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Slovo starosty
Vážení občané,
moje ohlédnutí za letošním rokem bude patřit dvěma největším investičním akcím,
které byly zahájeny v podzimních měsících – stavbě cyklostezky a opravě fasády
obecního domu čp. 18. Do nástupu chladného počasí stihly firmy PORR i aostav obě
stavby dotáhnout před závěrečné dokončení – cyklostezce chybí asfaltový koberec a
terénní úpravy, na obecním domě nová fasáda. Jakmile umožní jarní teploty pokračovat
v práci, budou obě stavby dokončeny.
Jak jste si mnozí všimli, v zámku byla s finanční pomocí Zlínského kraje opravena
velká část oken v přízemí, v roce 2020 bychom chtěli opravy zámeckých oken dokončit.
S pomocí dotací na výsadbu stromků a stavby oplocenek obnovujeme obecní lesy. Za
pomoci dotace budeme příští rok opravovat těžbou poškozenou lesní cestu v Háji.
V příštím roce budeme realizovat ekologický projekt výstavby mokřadů tamtéž a
záchytného rybníčka na Drahách. Máme v plánu zlikvidovat rozpadlé betonové díly a
rozšířit zámecký park za zahradou MŠ směrem k trati. Pokud získáme dotaci, vysadili
bychom na obecních pozemcích v Ruclavi sad starých a původních ovocných odrůd.
Jednáme s vlastníky pozemků k plánované cyklostezce ve směru na Police, pokud nám
SŽDC umožní pokračovat v tomto směru podél kolejí, nechali bychom v letošním roce
zpracovat projektovou dokumentaci a příslušná povolení.
V sobotu 7. prosince jsme v rámci projektu přeshraniční spolupráce „Mosty kultury
a poznania“ vypravili autobusový zájezd do Oravského Podzámku, jehož cílem bylo
slavnostní otevření dřevěné lávky poblíž Oravského hradu, která byla financována
z Evropské unie díky naší
vzájemné spolupráci. Kromě
informační tabule o Oravském
Podzámku je na tomto
turisticky atraktivním místě i
velká tabule s fotografiemi a
informacemi o naší obci.
Zájezd byl zároveň odměnou
pro mladé branecké fotbalisty,
jejich trenéry a rodiče, kteří si
prohlédli Oravský hrad a
navázali
spolupráci
se
slovenskými vrstevníky.
Při
shromažďování
podkladů k vydání knihy o Brankách jsem prošel stovky fotografií, ze kterých bylo
vidět, jakým způsobem se Branky proměňují a zároveň jak bohatý kulturní, sportovní a
společenský život tu vždy kvetl. Mimořádným fenoménem bylo především branecké
divadlo, které se hrálo už před válkou a místní ochotníci byli schopni nastudovat a
odehrát i několik her ročně. Potěšilo mě, že poslední nastudovaná hra „Zlá Inger“ na
motivy pohádky H.CH. Andersena v podání Věry Dufkové získala díky režijnímu
vedení Tadeusze Misiaszka mezinárodní rozměr a díky samotné herečce více než
ochotnickou úroveň.
Závěrem Vám chci popřát krásné prožití vánočních svátků, hodně času stráveného
s lidmi, které máte rádi a v novém roce zdraví, štěstí a pohodu.
F. Svoboda

USNESENÍ
7. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 27.11.2019
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kalkulaci stočného na rok 2020.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, Mgr. Ladislava Jašíčková
2. Program ZO.
3. Cenu stočného pro rok 2020 ve výši 15,91 Kč/m3 + příslušné DPH.
4. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2020 ve výši 470 Kč/osoba/rok.
5. a) „Zásady kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko pro rok 2020“ dle předloženého návrhu.
b) „Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko pro rok 2020“ dle předloženého návrhu.
c) „Mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2020 ve výši 97 100 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 971
obyvatel dle ČSÚ ke dni 31.12.2018.
6. Směnu a koupi pozemků od pana Svatopluka Pečenky:
směňované obecní pozemky:
p.č. 110/2 ost.plocha – 398 m2 x 82 Kč/m2 = 32.636,- Kč
p.č. 110/3 ost.plocha – 398 m2 x 82 Kč/m2 = 32.636,- Kč
p.č. 110/5 ost.plocha – 332 m2 x 82 Kč/m2 = 27.224,- Kč
celkem ………………………………............92.496,- Kč
směňované pozemky pana Pečenky:
p.č. 325/2 trv.trav. porost –
3.332 m2 x 16 Kč/m2 = 53.312,- Kč
část p.č. 326/1 trv.trav. porost – 2.449 m2 x 16 Kč/m2 = 39.184,- Kč
celkem…………………………………………………..92.496,- Kč
nákup pozemků od pana Pečenky:
část p.č. 326/1 trv.trav.porost – 1.015m2 x 16 Kč/m2 = 16.240,- Kč
p.č. 324/1 trv.trav.porost – 5.191 m2 x 20,62 Kč/m2 = 107.038,42 Kč
p.č. 324/3 orná půda –
525 m2 x 26 Kč/m2 = 13.650,- Kč
p.č. 324/4 ost.plocha (nepl.půda) – 372 m2 x 13 Kč/m2 = 4.836,- Kč
p.č. 329/2 ost.plocha (nepl.půda) - 180 m2 x 13 Kč/m2 = 2.340,- Kč
celkem………………………………………………….144.104,42 Kč
7. Zástavbovou studii na místní část Záhumení s jejím dopracováním.
III. Stanovuje:
1. Termín splatnosti stočného na rok 2020 je pro fyzické osoby od 1.5.2020 do
31.7.2020 a termín pro OSVČ a právnické osoby do 14 dnů po předložení
vyúčtování spotřeby vody.
POZVÁNKA
Starosta HS svolává Valnou hromadu členů HS Branky - Poličná - Juřinka na pátek 7.2. 2020 do Mateřské školy
v Brankách. Začátek je stanoven na 18.00 hodin.
Program:
1. Zahájení
6. Zpráva mysliveckého hospodáře MS Branky - Poličná
2. Stanovení zapisovatele
7. Diskuse
3. Kontrola usnesení z minulé VH
8. Usnesení
4. Zpráva o hospodaření a činnosti HS na rok 2019
9. Závěr
5. Použití finančních prostředků z nájmu honitby
Josef Marek, starosta HS

USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 18.12. 2019
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce
2. Výši odměny starosty obce
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, Josef Havran
2. Program ZO doplněný o bod 4a) prodej dřevěné stavby na pozemku p.č. st. 505
3. Prodej dřevěné stavby bez č.p. na pozemku p.č. st. 505 včetně pozemku 103 m2 za cenu
50 000,-Kč Mysliveckému spolku Branky - Poličná
4. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 1/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Branky
5. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 2/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
7. Obecně závaznou vyhlášku obce Branky č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství
8. Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce a pro členky výboru SPOZ a
pro členku kulturního výboru s platností od 1.1. 2020
9. Návrh rozpočtu na rok 2020 včetně SF, FRB a FRR doplněný o tř. 4, tř. 5, tř.6, financování takto:
třída 1 Daňové příjmy: 14.842.000,-Kč třída 2 Nedaňové příjmy: 1.852.782,-Kč
třída 3 Kapitálové příjmy: 52.100,- Kč třída 4 Přijaté transfery: 4.735.968,-Kč
Příjmy celkem: 21.482.850,-Kč
třída 5 Běžné výdaje: 18.464.000,-Kč
třída 6 Kapitálové výdaje: 11.503.000,-Kč
Výdaje celkem: 29.967.000,-Kč
Financování:
8.484.150,-Kč
Příspěvek pro ZŠ a MŠ Branky ve výši 1 710 000,-Kč, z toho 1.590.000,-Kč jako příspěvek
neinvestiční a 120.000,-Kč jako příspěvek investiční a neinvestiční příspěvek ve výši 110.000,-Kč
pro TJ Sokol Branky z.s.
10. Rozpočtové opatření č. 4/2019 dle předloženého návrhu
11. Radu obce k případné dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2019
12. Dodatek č. 2 k přípravné smlouvě o vzájemné spolupráci při vybudování
protipovodňového zařízení – poldru na katastru obce Police
13. Podání žádosti o dotaci na projekt „Přírodní dětské hřiště v parku obce Branky“ v rámci programu
MMR 117D8210, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu DT 117D8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Krátce z motosportu
Branecká posádka ve složení Bronislav Ševčík, Oldřich Vašut a Dalibor Ševčík obsadila
v kategorii S3 Mistrovství ČR v trucktrialu celkové druhé místo. Našim jezdcům nejlépe vyšel
květnový závod v Mohelnici, ve kterém nenašli přemožitele. Bohužel, poslední závod v Jihlavě
dokončili až na 7. místě, a to rozhodlo o jejich celkovém umístění na stříbrné pozici.
Svoji letošní úspěšnou motoristickou sezónu ukončil branecký motokrosař Tomáš Pala 19. října
během 21. ročníku Memoriálu Libora Podmola v Brankách vítězstvím v juniorské kategorii.

Základní škola
Konec roku znamená vždy bilancování. A tak i my Vám
nastíníme, jak jsme v průběhu těchto měsíců pracovali. V září
absolvovaly naše paní učitelky školení na polytechnickou výchovu. V naší škole si
uvědomujeme, jak důležité pro vývoj člověka je období předškolního věku do šesti let.
U dítěte se formuje jeho charakter, dochází k tvorbě jeho intelektuálních schopností.
Tento věk má zásadní vliv na rozvoj technického a senzomotorického myšlení. Proto je
potřeba vhodně vedenou pracovní výchovou pozitivně formovat vlastnosti dětí.
Vytvářet u nich vhodné pracovní návyky a povzbudit jejich touhu vytvářet konkrétní
hodnoty. Děti si nejen zvykají na práci, ale zároveň rozvíjí své smyslové vnímání,
fantazii, senzomotorické dovednosti, myšlení, intelekt, kreativitu, ale i technickou
představivost. V neposlední řadě smysl pro spolupráci a vzájemnou pomoc. Proto se
v naší malé školičce zaměřujeme na volný čas dětí a snažíme se rozvíjet polytechnickou
výchovu nejen v MŠ, ale plynule navazujeme v ZŠ. Ne každá škola má k tomuto rozvoji
vhodné podmínky. Výhodou naší školy je, že známe děti z MŠ, víme, jak pracují, a proto
můžeme zvolit vhodné postupy jejich vývoje v ZŠ. Velkým nadstandardem je také
množství vhodných pomůcek, které jsme pro polytechnickou výchovu pořídili.
Speciální stavebnice v MŠ i ZŠ, stavební stěnu s kostkami aj. S realizací pracovního
vyučování samotného dochází k rozvoji celé řady dalších schopností a dovedností dětí,
které na první pohled s technikou vůbec nesouvisejí. Přesto jsou pro rovnoměrný rozvoj
dítěte podstatné.
V měsících
říjnu a listopadu
proběhlo
v naší
škole
několik
projektových dnů.
Naši
přednášku
Zámek a panství
Branky
v I.
polovině 18. století
navštívilo obrovské
množství
nejen
braneckých občanů.
Děti poznávaly živé
dravce a aktivně se
zapojily
do
projektového dne
s názvem „Hmyzáci“. Zabrousili jsme také zpátky k prázdninám a připomenuli si při
3 D kinu se speciálními brýlemi, jak to vypadá v opravdickém oceánu. Sportovně jsme
se vyřádili při bruslení na zimním stadionu ve Valašském Meziříčí. Od prosince děti
z MŠ a ZŠ navštěvují kurz plavání. Myslíme na to, aby se naše děti rozvíjely ve všech
oblastech. Říjen byl také ve znamení akce „Branecké strašeníčko“, na kterou se děti

každoročně velmi těší. V letošním roce k nám „přiletěla“ některá strašidla až z Jablůnky
a vytvořila úžasnou atmosféru nejen dětem, ale i dospělým.
Začátek prosince byl ve znamení příprav na rozsvěcování vánočního stromu.
Finišovaly práce na výrobcích pro vánoční jarmark, kam již pravidelně přispíváme
výrobky dětí. Pedagogové připravili pásmo koled, které jste si s námi zazpívali u
vánočního stromečku. Jsme také pyšní na to, že děti, které byly žáky naší školy, se k nám
vracejí. Pomáhají nám při akcích, ale také nám vytvořily mikulášskou družinu –
Mikuláše, dva čerty a dva anděly. To je to nejdůležitější. Získáváme tak zpětnou vazbu
o tom, jak se našim žákům daří ve vyšších ročnících městských škol. I v letošním roce
jsme s dětmi napekli perníčky, které jste ochutnali při tvořivých vánočních dílnách.

Rok 2019 se chýlí ke svému konci. Vstupujeme do třetího adventního týdne a na
adventním věnci zapálíme na „stříbrnou“ neděli třetí svíčku přátelství. V naší škole jsme
se tento týden naladili do vánoční atmosféry pravidelnou akcí „Vánoční cinkání“, která
byla letos tematicky zaměřená na anděly. Hojná účast rodičů na vánoční besídce
svědčila o tom, že mají zájem o dění ve škole. Dětem se hodinový program moc povedl
a na závěr předaly rodičům vánoční dárek – kalendář se svou andělskou fotografií a
namalované obrázky, na kterých pracovaly už od září. Po besídce si děti s rodiči, i
babičkami vyrobili andělíčky, skřítky a sněhuláky na tvořivých dílnách.
Přeji Vám i Vašim blízkým šťastné a veselé prožití vánočních svátků, pevné
zdraví, hromadu lásky a plno úspěchů. Ať spokojenost a štěstí Vás provází po celý rok
2020.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Vánoce jsou přede dveřmi a my se snažíme prožít ty předvánoční dny s dětmi
v mateřské škole co nejradostněji. Chceme také nezapomínat na tradice a zvyky, které
se váží k tajemnému předvánočnímu období. To jsme zahájili výrobou adventního
věnečku. Děti byly seznámeny s touto tradicí, také samy vyprávěly o tom, jestli doma
věneček mají.
V neděli 1. prosince jsme společně s dětmi ze základní školy rozsvítili vánoční
stromeček, který nyní tvoří krásnou dominantu obce. Je krásný nejen večer, ale i ve dne.
V pondělí 2. prosince jsme s dětmi pekly vánoční perníčky, které děti na druhý den
zdobily.
Ve středu 4. prosince jsme pozvali do MŠ rodiče, aby na chvíli zapomněli na
předvánoční shon a prožili si s námi chvilku kouzelné vánoční atmosféry u ANDĚLSKÉ
POHÁDKY, kterou pro ně děti nacvičily. Pohádka se podařila a děti byly obdarovány
štědrým potleskem. Po vystoupení předaly rodičům vánoční přání, které pro ně ve školce
vyráběly. Po pohádce samozřejmě nemohla chybět ochutnávka perníčků.
Od 5. 12. jezdíme na předplavecký kurz do Valašského Meziříčí, kurz nám skončí
v lednu.
V pátek 6. 12. přišel do školky Mikuláš se svou družinou a nadílkou. Za básničku
nebo písničku dostávaly děti od andílka odměnu. Odpoledne 11. prosince jsme se
v odpoledních hodinách potkali na Vánočním cinkání v Základní škole. Naše děti
přispěly krátkým vystoupením na vánoční školácké besídce. Po ní si rodiče s dětmi
vyrobili drobné ozdoby a dárečky s vánoční tématikou.
Těšení na Vánoce si
s dětmi zpříjemňujeme
písničkami, zpíváním a
posloucháním koled a
pohádkových příběhů.
Ve středu 18. prosince
budeme ve školce
společně
očekávat
příchod Ježíška. U
stromečku si společně
zazpíváme
koledy
a rozdáme
dárečky,
které nám zůstanou ve
školce.
V pátek 20. 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. Moc děkujeme a vážíme si toho.
Motivuje nás to. DÍKY.
Spokojené Vánoce, hodně štěstí, zdraví, pěkných dnů, úsměvu na tváři a splněných přání
v roce 2020 Vám přeje celý kolektiv Mateřské školy Branky

Přírodní zahrada mateřské školy v obci Branky
Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace realizovala
v období 2018 – 2019 projekt „Přírodní zahrada mateřské školy v obci Branky“. Tento projekt
je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí (č. rozhodnutí 02611861).
V rámci projektu došlo k revitalizaci zahrady mateřské školy – byly instalovány přírodní
herní a edukační prvky: herní sestava, hmatová stezka, vrbové plůtky, broukoviště, ohniště a
vyvýšené záhony. Na zahradě rovněž přibyla venkovní učebna s lavičkami a tabulí nebo
přírodní amfiteátr a byly provedeny sadovnické úpravy. Revitalizovaný prostor s prvky přírodní
zahrady dává dětem možnost zahradničení, zalévání květin, hospodaření s dešťovou vodou,
sklízení plodů ovocných keřů a pěstování zeleniny či bylinek.
Na výsledné podobě zahrady se podíleli zaměstnanci školy, učitelé, děti a rodiče i
zaměstnanci zřizovatele. V rámci realizace projektu se uskutečnily dvě participační aktivity: při
první byly založeny a osázeny záhony a instalován kompostér, při druhé aktivitě jsme se sešli
s rodiči a příznivci školy na zahradní slavnosti, při které jsme dokončili úpravy pocitového
chodníčku a výsadbu.
Zahrada umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou, zajistí příjemné a podnětné
prostředí pro hru, poznávání, vzdělávání i odpočinek dětí v MŠ a bude vytvářet podmínky pro
přirozeně kladný vztah dětí k přírodě a jejímu poznávání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sbor pro občanské záležitosti
V letošním roce jsme navštívili čtyřicet dva našich seniorů – jubilantů. Také
navštěvujeme naše občany v domově důchodců v Rožnově pod Radhoštěm, tito jsou
velmi potěšeni, že na ně naše obec nezapomíná.
Uspořádali jsme setkání seniorů s pěkným programem, který předvedly děti z MŠ
a ZŠ Branky. V letošním roce jsme připravili čtyřikrát Vítání našich občánků.
V letošním roce přibylo do naší obce 15 nových občánků.
Členky SPOZ se po celý rok zapojovaly do všech akcí, které pořádala obec. Chtěla bych
poděkovat členkám za dobrou práci ve Sboru.
Přeji všem občanům Branek krásné prožití Vánočních svátků a dobré vykročení do
Nového roku.
předsedkyně SPOZ Dáša Bazalková

Zprávy od našich myslivců
Vážení spoluobčané,
nastupuje Advent, a tím také období vánoční, ale také období zimního přikrmování naší
zvěře. Náš Myslivecký spolek Branky - Poličná pro letošní zimní období zajistil pro naši zvěř
dostatečné množství kvalitního krmiva. Centrálně bylo z prostředků mysliveckého spolku
nakoupeno 35 metráků ovsa, který je jako jediná obilovina pro zvěř spárkatou stravitelná, bez
následných a nepřirozených úprav. Oves byl rozdělen mezi všechny členy, kteří spadají svým
věkem do kategorie správců krmných zařízení. Bylo vyskladněno v průměru dva až tři metráky
kvalitního ovsa na krmné zařízení. Dále si tito členové zajistili dostatek kvalitního sena
(nejméně 100 kg na jeden krmelec). Z vlastních finančních zdrojů si zakoupili členové
cukrovou řepu, od žáků a mládeže vykoupili nebo sami nasbírali dostatečné množství kaštanů,
žaludů a jeřabin a po sklizni nasbírali klasy kukuřice. Z centrální dodávky mají dále celoroční
možnost odebrat potřebné množství kusové soli do svěřených slanisek. Z tohoto pohledu se zdá
být všechno v naprostém pořádku, bohužel není tomu vždy tak, jak tady píši. Začínají se
objevovat určité problémy u některých našich spoluobčanů, kteří navštěvují naše krmná
zařízení a někdy možná v dobré víře se snaží naší zvěři ještě nabídku vylepšit. Jsme velmi rádi,
když v okolí krmelce v období Vánoc vidíme decentně přizdobený vánoční stromek pro naši
zvěř a ptactvo, kdy je výzdoba založena na jablkách, jeřabinách, kaštanech, žaludech a jiného
přírodního krmiva, jak pro zvěř spárkatou, drobnou, tak i pro naše zimující ptactvo. Opakem
však také bývají plná koryta plesnivých vánoček, zbytků vánočního cukroví, plesnivých cuket,
různých druhů dýní a podobně. Také plné koryto neupravené (hrubě podrcené) pšenice nebo
žita může v zimním období způsobovat zažívací problémy. Doslova vražedné pro zvěř jsou
jemně nadrcené (v podobě jemných šrotů) obiloviny, které jsou pro zvěř jako krmivo atraktivní,
ale následně po příjmu vody dochází
k zažívacím poruchám. Zažívací trakt naší
zvěře není na toto krmivo přizpůsoben a
nastupují problémy v podobě střevních
katarů, kolik, oslabovacích a vyčerpávajících
průjmů s následnou dehydratací a končící
úhynem. Pokud chcete s vnoučaty nebo i vy
sami na vánoční procházku do lesa za zvěří,
předem zvažte, čím zvěři prospět a ne uškodit.
Nejvšestrannější a zvěří nejoblíbenější jsou
obyčejné klasy kukuřice, neplesnivé ovoce jablka, kaštany, žaludy a pro ptáky (ořechové
a slunečnicové lojové koule).
Za těchto podmínek se s Vámi velice rádi
setkáme jak v čase vánočním, tak i v průběhu
celého roku, jak v naší přírodě, tak u krmných
zařízení.
Myslivci a zvěř, děkuje za pochopení.
Mgr. Michal Papež
Krmelec p. Josefa Marka - foto Mgr. Papež Michal

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Blíží se konec roku 2019 a s ním spojené hodnocení naší činnosti za
uplynulé období a plánování akcí s ekologickou tématikou na rok
následující.
V měsíci říjnu jsme v zámeckém parku uspořádali veřejnou akci „Den stromů“.
V průběhu odpoledne jsme na zámeckém nádvoří nejdříve vyhodnotili
kulinářskou soutěž „Dobrota s bylinkou“ (součást projektu CESTIČKA ZDRAVÍ –
LÉČÍ A BAVÍ, který je spolufinancován Zlínským krajem). Všichni přítomní si poté
mohli vyzkoušet bylinky poznávat, zasadit i nazdobit si na ně pytlíček nebo květináč či
si vytvořit další výrobky z přírodních materiálů, např. dřevěnou ozdobu lupénkovou
pilkou, eko Člověče, nezlob a další. V zámeckém parku jsme na jeden říjnový týden
nainstalovali „Výstavu na stromech“, která byla letos věnována poctivé výrobě kakaa.
Nechyběla ani ochutnávka zdravých dobrot (některé vzorky byly z kulinářské soutěže),
bylinkových čajů a moštů s různými příchutěmi, které členové spolku vlastnoručně
vyrobili.

A co plánujeme v zimě?
Srdečně všechny zveme na náš druhý SPOLEČENSKÝ PLES, který se bude konat
25.1.2020 od 20 hodin v restauraci U Staňků v Brankách.
Závěrem bych Vám chtěla touto cestou moc poděkovat za celoroční spolupráci a
přízeň, popřát všem příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2020 hlavně
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu zámeckého parku)

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé a fandové sportu v naší obci. Dovolte mi
zhodnotit naši činnost a sportovní výsledky na konci roku 2019. Letos
jsme postoupili do okresního přeboru a tam naši fotbalisti zjistili, že to
kafe bude silnější, ale i to se dá zvládnout. Oddíly jsou kvalitnější, ale
i s těmi se dá taky hrát vyrovnaná partie. Nesmí nás, ale chodit na výlet hrát utkání tvz.
ven v počtu tak akorát do mariáše. Doma nás je dost, a proto jsou výsledky jako den a
noc. Můžeme se poučit hned od našich malých žáků, kde je opačná cesta a tam vidím
velké nadšení a touhu hrát, trénovat.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte touto cestou poděkovat našim bývalým fotbalistům a funkcionářům Davidu
Hadašovi, Petru Chocholatému, Michalu Kováčovi, Liboru Janošcovi, kteří již druhým
rokem obnovují činnost mládežnického fotbalu a hrají soutěže. Bude to cesta náročná,
která vyžaduje hodně obětí v podobě volného času a zároveň podporu všech rodičů dětí.
Velké uznání a poděkování patří taky všem, kteří rozhodili sítě v našem okolí a podařilo
se zajistit sponzorské finanční dary na činnost našich žáků od firem. Zvláštní
poděkování patří Ing. Josefu Zajícovi, který má lví podíl na získání finančních darů.
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.
Nemalé poděkování patří rodičům našich žáků, kteří se podíleli na brigádách při
obnově našeho hřiště pod taktovkou Martiny Hadašové. Velké poděkování chci vyslovit
Pavlu Gardianovi a Pepovi Havranovi, Miloši Hadašovi při rekonstrukci záchodů a
sprchového koutu v kabinách.
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 při pořádaní
šachového turnaje na Štěpána. Nemalé poděkování patří firmě Kartonáž, Ing. Jaroslavu
Markovi, Luboši Chromčákovi, paní Žůrkové a dále všem, kteří nás finančně a
materiálně podpořili při pořádaní akcí.
A závěrem patří zvláštní uznání celému Fans klubu, který nám závidí nejeden
fotbalový klub v okresu.

Přeji všem našim příznivcům klidné prožití vánočních a novoročních svátků,
hodně zdraví a štěstí v novém roce 2020.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek, předseda

Vánoční fotbálek
Fotbalisté tradičně pořádají malé přátelské posezení a kopnutí si na hřišti, pokud to
rozmary počasí naší přírody dovolí dne 26. 12. 2019 v deset hodin na hřišti TJ Sokol
Branky

Safari klub
V uplynulém podzimním čase se ze Safari klubu nabitá atmosféra
zábavy rozhodně nevytratila.
Hlavní událostí se stala podzimní Žonglo-víkendovka neboli dvoudenní mini tábor pro děti z branek a okolí. Děti si kromě žonglování
mohly vyzkoušet i keramiku, netradiční hry, výrobu vlastních
žonglovadel, ale také světelnou show. (Na facebookových stránkách SAFARI KLUB
můžete najít video z této akce.) Příští víkendovka nás
čeká 11. – 12.1. 2020 – děti na ni můžete přihlásit na
mailu Safari.klub@seznam.cz nebo na čísle
704 106 450. Víkendovka je určená všem dětem
z Branek a okolí ve věku 7-14 let.
A na co se můžou vaše děti těšit už příští víkendovku?
Budeme opět nejen žonglovat, ale také vyrábět vlastní
žonglovala, která si děti budou moct odnést domů. Po
setmění bude nachystané překvapení v podobě ohnivé
show, a po celou dobu plno zábavných her a aktivit. Kromě víkendovky v Safari klubu
proběhly také vánoční dílničky, kde si děti mohly kromě již tradičního zdobení
perníčků vyrobit například svícen nebo vánoční krabičku na dárky.
Minulý víkend navštívily Safari klub děti z organizace Duha a Štít, které k nám přijely
až z Olomouce. V Safari klubu pořádaly podobně jako Rebelky dobrodružnou putovní
víkendovku s názvem „CESTA K DUHU“.
A kde dále nás můžete najít? Tak třeba v Základní umělecké škole B-art, kde si
můžete přijít zažonglovat nebo zdokonalit své cirkusácké či akrobatické dovednosti.
Každý čtvrtek (18:00 – 18:45) a pátek (17:45 – 18:30) probíhá v malém tanečním sále
kroužek žonglování a pedagogiky nového cirkusu pod vedením Rebelky Monči, kde
stále zbývá spousta volných míst. (Přihlásit děti můžete osobně v kanceláři školy nebo
online na stránkách www.B-artskola.cz)
Dětská žonglérská skupina Rebelky slaví
několik dalších úspěchů. Jejich pečlivě
připravovaná vystoupení jste mohli vidět na
Festivalu Tanec Valmez, rozsvěcování
vánočního stromečku v Kunovicích a Poličné,
ale také na vánoční akademii v Sokolovně ve
Valašském Meziříčí. Tuhle partu jste mohli
potkat na živo také ve strašidelném parku, který
proběhl 9.11., kde se po setmění seběhla všechna
naše rebelská strašidla a předvedla krásnou světelnou show.
Kde všude nás v novém roce najdete?
Zimní víkendovka 11. – 12.1. 2020
Soustředění rebelek (únor)
Kroužek Žonglování v Základní umělecké Škole B-art:

Čt 18:00 – 18:45, Pá 17:45 – 18:30

Kultura
Drakiáda - V neděli 6.10. přicházely děti s draky různých tvarů, velikostí i barev. Po
patnácté hodině jsme se všichni přesunuli na kopec k místnímu hřbitovu. Větřík
pofukoval a dráčci létali vysoko. Oči dětí byly rozzářené štěstím. Na pomoc přišli i
rodiče. Necelou hodinu draci poletovali a tančili oblohou. Na závěr této akce všechny
děti dostaly odměnu. Pak jsme se zdravě unavení vraceli domů.
Strašidelný park - Během sobotního podvečera 9. listopadu vyrostl v Brankách park
plný kouzel a obydlený různými bytostmi z hororů i pohádek. Cestou od zámku přes
celý park plápolala světýlka. Na stromech viseli duchové i oběšenec a v 13. komnatě
ležela na katafalku rakev se
spanilou dívkou opředena
pavučinami. Děti i rodiče se
stylově oblékli a rozsvítili
lampiony a vydali se vstříc
velkému dobrodružství. Kdo
chtěl na konci strašidelné
stezky dostat zaslouženou
odměnu, musel splnit několik
úkolů.
A po roce tu máme první
adventní neděli 1.12. a s ní
,,Vánoční
jarmárek,
rozsvícení vánočního stromu a mikulášskou nadílku“. V budově MŠ probíhal
tradiční jarmárek, na kterém nechyběl prodej svíček, perníčků a různé drobné vánoční
zboží. Při poslechu vánočních koled se dospělí i děti mohli občerstvit u členek Českého
svazu žen. V klubu měly děti vánoční dílničku, kde se zdobily perníčky a vyráběly malé
dárky. Po sedmnácté hodině při rozsvícení vánočního stromku zazněly koledy a básně
v podání dětí MŠ a ZŠ. Prostor u Obecního úřadu provoněla domácí zabijačka, kterou
nachystal TJ Sokol Branky a také za obecní úřad nechyběl svařák a čaj zdarma. Na závěr
nastala chvíle, ten dětmi toužebně očekávaný okamžik, kdy se od kostela za zvuků
chrastících řetězů a pekelných ohňů objevil Mikuláš v doprovodu anděla a nezbedných
čertů, aby rozdali dětem mikulášskou nadílku.
Závěrem mi dovolte, poděkovat členkám kulturní komise, zaměstnancům obecního
úřadu, spolkům, sponzorům a všem, kdo se podílel na přípravách kulturních akcí.
Za kulturní komisi Vám přeji krásné prožití vánočních svátků s lidmi, které máte rádi,
pevné zdraví, dobrou náladu a životní elán v roce 2020.
za kulturní komisi Věra Slámová
Kulturní komise připravuje: 14.2. Košt slivovice
16.2. Dětský karneval
22.2. Vodění medvěda
7.3. Retro ples MDŽ
Tříkrálová sbírka proběhne v Brankách v sobotu 11. ledna

SDH Branky
Podzimní měsíce probíhaly v poklidném duchu, kdy náš sbor
nemusel zasahovat u žádného požáru ani jiné mimořádné události.
Do výbavy výjezdové jednotky byly pořízeny svítilny s úchytem
na zásahovou přilbu v počtu 6ks a 2ks výkonných ručních svítilen.
Další investicí bude výměna vchodových dveří do zbrojnice. Tato akce
je naplánována tak, aby proběhla souběžně s opravou fasády na domu
č.17.
25. října jsme na poslední cestě doprovodili na místní hřbitov bratra Jana Cahlíka.
Děkujeme mu za jeho dlouholetou obětavou činnost pro sbor. Čest jeho památce!
28. října jsme nechyběli na lampiónovém průvodu při příležitosti oslav výročí
vzniku samostatného Československa, který byl završen ohňostrojem.
17. ledna 2018 se bude konat Výroční valná hromada, kde budou mít členové
možnost zaplatit členské příspěvky na rok 2020 i nedoplatky za léta minulá. Příští rok
je rokem volebním, proto je na místě zúčastnit se této valné hromady a vybrat nový
výbor, který povede sbor dalších 5 let.
Závěrem přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a vše
nejlepší do nového roku.

za SDH Branky Jan Petružela

Vánoční koncert
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Brankách, v pondělí 30.12. od 17 hodin
Vystupují: Děti ze Základní školy a Mateřské školy Branky
Schola a sbor sv. Cecilie
Trubači z Modré kapely
Přijďte si s námi prožít krásnou vánoční atmosféru

SENIORSKÁ OBÁLKA MŮŽE POMOCI I VÁM
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko pořídil pro seniory takzvané seniorské
obálky, které mohou pomoci zachránit život.
Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR za spolupráce s integrovaným záchranným systémem Zlínského kraje pod záštitou
Zlínského kraje a ministra zdravotnictví.
Seniorská obálka pomáhá seniorům a lidem se zdravotním postižením v tísni a
ohrožení zdraví nebo života. Často se stává, že přivolaní zdravotníci záchranné
zdravotní služby, hasiči nebo policisté nemají o osobě, v jejíž domácnosti zasahují,
potřebné informace.
Tomu by měla zamezit seniorská obálka, kterou tvoří:
 plastová obálka s magnetickým proužkem k přichycení na lednici v domácnosti
 formulář I.C.E. karta s praktickými informacemi o osobě v domácnosti
 pravidla pro vyplnění
Záchranáři jsou o distribuci obálek do vaší obce informováni a v případě potřeby
tak budou seniorskou obálku ve vaší domácnosti hledat na lednici, aby ji mohli
využít při záchraně vašeho života.
Plastová obálka je zdarma k dostání na obecním úřadě. Dostat ji můžete také od
pracovníků vybraných poskytovatelů sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE –
středisko ve Valašském Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory
Valašské Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí).

I.C.E. karta poskládaná do plastové obálky

I.C.E. karta umístěná na lednici

V nouzi vám pomůže jen správně vyplněná I.C.E. karta. Pečlivě si přečtěte
Pravidla pro vyplnění, která vám byla předána spolu s obálkou a kartou.
Neváhejte požádat o pomoc své příbuzné, pracovníky odboru sociálních věcí
Městského úřadu Valašské Meziříčí (tel. 571 674 558 nebo 571 674 565) nebo
pracovníky sociálních služeb (např. z Diakonie ČCE – středisko ve Valašském
Meziříčí, Diakonie ČCE – hospic Citadela, Domova pro seniory Valašské
Meziříčí a Charity Valašské Meziříčí). Pamatujte, že jedny z nejdůležitějších
informací jsou pro záchranáře kontakty na blízké osoby. I.C.E. kartu pravidelně
aktualizujte, je velmi důležité, aby informace nezastarávaly.

Informace na poslední stránku

Svoz pytlového plastového odpadu za
prosinec proběhne 2.1. 2020
Svoz komunálního odpadu proběhne
2.1. 2020
Platby poplatků v roce 2020
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet č.
4622851/0100
Komunální odpad: 470,-Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné, platit od 2.1. do 31.5.
Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, platit od 2.1. do 31.3.

Stočné: 630,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, platit od 1.5. do 31.7.

(!!! z důvodu změny sazby DPH neplaťte stočné dříve než 1.5. 2020!!!)
Ani ostatní poplatky neplaťte dříve, než je uvedeno, děkujeme.
TJ Sokol Branky zve všechny příznivce šachu
na 47. ročník Štěpánského turnaje v bleskové hře šachu.
Turnaj začíná v 9:00 dne 26. 12. 2019 v sále mateřské školy.
Hledáme pečlivou paní na běžný a pravidelný úklid v rodinném domě. Ideálně 2x týdně 3-4
hodiny. Místo: Branky, 120 Kč/hodina, Tel. 724010613
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