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Slovo starosty
Vážení občané,
závěr prvního poletí je v mnoha ohledech doslova hektický, probíhá příprava nových
projektů, administrace a kontrola probíhajících akcí, zároveň se začínají realizovat nové
investiční akce. K tomu příprava na obecní zastupitelstvo a další běžná agenda spočívající
v jednání s občany, zaměstnanci, úřady, tvorbě obecního zpravodaje atd. Když se k tomu přidají
okolní tropické teploty, nemůže si vyznavač adrenalinových sportů na nic ztěžovat. Zmínil jsem
Zpravodaj, možná i Vás při jeho četbě napadne, jak je život v naší obci bohatý; zapálení
tatínkové vedou branecké děti ke sportu a já jim držím palce, aby jim jejich nadšení vydrželo
co nejdéle, dospělí fotbalisté po mnoha letech postoupili do okresního přeboru a mají ode mne
velkou gratulaci s přáním dalších sportovních úspěchů, které samozřejmě nepřijdou samy. Je
skvělé, že stále žije parta braneckých divadelních ochotníků, která po letech nastudovala novou
hru a potěšila nejen branecké obecenstvo. Spolek pro obnovu zámeckého parku v rámci
dotovaných projektů pořádá pro zájemce zajímavé zájezdy a novými výsadbami zkrášluje park,
hasiči společně s kulturní komisí organizují Kácení Máje, Český svaz žen se na výbornou
zhošťuje pořádání Okresní konference, Sbor pro občanské záležitosti organizuje Vítání
občánků a setkání s jubilanty. Nic z výše uvedeného není samozřejmé a uvedená činnost je
dokladem zájmu lidí o rozvoj místa, ve kterém žijí. Všem organizátorům společenského života
v Brankách velmi děkuji.
Zapomenout nemohu ani na školu a školku. Přestože se občas ozývají hlasy o nižší úrovni
vzdělávání v naší škole, inspekční zprávy, bohatá školní činnost, prezentace školy na
veřejnosti, využívání grantů a práce s talentovanými i méně nadanými dětmi říkají opak. Pro
život obce je velká škoda, když děti neabsolvují místní školu, protože si pak těžko vytvářejí
hlubší vazbu k místu, kde žijí.
V rámci plánovaných investic pro letošní rok byly opraveny některé místní komunikace
(kolem nádraží, Drahy), finišuje příprava cyklostezky do Poličné. V současné době čekáme na
nabytí právní moci stavebního povolení a vyhlášení dotačního titulu naší místní akční skupiny.
V případě, že nenastanou komplikace, proběhne přes prázdniny výběrové řízení a v podzimních
měsících bude možné realizovat samotnou stavbu. Na podzim proběhne i oprava fasády obecní
budovy čp. 18, stavbu provede firma aostav z Valašského Meziříčí, která zvítězila ve
výběrovém řízení.
Zásadní novinku Obec připravuje pro podzimní sběr velkoobjemového odpadu. Dosavadní
zkušenost Obce s s likvidací tohoto druhu odpadu je velmi negativní. Kontejnery jsou po
několika hodinách přeplněné odpadem, který do nich ani nepatří a dá se likvidovat jiným
způsobem. Zaměstnanci technických služeb pak obsah vysypaných kontejnerů ve Valašském
Meziříčí přebírají a Obci zbytečně vznikají další náklady. Podstatně levněji se dá sbírat
velkoobjemový odpad pokud v daném časovém úseku u kontejneru stojí zaměstnanci svozové
firmy a berou jen to, co do kontejneru opravdu patří. V obci se vyberou 3 – 4 stanoviště a k nim
na daný čas občané svážejí velkoobjemový odpad. Je na každém, aby si udělal v danou dobu
čas, popř. se domluvil se sousedem, aby mu s odpadem pomohl. V řadě okolních obcí tento
systém ke spokojenosti občanů spolehlivě funguje.
Na posledním zastupitelstvu se kromě jiného vedla poměrně bouřlivá diskuse k dalšímu
využívání obecních pozemků pro motocyklové tréninky. Věřím, že jak zastánci tak odpůrci
motokrosu najdou po snížení počtu tréninkových hodin společnou řeč. Závěr jednání v tomto
bodě byl takový, že Obec dá výpověď současnému nájemci tratě a s novým nájemcem bude
řešit snížení a úpravu stávajících tréninkových hodin.
Všem občanům přeji krásnou dovolenou a příjemné prožití letních měsíců, žákům báječné
prázdniny bez úrazů a špatného počasí.
František Svoboda

USNESENÍ
5. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 26.6.2019
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO.
2. Plnění rozpočtu za obd. 01-05/2019.
3. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2018,
který byl schválen členskou schůzí svazku 21.5.2019.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program zasedání ZO.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2018 bez výhrad.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2019 dle předloženého návrhu.
5. Možnost budoucího prodeje dřevěné kůlny – chatky umístěné na lesních pozemcích za
včelínem.
6. Podání žádosti o dotaci na vodovod a kanalizaci pro místní část Dolní dvůr, pokud Ing.
Štěpánek získá na tyto investice stavební povolení a bude ochoten doplatit zbývající částku
k dotaci.
III. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Jednání s COOP Vsetín o koupi části pozemku p.č. 312 v k.ú. Branky.
2. Jednání s panem Pavlem Přívětivým ve věci směny pozemků p.č. 110/2 a p.č.110/3 v k.ú.
Branky.
3. Odložit žádost o prodej části pozemku p.č. 271/1 v k.ú Branky a dořešit tuto záležitost
v rámci zástavbové studie.
4. Panu Lukáši Hermanovi zaměřit a vytyčit hranici pozemků p.č. 1263 a p.č. 1183/1 v k.ú.
Branky na vlastní náklady pro možnost budoucího odprodeje části pozemku p.č. 1183/1.
5. Zřízení věcného břemene chůze a jízdy ze strany obce - bezúplatně na pozemcích p.č. 983/3,
p.č.1171/10 a p.č. 1171/1 vše v k.ú. Branky.
6. Radě obce vypovědět panu Vladimíru Kotrlovi nájemní smlouvu na pronájem pozemků pod
motokrosovou tratí.

Základní škola
Tři měsíce opět utekly velice rychle. Během dubna jsme se
zaměřili na přípravu našich předškoláků k zápisu do 1. ročníku.
Uspořádali jsme dvě výpravy pro rodiče a děti. Budoucí žáčci si
zkoušeli hravou formou, jak budou od 2. září pracovat. Naši školáci se již tradičně zapojili do
příprav na velikonoční jarmark, kde si vyzkoušeli finanční gramotnost v praxi při prodeji
vlastnoručně vytvořených výrobků. Zúčastnili jsme se recitačních soutěží Krásenský zvoneček
ve Valašském Meziříčí a Chrám a tvrz na Vsetíně. Den Země jsme strávili v zámku Kinských,
kde se děti mohly vzdělávat na zhruba 20 stanovištích v oblasti životního prostředí. Hlavním
tématem letošního třicátého ročníku byla voda.
11. dubna proběhl zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020. Ze sedmi dětí jsme zapsali

4 školáky. Děti přivítaly pohádkové víly, které je provázely celým zápisem.
Měsíc květen je pro nás vždy ve znamení Dne matek. Děti se připravovaly na vystoupení
s velkou radostí. V úterý 7. května jsme přivítali maminky i tatínky, abychom jim předvedli svá
vystoupení. Fotografie si můžete prohlédnout na našich webových stránkách.
V květnu proběhl také zápis do MŠ. Přijali jsme 7 dětí. Z jara jsme se lehounce
přehoupli do letních dnů, abychom vystavili svá bílá těla horkým slunečním paprskům.
Ani jsme se nenadáli a byl tady červen, měsíc bilancování, hodnocení celoroční práce,
ale také měsíc, kdy jsme se začali připravovat na výlet. Letos jsme navštívili město Olomouc a
historicky unikátní stavbu z dob Marie Terezie, která sloužila jako dělostřelecký sklad. V roce
2015 se proměnila v interaktivní muzeum vědy pro všechny věkové kategorie. Děti měly
možnost prozkoumat čtyři stálé expozice, vybavené více než dvěma stovkami modelů a
přístrojů. Nevyzpytatelné 18. století nám přiblížili akční animátoři, kteří vtáhli do víru dění také
všechny naše žáčky.

Tradičního sběru papíru se zúčastnili nejen naši žáci, ale také někteří občané Branek.
Nezapomněli jsme na proškolení žáků před prázdninami. Školní družina uspořádala besedu

Českého červeného kříže. Děti si prakticky vyzkoušely, jak ošetřit zranění nebo jak
zachránit život člověka. Třetí týden v červnu jsme navštívili hasiče ve Valašském Meziříčí,
abychom si připomněli informace z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, prohlédli
jsme si vybavení hasičského vozu a vyzkoušeli jsme si stříkání z požárních hadic.
Poprvé jsme se zúčastnili akce „Mírový běh“, jehož trasa vedla přes obec Branky. Tento
neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140
zemí světa, symbolizuje přátelství, porozumění, mír a harmonii, bez ohledu na naši národnost,
kulturu i víru. V posledním týdnu před vysvědčením jsme společně s MŠ absolvovali Den
s policií v braneckém zámeckém parku.
Červen, červenec a srpen, to jsou letní měsíce, které máme všichni rádi. Doba prázdnin,
dovolených, koupání, grilování, období sladkých jahod, třešní, malin a borůvek. Rozkvetlé
louky plné kopretin, zvonečků a vlčích máků. Kdopak by takové kráse odolal? I naši žáci se
těší na tyto prázdninové měsíce a nám nezbývá nic jiného, než se rozloučit „s našimi páťáky“,
popřát jim hodně úspěchů na jejich další životní cestě a všechny děti propustit k prázdninovému
lenošení. Také našim budoucím prvňáčkům přejeme, ať se jejich prvotní představy o světě
změní v samé jedničky, a ať je učení a získávání dalších znalostí a vědomostí baví. Moc se na
ně těšíme.
Jsme hrdí na svou malou braneckou školičku, na skvělé výsledky, které ocenila také
ČŠI. Všem dětem, rodičům, pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům přeji, aby
načerpali sílu do nového školního roku 2019/2020. Našim školákům přejeme vysněné letní
prázdniny a těšíme se na nové prvňáčky, kteří zasednou do lavic.
Vám, milí čtenáři, přeji klidné, odpočinkové léto, plné prázdninové pohody.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová,
ředitelka školy

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.
V pátek 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.
V úterý 14. 5. se děti fotografovaly na společnou fotografii.
Ke Dni matek si děti připravily hudební pohádku s názvem „Májová pohádka“. Z dětí se
staly květinky z jarní louky, které spolu tancovaly na májovém karnevalu.
20. května za dětmi přijelo Divadélko Bublanina s pohádkou „Pět pohádek o liškách.“
Den dětí jsme oslavili 30. května v Zámku v Lešné u Valašského Meziříčí, kde se děti
zúčastnily lektorského programu s názvem Pohádkový svět.
V pátek 7. června jsme se vydali na školní výlet do Dinoparku Ostrava. Děti se na výlet
hodně těšily a bylo taky, na co se těšit. Dinopark je atrakcemi doslova nabitý. Prohlédli jsme si
ozvučené scény s robotickými modely dinosaurů. Projeli jsme se DinoExpresem, který nás
zavezl do míst mezi dinosaury. V DinoKině jsme shlédli ve 3D krátký příběh o triceratopsovi
a prošli jsme se kamenitou stezkou, která nám přiblížila podobu přírody v době druhohor.

Od 10. června do 14. června probíhal ve školce Barevný týden. Děti i paní učitelky
přicházely do školky oblečeny dle týdenního barevného rozpisu. Ve čtvrtek 20. června se
podíváme na Dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí. Odpoledne bude patřit našim dětem, které
od září nastoupí do ZŠ. Čeká je totiž nocování v mateřské škole. Letošní rok budeme Nocovat
s Harry Potterem. Děti čeká dort, šampaňské, soutěžní úkoly a malé dárečky jako upomínku na
léta strávená v naší školičce.

V pondělí 24. června za námi dorazí Policie ČR a ukáže nám výcvik policejních
psů, ukázku činnosti oddělení Služební hipologie, děti si prohlédnou výstroj a výzbroj a uvidí
zadržení pachatele ze strany policistů Pohotovostního a eskortního oddělení. Programu se
zúčastní i děti ze základní školy. Chtěla bych moc poděkovat kpt. Mgr. Kateřině Vlachové,
která nám tento překrásný program zprostředkovala.
Již v jarním čísle jsem se zmiňovala o revitalizaci naší zahrady. Doufám, že se vše podaří a že
příští školní rok ji budeme s dětmi využívat. Také bych chtěla zdůraznit, že školní zahrada je
určena dětem z mateřské školy a ne pro veřejnost!!!
Provoz MŠ Branky bude v době letních prázdnin přerušen od 15. 7. do 31. 8. 2019. Prázdninový
provoz začne v pondělí 1. července a potrvá 14 dní.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší MŠ za vynaložené úsilí při práci,
rodičům dětí za příjemnou spolupráci a zřizovateli obci Branky za podporu.
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
Se školkou se rozloučí a do první třídy naší školy nastoupí tito žáci

Sbor pro občanské záležitosti
V jarních měsících letošního roku připravily členky Sboru dvojí Vítání občánků. V neděli 28.
dubna Obec slavnostně uvítala do řad svých obyvatel malého Matyáše, Elizabeth, Štěpánku a
Julii a v sobotu 15. června Mikuláše, Lucii a Tobiase. Všem přejeme hodně zdraví, lásky a
rodinné pohody. A jak to vypadá, ještě několik nových obyvatel letos v Brankách uvítáme.

Kultura
Velikonoční jarmark
Mezi tradiční akce, které už si našly místo v kulturním a společenském dění naší obce patří
po několik let Velikonoční jarmark. V letošním roce při jeho pořádání spojily síly kromě
kulturní komise také Český svaz žen, na jehož bedrech leželo především pohoštění návštěvníků
a základní škola, která zorganizovala tvůrčí dílničky pro děti. Návštěvníci jarmarku měli
možnost nakoupit zboží s velikonoční tématikou, ochutnat něco z připravených dobrot nebo si
jen popovídat se sousedy u dobré kávy.
Den dětí
Poslední květnovou sobotu ožil letní amfiteátr zámeckého parku dětským smíchem a
veselou atmosférou společné oslavy Dne dětí a Kácení Máje. Pro přítomné nezletilce byla
připravena celá řada atrakcí a více či méně náročných úkolů, za jejichž splnění je čekala sladká
odměna. Děti si tak mohly
vyzkoušet svoji obratnost a
sílu během ručkování na
lanech, pevnou ruku a bystré
oko při střelbě ze vzduchovky
nebo
štěstí
v tombole.
O kulturní program se
postaraly děti ze Žonglíku a
hasiči. V průběhu odpoledne
si děti mohly zaskákat na
trampolíně. Před soumrakem
byl uspořádaný táborák se
společným opékáním buřtíků.
Jízda zručnosti
Závěr školního roku bývá ve znamení zábavné prověrky cyklistických dovedností
braneckých dětí a mládeže. Letos tomu bylo také tak, jen tradiční parkoviště před Kartonážkou
vyměnili pořadatelé za chodníčky v zámeckém parku. Ani tady ale nechyběly obvyklé kužely
pro slalom, naklápěcí lávka a další překážky, které prověřily řidičské schopnosti mladých
cyklistů. Bezmála dvacet zúčastněných dětí si mohlo se svými vrstevníky pěkně zazávodit a
porovnat své cyklistické umění. Určitě není důležité, kdo tentokrát vyhrál, ale podstatné je, aby
se děti naučily ovládat své kolo a bezpečně se pohybovat v silničním provozu.
ValMez Open FOTO Festival
Druhý červnový víkend pořádal známý valašskomeziříčský fotograf Josef Knápek ve
Valašském Meziříčí fotografický workshop, který našel zázemí pro jednu z tvůrčích dílen i na
našem zámku. Fotografové z celé republiky tak dostali možnost zpropagovat náš zámek jako
místo pro pořízení hodnotných uměleckých fotografií.
Mírový běh
V pátek 21. června dopoledne se stala naše obec jednou ze zastávek mezinárodního Mírového
běhu, který se pořádá od roku 1987 a jeho trasa zavede účastníky na všechny kontinenty. K nám
mírová štafeta zamířila z Polska a hranice naší země opustí do Německa. Běžci udělali krátkou
zastávku na víceúčelovém hřišti, besedovali s dětmi, dostali malé občerstvení a pokračovali
směrem na Bystřici pod Hostýnem.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
První jarní aktivitou spolku byla již tradiční úklidová akce „Ukliďme svět
– ukliďme Česko“. Společně se zástupci školní družiny při ZŠ Branky a Svazu
žen jsme prošli ulicemi naší vesnice a posbírali, co tam nepatří.
V pátek 12. dubna 2019 proběhla další akce „Závod v běhu parkem“. I za chladného počasí
se na start postavilo celkem 30 závodníků. Běželo se po barevně vyznačených trasách: 300 m,
500 m a 700m dle věkových kategorií. Nejrychlejší běžci dostali diplomy a věcné ceny. Pro
všechny byly připraveny drobné dárečky, občerstvení a čaj na zahřátí.
V neděli 28.4.2019 se uskutečnil poslední výlet z projektu "Autobus zastavuje – envimísta
představuje". Tentokrát se výherci výtvarně - literární soutěže "Proč chováme kozy?" podívali
na kozí farmu Zerlina v Rožnově pod Radhoštěm a do Záchranné stanice
v Bartošovicích. Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.
U Zlínského kraje jsme letos
uspěli s novým projektem
“Cestička zdraví – léčí a baví”,
kterému se budeme věnovat
v tomto roce. V 1. části jsme do
projektu zapojili školy v okolí:
poskytli jsme jim pokojové
skleníky a semínka bylinek, aby
si děti ve školách mohly
vyzkoušet samy vypěstovat
různé léčivé byliny. Ve 2. části
projektu došlo k osázení
několika zapomenutých míst
v parku. V dalších etapách nás
čeká například přednáška o
bylinkách, společné sázení
bylin,
kulinářská
soutěž
s bylinkami, … a doufáme, že nás i Vás bude projekt bavit.
Poslední aktivitou na jaře, kterou spolek uspořádal, byla tradiční výtvarná soutěž "Pták
roku 2019", kdy úkolem soutěžících bylo zjistit a nakreslit/namalovat ptáčka, kterého
ornitologové zvolili ptákem roku
2019 - šlo o hrdličku divokou. Sešlo
se celkem 66 prací z 10 MŠ a ZŠ
v okolí. Všechny výherce z regionu
na 1. – 3. místech jsme pozvali do
místního zámeckého parku na
slavnostní vyhodnocení ve středu
19.6.2019, kde kromě převzetí
krásných cen a diplomů
mohli
ocenění s odborníkem ČSOP sledovat
život v parku dalekohledy na
pozorování ptáků, prohlédnout si
výstavu obrázků, občerstvit se nebo si
sestavit dřevěnou skládačku krmítka
či sluníčka.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku přeji Všem občanům Branek krásné prožití léta.
Blanka Palátová

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé, v sobotu 15. června fotbalisti ukončili své
účinkování ve třetí třídě zápasem v domácím prostředí s Leskovcem a
výsledkem 3:2. Díky tomuto výsledku se nám podařilo ve vyrovnaném
závěru soutěže postoupit do okresního přeboru.
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 uši,
protože ti tzv. soupeři pod námi, hráli lépe, musíme si z toho vzít ponaučení, že máme se v čem
zlepšit. Branky posílily a bylo to znát na naší hře. Předvedli jsme, že umíme hrát fotbal na
kvalitní úrovni a musíme je pochválit za bojovnost. To se projevilo i na zvýšeném zájmu
fanoušků. Veliké, ale opravdu veliké poděkování patří našemu FANS KLUBU, jehož členové
vždy připravili pravou fotbalovou atmosféru a závidí nám je spousta klubů v okresu. Po
dlouhém období jsme postoupili do okresní soutěže a zaleží jenom na samotných hráčích, jak
se k tomu postaví. Závěrem chci všem fotbalistům a realizačnímu týmu poděkovat za dobrou
reklamu Branek, našim fanouškům za hezké a neopakovatelné zážitky při našich zápasech a
popřát všem hodně úspěchů v nové sezoně.
PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou mi dovolte poděkovat celému realizačnímu týmu, rodičům, kteří se rozhodli
oživit po delší době fotbal našich dětí. Je to běh na dlouhou trať, budou dvě soutěže, takže
popřejme našim malým fotbalistům hodně fotbalových zážitků.
POZVÁNKA
Dne 6. července od 14.hod. pořádáme na fotbalovém hřišti „VÍTÁNÍ LÉTA“, kde budou různé
atrakce pro naše malé děti, rally sekačka na hřišti pro děti, ukázka hasičského auta z Poličné,
projížďky na koních. Připravená je i bohatá tombola pro naše děti.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Motosport
Letošní sezóna začala pro mladého braneckého motokrosového reprezentanta Tomáše Palu
velmi smolně. Hned při prvním závodě s motocyklem Kawasaki KX250F upadl tak nešťastně,
že si zlomil lopatku a dva měsíce strávil ve stavu nemocných. První závod po tomto zranění
odjel 22.6. v Pacově a v těžké mezinárodní konkurenci obsadil ve třídě Open celkově druhé
místo.
Na trucktrialových tratích bojuje za branecké barvy už řadu let Bronislav Ševčík, jehož závodní
posádku tvoří kromě stálého spolujezdce Oldy Vašuta i syn Dalibor Ševčík. První závod letošní
sezóny absolvovali v tomto složení 7. dubna v Milovicích. V konkurenci třinácti posádek si
vyjeli druhé místo. Tento výsledek ještě o jednu příčku vylepšili na třetím závodě 19. května
v Mohelnici. Druhý závod v Černuci u Velvar naše úspěšná posádka vynechala. Na posledních
závodech ve Stráži pod Ralskem pořádaných 22. a 23.6. získali podruhé v sezóně stříbrnou
pozici.

Safari klub
Přestože venku šplhají teploty ke třiceti stupňům, Safari klub nezahálí, a
aktivně se zapojuje do mnoha projektů a také plánuje několik vlastních. Hlavní
činností klubu je v současné době dětský kroužek Žonglík a Rebelky, který
navštěvuje celkem 10 dětí.
Tréninky jsme přesunuli
z tělocvičny ven na hřiště a také výtvarný
kroužek Safari Ateliér se z keramické dílny
přesunul na čerstvý vzduch pod koruny
stromů místního zámeckého parku. Ale
nezůstali jsme jen u trénování.
Se svými natrénovanými vystoupeními jsme
vyrazili nejen na místní akci Kácení máje, ale
také na Den dětí do Kunovic, a famózní
Mamut Festival do Přerova, kde mohli diváci
zhlédnout jak denní vystoupení malých
Letní tábor Žonglík 2018
Žonglíků, tak také večerní ohnivou show starších Rebelek, a vyzkoušet
si žonglování na našich Žonglo-dílnách.
Žonglérské tréninky budou po celý červenec přístupné veřejnosti.
Budete-li se k nám chtít podívat, nebo si žonglování také vyzkoušet,
můžete využít těchto open tréninků.
Na co se můžou nejvíc těšit děti, bude letní tábor Žonglík. Tak jako
minulý rok, se Safari klub promění v tábořiště plné her, žonglování a
hlavně zábavy. Letos je maximální počet dětí stanoven na 15.
Přihlášky na Tábor žonglík si můžete vyzvednout v Safari klubu nebo
online na našich stránkách.
Kromě tábora a pravidelných tréninků, bude klub sloužit především
našim Rebelkám, které již teď pilně trénují na další nové ohnivé a
světelné show. Na podzim je totiž čeká velká Ohnivá show na zahájení festivalu TANEC
VALMEZ. Budete-li chtít vidět tuto „ohnivou šou“ na vlastní oči, přijďte se i vy podívat 17. 19.10. 2019 do Valašského Meziříčí.
za Safari Klub Monča Krumpochová






Rebelky – Ohnivá Show

Denní žonglérskou show
Večerní Světelnou Show
Noční Ohnivou show
Žonglo – dílny pro děti

 Taneční Žonglo - Show se živým zpěvem

Oživíme i vaši oslavu\akci\svatbu\večírek…
Kontakt: Tel. 704 106 450
Mail : rebelky.show@seznam.cz
Facebook: Rebelky.Show

Rebelky – Světelná Show

Nabízíme:

Český svaz žen
Okresní shromáždění ČSŽ Vsetín tentokrát v Brankách.
Okresní shromáždění žen vsetínského okresu proběhlo 10.4. 2019 za účasti zástupkyň všech
základních organizací okresu. Přivítaly jsme členky krajské rady ze Zlína p. Alenu Reiskupovou,
Bc. Kateřinu Kupčíkovou a Hanu Königovou.
Sešly jsme se u zámku, který je od roku 1997 kulturní památkou, ale než bude moci sloužit
občanům, musí do něj obec investovat nemalé prostředky.
Prošly jsme se zámeckým
parkem a krásnou alejí, která
se v loňském roce umístila
na 1. místě ve Zlínském kraji
a
na
3.
místě
v celorepublikové soutěži
„O nejkrásnější alej roku“.
Shromáždění se konalo ve
společenské
místnosti
mateřské školy. Branecké
ženy
připravily
pěkný
program a velmi chutné
pohoštění. Přišel mezi nás i
starosta obce Mgr. František
Svoboda a seznámil nás
s historií a současností obce.
V
zábavné
části
programu předvedl své
umění náš mistr republiky
v hlavičkování Karel Bursas
Charalambos. Na kytaru zahrála a zazpívala několik písniček Monika Juříčková.
Účastnice shromáždění si prověřily své znalosti z přírody poznáváním ptáků podle obrázků a hádaly
názvy filmů podle útržků dialogů.
Předsedkyně OR ČSŽ Mgr. Zdeňka Šlachtová příznivě zhodnotila práci všech předsedkyň a členek ZO
ČSŽ.
V květnu jsme reprezentovaly braneckou organizaci na krajském shromáždění v Kostelci u Zlína,
kde jsme závodily v branných disciplínách. Soutěž vyhrál okres Vsetín. Dovezly jsme si zlatý pohár a
medaile. Tento pohár bude putovní a příští závody budou uspořádány v Rožnově pod Radhoštěm.
Další akcí ZO ČSŽ která
proběhla 4. června v parku u
letního kina byla svatodušní
smaženice. Takovou akci
jsme dělaly poprvé a měla
velký úspěch . Děvčata
upekla
několik
druhů
sladkostí, uvařily jsme si
kávu, usmažily jsme asi 70
vajec a moc jsme si
pochutnaly. Chtěly bychom
založit tradici a každoročně
se na letnice sejít, dobře
posvačit a pobavit se.

Zapsala Marie Kunetková

SDH Branky
Poslední dubnový pátek naši členové dovezli Máj z místní části
Bažantnice, k nazdobení a vztyčení došlo další úterý za obrovské průtrže
mračen.
V sobotu 27. dubna se vydala delegace našich členů i s praporem
na Hasičskou Pouť na sv. Hostýn. V neděli 28. dubna jsme se zúčastnili
oslav svatého Floriána v Kelči. Další neděli 5. 5. jsme byli na „floriánku“
v Choryni.
11. 5. se konalo okrskové kolo požárního sportu v Kunovicích. Družstvo mužů nad 35 let
prolomilo po letech stagnace smůlu a přivezlo ze soutěže pohár za 2. místo.
25. května jsme uspořádali Kácení Máje a dětský den. Odpoledne bylo krásné a slunečné.
Samotné kácení proběhlo tradičně po krátké vtipné scénce, kdy do naši končin zavítá bohatý
cizinec, kterému se podnikavý hajný snaží prodat Máj, zatímco mu ho za zády pytláci kradou.

Večer jsme připravili promítání hokejového čtvrtfinále a od deváté hodiny pokračovala
zábava při diskotéce DJ Lubánka až do ranních hodin. Ten ohlásil tuto akci jako poslední ve
své kariéře, a tak mu náš sbor jako poděkování připravil překvapení v podobě ohňostroje.
14. června se 2 členové zúčastnili jako rozhodčí okresního kola v požárním sportu, tentokráte
na stadionu ve Valašském Meziříčí.
V průběhu léta připravujeme opět oblíbenou akci „degustace piva“, termín zatím není daný, ale
vše včas oznámíme.
Jediný výjezd naší jednotky byl v neděli 28. 4. večer k požáru komína RD u Staňků.
Průzkumem byl zjištěno, že hoří saze v komíně, komínové těleso však bylo neporušené. Bylo
doporučeno nechat saze vyhořet a druhý den komín vyčistit.
V průběhu května jsme skrze obecní úřad podali opět žádost o dotaci na dopravní automobil.
za SDH Branky Jan Petružela

TJ Sokol Branky
Fotbalová přípravka TJ SOKOL BRANKY
Jaro 2019 bylo pro fotbalovou přípravku úspěšné na góly a bohaté na
získávání zkušeností. mní příprava v tělocvičně ZŠ Branky se zúročila, zázemí
hřiště a kabin TJ Sokol Branky poskytlo malým fotbalistům možnost tréninku dva
dny v týdnu. Tréninkové zkušenosti pak měli malí fotbalisté možnost uplatnit na
turnajích UHER CUP pořádaných v Zašové a oficiálně na turnajích Mladších přípravek, které
se konaly v okolních obcích a které jsme dvakrát zorganizovali na domácím hřišti. Na výkonech
malých fotbalistů je vidět veliký pokrok a hlavně radost ze hry a zápal z boje! Kluci již dokáží
stopnout míč, zpracovat jej a přihrávat, být neustále v pohybu a tvz. číst hru. I když v této
kategorii výsledky zápasů nejsou to podstatné, můžeme se pochlubit mnoha vítězstvími a
poměrně dobrými výkony. Do týmu přibývají další zájemci a to nás velice těší. Nyní nás čeká
letní přestávka a na podzim 2019 pak turnaje Mladších a nově i Starších přípravek.
Velké poděkování patří trenérům, kteří se klukům věnují ve svém volném čase. Dále
pak rodičům, za jejich podporu a dobrou spolupráci a při dopravě kluků na tréninky i zápasy.

Veliké uznání si zaslouží sponzoři, kteří nám pomohli zajistit vybavení pro malé fotbalisty:
branky, míče, dresy, občerstvení. A samozřejmě všem fanouškům, kteří nás podporují, pochválí
a ocení, že v naší obci roste další fotbalová generace TJ SOKOL BRANKY pod záštitou obce
Branky.
David Hadaš
trenér přípravky

POZVÁNÍ NA KONCERT DO HOLEŠOVA
29. července 2019 na
nádvoří zámku Holešov
mohou diváci shlédnout
poloscénické
provedení
vrcholného
Händelova
oratoria Saul s Adamem
Plachetkou,
sólistou
Metropolitní opery New
York v hlavní roli. Stylové
nastudování
dirigenta
Romana Válka a jeho
souboru dobových nástrojů
Czech Ensemble Baroque bylo mimořádně kladně přijato a odbornou kritikou oceněno
v brněnském Besedním domě a pražském Rudolfinu, kde bylo dílo provedeno začátkem roku.
Ceny vstupenek: A sektor 590,- Kč, B sektor 490/390*,- Kč, C sektor 390/290*,- Kč
* Na slevu mají nárok důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP, děti do 12 ti let a studenti po
předložení průkazu ISIC
Na tento koncert pojede autobus z Val. Meziříčí, Kunovice, Kelč, Všechovice…
Zájemci se mohou přihlásit u p. Ivy Skýpalové – Kunovice 164, do 20. července 2019. Tel.
608 776 386
Jízdné je v ceně vstupenky!!

Branecký divadelní spolek
„V obci právě probíhá zasedání. Místní zastupitelé mají v programu několik důležitých bodů,
během kterých se ukáže, že není velkého rozdílu mezi vysokou politikou a tou komunální. I
zastupitelé se musí vyrovnat s korupcí, střetem zájmu, hloupostí a populismem.. A i tady platí,
že nejvíc času se
věnuje těm největším
hloupostem.“
Právě tento text jste si
mohli přečíst počátkem
května na plakátech
v naší obci. Další, po
12ti letech oprášené
herecké umění
místního ochotnického
spolku Vás tak zvalo
na politickou satiru
ZASe ti TUPITELÉ.
Pátek i sobota
vyprodáno a smích
linoucí se škvírami oken místního sálu bylo největší odměnou pro zúčastněné herce.
Jsme moc rádi, že se lidé pobavili a ti, kteří představení nestihli, se mohou těšit na podzimní
opakování .
L. Jašíčková

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.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kdo odebírá od obce Hlášení rozhlasu, prosím, aby se v rámci svých časových možností dostavil na
Obecní úřad a podepsal souhlas se zpracováním osobních údajů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordinační doba MUDr. Pupíkové v období prázdnin

Ordinace v Loučce červenec 2019:
02., 09, 16.7. od 7:30 – 10:00 (úterky)
Ostatní dny budeme ve Val. Meziříčí v běžných ordinačních hodinách.
Řádná dovolená:
22.7. – 11.8. 2019
V době dovolené zastupuje MUDr. Irena Hrabovská a MUDr. Barbora Plandorová akutní stavy
od 7:30 – 10:00
Ordinace v Loučce srpen 2019:
Bude probíhat ve zvyklou dobu úterý i čtvrtek od 7:30 – 10:00.
(www. mudr-pupikova.cz – zde sledujte akuální změny)

!!!!!! POZOR !!!!!!
Z technických důvodů bude v červenci
proveden svoz plastového odpadu o den
dříve, tj. ve středu 24.7.

