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Slovo starosty
Vážení občané,
jak jste už mohli na první pohled zjistit, mění se po dlouhé době podoba braneckého
Zpravodaje. Po charakteristických obrázcích pana Jindřicha Oleše a pana Miloslava
Havrana, kterým bych chtěl poděkovat za dosavadní spolupráci, budou Zpravodaj na
titulní straně prezentovat fotografie z naší obce. Zpravodaj je celobarevný a já věřím, že
se Vám bude nový formát líbit.
Zimní období je za námi a i přes letošní bohatší sněhovou nadílku jsme díky
dostatečnému počtu pracovníků a techniky zimní údržbu většinou zvládli. Kromě úklidu
sněhu věnovali obecní zaměstnanci za příhodného počasí hodně času likvidaci starých
oplocenek, údržbě venkovního mobiliáře, úklidu veřejných prostranství a přípravě paliva
pro novou kotelnu v mateřské škole. Pro tento účel jsme zakoupili novou štípačku.
V letošním roce bychom opět chtěli přispět ke zvelebování naší obce. Z loňského
roku zbývá dořešit závady na zámeckém nádvoří a instalovat zbývající mobiliář.
Vzhledem k horšímu počasí už jsme nestihli „zkulturnit“ místa dotčená demolicí
drážního domku a opravou břehů potoka. Bohužel se jedná o pozemky ve státním držení,
a tak se nedá předpokládat, že by na nich ze strany majitele probíhala nějaká přehnaná
péče. O jejich převod už Obec požádala, doufám, že nám bude v brzké době vyhověno.
Zatím máme v plánu kvůli snazší údržbě jen srovnat jejich povrch a zatravnit je, popř.
vysadit okrasné keře.
Z naplánovaných prací na letošní rok bude zásadní záležitostí oprava fasády
obecního domu čp. 18 – starého kina. Kromě toho, že se jedná o jednu z nejstarších
nemovitostí, k jejímu špatnému stavu přispěly různé přístavby, střídání zdících
materiálů, poškozované svody, okapy a značné pozdvihnutí kolem vedoucí komunikace.
Před necelými patnácti lety bylo provedeno odvlhčení objektu a poslední nepříliš
povedená oprava fasády. V současnosti se budova temperuje a jejímu vysušování
napomáhají i dva přístroje pracující na principu elektroosmózy.
Obec má v plánu opravit i komunikaci vedoucí od železničního přejezdu k vlakovému
nádraží a starou místní komunikaci – zkratku na Drahy. Společně s Poličnou se nám
podařilo ke zdárnému konci dotáhnout jednání s vlastníky pozemků pod chystanou
cyklostezkou, projektová dokumentace je hotová a připravená k podání ke společnému
územnímu a stavebnímu řízení. V průběhu úvodních měsíců letošního roku byly
zpracovány a podány žádosti o dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu
márnice a výstavbu přírodního dětského hřiště u letního amfiteátru. Krajský úřad
Zlínského kraje obdržel naši žádost o dotaci na opravu oken v přízemí zámku.
Začneme připravovat oslavy 750. výročí první doložené písemné zmínky o Brankách.

Krásné Velikonoce a příjemné prožití jarních dnů přeje
František Svoboda

Usnesení
4. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 27.3. 2019
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO.
2. Informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2018.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program ZO v navrženém znění.
3. Starostu Mgr. Františka Svobodu jako delegáta obce Branky na řádnou valnou
hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. a místostarostu pana Antona Pastorka
jako jeho zástupce.
4. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky
č. 3/2019 mezi Obcí Branky jako poskytovatelem dotace ve výši 85 000 Kč a
Tělovýchovnou jednotou Sokol Branky, z.s. jako příjemce dotace.
5. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,§ 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku obce
Branky sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2018.
6. Odměnu pro členku Výboru kulturního a členky Výboru Sboru pro občanské
záležitosti splatnou k 30.11. daného roku.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu.
8. Prodej části pozemku p.č. 1183/1 o výměře 97 m2 v k.ú. Branky panu Danielu
Cahlíkovi za cenu 50 Kč/m2.

V úterý 16. dubna se od 15 do 18 hodin koná v sále bývalého kina (čp 18 )
sbírka textilu a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov.
Přinést můžete veškeré letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
záclony, vatované a péřové přikrývky, polštáře, deky, nepoškozenou obuv,
kabelky, batohy, hračky, menší elektrospotřebiče, knihy, časopisy, apod.
Nenoste ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, nábytek, znečištěný a
vlhký textil.
Ve dnech 24. a 25. května se uskuteční volby do Evropského parlamentu, námi
volby přehlížené a opomíjené, ale důležitější než se zdá. Vždyť i odpůrci
„Bruselu“ tvrdí, že náš národní parlament z větší části jen odkývává zákony,
které odtud přicházejí. A tak určitě stojí za to se těchto voleb zúčastnit, ať už je
Váš názor na fungování Evropské unie jakýkoli.

Základní škola
Jaro dělá pokusy
Jaro mám moc ráda. Neznám nic hezčího, než záplavu slunečních paprsků, které
po zimě tancují nad trávníky. A tak si dnes od rána zpívám písničku Zdeňka Svěráka:
Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy,
dříve než se vlády chopí….vystrkuje periskopy.
Než se jaro osmělí, vystrkuje podběly,
ty mu asi dolů hlásí….čerstvé zprávy o počasí…
Od ledna jsme ve škole odvedli kus dobré práce. Zakončili jsme 10 lekcí
základní plavecké výuky pro žáky ZŠ a 10 lekcí předplavecké a zdokonalovací plavecké
výuky pro děti z MŠ. Předškoláci s námi prožili dobrodružství na planetě Tralala,
kterého se zúčastnili také rodiče dětí.
V knihovně ve
Valašském Meziříčí
byli naši prvňáčci
pasováni na Rytíře
čtenářského řádu a
před králem
Knihoslavem I. slíbili,
že budou knížky
opatrovat jako
nejvzácnější poklady,
budou se k nim chovat
opatrně a s úctou.
Únor byl ve znamení
hvězd. Druhý, třetí,
čtvrtý a pátý ročník si
procvičil své znalosti
o planetách na
Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Nezapomněli jsme ani na sv. Valentýna. Žáci si
vyzkoušeli projektovou výuku, při které procházeli různými stanovišti – výtvarnými,
pohybovými, logickými i vědomostními. Skládali puzzle „Srdce“, doplňovali texty,
luštili za pomoci Morseovy abecedy, zjišťovali informace na PC a skládali milostné
básně. Na závěr si žáci doplnili informace o svatém Valentýnovi a vyrobili přání.

V průběhu tohoto měsíce probíhal kurz bruslení. Žáci se učili základní i
složitější techniky, trénovali koordinační a balanční cvičení, které je velice
důležité pro bruslení. Vše probíhalo zábavnou formou. Letošní kurz bruslení
skončil 22. března.
Již tradičně jsme uspořádali soutěž ve šplhu na tyči. Mezi mladšími žáky
(1. – 2. ročník) se prosadili Nikolas Džobák, Zuzka Špůrková a Sofie Gáborová.
Ze starších žáků (3., 4., 5. ročník) exceloval Ondra Džobák, Miroslav
Pala a Richard Bartoš.
Březen nám ve škole vykouzlil první sněženky. S přicházejícím jarem
jsme se pustili do jarní výzdoby školy. 13. března se uskutečnilo školní kolo
recitační soutěže, ze kterého postoupilo 5 dětí do městské soutěže „Krásenský
zvoneček“. Všem žákům přejeme v soutěži pevné nervy, aby se jim podařilo
získat ocenění.
21. března k nám již tradičně přijeli hasiči. V jednotlivých tematických
blocích se žáci formou her a praktických ukázek seznámili s výstrojí a výzbrojí
hasičů. Dozvěděli se jak používat telefonní linky tísňového volání, naučili se, jak
správně nahlásit požár na tísňová čísla 150 a 112 a co dělat, když na kamarádovi
hoří oblečení nebo jaké jsou základní zásady první pomoci. Abychom propojili
teoretickou a praktickou část, zapojili jsme se do hasičské soutěže s názvem
„Požární ochrana očima dětí“. Žáci 4. a 5. ročníku se v rámci Světového dne vody
zapojili do celosvětové výtvarné soutěže "Water for All – Voda pro všechny",
kterou vyhlásilo Ministerstvo zemědělství a do soutěže s dopravní tematikou
„Nakresli rallye“, kterou vyhlásila Komise BESIP a organizátoři Valašské rallye.
Účastníme se také mezinárodní soutěže „Matematický klokan“, v kategorii
Cvrček (2. – 3. ročník) a Klokánek (4. – 5. ročník).
Blíží se duben a s ním i zápisy do základních škol. Pohádkový zápis do
1. ročníku ZŠ a MŠ Branky proběhne v budově školy ve čtvrtek 11. dubna, od
13.00 do 17.00 hod. Zveme všechny zájemce a těšíme se na budoucí školáčky!
Přeji Vám hodně jarního sluníčka. Načerpejte energii z přírody – najděte
sedmikrásku, hnízdo, kvetoucí strom, dotkněte se kůry stromu, trávy, kočičí srsti,
tulipánu, poslouchejte zpěv ptáků, tekoucí vodu, bzukot včel, mňoukání koťat….
Krásné jarní dny Vám přeje Mgr. Lenka Kajabová
--------------------------------------------------------------------------------------V neděli 7. dubna pořádá kulturní komise obce Branky od 1330 Velikonoční
jarmark v sále místní mateřské školy. Srdečně zveme!

Mateřská škola
Tentokrát bychom Vás chtěli 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 děti absolvovaly Předplavecký kurz ve Valašském Meziříčí. Úkolem
tohoto předplaveckého kurzu je formou hry naučit děti nebát se vody, orientaci ve vodě,
ponořit si obličej, foukání do vody, dýchání a to vše patří průpravným činnostem a
základům plavání. K výuce neodmyslitelně patří bezpečnostní a zároveň zábavné
pomůcky, které plavecká škola obnovuje a stále přichází s novými nápady jak výuku
zpestřit. Na závěr kurzu děti dostaly za své snažení MOKRÉ VYSVĚDČENÍ.
Také za námi do školky jezdí každý měsíc divadélka. Svými pohádkami vždy děti
zaujmou a často je zapojují i do příběhu, takže děti nejsou pouze diváky, ale i herci .
V únoru proběhl v dopoledních hodinách ve školce Karneval. Děti přicházely v krásných
maskách a čekalo je dopoledne plné her a tance.
23. 3. 2019 se konal již čtvrtý ples pro rodiče a děti. „Mašličkový ples“ probíhal
v prostorách společenské místnosti naší MŠ. Ples byl zahájen tanečním vystoupením dětí.
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. Na tyto svátky jara se děti moc těší. Společně
připravujeme velikonoční výzdobu, malujeme a zdobíme vajíčka, pečeme velikonočního
beránka, pleteme pomlázky. Děti se také se svými výtvory zúčastní Velikonočního
jarmarku, který je letos spojen i s velikonočním tvořením a bude se konat 7. 4. 2019.
V pátek 29. 3. 2019 vystoupí naše děti na Setkání seniorů. Svým krátkým programem
zpříjemní seniorům jejich 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.
V měsíci květnu nás čeká Zápis do MŠ společně se Dnem otevřených dveří. A nesmím
zapomenout na besídku pro maminky.
Na naší školní zahradě už pomalu začala rekonstrukce. Proto se letos neuskuteční některé
akce např. Odemykání zahrady. Doufáme, že se rekonstrukce zdaří a děti budou moct
zahradu využívat i v jiném rozměru (např. pěstování rostlin, sběr ovoce atd.). Také se
snad dočkáme lepšího zabezpečení zahrady, abychom zde již nemuseli nacházet různé
láhve od alkoholických nápojů či krabičky od cigaret.

----------------------------------------------------------------------------------------------Během Tříkrálové sbírky se díky Vaší laskavosti a píli malých koledníků a
jejich doprovodu vybralo v naší obci celkem 23 107,-Kč.
----------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BRANKY
pro školní rok 2019/2020
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
•
bude probíhat v pátek 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. 2019
•
děti budou přijímány na základě stanovených kritérií
•
rodiče s dětmi i široká veřejnost mají možnost prohlédnout si prostředí
školky a seznámit se se Školním vzdělávacím programem
Na závěr Vám za celý kolektiv MŠ chci popřát hodně jarního sluníčka,
radostné nálady a Veselé Velikonoce
Nikol Perutková

Kultura
Košt slivovice
Do braneckého koštu se shromáždilo 23 vzorků z modrých plodů a 13 vzorků z ostatního
ovoce. I letos ve zdánlivě mužském oboru výrazně zabodovaly ženy. Vítězný vzorek
trnkové slivovice přinesl Michal Kováč, na druhém místě se umístil Radek Plesník a
třetím nejchutnějším vzorkem se pochlubila Kamila Michlíková. V kategorii destilátů
vypálených z ostatních druhů ovoce nejvíce potěšil chuťové buňky porotců vzorek
dodaný Davidem Zmudou, pomyslné stříbro a bronz braly Veronika Šťastná a Dagmar
Horáková.
Dobrou zprávou ovšem je, že naši lidé jsou skutečně šikovní a dokáží vypálit výbornou
pálenku prakticky z jakéhokoliv ovoce, o čemž jste se mohli přesvědčit i Vy sami. Letošní
vzorky byly podle porotců spíše lepší kvality, a většina návštěvníků sama potvrdila, že
narazit na “špatnou slivovici” bylo docela umění.
Děkujeme tímto všem soutěžícím, kteří se s námi podělili o své tekuté bohatství. Věříme,
že i letošní rok nám přinese pořádnou úrodu ovoce, ze které půjdou vypálit vynikající
vzorky tradičního valašského moku. Těšíme se, že se příští rok opět setkáme při tradiční
„koštovačce“ s rekordním množstvím vzorků při jubilejním 10. ročníku Koštu slivovice.

Dětský karneval
V sobotu 23.2. se v restauraci U Staňků úderem druhé hodiny odpoledne začali
scházet první karnevaloví návštěvníci. Děti nejrůznějšího věku v hezkých
maskách se v to odpoledne jistě dobře pobavily. O dobrou zábavu měli postaráno
i rodiče, kteří své děti doprovázeli. Vtipný a bohatý program s řadou soutěží
zúčastněným maskám připravili klauni. Karneval vrcholil vyhlášením nejlepších
masek a nechyběla ani oblíbená tombola a sladká odměna. Závěrem bych chtěla
poděkovat všem sponzorům a velký dík patří samozřejmě všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách.
Rozzářené dětské oči jsou vlastně tou největší odměnou, pro kterou to rádi všichni
děláme.
Vodění medvěda
V sobotu 2. března prošel za zpěvu a tance Brankami průvod masek
s medvědem, kterého vedl na řetězu medvědář. Leckterá hospodyně si s
medvědem zatančila a průvod pohostila čerstvou smaženou koblihou nebo
štamprlkou slivovice. Děkujeme občanům za pohostinnost a za pomoc při
uchování této tradice.
Za kulturní komisi Věra Slámová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Přes zimní období jsme pro veřejnost z Branek a okolí
uspořádali literárně - výtvarnou soutěž „Proč chováme kozy?“
Do této poslední soutěže o volné vstupenky na zájezdy v rámci
projektu „Autobus zastavuje – envimísta představuje“ se sešlo celkem 42
hezkých prací (výtvarná část – 36 prací z celkem 10 škol, literární část – 6 prací
od dospělé veřejnosti). Výherci pojedou 28.4.2019 na exkurze do Kozí farmy
Zerlina v Rožnově pod Radhoštěm a do Záchranné stanice v Bartošovicích.

Nyní jsme vyhlásili novou výtvarnou soutěž pro děti z MŠ a ZŠ „Pták roku 2019“.
Úkolem soutěžících je zjistit a nakreslit ptáčka, kterého ornitologové zvolili
v únoru „ptákem roku“.
V pátek 5. 4.2019 od 15 hodin se uskuteční dobrovolnická akce „Ukliďme
svět – ukliďme Česko“.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na „Závod v běhu parkem“, který se za
příznivého počasí uskuteční v pátek 12.4.2019 (registrace: 15.00 – 15.30 h před
zámkem v Brankách). Více informací o plánovaných akcích na
www.obecbranky.cz . Budeme rádi, když se zúčastníte!!!
za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

Pár slov k odpadům
V loňském roce se z naší obce odvezlo celkem 182,68 t komunálního odpadu
(185,31t – 2017) a 20,21t bioodpadu (18,05t – 2017). V tomto množství není
započítán velkoobjemový odpad sesbíraný při hromadném jarním a podzimním
sběru ani ten odvezený jednotlivými občany do sběrného dvora. Zároveň se
podařilo vytřídit 9 190kg papíru, 17 880kg plastů, 10 430kg skla, 2 530kg kovů
a 110kg nápojových kartónů.
V porovnání s předchozím rokem o 3 800kg papíru méně, o 650 kg skla více,
o 1 240kg plastů více a o 10kg nápojových kartónů více.
Díky zapojení obce do systému EKOKOM nám byla za třídění vrácena
dosud nejvyšší částka – 141 165,- Kč, která nám pomohla konečný výsledek
hospodaření s odpady vylepšit.
Dá se říci, že množství odvezeného komunálního odpadu se drží na zhruba
stejné úrovni už několik let, zatímco podíl vytříděných složek zvolna stoupá. To
je jistě dobře, ale ve srovnání s nejlepšími „třídiči“ pořád výrazně zaostáváme.
Vzhledem k tomu, že nová odpadová vyhláška se skládkováním komunálního
odpadu téměř nepočítá, máme v jeho produkci a třídění nemalé rezervy. Nejlepší,
ale zároveň nejtěžší cestou je vzniku odpadu předcházet a už při pořizování
nákupu přemýšlet nad tím, jestli obal není objemnější než samotný výrobek. Že
se dá třídit lépe, dokládají obce, kde začali odpad každé domácnosti vážit. Systém
nakládání s odpady se tím sice prodraží, ale ve chvíli, kdy stát razantně zvedne
skládkovací poplatky to bude jedna z mála cest jak adresně ušetřit. Využívejme
více i kompostéry, kde kromě klasického bioodpadu (tráva, listí) může skončit i
většina bioodpadu z kuchyně. Navíc, v kompostéru tleje bioodpad zdarma, za
vývoz hnědých popelnic platíme.
František Svoboda
Zaměstnanci Skládky Bystřice pod Hostýnem děkují za pochopení,
že vzhledem ke státnímu svátku 8. května nám odvezou komunální
odpad už o den dříve v úterý 7. května.

---------------------------------------------------------------------------------------Tradici Zeleného čtvrtku připomíná restaurace U Staňků
zeleným pivním speciálem a lahůdkovou omeletou
se špenátem. Ať už patříte mezi zastánce tradic
nebo ne, všichni jste na 18. dubna srdečně zváni.

Na podzim oslavil kroužek Žonglík své páté narozeniny a pro
pokročilé „žonglíky“ (Jak tedy přezdívám dětem, které tento
kroužek navštěvují) to znamenalo velikou změnu. Kromě tzv.
Denního a světelného Žonglování si poprvé vyzkoušely
žonglování s ohněm! Někteří se trochu báli ale nakonec všichni
překonali svůj strach a vyzkoušeli si „Točit s ohněm“ na vlastní kůži.
Před Vánocemi se konalo již tradiční rozsvěcování stromečku, a při
této příležitosti vystoupili malí žonglíci se svou první dětskou Ohňovou Show.
Ale ani po Vánocích Klub nezahálel. Petra Plachtanki která v současné době vede
svůj vlastní Žonglovací kroužek pro děti v Praze, za námi i s dětmi z jejího kroužku
přijela a uspořádala nejen pro žonglíky ale i pro širokou veřejnost akci s názvem
Cirkusárna, neboli tři dny plné workshopů, žonglování, divadla, a hlavně zábavy. Děti si
vyzkoušely závěsnou akrobacii pod vedením lektorky Terky Oršulíkové, herectví a
klaunink o který se postaral lektor Tadeusz Misiaszek a na konci si vyrobily vlastní
žonglovadlo které si mohly na památku odnést domů.
V současné době je klub využívám zejména pro tréninky zájmového kroužku
Safari Žonglík, kde se děti učí základní techniky žonglování s prvky cirkusové
pedagogiky. Ovšem není jediným kroužkem, který zde probíhá. V minulém roce se klub
rozrostl o nový kroužek – Rebelky. Co si pod tímto názvem představit? Nic jiného než
žonglování (hula hoop obruče, gymnastické stuhy a mnoho dalších žonglovadel) spojené
s jízdou na kolečkových bruslích.
Největší novinkou je pro klub nová „členkyně“ a zároveň lektorka, která se
v letošním roce ujme vedení zájmových kroužků pro děti. A tou je zkušená lektorka
kroužků a cirkusové pedagogiky pro děti - Terka Oršulíková.
V blízké době se můžete těšit například na znovuotevření kroužku s názvem
Safari Ateliér – tedy nejen keramickou dílnu, ale také výtvarný ateliér kde si budou moct
děti vyzkoušet tradiční i netradiční výtvarné činnosti jako například tvorbu mozaiky,
pletení, Diy a spoustu dalších. Mimo jiné se tento kroužek bude zabývat také výtvarnou
tvorbou s využitím přírodních materiálů a recyklací.
Dále se pak vrátí i kroužek Zdravé vaření, kde se kromě vaření a pečení děti naučí co
obnáší zdravý životní styl.
Oba kroužky jsou určeny dětem od šesti do patnácti let a startovat budou už letos
v květnu.
Podrobnější informace o časech, termínech a ceně najdete na facebookových
stránkách Safari klubu. Přihlašovat se do kroužků ovšem můžete už teď buď na mailu
safari.klub@seznam.cz nebo na telefonním čísle 773 245 730.
Věřím že všechny děti i jejich rodiče jsou se službami (ať už mám na mysli
kroužky, tábory nebo vystoupení) spokojeni. Já i Terka se už nyní těšíme na další Safarisezónu, a hlavně na nové tváře. Pokud vás nějaký z kroužků zaujal neváhejte nám napsat,
budeme se na vás těšit.
Za Safari Klub Branky napsala – Monika Krumpochová

Kultura
Oslavy Mezinárodního dne žen
V pátek 8. března zorganizovala v sále mateřské školy kulturní komise vážně-nevážnou
oslavu Mezinárodního dne žen retro plesem. Nejen branečtí účastníci prošmejdili zasuté
prostory šatních skříní a tajných šuplat, aby překazili molům poklidné hodování a znovu
objevili dávno zapomenuté módní výstřelky z druhé poloviny minulého století. Ke
zhlédnutí tak byly opět modely z krimplenu, dederónu, tesilu a podobných kousavých
materiálů. Na úvod přivítal starosta přítomné dámy rudým karafiátem, popřál hezký večer
a předal slovo cimbálovce „Náhodná sešlost“, která nás donutila zpívat a tančit až do
hluboce popůlnočních hodin. Mezitím proběhly dvě módní přehlídky, tombola, ukázka
orientálních tanců a zvyků, soutěž nevýherních lístků a losování vstupenek. Všichni se
dobře bavili, a tak už přemýšlíme nad tím, jak vyšperkovat oslavy v příštím roce.
Organizátoři moc děkují všem sponzorům za podporu.

Branecký divadelní ochotnický spolek připravuje na
11. května premiéru politické satiry „A zase ti …. tupitelé“

SDH Branky
Zimní období bývá ve sboru zaměřeno na načerpání
sil a naplánování práce na další rok.
V prosinci a lednu se delegáti našeho sboru zúčastnili
výročních valných hromad v okolních sborech. Naše
VVH se konala 11. ledna, okrsková 15. února.
V březnu jsme se zúčastnili velitelského dne na stanici
HZS Val. Meziříčí, v dubnu je naplánováno školení
rozhodčích požárního sportu. Zástupce sboru byl přítomen na shromáždění
představitelů SDH okresu Vsetín ve Francově Lhotě.
K prvnímu letošnímu zásahu byla naše jednotka povolána ve středu 6. března.
Sedm členů vyjelo po 9. hodině večerní k požáru lesní školky v katastru obce
Podolí v lokalitě Čertův kámen. Těžký terén neumožňoval dojezd dopravních
automobilů k místu požáru, a tak jsme je zaparkovali na skládce dřeva za
Rajnochovicemi a vydali se na 1,5km dlouhou „procházku“. Samotný požár
probíhal na třech různých místech, komplikacemi byl svažitý a členitý terén, tma,
nedostatek vody a hlavě silný vítr. Krátce před půlnocí byl vyhlášen nejvyšší
(zvláštní stupeň) poplachu. Na místě zasahovalo 22 jednotek s 27 kusy techniky.
Kolem 3. hodiny ráno se podařilo dostat požár pod kontrolu a po 4. hodině začal
velitel zásahu redukovat počet potřebných sil, a tak se i naše jednotka mohla
vydat zpět na základnu.
Na konec dubna, v sobotu 27. 4. je naplánována hasičská pouť na sv. Hostýn.
Okrskové kolo PS se letos koná 11. května v Kunovicích.
Další tradiční akcí bude 25. května kácení Máje v areálu letního kina.
Doprovodný program, scénka při kácení Máje a občerstvení v dostatečném
množství jsou samozřejmostí. Večer potom pokračování taneční zábavou až do
rána.
V neposlední řadě upozorňujeme občany na rizika spojená se spalováním porostů
a jiného bioodpadu při jarním úklidu, dále také na požáry komínů před koncem
topné sezóny.

Závěrem přejeme všem hezké prožití jara a Velikonočních svátků.
Za SDH Branky Jan Petružela

TJ Sokol Branky
Závěrem roku 2018 se tradičně konal již 46. ročník Štěpánského
turnaje v bleskovém šachu. Úroveň byla tradičně vysoká, za
posledních patnáct let nejvyšší. Turnaj byl pojat, jako vzpomínka
na zakladatele tohoto turnaje Vaška Hradila. 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
Pavel Laurenčík, Zdeněk Marek a Anton Pastorek. Všem jmenovaným patří poděkováni
za dobrou propagaci šachu a naší vesnice.
Rád bych dále poděkoval 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 v roce 2018.

FOTBAL
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 sezóna 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 2019, kdy se dohrají případně odložená utkání.
Svoje první soutěžní zápasy začnou i naši nejmenší fotbalisti, tak jim popřejme hodně
úspěchů. Jejich rozpisy budou určeny po dohodě s OFS Vsetín a pořádajícími oddíly.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Český svaz žen
Začátek roku 2019 proběhl v duchu příprav dvou větších akcí. První byla spolupráce se
Spolkem pro obnovu zámeckého parku na přípravě a průběhu I. Společenského plesu,
který se velmi vydařil.
5. března proběhla v ZO výroční členská schůze. Zhodnotily jsme uplynulý rok a
seznámily jsme se s plánem akcí na rok letošní. Při výborném pohoštění jsme oslavily
současně i svátek MDŽ. Při této příležitosti jsme popřály kytičkou letošním jubilantkám,
které oslaví kulaté narozeniny.
V nejbližší době připravujeme celookresní akci „Ženy se baví“, která proběhne 10. 4.
2019 a 16. 4. sběr šatstva a prádla pro Charitu Broumov.
Zapsala Marie Kunetková

Pozvání na koncert
Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana
Válka a sbormistryně Terezy Válkové Vás srdečně zve na
koncert ve Štípském kostele Narození Panny Marie

J. S. Bach: Velikonoční oratorium
27. 4. 2019 v 19:00 hod
Na tento koncert pojede autobus, který vyjede z Val. Meziříčí
a bude projíždět vesnicemi směrem do Kunovic a Kelče.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Skýpalové a to do 15. 4. 2019
tel. 608 776 386.
Využijte výjimečné nabídky s hezkým kulturním zážitkem.
Předpokládaný odjezd autobusu z Val. Meziříčí bude cca
16:30 hod.
V průběhu listopadu a prosince probíhala i v naší obci sbírka pro oddělení dětské
onkologie v Brně, na kterou jste přispěli 3 242,- Kč. Na stránkách Zpravodaje
otiskujeme děkovný dopis hlavní organizátorky.
Vážení a milí,
z celého srdce bych vám chtěla poděkovat za fyzickou i finanční podporu sbírky
pro dětskou onkologii Brno.
V pokladničkách se nastřádalo krásných 231.078kč. Z toho za 12.500 jsem od
firmy Polášek Holešov pořídila 50ks povlečení, 40.000 dostal 3-letý Jonášek
Brázdil ze Záříčí a za 178.578kč jsem koupila Monitor životních funkcí. Velké
poděkování bych chtěla dát člověku, který v Hranicích v květinářství nechal pro
děti obálku s částkou 23.000kč. Děkuji Vám za důvěru.
Přeji vám, abyste tento rok prožili v radosti, lásce a zdraví.
S úctou a láskou
Pavlína Blahová
jednatel za obec Loukov

Informace na poslední stránku
Připomínáme platbu poplatků
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.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Od roku 2015 platí Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných
činností. Mějte, prosím, na paměti, že k nedělní pohodě patří ticho nerušené
sekačkami, cirkulárkami, motorovými pilami a podobnými hlukem
obtěžujícími zařízeními.
I Vy, neúnavní domácí kutilové, využijte neděli k odpočinku.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Rozlosování jarní části sezóny 2018/2019 III. třídy mužů ve fotbale
7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
12.6.
9.6.
16.6.

15:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
12.kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16.kolo

Halenkov B
Branky
Lačnov
Branky
Choryně B
Branky
Janová
Kladeruby
Branky
Huslenky
Branky

Branky
Ratiboř B
Branky
Střelná
Branky
Liptál
Branky
Branky
Val. Polanka B
Branky
Leskovec

Po jedenácti odehraných podzimních kolech figurují branečtí fotbalisté na
velmi lichotivém druhém místě s tříbodovou ztrátou na první Huslenky.
Divácká podpora bude na jaře velmi důležitá a v bojích o postup do okresního
přeboru budou diváci dvanáctým hráčem v poli. Přijďte nás povzbudit!!!

