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Slovo starosty
Vážení občané,
léto se s námi rozloučilo posledními slunečnými dny a podzim se nezapomněl připomenout
ochlazením, ranními mlhami a deštěm. Velká úroda hub v braneckých lesích je snad také
důkazem, že svět je ještě aspoň trochu v pořádku. I když je třeba také připomenout, že
kůrovcová kalamita si vybírá svoji daň nejen v podobě mizejících smrkových lesů, ale také
zničených lesních cest, místních komunikací a rozsáhlých holin připomínajících měsíční
krajinu.
I s menším počtem zaměstnanců jsme se snažili zajistit obvyklou údržbu pozemků, provoz
ČOV, hřbitova, údržbu a opravu techniky, obecního majetku, rozvoz obědů a další činnosti.
Vlastními silami se nám podařilo vyměnit část plotu v zámeckém parku, zkulturnit pozemek u
železničního přejezdu, pomoci s rekultivací farské zahrady, atd. Drobné a „neviditelné“ práce
je v rámci obce velké množství a není jednoduché se základním počtem zaměstnanců stíhat vše.
V nejbližší době budou ještě zahájeny investiční akce, které jsme si na letošní rok
naplánovali. V zadávacím řízení na cyklostezku Branky – Poličná podala nejnižší nabídku firma
PORR, a.s., pokud nepřijde mimořádně nepříznivé počasí, stavba bude v letošním roce
dokončena. Cyklostezku řešíme jako společnou investici s obcí Poličná a počítáme s jejím
financováním z dotace poskytnuté ministerstvem pro místní rozvoj. Na začátku října se
rozběhnou i stavební práce spojené s prodloužením kanalizace a vodovodu na Hrobiskách, které
bude provádět firma Cobbler, s.r.o. Posledním větším realizovaným projektem v letošním roce
bude oprava fasády obecní budovy čp. 18.
Jsem rád, že ani přes prázdniny zcela neutichl společenský život, mnohdy je těžší v době
dovolených organizačně zvládnout pořádání nějaké akce, a tak potěší hasičská degustace
pivních speciálů, letní kino nebo fotbalové soustředění pro malé fotbalisty. Organizační úsilí
v současné době věnujeme i přípravě oslav 750. výročí založení obce (přesněji 750 let od první
doložené písemné zmínky o obci). Mohu prozradit, že k tomuto významnému jubileu vzniká
kniha, krátký film o Brankách, chystá se happening se společným focením v polovině května a
kulturně - společenské oslavy na pátek a sobotu 19. a 20.června. Jak v knize, tak i ve filmu bude
vyhrazený prostor pro sponzory, takže pokud by měl někdo zájem o inzerci, je možné se
domluvit. O dalších podrobnostech k oslavám budete na stránkách Zpravodaje informováni.
I v letošním roce jsme pokračovali v prohlubování našeho partnerství s obcí Oravský
Podzámok. V sobotu 20. července se družstvo našich hasičů zúčastnilo prestižní hasičské
soutěže v rámci slavnostních Dnů obce Oravský Podzámok. Naši hostitelé pro nás připravili
zajímavý program – návštěvu Oravského hradu, muzea kočárů, komposesorátu a plavbu na
pltích. Začátkem září přijela v rámci společného projektu Rok v zámeckém parku v Brankách
a v Oravském Podzámku dvacetičlenná skupina slovenských přátel do Branek, aby poznali
život v naší obci, historii, školství, činnost spolků, rozvoj obce a environmentální témata.
S Oravským Podzámkom spolupracujeme i na projektu „Mosty poznania“.
Příjemné prožití podzimních měsíců Vám přeje
František Svoboda

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
„Rok v zámeckém parku v Brankách a v Oravském Podzámku“
číslo CZ/FMP/11b/03/047 financovaný Evropskou unií

USNESENÍ
6. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 25.9. 2019
I.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Informace ze zasedání RO.
Projednání programu oslav 750 let výročí založení obce Branky.
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2018.
Informace obsažené v části II. až IV. obsahu předloženého materiálu - Návrh na vydání Opatření
obecné povahy č. 1/2019 Změna č. 1 Územního plánu Branky.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program ZO doplněný o bod 14a) Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko - Kelečsko za rok 2018.
3. Propagaci obce Branky v MF Dnes v březnovém vydání r. 2020. Obec zaplatí propagaci v maximální
částce 10 000 Kč.
4. Rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu.
5. Zřízení věcného břemene na vodovodní přípojku a na domovní vodovod na pozemku p.č. 1124/8
úplatně za cenu 1000 Kč + příslušné DPH pro p. Kristýnu Domitrovou.
6. Převod hospodářské kůlny včetně pozemku pod stavbou Mysliveckému sdružení Branky –
Poličná, z.s.
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemků p.č.
217/1 a p.č. 217/11 v k.ú. Branky.
8. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu
s ČEZ Distribuce, a.s. týkající se pozemku p.č. 1124/8 v k.ú. Branky.
9. Koupi částí pozemků p.č. 330/1, 330/21, 330/22, 330/23, 330/24, 330/25, 330/26, 330/28 a 330/29
vše v k.ú. Branky o celkové rozloze 2770 m2 za cenu 200 Kč/m2.
10. Budoucí koupi a směnu pozemků p.č. 110/2 a 110/3 v k.ú. Branky – obecní pozemky a p.č. 324/1,
325/2, 326/1, 324/3, 329/2 a 324/4 vše v k.ú. Branky - pozemky p. Svatopluka Pečenky. Doplatek
obce za předjednanou cenu 165 693 Kč.
11. Finanční dar 2000 Kč pro obec Loukov na sbírku pro dětskou onkologii.
III. 1. Zastupitelstvo obce Branky podle § 6 odst. 5 písm.c) ve spojení s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
konstatuje ověření, že územní plán není v rozporu s:
a) Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 2 a 3 schválené usnesením vlády
ČR č. 629 a 630 dne 2. září 2019
b) Aktualizací č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem
Zlínského kraje usnesením č. 0454/Z15/18 ze dne 5. 11. 2018 a nabytím účinnosti dne
27.11.2018
c) stanovisky dotčených orgánů
d) stanoviskem Krajského úřadu
2. Zastupitelstvo obce Branky, podle § 6 odst. 5 písm. c) ve spojení s § 54 odst. 2, za použití
ustanovení § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s částí šestou - § 171 a násl. zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vydává Opatření obecné povahy Změna č. 1
Územního plánu Branky v rozsahu a obsahu tak, jak je uvedeno v části V. obsahu předloženého
materiálu.
IV. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Žádost o koupi části obecního pozemku p.č. 1185/1 v k.ú. Branky.

Základní škola
Vlaštovičko, leť, už je na tě čas,
listí žloutne, poletuje,
po strništích vítr duje,
bude brzo mráz.
Dívám se z okna naší krásné školy a pozoruji veverku, kterak si schovává oříšek do
pelíšku. Vypadá to, že si dělá zásoby na zimu. Ale ta je ještě daleko. Zatím je za okny krásné,
slunečné babí léto. Pavoučci spřádají své sítě, které se třpytí v chladných ránech a podzimní
sluníčko zabarvuje stromy do jasných žlutooranžových barev. Zbytky léta poletují ve vzduchu
a občas máme chuť vyběhnout ven jen tak nalehko. Ale podzim už je tady.
Škola je zase plná štěbetání. Usměvavé, odpočinuté děti, plné nových zážitků
z prázdnin, nastoupily do tříd 2. září, aby zahájily nový školní rok 2019/2020. Slavnostní
přivítání proběhlo již tradičně v tělocvičně naší školy za účasti pana starosty Františka Svobody
a rodičů, kteří doprovodili své ratolesti poprvé do školy. Ten už tradičně pasoval naše prvňáčky
na žáky branecké školy. V letošním roce budou čtyřem prvňáčkům zpříjemňovat první školní
krůčky pohádkové postavičky Mimoňů. Přejeme jim, aby se jim v naší škole líbilo a získávali
jen samé jedničky.

Z hlavních úkolů výchovně vzdělávací práce naší školy vyzdvihnu projekt „750. výročí
obce Branky“, který má za úkol seznamovat žáky s historií i současným děním v obci. Dále
pokračujeme v projektech „Snídaně s knihou“, „Branky čtou dětem“ a „Čtení pomáhá“.
Podporujeme účast na recitačních soutěžích, pokračujeme v podpoře a rozvoji dopravní
výchovy u dětí prostřednictvím populárně naučných a praktických aktivit a zaměřujeme se na
rozvoj matematické, sociální a digitální gramotnosti. Nově se zaměříme na rozvoj
polytechnické výchovy nejen ve škole, ale také ve školce. Zakoupili jsme nové pomůcky, které

budí u žáků zájem o polytechniku a hravou formou rozvíjejí technické myšlení dětí a žáků,
jejich dovednosti, tvořivost a fantazii. Pěstujeme ekologické cítění, organizujeme sportovní i
zájmové činnosti ve škole i školní družině. Výchovu zaměřujeme na rozvoj zdravých
stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků. V rámci prevence
se zaměřujeme na rizikové chování žáků.

Nezapomínáme na dobrou spolupráci s rodiči, kteří nám v minulých letech byli oporou.
Letos se veřejnost může těšit na první akci již nyní v září. Počtvrté uspořádáme „Branecké
strašeníčko“ s tvořivými dílnami již 17. října. Srdečně zveme širokou veřejnost. Žáci se
opětovně zúčastní „Školičky bruslení“, která startuje 27. 9. a kurzu „Základní plavecké (ZŠ) a
předplavecké (MŠ) výuky“, který začíná 5. 12. Žáci se v tomto roce mohou těšit na 3D kino i
ukázky dravců. Pro předškoláky uspořádáme aktivity ve škole formou výprav za poznáním.
Naše škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt Šablony II., ve kterém jsme si
požádali MŠMT o dotaci 856 029,-Kč. Součástí tohoto projektu budou projektové dny ve škole
i mimo školu, tablety pro žáky a školení pro pedagogické pracovníky ZŠ, MŠ a ŠD.
Do nového školního roku 2019/2020 přejeme všem našim žákům, aby pro ně učení
v naší škole bylo přirozenou součástí jejich života, a aby je touha po nových vědomostech a
dovednostech posouvala k jejich vysněnému cíli.
Našim čtenářům přeji slunečný a pohodový podzim.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
První měsíc školního roku 2019/2020 je skoro za námi. Letos naši školku navštěvuje 24
dětí. Pět 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 děti nám
pomáhá školní asistentka paní vychovatelka Dagmar Horáková.
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.

Pro děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné školní
docházky, je zaveden kroužek „Předškoláček“. 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. Tento
kroužek jsem zavedla z důvodu méně času na přípravu předškolních dětí během řízených
činností. Toto je jisté úskalí smíšených tříd, které se ovšem tímto kroužkem snažíme podchytit.
Přes letní prázdniny nám byl do školky zakoupen pojízdný Interaktivní panel, paní učitelky se
zatím seznamují, jak s ním pracovat, aby jej mohly zapojit do činností na vzdělávání dětí.
17. 9. jsme se s dětmi zúčastnili edukačního programu Za zvířátky na dědinu, který se konal ve
Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Děti si prohlédly domácí zvířata, která
se chovala na Valašsku, ochutnaly domácí ovčí, kozí a kravský sýr, brynzu a na upomínku si
vyrobily ovečku. V říjnu plánujeme pro děti a rodiče Zamykání zahrady a navštíví nás
divadélko Bublanina s pohádkou Psí starosti.
V rámci dopoledního vzdělávání v naší školce se děti mohou těšit například na Drakiádu,
Halloweenské řádění a podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba dýňových strašidel a Skřítků
Podzimníčků.
za kolektiv mateřské školy Nikol Perutková

Sbor pro občanské záležitosti
Kromě tradičních a pravidelných návštěv jubilantů zorganizuje Sbor 12.10. 2020 slavnostní
Vítání občánků na Obecním úřadě v Brankách. Celkem uvítáme do řad braneckých obyvatel
osm dětí - Patrika, Dominiku, Amálii, Šimona, Tomase, Denise, Nancy Larissu a Miriam.

Lampiónový průvod
Přijměte pozvání do lampiónového průvodu pořádaného v pondělí 28. října u
příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Sraz účastníků
na obvyklém místě u Kříže. Čas bude upřesněn na plakátech.

Sběr velkoobjemového odpadu
Podzimní sběr velkoobjemového odpadu se v letošním roce uskuteční jiným způsobem,
než tomu bylo doposud. Důvodem této změny je každoroční přeplňování kontejnerů
odpadem, který do nich nepatří ( bioodpad, stavební odpad, nebezpečný odpad, kovový
odpad, elektroodpad, odpad z podnikatelské činnosti apod.). Obci je pak doručena
mimořádně vysoká faktura jednak za tonáž velkoobjemového odpadu, ale také za
následné dotřídění našeho odpadu v areálu Technických služeb ve Valašském Meziříčí.
A spokojeni nejsou ani občané, kteří se v pátek vrací se zaměstnání později, chtěli by
ještě něco vyhodit, ale kontejnery už bývají v tu dobu přeplněny.
Vzali jsme si příklad z okolních obcí, kde je velkoobjemový odpad vybírán v jeden den,
určený čas a za dozoru pověřených pracovníků. V Brankách budou v sobotu 9.11.
velkoobjemové kontejnery postupně přistavovány na vytipovaných místech a za dozoru
obsluhy bude možné ukládat jen ten odpad, který do nich skutečně patří. Pokud se chcete
zbavit velkoobjemového odpadu, udělejte si v tento termín čas. Zároveň nadále platí
možnost ukládat zdarma velkoobjemový odpad přímo v Technických službách ve
Valašském Meziříčí.
Místa a čas sběru velkoobjemového odpadu:
Statek:
8:00 – 8:45
Hrobiska (u dětského hřiště):
9:00 – 9:45
Dráhy:
10:00 – 10:45
Náves:
11:00 – 11:45
Pokud máte
větší množství
bioodpadu,
např.
větve,
máte možnost
si na obecním
úřadě zapůjčit
štěpkovač. Pro
uložení trávy je
možné využít
kontejner
za
nádražím,
menší množství
bioodpadu
ukládejte
do
kompostérů,
popř. hnědých kontejnerů, k tomu určených – nepřetěžujte je.
Ze strany Skládky Bystřice přišlo upozornění k ukládání separovaného odpadu. Do
kontejnerů ukládejte jen odpad, který do nich skutečně patří, znečištěný papír nebo plast
vyhazujte do obyčejné popelnice jako komunální odpad. Obsah separovaných kontejnerů
putuje do třídičky a pokud je znečištěný, stejně končí na klasické skládce, systém ukládání
odpadů se pak zbytečně prodraží kvůli další přepravě.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Přes léto jsme se věnovali pěstování bylinek a péči o ně v rámci projektu
„CESTIČKA ZDRAVÍ – LÉČÍ A BAVÍ“. Cílem tohoto projektu je posílení
prevence v oblasti EVVO v Brankách a okolí vytvořením „cestičky zdraví"
v parku a organizací tří akcí k tomuto tématu:
1. pěstování a vysazování bylinek v parku a ve školách,
2. přednáška o bylinkách,
3. kulinářská soutěž – bylinky (právě probíhá - informace na www.obecbranky.cz).
Na začátku září jsme v zámeckém areálu přivítali slovenskou delegaci z Oravského Podzámku.
Na úvod se účastníci seznámili s historií zámku a parku, následovala procházka parkem, při
které se od pana M. Dvorského z ČSOP Valašské Meziříčí dozvěděli různé zajímavosti o
významných stromech a na závěr je čekala projekce ekologických aktivit v obci a pohoštění
připravené z darů přírody.
(Šlo o 1. setkání v rámci nového přeshraničního projektu „ROK V PARKU“ mezi obcemi
Branky a Oravským Podzámkem, který naše obec realizuje. Na pohodovém průběhu setkání se
velkou mírou podílely i další spolky a organizace v obci: Myslivecké sdružení Branky –
Poličná, Český svaz žen, SDH Branky a ZŠ a MŠ Branky.)

V pátek 20. září jsme se připojili k dobrovolnické akci „UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME
ČESKO" organizované spolkem Ukliďme Česko a ČSOP, která probíhá na území celé České
republiky. Někteří účastníci sbírali odpadky v parku a v okolí, ostatní natírali plot kolem parku.
Nejbližší plánovanou akcí bude oslava DNE STROMŮ, která proběhne v pátek 18.10.2019 od
15.00 hodin v zámeckém parku (sraz před zámkem). Všechny srdečně zveme.
Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu zámeckého parku)

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé,
v srpnu začala mistrovská soutěž 2019-2020 našich fotbalistů v okresním
přeboru. Téměř po osmnácti letech jsme postoupili do okresu. Je to jiné kafe,
protože soupeři jsou kvalitnější a budou naše chyby nekompromisně trestat a
to brankami v naší síti. Na druhou stranu dá se hrát i s těmito týmy vyrovnané
partie, o čemž svědčí doposud naše výsledky. Je to sice začátek, ale je znát, že se dá hrát i
s těmi nejlepšími. 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 a zatím není vidět zlepšení.
Jasným favoritem není nikdo předem znám v okresu a můžeme hrát vyrovnané zápasy
se všemi kluby. Popřejme našemu mančaftu hodně hezkých fotbalových zážitků, a tím i více
bodů do tabulky.
Děkujeme
i
našemu Fans klubu,
který je hodně slyšet a
je
znám
v celém
okresu.
Velký, ale opravdu
veliký hold patří našim
trenérům a rodičům,
kteří se obětovali do
činnosti
našich
nejmenších fotbalistů a
je vidět obrovský
pokrok v jejich hře, bez
ohledu na výsledky.
Obětují tomu hodně
času a za to všem patří velké poděkování.
Výbor touto cestou děkuje všem organizátorům za povedenou akci „Vítání léta“, která
měla velký ohlas a účast.
za TJ SOKOL BRANKY Anton Pastorek

Motosport
Po nepříjemném zranění na začátku letošní sezóny se mladý branecký motokrosař Tomáš
Pala jezdící na motocyklu Kawasaki 250 rozjel k vynikajícím výsledkům.
Na závodech MX OPEN v Kelči zvítězil 10.8. v obou jízdách, o týden později na mezinárodním
mistrovství Slovenska ve Gbelích zajel v náročných klimatických podmínkách celkově 5. místo
(v rozjížďkách 4. a 6.) a na závodech Chalupa cupu v kategorii MX2 OPEN ve Vranově u Brna
si po dvou prvních místech v rozjížďkách zajistil celkové první místo. Stejně skvělý výsledek
zajel i 15.9. v Karlíně u Čejče na závodech SMS MORAVA v kategorii MX2 junior.

Trucktrial
Během prázdninových měsíců se branečtí trucktrialisté Bronislav Ševčík, Oldřich Vašut a
Dalibor Ševčík jezdící mistrovství ČR v kategorii S3 zúčastnili 10. a 11. srpna závodů
v Kunštátě. V konkurenci 14 posádek obsadili druhé místo. Poslední letošní závod se jede 5. a
6. 10. v Jihlavě na tankodromu Pístov.

Safari klub
Novinky ze Safari Klubu
Jeden školní rok, už je dávno za námi a další právě před námi. A co všechno se
za ten již uplynulý stihlo odehrát? Nejedno soustředění, vystoupení, kroužek
či dokonce tábor.
Necelý týden před začátkem prázdnin mě oslovily
děti, které k nám dlouhá léta chodívaly do kroužku žonglování se
žádostí, že by chtěly v klubu uspořádat „víkendovku“ neboli
dvoudenní žonglovací soustředění s přespávačkou. Souhlasila jsem
pod podmínkou, že mi pomůžou klub na tuto akci dokonale uklidit.
Celé dva dny jsme tak strávily tříděním odpadu, odnášením odpadků,
umýváním podlahy a vyhazováním zničených a nepotřebných věcí.
Výsledkem byl kromě několika nových maleb na stěnách a
opravených světel hlavně krásně uklizený klub, ve kterém se od té
doby střídala jedna událost
za druhou. Na letošní tábor Trénujeme Zvedačky v parku
Žonglík se nepřihlásilo dostatek dětí, avšak tábor a
soustředění Rebelek byl nabitý k prasknutí.
Další
skupinkou, která pobývala v klubu skoro celé
prázdniny, byly právě Rebelky. Tentokrát však místo
učení se nových triků, pracovaly na náročných
akrobatických zvedačkách a úplně nové choreografii
s názvem Jin Jang – Druhá strana ohně. Tu uvidíte
třeba na náměstí ve Valašském Meziříčí při akci
Tanec Valmez, anebo na Bystřičce na motorkářském
srazu.
Společná FireShow Peklios a Rebelky na Rockování
v Loučce

Povedlo se nám dokonce spojit síly se skupinou
Peklios, která se stejně jako Rebelky zajímá o ohnivou Show, a právě poslední dvě vystoupení
(Rockování v Loučce a Motorkářský sraz na Bystřičce) jsme měli možnost propojit a vytvořit
tak novou, ještě jiskřivější a ohnivější Fire Show.
A jak to bude s klubem tento a další
rok?
Přihlášky do žonglíka už můžete najít
na stránkách safari klubu nebo na
nástěnce Základní školy v Brankách.
(Vyplněné přihlášky vhoďte do
schránky Safari klubu nebo odešlete
na mail Safari.klub@seznam.cz)
Dalšími pravidelnými návštěvníky
klubu budou Rebelky – skupina
mladých talentovaných lidí, které

Tábor Rebelky – Trénink vystoupení

spojuje především hudba, tanec a oheň. Těšit se můžete také na
pravidelné víkendovky v klubu s přespávačkou. Vždy jeden
víkend v měsíci (první již 1.- 2.11). Budeme žonglovat, hrát hry,
plácat keramiku atd…
Na příští letní prázdniny plánujeme navázat spolupráci se
střediskem volného času Alcedo Vsetín, pod kterým se v klubu
uskuteční jednotýdenní pobytový žonglérský Tábor Žonglománie 2. (co se bude na táboře dít? - žonglování, výroba
Adél z Farmy v Mikulůvce – Tábor
vycházejícího slunce
žonglovadel, hry, zábava, nácvik společné sestavy). Těšit se
můžete také na Tábor vycházejícího slunce, který začne i skončí
v Safari klubu Branky, avšak v průběhu tábora se vydáme do Mikulůvky na malou farmu, kde
děti prožijí týden v přírodě mezi domácími zvířátky. (A co se bude dít tady? – výlety do přírody,
jízda na koních, péče o domácí a hospodářská zvířata, tvoření v přírodě, sbírání a poznávání
bylinek atd…).
Tak co? Už se také těšíte se na další nabitou sezónu?
Za Safari klub – Monča Krumpochová

Kultura
Poslední prázdninový víkend se v místním letním kině promítal český film TERORISTKA.
Promítání mělo velký ohlas i účast a my se těšíme, až se příští rok v letňáku zase potkáme.
Branecký park se 1.9. opět proměnil v park pohádkový. Členky kulturní komise i jejich
příznivci se převtělili do pohádkových bytostí a zabydleli místní park a okolí. Tam na děti
čekala pohádková stanoviště se zábavnými úkoly. Na všechny účastníky, kteří prošli
stanovišti, čekala v cíli odměna. Na trase se děti setkaly například s Klauny, Vodníkem,
Ledovou královnou, Indiány a s dalšími pohádkovými bytostmi.
Děkujeme všem za účast i spolupráci

Kulturní komise obce Branky připravuje
6.10. Drakiáda
8.11. Strašidelný park
1.12. Vánoční jarmárek, Rozsvícení vánočního stromečku, Mikulášská
nadílka
Za kulturní komisi Věra Slámová

SDH Branky
Letní období je za námi a sním i zvýšené riziko vypuknutí požáru
v přírodě. Letošní prázdniny pro nás probíhaly v poklidném duchu, kdy
jsme nemuseli vyrážet k žádnému požáru či jiné živelné události.
Odborná příprava výjezdové jednotky byla letos sloučena s hasičskou
fontánou, kterou pořádalo SDH Police na rybníku pod pískovnou.
V rámci výletu do partnerské obce Oravský Podzámok (SK) se předvedli
hasiči na místní soutěži (neupravený stroj PPS12, sání z kádě, rozvinutí hadic
na základně) a umístili se na 4. místě z 9.
V druhé polovině srpna se konala oblíbená akce degustace piva. Kvalitní druhy pěnivé moku a
příznivé počasí přilákaly do prostoru zbrojnice opět velký počet vyznavačů českého národního
nápoje č.1.
S nastávající topnou sezónou doporučujeme vyčištění a kontrolu komínů a předejít tak škodám
na zdraví a majetku. Dotčená oblast je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a
Vyhláškou č. 34 ze dne 22.ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné a poklidné prožití podzimních dní.
za SDH Branky Jan Petružela

TJ Sokol Branky
Fotbalová přípravka TJ SOKOL BRANKY
Podzimní přípravu jsme zahájili brzy, začátkem srpna, s ohledem na
historický moment braneckého fotbalu a tím bylo přihlášení
dvou
mládežnických týmů do soutěže (mladší a starší přípravka). Po rozpadu polické
přípravky jsme využili možnosti a kolektiv jsme doplnili třemi kluky z Polic,
kteří výborně zapadli do mužstva. Poslední víkend v srpnu jsme uskutečnili
dvoudenní soustředění v místních kabinách. Za účasti 21 dětí a 4 trenérů jsme zdokonalovali
lidské a fotbalové vlastnosti. Kluci byli perfektní, poctivě trénovali a byl čas i na přestřelku
s NERFkovými pistolemi, opékání buřtů a vystoupení kartového kouzelníka. Soustředění jsme
ukončili nedělním turnajem mladší přípravky a zápasem star. přípravky s Val. Meziříčím.
Turnaje se účastnily týmy Branky A, B , Kelče a Juřinky. S výkony našich týmů jsem byl velmi
spokojen, někomu se dařilo více někomu méně, ale tak to chodí. Starší kluci vyzvali velkého
favorita skupiny Valašské Meziříčí a po předešlé výhře v Choryni sice prohráli, ale zjistili že
se mohou měřit s kýmkoliv.

Nyní absolvujeme s mladší přípravkou turnaje po okolních obcích a 6.
10. se vrátíme na naše hřiště. Starší přípravka hraje klasickou soutěž, kdy domácí zápasy hraje
vždy dvě hodiny před mužským utkáním. S nárůstem zájmu nejmenších fotbalistů
navštěvujeme i turnaje UHER CUP. Rozšířili jsme proto trenérskou sestavu: Petr Chocholatý,
Michal Kováč, Josef Zajíc a Libor Janošec. Těší nás průměrná tréninková účast 25 dětí a tímto
jim také přejeme úspěšný start do nového školního roku a ať se jim vyhýbají zranění. Zimní
přípravu plánujeme absolvovat v tělocvičně.
Tohle všechno můžeme absolvovat jen s velkou pomocí rodičů, kteří jsou ochotní i
pomoci s údržbou místních kabin a hřiště. Za to jim patří velké poděkování!
Rozpis zápasů a aktuality je možné sledovat na místních nástěnkách nebo na
facebookovém profilu TJ Sokol Branky.
David Hadaš
trenér přípravky

Informace na poslední stránku
Obec Branky děkuje Zlínskému kraji za
poskytnutou finanční dotaci na realizaci
projektu „Oprava vnějších okenních
výplní v 1. n. p. na zámku v Brankách“ ve
výši 200 000,-Kč.

