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Spolek pro obnovu zámeckého parku
Blíží se konec roku 2018 a s ním spojené bilancování
naší činnosti za uplynulý rok a a plánování akcí s ekologickou
tématikou na období následující.
Na konci září jsme uspořádali v zámeckém parku veřejnou
akci „Podzim v zámeckém parku“. V průběhu odpoledne
mohli přítomní shlédnout filmy v mobilním planetáriu a
Výstavu na stromech, zúčastnit se vyhodnocení kulinářské
soutěže nebo ochutnat zdravé dobroty či mošty, které členové
spolku vlastnoručně vyrobili. V rámci projektu 72 hodin byla také představena nová
stromová stezka v parku.
14.10.2018 se výherci kulinářské soutěže (a další zájemci) podívali do dalších
ekocenter ve Zlínském kraji, která se průběžně snažíme v rámci realizovaného
projektu „Autobus zastavuje - envimísta představuje“ lidem z Branek a okolí ukázat.
Tentokrát jsme se společně vydali na zájezd do ekocentra Veronica v Hostětíně a
do expozice Živá voda v Modré. Výlet se všem moc líbil.
Nyní jsme vyhlásili další soutěž „Proč chováme kozy?“. Jde o výtvarně –
literární soutěž a výherci se na jaře vydají na kozí farmu a do záchranné stanice (více
o soutěži na www.obecbranky.cz).
A co plánujeme v zimě?
Srdečně všechny zveme na náš první SPOLEČENSKÝ PLES, který se bude konat
16.2.2019 od 20 hodin v restauraci U Staňků v Brankách. V první polovině března
plánujeme ZIMNÍ BĚH PARKEM.
Závěrem bych Vám chtěla touto cestou moc poděkovat za celoroční spolupráci,
popřát všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2019 hlavně hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

Kulturní pozvánky:
8.2. Košt slivovice – sál v Mateřské škole Branky
23.2. Dětský karneval – sál restaurace U Staňků
3.2. Vodění medvěda
Restaurace U Staňků Vás srdečně zve na odpolední Štěpánský
tataráček a na Silvestrovskou veselici, která začíná v 16:30 a
pokračuje do 2:00
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,
na úvod svého příspěvku bych se chtěl ještě vrátit k nedávným komunálním
volbám, ve kterých jste svými hlasy rozhodli o výměně jedné třetiny zastupitelů.
Věřím, že noví lidé přinesou nové nápady a zároveň přijmou zodpovědnost, kterou
s sebou funkce zastupitele nese. Osobně bych Vám chtěl za Vaše hlasy srdečně
poděkovat a volební výsledek beru jako odměnu za dosavadní práci a zároveň
důvěru v její zdárné pokračování.
Pokud se ohlédnu za uplynulým rokem, vidím množství práce, které se stihlo
udělat. Nejvíce je to vidět v centru obce, ale musím připomenout i záležitost méně
zřetelnou, a to obnovu obecního lesa po kůrovcové kalamitě, která obec stála a ještě
bude stát milióny korun. V minulosti jsme pěstební práce v lese zvládali vlastními
silami za přispění místních lidí zaměstnaných přes Úřad práce v rámci veřejně
prospěšných prací. Vzhledem k mimořádnému objemu prací a situaci na pracovním
trhu jsme nuceni zalesňování a související činnosti svěřovat firmám, což nám
obnovu lesa prodražuje, ale jiné cesty není.
Během října jsme si připomínali 100. výročí vzniku Československa. Kromě
tradičního lampiónového průvodu v Brankách jsme společně s Oznicí, Jarcovou a
Poličnou zorganizovali setkání občanů u Masarykova pomníku nad Poličnou. I když
nebylo úplně ideální počasí, zúčastnilo se z Branek několik desítek lidí a celková
účast byla kolem dvou set lidí. Myslím si, že by tak mohla vzniknout i nová tradice
setkávání lidí ze „sousedství“. Vydařenou akcí byla i výsadba pamětních lip
v zámeckém parku, které se zúčastnily všechny naše spolky i se školou a obecním
úřadem. Doufám, že nové stromy krásně porostou a za sto let si u nich naši potomci
vzpomenou na dnešní dobu.
V tomto období nezůstáváme jen u bilancování, ale připravujeme i projekty na
další rok. Ve schváleném rozpočtu patří k největším investicím obnova obecních
lesů, oprava místní komunikace k vlakovému nádraží, stavba cyklostezky Branky –
Poličná, parkoviště u základní školy, oprava fasády obecní budovy čp. 18, menší
opravy v zámecké budově a konečně i oprava márnice na hřbitově. Další investiční
akce budou záviset na získání dotací.
Na závěr Vám jménem svým i jménem celého Obecního řadu přeju krásné
prožití vánočních svátků a do roku 2019 hodně zdraví, štěstí, úspěchů a životní
pohody.
František Svoboda

Poplatky
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet
č. 4622851/0100
Stočné 630,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, do 31.3.
Komunální odpad 420,-Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné, do 31.5.
Poplatek za psa 100,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, do 31.3.
Za každého dalšího psa 150,-Kč.

Obecní úřad
USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 17.12.2018
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO.
2. Nabídku na zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím firmy DRFG.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, Oldřiška Matějičná
2. Program ZO v navrženém znění.
3. Starostu obce Mgr. Františka Svobodu jako určeného zastupitele pro spolupráci
s pořizovatelem Územního plánu obce Branky.
4. V souladu s ustanovením § 56 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., prodloužení
lhůty, která je považována za průtahy při pořizování změny územního plánu na 3
roky.
5. Rozpočtové opatření č. 4/2018 dle předloženého návrhu.
6. Navýšení navržených odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s platností
od 1.1.2019.
7. Rozpočet na r. 2019 včetně SF, FRB a FRR takto:
třída 1 Daňové příjmy: 13.769.000,-Kč třída 2 Nedaňové příjmy: 2.835.000,-Kč
třída 3 Kapitálové příjmy: 0,- Kč
třída 4 Přijaté transfery: 276.000,-Kč
Příjmy celkem: 16.880.000,-Kč
třída 5 Běžné výdaje: 18.950.000,-Kč třída 6 Kapitálové výdaje: 5.230.000,-Kč
Výdaje celkem: 24.180.000,-Kč
Financování:
7.300.000,-Kč
Z toho neinvestiční příspěvek pro ZŠ a MŠ Branky , přísp. org. ve výši
1.800.000,- Kč a neinvestiční příspěvek pro TJ Sokol Branky ,z.s. ve výši
85.000,- Kč.
8. Pověření rady obce k případné dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2018.
9. „Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko“ dle předloženého návrhu.
10.„Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko pro rok 2019“ dle předloženého návrhu.
11. Mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2019 ve výši
98 400 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 984 obyvatel dle ČSÚ ke dni 1.1.2018).
12. Podání žádostí o dotace na opravu mostku u firmy ProfiKlima, na opravu
komunikace u vlakového nádraží a na vybudování dětského hřiště v parku.

SDH Branky
V pátek 12. října se zúčastnilo výjezdové druž stvo odborné přípravy na výletišti v Kunovicích.
Téma bylo rozdělení, druhy a použití hasících přístrojů.
Následovala praktická zkouška hašení připravenými
vodními a práškovými RHP.
24. října jsme, jako i jiné spolky v naší obci, zasadili do
aleje v zámeckém parku pamětní lípu ke 100. výročí
vzniku ČSR.
28. října jsme nechyběli na lampiónovém průvodu při příležitosti oslav 100.
výročí vzniku samostatného Československa, který byl završen ohňostrojem.
30. listopadu se delegace našeho sboru zúčastnila slavnostního předání
nového dopravního automobilu do JSDHO Loučka. Přejeme, aby nová
technika spolehlivě sloužila.
V říjnových komunálních volbách byli zvoleni do obecního zastupitelstva
dva naši kandidáti a to Petr Menšík a Jiří Dufek. Opět tak máme možnost
podílet se na směřování naší obce a řešit hasičské záležitosti přímo ve vedení
obce skrze tyto dva zastupitele.
8. prosince proběhla volba starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
za zesnulého bratra Ing. Karla Richtera. Novým starostou byl zvolen bratr
Jan Slámečka, dalšími kandidáty byli Jaroslav Salivar a Milan Spilka.
Závěrem přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a
vše nejlepší do nového roku.

Kultura
V neděli 7. října se konala tradiční Drakiáda. I přes horší povětrnostní
podmínky soutěžící dráčci poletovali nad fotbalovým hřištěm a děti dostaly sladkou
odměnu a vítězové věcné ceny.
Dne 28.10. se v budově mateřské školy uskutečnilo Podzimní hodování se
soutěží o nejlepší mrkvový dezert. Soutěžních vzorků se sešlo deset. Nechyběl ani
prodej různého zboží a tvořivá dílnička v celém areálu školky, kterou připravily paní
učitelky a občerstvení, o které se postaraly členky ČSŽ.
První adventní neděli sál mateřské školky provoněl svařeným vínem, prodejem
výrobků s vánoční tématikou a výstavou ,,Vánoce našich babiček‘‘. Děti měly
možnost zdobení perníčků, jablíček a krabiček ve vánoční dílničce. Při rozsvícení
vánočního stromečku byla ohňová show a zaznělo krásné pásmo koled a básní
v podání dětí ZŠ a MŠ. Jako tečku za celou akcí rozzářil nebe ohňostroj.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří pomáhali při kulturních akcích,
sponzorům a zároveň popřát krásné vánoční svátky, pevné zdraví a elán do roku
2019.
Za kulturní komisi Věra Slámová

Český svaz žen
Rok se s rokem sešel a jsme opět u hodnocení toho, co se v letošním roce
podařilo uskutečnit v ZO ČSŽ .
Nový rok zahajujeme vždy výroční členskou schůzí. Při oslavě mezinárodního
dne žen popřejeme kytičkou jubilantkám ke kulatým narozeninám.
Vzhledem k tomu, že je ve svazu málo členek, spolupracujeme při akcích
s ostatními složkami v obci.
S kulturní komisí pořádáme každoročně velikonoční a vánoční jarmark.
Také při podzimním tvoření prodáváme občerstvení a zúčastňujeme se soutěže o
nejlepší moučník.
Pomáháme při pořádání akce „Setkání se seniory“.
Každý rok v květnu prodáváme kytičky na podporu prevence rakoviny.
V rámci výzvy „Ukliďme Česko“ jsme se Spolkem pro obnovu zámeckého
parku obešli část obce a nasbíraly jsme 5 pytlů odpadků.
S rokem se rozloučíme 28.12.2018 setkáním členek u rozsvícených svíček,
vánočního cukroví a dobrého svařáku.
Na závěr všem přeji krásné Vánoce a nový rok prožitý ve zdraví, pohodě a lásce.
Za všechny členky Marie Kunetková

Sbor pro občanské záležitosti
Co všechno dělaly členky SPOZ při OÚ v Brankách za uplynulé období? Práce
Sboru je náročná na čas. Členky navštěvují naše jubilanty, kterým předají dárkový
balíček a pamětní list. Také si popovídají o dění v obci, obzvlášť s těmi nejstaršími
občany. Každoročně navštívíme 30 – 36 jubilantů. Dále členky připravují vítání
nových občánků za účasti dětí z MŠ nebo ZŠ. Noví občánci dostanou dárek od
obecního úřadu, pamětní knížku a maminka květinu. Dále připravujeme „Setkání
seniorů“. Je to hezky strávené odpoledne s programem, pohoštěním a hudbou. Dále
děláme návštěvy v domově důchodců ve Val. Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm,
kde žijí naši občané. Také pro ně máme připraveny balíčky. Důchodci jsou mile
překvapeni, že na ně Obec nezapomněla. Členky Sboru se zapojují i do dalších akcí,
které se v obci pořádají.
Chtěla bych poděkovat členkám za práci v komisi, kterou dobře vykonávají a všem
spoluobčanům přeji pohodové vánoční svátky.

Honební společenstvo
Starosta HS svolává Valnou hromadu členů HS Branky – Poličná – Juřinka
na pátek 1.2. 2019 do Mateřské školy v Brankách.
Začátek je stanoven na 18:00 hodin.

Štěpánský turnaj v bleskové hře šachu
Všechny příznivce zveme na tradiční 46. ročník Štěpánského turnaje
v bleskové hře šachu dne 26. 12. 2018 pořádaného v mateřské školce.

Základní škola
Do Štědrého dne zbývá jenom týden. Děti se těší na
nejkrásnější svátky v roce, a protože se blíží konec
roku 2018, můžeme bilancovat.
Podzimní měsíce byly ve znamení spojení
s přírodou. Nasbírali jsme hromadu kaštanů i žaludů
a pravidelně jsme prozkoumávali přírodu kolem
školy. Ve spolupráci s obcí jsme připravili podzimní
tvořivé dílny, kde jsme si vyrobili skřítka „Podzimníčka“, ježka z brambor i papíru a
strašáka do zelí. Navštívili nás myslivci s loveckými psy a vyprávěli nám
o mysliveckých zvycích a obyčejích. Dozvěděli jsme se překvapivé informace o
historii myslivosti i volně žijící zvěři. Děti si prohlédly dravce a seznámily se
s mnoha praktickými ukázkami nejen ze sokolnictví, lovectví, lovecké kynologie, ale
také lovecké hudby. Společně s našimi odbornými partnery přibližujeme dětem
myslivecké tradice, poukazujeme na význam ochrany přírody a vliv člověka na
krajinu, ve které žije. A protože nás ochrana přírody zajímá, nasbírali jsme 2920 kg
starého papíru, sbíráme tonery, drobné elektro i použitý kuchyňský olej. Děkujeme
všem, kteří nás v těchto aktivitách podporují.
Listopad byl pro nás měsícem sportu. Pokračovali jsme v kurzu bruslení na
sportovním stadionu ve Valašském Meziříčí. Další lekce bruslení proběhnou v únoru
a březnu. O týden později jsme zmrzlou vodu vyměnili za bazén a společně
s mateřskou školkou se začali zdokonalovat v plavání.
V posledním listopadovém týdnu nás zaskočila pořádná zima. Čertovským
vystoupením jsme se trochu zahřáli a besídkou s tvořivými dílnami jsme se vánočně
naladili. Dětem dala vánoční výzdoba školy pořádně zabrat. Stromečky a vločky ve
třídách, na chodbách a vánočně vyzdobená tělocvična dělaly rodičům i ostatní
veřejnosti jenom radost a doplnily vánoční atmosféru ve škole. Děkuji dětem, kterým
se vystoupení na vánoční besídce opravdu povedlo, rodičům, kteří pomáhali
s přípravou oblečení pro vystoupení, děkuji kartonážce pana Švidrnocha za
materiální podporu a v neposlední řadě i učitelům, bez kterých by nebyla ani
besídka, ale také by nemohly vzniknout tvořivé dílny.
Poděkování patří Všem, kteří se podílí na výchově a vzdělávání dětí, pedagogickým i
nepedagogickým pracovníkům, rodičům, firmám i obci Branky. Přeji Vám, abyste
letošní Vánoce strávili v kruhu rodiny, se svými nejbližšími, a aby se v roce 2019
naplnily Vaše nejtajnější sny a přání.
Na závěr mám pro všechny pekaře a pekařky vynikající vánoční recept, na
který potřebujete tyto přísady: 1 kg lásky, 80 dkg štěstíčka, 20 dkg pusinek, 20 dkg
rodinné pohody, 10 dkg porozumění, 2 lžičky pomazlení, 2 pohlazení, špetka
zlobení, dle chuti trpělivosti a hodně zdraví. Vše dobře promíchejte, upečte a po
částech ujídejte. Dobrou chuť a šťastné Vánoce za celý kolektiv zaměstnanců ZŠ a
MŠ Branky Vám přeje
Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Vánoce jsou přede dveřmi a my se snažíme prožít ty předvánoční dny s dětmi
v mateřské škole co nejradostněji. V neděli 2. prosince jsme společně s dětmi ze
Základní školy rozsvítili vánoční stromeček, který nyní tvoří krásnou dominantu
obce.
V mateřské škole si připomínáme tradice a zvyky, které se váží
k tajemnému předvánočnímu období. V úterý 5. prosince přišel do školky Mikuláš se
svou družinou a nadílkou. Za básničku nebo písničku dostávaly děti od andílka i
čerta odměnu. Chtěla bych poděkovat mamince, která se role Mikuláše skvěle
zhostila. Již od poloviny listopadu jezdíme na předplavecký kurz do Valašského
Meziříčí. Plavat děti jezdí každý čtvrtek i v tomto adventním období. Děti jsou
„vodníčci“ a seznamování s vodou a dovádění v ní si užívají.
V pátek 7. prosince se děti fotografovaly. Fotografie mají vánoční tématiku, a tak
určitě udělají radost formou dárku. V pondělí 10. 12. jsme společně s dětmi
vykrajovali a na druhý den zdobili perníčky. Odpoledne 12. prosince jsme pozvali do
MŠ rodiče, aby na chvíli zapomněli na předvánoční shon a prožili si s námi chvilku
té kouzelné vánoční atmosféry u pohádky Jak Nebavína chtěla zkazit Vánoce, kterou
pro ně děti nacvičily. Pohádka se podařila a děti byly obdarovány potleskem.
Po vystoupení předaly rodičům vánoční přání, které pro ně ve školce vyráběly.
A samozřejmě nemohla chybět ochutnávka perníčků.
13. prosince jsme se v odpoledních hodinách potkali na Vánočním cinkání
v Základní škole, kde si rodiče s dětmi vyrobili drobné ozdoby a dárečky s vánoční
tématikou. V sobotu 15. 12. naše děti přivítají malé branecké občánky a potěší je
krátkým programem básniček a písniček.
Dny zbývající do Vánoc, na které se děti moc těší, počítáme na adventním kalendáři.
Těšení si zpříjemňujeme písničkami, zpíváním a posloucháním koled a pohádkových
příběhů.
Ve středu 19. prosince budeme společně očekávat příchod Ježíška v MŠ.
V pátek 21. prosince se v tomto roce setkáme naposledy. Pak už přijdou ty
očekávané Vánoce, které jsou pro děti tím největším svátkem.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům a příznivcům školky za podporu a
skvělou spolupráci při společných akcích. Děkuji a nashledanou v příštím roce.
Spokojené Vánoce, hodně štěstí, zdraví, pěkných dnů, úsměvů na tváři
a splněných přání v roce 2019
Vám přeje celý kolektiv Mateřské školy Branky
za kolektiv MŠ Nikol Perutková
____________________________________________________________________

Motosport
V sobotu 27. 10. se na branecké motokrosové trati konal 20. ročník
Memoriálu Libora Podmola. V enduru dvojic ve třídě junior dosáhl skvělého
úspěchu branecký motokrosař Tomáš Pala, který vybojoval první místo.

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé a fandové sportu v naší obci.
Dovolte mi zhodnotit naši činnost a sportovní výsledky na
konci roku. 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 povedl, že jsme to ani
sami nečekali. Přišly posily, nový trenér, zlepšil se herní projev, stmelil se i kolektiv.
Samozřejmě, ne všechno se podařilo, někdy naši fotbalisti hráli opět
„Jánošíkovský fotbal“, bohatým jsme brali a chudým rozdávali body. Touto cestou
chci poděkovat novým posilám, trenéru Kocmanovi a celému realizačnímu týmu.
Chci všem našim fandům poděkovat za to, že nás nezatratili po nedobrých
výsledcích v minulé sezoně a přišli na zápasy a pěkným gestem bylo rozloučení
s podzimem od našeho Fans klubu, ještě jednou díky naši fandové.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte touto cestou poděkovat našim bývalým fotbalistům a funkcionářům Davidu
Hadašovi, Petru Chocholatému a Michalu Kováčovi, kteří již druhým rokem
obnovují činnost mládežnického fotbalu. Je to a v budoucnosti bude cesta náročná,
která bude vyžadovat hodně obětí v podobě volného času a zároveň podporu všech
rodičů dětí, které budou jednou hrát fotbal v soutěžích okresního fotbalového svazu
Vsetín. Velké uznání a poděkování patří také všem, kteří rozhodili sítě v našem okolí
a podařilo se jim zajistit sponzorské finanční dary na činnost našich žáků od firem
ROBE, CABOT, HERMAN topení. Zvláštní poděkování patří Ing. Josefu Zajícovi,
který má lví podíl na získání finančních darů.
Dále poděkování patří všem, kteří se podíleli na akcích v rámci slavnostního
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, panu Luboši Chromčákovi, , paní Žůrkové a dále všem, kteří nás
finančně a materiálně podpořili při pořádání akcí.
Přeji všem našim příznivcům klidné prožití vánočních a novoročních svátků, hodně
zdraví a štěstí v novém roce 2019.
Anton Pastorek, předseda TJ Sokol Branky
Vánoční fotbálek
Fotbalisté tradičně pořádají malé přátelské posezení a kopnutí si na hřišti,
pokud to rozmary počasí naší přírody dovolí, dne 26. 12. 2018 v deset hodin na
hřišti TJ Sokol Branky.

