a občanům za práci, kterou vykonali pro Obec a pro své spoluobčany nejen
v tomto volebním období.
Nezapomeňte přijít k volbám, které se konají 5. a 6. října, i Váš hlas
rozhodne o dalším směřování naší obce.

František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 26.9.2018
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Pastorkem.
2. Projednání dopisu občanů Branek – místní části „Hrobiska“
3. Záměr prodeje části pozemku p.č. 1183/1 v k.ú. Branky.

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

Návrhovou komisi: Věra Slámová, Pavla Sedláčková
Program ZO.
Rozpočtové opatření č. 3/2018.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemku p.č. 1124/8
v k.ú. Branky.
5. Směnu části pozemku p.č. 355 dle nového GP p.č. 355/2 o výměře 704 m2 za
pozemek p.č. 1129/1 o výměře 353 m 2 a prodej zbylé části pozemku dle nového
GP p.č. 355 /2 o výměře 351 m2 vše v k.ú. Branky za cenu 150 Kč/m 2 . Tato cena
platí i pro směňovaný pozemek.
6. Prodej části pozemku p.č. 64/3 o výměře 39 m2, prodej části pozemku p.č. 1180/1
o výměře 130 m2 a prodej části pozemku p.č. 1107 o výměře 10 m2 + směnu části
pozemku p.č. 1107 za část pozemku p.č. 1241 o výměře 18 m2 vše v k.ú. Branky
za cenu 50 Kč/m2. Tato cena platí i pro směňovaný pozemek.
7. Prodej pozemku p.č. 1052/13 o výměře 62 m2 v k.ú. Branky za cenu 50 Kč/m2.
8. Finanční dar v hodnotě 1000 Kč pro občanské sdružení Anděl Kelč.
9. Finanční dar v hodnotě 1000 Kč na veřejnou sbírku pro dětskou onkologii Brno

III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Odprodej pozemku p.č. 197/5 v k.ú. Branky.
2. Odprodej pozemku p.č. 217/1, části pozemku p.č. 271/1 a pozemku p.č. 271/6 vše
v k.ú. Branky.

SDH Branky
Letní období je za námi a s ním i zvýšené rizi ko vypuknutí požáru v přírodě. Letošní prázdniny
zasahovala naše jednotka u dvou událostí. První byl
kouř vycházející z motorového prostoru automobilu,
který jel od Valašského Meziříčí a zastavil před restau rací U Staňků. Průzkumem bylo zjištěno, že nedošlo
k hoření,,
a tak po chvíli mohl řidič pokračovat v cestě. Druhý byl
technický zásah – pomoc při odklízení bahna, které po večerní bouřce
přiteklo z polí nad obcí a zaplavilo prostor před restaurací Na Rozcestí. Bylo
provedeno odklizení bahna a opláchnutí zasažených ploch.
Soutěží jsme letos moc neužili, protože byl vydán zákaz odběru vody, a tak
se akce „Kozara“ ani sání z Juhyně z výše uvedeného důvodu nekonaly.
Z kulturních a společenských akcí lze vypíchnout Pivní košt, který se díky
příznivému počasí letos obzvláště povedl. V říjnu se samozřejmě zúčastníme
lampionového průvodu při oslavách výročí založení ČSR.
Závěrem bychom chtěli upozornit spoluobčany, aby si před začínající topnou
sezonou nechali zkontrolovat stav komínů a předešli tak škodám na majetku
a životech. Čistit komíny pro spotřebiče na pevná paliva do 50kW lze
svépomocí, alespoň 3x do roka a je dobré vést si tomto záznam. Kontrolu je
pak třeba nechat provést 1x ročně a to osobou odborně způsobilou, ta potom
vystaví protokol o kontrole.
Jan Petružela, starosta SDH

Kultura
Mimořádný posluchačský zážitek připravil 10.9. v historických kulisách
kostela Neposkvrněného početí Panny Marie braneckým i přespolním posluchačům
hudební soubor Czech Ensemble Baroque pod vedením pana Romana Válka.
Kostelní lodí zazněly v mistrovském podání na historických nástrojích tóny skladeb
starých mistrů, které obecenstvo přenesly do doby Rudolfa II. Veliký dík patří
Kartonáži Švidrnoch za finanční podporu této výjimečné kulturní události.

IV. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Starostovi obce jednat s právníkem o možném prodeji části pozemku p.č. 1183/1
v k.ú. Branky.

Obec Branky děkuje Zlínskému kraji
za poskytnutou finanční dotaci na
realizaci projektu „Revitalizace
zámeckého nádvoří v Brankách“ ve
výši 919 000 Kč.

V neděli 9. září se uskutečnila v zámeckém parku CESTA POHÁDKOVÝM
LESEM.
Za krásného slunného odpoledne na trase čekaly pohádkové bytosti, které se
věnovaly nejmenším účastníkům pohádkového putování. Pohádkové postavičky si
pro děti přichystaly plno úkolů se sladkými dobrotami. Děkujeme panu mlynáři za
zpestření akce projížďkou koňským povozem a taky všem za spolupráci.
Na závěr bych chtěla poděkovat za toto volební období členkám kulturní komise,
zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům, všem spolkům, sponzorům za
podporu, zaměstnancům školy a školky a všem kdo se podílel na kulturních akcích.
Za kulturní komisi Věra Slámová

Sport

Základní škola

Trucktrial
Co to vlastně trucktrial je? Krátce se dá říct, že se jedná o sport, který je o jezdeckém
umění a o tom, jak překonat zdánlivě nepřekonatelné. Na všech závodech se projíždí
abnormálně těžký terén, někdy i uměle vytvořený. Někdo to zvládne a projede, jiný
se ve spoustě vody a bahna takzvaně utopí. Je to sport pro opravdu silné jezdce.
Soutěž probíhá v sedmi kategoriích, kdy každý z vozů je originál.
V naší obci se tomuto sportu již řadu let věnuje Bronislav Ševčík, jako spolujezdce
má Oldřicha Vašuta. Jezdí v upraveném voze Praga V3S.
Tak se podívejte, jak se jim letos dařilo.
LOKALITA
DATUM
UMÍSTĚNÍ
Milovice
7.4.2018
3.místo
Mohelnice
20.5.2018
2.místo
Stráž pod Ralskem
10.6.2018
1.místo
Kunštát
12.8.2018
7. místo
Jihlava
9.9.2018
1.místo

Motocross
Tomáš Pala letošní sezonu odjel v nové třídě MX 2 na motocyklu KAWASAKI 250
čtyřtakt
1.7. 2018 Dalečín MMČR velký mistrák 1. jízda - 8. místo, 2. jízda - pád po startu,
těžký otřes mozku, zlomenina lícní kosti
12.8. 2018 Stříbro MMČR velký mistrák 1. jízda - 17. místo, 2. jízda - 12. místo,
celkově 12 místo
14.4.208 MMČR juniorů 1. jízda - 21. místo, 2. jízda – 6. místo, celkově 12. místo
Závody soutěže SMS MORAVA jezdil v letošní sezoně ve dvou třídách, MX 2
junior a MX open. V těchto závodech Tomáš vždy vyhrál.
MX 2 junior celkově 1. místo, MX OPEN celkově 1. místo ze všech závodů

POZVÁNKY
Memoriál Libora Podmola
V sobotu 27. října v dopoledních hodinách odstartuje již 20. ročník
tradičního motokrosového závodu na trati v Brankách.
Hubertova jízda
Branecká westernová jezdkyně Kateřina Jurajdová Vás zve na sobotu
6. října do Polic na podzimní Hubertovu jízdu.
Začátek akce v 10 hodin u hřiště.
Od 15. 11. do 15.12. proběhne v naší obci již 4. ročník dobročinné sbírky
pro dětskou onkologii v Brně, který vyvrcholí 15.12. Vánočním koncertem
v Loukově.

Přestože nám sluníčko stále ještě ukazuje svou
hřejivou tvář, je tady podzim. Listí se začíná barvit
do zlatavé barvy a příroda se pomalu ukládá
k spánku. Po prázdninách jsme plni síly, abychom
se pustili do nové práce, která nás v letošním roce
čeká. Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019
proběhlo v tělocvičně základní školy. Přivítali jsme
8 prvňáčků, které pasoval pan starosta Mgr. František Svoboda, a kteří poprvé
zasedli jako žáci do školních lavic. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich školních
začátcích, ale také, aby se jim ve škole líbilo a naučili se toho co nejvíce.
Ani o prázdninách jsme ve škole nezaháleli. Finišovaly přípravy pro projekt
„Přírodní zahrada mateřské školy v obci Branky“ a ve škole byly opraveny zdi
poničené vlhkostí. Na základě výsledků kontroly KHS jsme vybudovali ve druhém
patře výlevku s teplou vodou. Poslední týden prázdnin už bylo ve škole živo. Paní
učitelky se připravovaly na nový školní rok, zúčastnily se školení BOZP v ZŠ
Loučka a chystaly pomůcky pro žáky.
V letošním roce budeme ve škole pracovat podle ŠVP „Chci, pokusím se,
dokážu“ a ve školce podle programu „Cesta sovičky Rozárky za poznáním“. Ve
škole se zaměřujeme na čtenářskou gramotnost již několik let, protože ji považujeme
za klíčovou. Je základním kamenem pro budování gramotností v dalších oblastech
lidského života. Jde nám především o to, aby žáci získali nejen dovednosti čtenářské
(umět text přečíst a rozumět mu), ale také dovednost vyhledávat, zpracovávat,
srovnávat informace v daném textu a naučit se text reprodukovat. Proto pravidelně
navštěvujeme nejen obecní a městskou knihovnu, ale čtení se věnujeme také v
projektech „Snídaně s knihou“ a „Čtení se známou osobností“. Velký důraz klademe
také na matematickou gramotnost. Snažíme se, aby si žáci osvojili základní
myšlenkové postupy, porozuměli základním pojmům matematiky, ale také jejich
vzájemným vztahům.
Zájmová činnost v naší škole se už tradičně věnuje sportovním činnostem,
angličtině, výtvarné výchově a logopedii. Nově nabízíme kroužek fotografování a
dramatický. Tak jako v minulých letech i v tomto roce děti absolvují dopravní
výchovu na hřišti ve Valašském Meziříčí. Na podzim a na jaře proběhnou sběrové
akce starého papíru. Ve spolupráci s obcí pokračujeme také ve sběru drobného
elektrozařízení, baterií a použitého kuchyňského oleje.
Pro děti, rodiče a veřejnost chystáme tradičně několik akcí. Tou první bude
„Podzimní slavnost“, na které si vytvoříme výrobky z darů podzimu a dozvíme se
zajímavosti o tom, jak naši přírodu chránit. Oblíbenou zimní akcí je „Vánoční
cinkání“, kterému předchází zpěv koled a rozsvěcování vánočního stromu v obci. Na
jaře se setkáme při „Jarním tvoření“ a určitě se s mnohými rodiči potkáme při
„Vítání občánků“. Širokou veřejnost srdečně zveme nejen na všechny akce školy, o
kterých se dozvíte nejen z našich plakátků, ale také z webových stránek naší školy
www.zsbranky.cz.
Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
První měsíc školního roku 2018/2019 je za námi. Letos naši
školku navštěvuje 22 dětí. 8 dětí půjde k zápisu do 1. třídy. Vzdělávací
práci zajišťují dvě kvalifikované pedagogické pracovnice. Ve třídě
s názvem „Sovičky“ pracují paní učitelky Nikol Perutková a Bc. Pavla
Žurková. S péčí o dvouleté děti, které máme letos čtyři, nám pomáhá
paní učitelka Dagmar Horáková.
Zdravou a pestrou stravu připravují kuchařky Jarmila Vogelová a Věra
Kašíková pod vedením Kristýny Dufkové, vedoucí školního
stravování. O čistotu prostředí se stará uklízečka Adriana Džobáková.
Název naší třídy je zvolen podle třídního vzdělávacího program a jeho
symbolu. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání s názvem „Cesty sovičky Rozárky za
poznáním“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a
do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky.
Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením
povinné školní docházky, budou navštěvovat kroužek „Předškoláček
aneb hrajeme si na školu“. Tento kroužek je 2x týdně během
odpočinku dětí a probíhá formou skupinové práce. Náplní kroužku je
připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich
schopnosti a dovednosti pro úspěšné zvládnutí školní výuky.
V letošním roce se zaměříme hlavně na logopedii a logopedickou
prevenci. Logopedie v naší školce začne od měsíce října pod vedením
paní učitelky Mgr. Petry Dufkové.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme také poznávací,
sportovní a kulturní aktivity. Během školního roku, budeme mít
s dětmi možnost využívat tělocvičnu Základní školy v Brankách pro
pohybové aktivity. V září s dětmi navštívíme akci pořádanou Spolkem
pro obnovu zámeckého parku s názvem Podzim v zámeckém parku.
V říjnu plánujeme pro děti a rodiče Zamykání zahrady a navštíví nás
divadélko Maringotka s pohádkou Zavírání lesa.
Od měsíce listopadu budeme navštěvovat Předplavecký kurz ve
Valašském Meziříčí.
V rámci vzdělávání v naší školce se děti mohou těšit například na
Drakiádu, Halloweenské řádění se školní družinou a podzimní hrátky
v barevné přírodě - výroba dýňových strašidel a Skřítků Podzimníčků.
za kolektiv MŠ Nikol Perutková

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé,
v srpnu začala mistrovská soutěž 2018-2019
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 Lačnovem. 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 v naší třídě není nikdo předem a můžeme hrát
vyrovnané zápasy se všemi kluby. 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.
Dále bych chtěl poděkovat Davidu Hadašovi, Petru Chocholatému a
Michalu Kováčovi za obnovení činnosti našich nejmenších dětí ve fotbalu.
Snahou je a bude jejich aktivity podpořit. Je to samozřejmě práce, kterou
patrně oceníme až po delší době, protože tento problém je v celé republice,
kdy končí oddíly, protože nemají připravené další mládežnické kolektivy.
Závěrem bych poděkoval končícímu zastupitelstvu a pracovníkům
obecního úřadu za velice dobrou podporu a spolupráci při naši činnosti
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Drakiáda 7.10.
Sraz ú∏astníků ve 14:30 před restaurací Na Rozcestí
Obec Branky děkuje Zlínskému kraji
za poskytnutou finanční dotaci na
realizaci projektu „Obnova vnějších
okenních výplní zámku v Brankách“
ve výši 160 000,-Kč.

