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Slovo starosty
Vážení občané,
jsem rád, že všeobecný koronavirový pesimismus se pomalu stává minulostí a život se
začíná vracet do starých kolejí. Všechny ekonomické, společenské, zdravotní a další
dopady je v tuto chvíli těžké odhadovat, ale považoval bych za malý zázrak, pokud by
vše bylo úplně stejné jako dříve. Z hlediska obecních příjmů nás čeká výrazný propad a
pokud bude Obec chtít investovat, bude nutné využívat rozpočtové přebytky z minulých
let. Bylo by chybou realizaci rozpracovaných projektů úplně zastavit, protože i obecní
investice samozřejmě přispívají k celkové prosperitě. Pomoc státu nám v současné době
pomohla získat mimořádné dotační prostředky na opravu márnice a dofinancování
dětského hřiště v parku.
Těší mne, že po mnohaletých přípravách jsme mohli na začátku června slavnostně
otevřít cyklostezku mezi Brankami a Poličnou, první aktivity v této věci byly
podniknuty už v roce 2011. Věřím, že propojení na Police se nám podaří uskutečnit
mnohem dříve, projekt je hotov, ještě nás čeká jednání s drážními organizacemi,
vlastníky pozemků a stavebním úřadem. Dokončena je také oprava fasády a výměna
oken v bývalém kině a hasičské zbrojnici. Spolu s tím byly obnoveny dřívější
odvlhčovací opatření a přidány nové. Záměrem je, aby bývalý kinosál aspoň trochu
nahradil sál v přízemí mateřské školy, který bude od 1. září sloužit svému původnímu
záměru – stane se druhým oddělením mateřské školy. Na začátku června byla dokončena
vnitřní rekonstrukce záchodů v parku. Původně jsme chtěli mít sociálky opraveny
především kvůli Obecním slavnostem, ale jejich pořádání bylo nakonec rozhodnutím
zastupitelstva o rok odloženo.
V současné době jsou rozpracovány dva projekty – oprava lesní cesty v Háji a
výstavba mokřadního rybníčku na Drahách. Obě stavby se potýkají s nepříznivým
počasím, a proto se v minulých týdnech jejich realizace téměř zastavila. V nejbližších
týdnech budou v parku osazeny přírodní herní prvky z akátového dřeva pro nejmenší
děti a vyměněna zbývající okna v přízemí zámku. Po prázdninách se dáme do opravy
márnice, připravena je oprava místní komunikace na novém stavebním obvodu.
Po necelém roce začalo v původních prostorách obecního úřadu fungovat opět
kadeřnictví, nabídku služeb pro občany rozšíří i připravovaný kosmetický salónek ve
dvoře čp. 18.
Slovo starosty si dovolím ukončit výzvou pro pracovité občany – stále platí obecně
závazná vyhláška o regulaci hlučných činností, která zakazuje v neděli používat
hlučné nářadí – motorové pily, křovinořezy, sekačky na trávu, cirkulárky a
podobně. Aspoň v den pracovního klidu dopřejte ticho sobě a svým sousedům.
Přeji Vám příjemné prožití letních měsíců, slunečnou dovolenou a dětem hezké
prázdniny.
František Svoboda
starosta obce Branky

USNESENÍ
9. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22.4.2020
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO.
2. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
3. Žádost pana D.K. o prodej části pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Branky (pozemek s garáží).
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Oldřiška Matějičná
2. Program zasedání ZO doplněný o bod 12a) Diskuze
3. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky č. 2/2020 mezi Obcí
Branky jako poskytovatelem dotace v celkové výši 110.000 Kč a Tělovýchovnou jednotou Sokol
Branky, z.s. jako příjemce dotace.
4. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku obce Branky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2019.
5. Delegování zástupce obce Branky na řádnou valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. pana Mgr.
Františka Svobodu a jako náhradníka pana Antona Pastorka.
6. Rozpočtové opatření č. 1/2020 dle předloženého návrhu.
7. Ve věci projednání platnosti Kupní smlouvy na pozemky p.č. 281/26 a p.č. 281/27 ve stavebním
obvodu Motýlovská tyto varianty:
1) Okamžité odstoupení od Kupní smlouvy bez pokuty k datu platnosti smlouvy
nebo:
2) Zpracování Dodatku kupní smlouvy o prodloužení platnosti do 10.12.2020 s tím, že pokud nebude vybudována betonová základová deska, tak bude zaplacena smluvní pokuta v plné výši
100 000 Kč a pozemek bude vrácen.
III. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. Prodej části pozemku p.č. 299/1 v k.ú. Branky.
USNESENÍ
10. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22.6.2020
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO.
2. Plnění rozpočtu za období 01-05/2020.
3. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2019, který byl
schválen na Valné hromadě 9.6.2020.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Mgr. Blanka Palátová, Mgr. Ladislava Jašíčková
2. Program zasedání ZO – úprava bodu č. 12 – místo MAS Kelečsko-Lešeňsko-Starojicko, z.s. na Místní
akční skupiny Rožnovsko, z.s.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Branky za rok 2019 bez výhrad.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2020 dle předloženého návrhu.
5. Prodej pozemku p.č. 281/27 v k.ú. Branky o výměře 1459 m2 panu Ondřeji Peru a paní Kataríně
Perut
za cenu 450 Kč/m2 včetně DPH.
6. Prodej části pozemku p.č. 271/1 v k.ú. Branky o výměře 39 m2 panu Davidu K za cenu 100 Kč/m2.
7. Podporu provozu Linky bezpečí, z.s. ve výši 1000 Kč.
8. Zařazení správního území obce Branky do území působnosti Integrované strategie území MAS
Rožnovsko, z.s na období 2021 – 2027 realizované Místní akční skupinou Rožnovsko, z.s.

Základní škola
Březen, duben, květen. Mimořádné měsíce spojené
s uzavřením školy. Nikdy jsem si nedokázala představit, že by
se škola mohla zavřít. A stalo se. Věci nepředstavitelné se staly skutečnými a
„koronavirus“ zamával nejen s plány školy, ale také hluboce zasáhl dění v rodinách.
Zápis do 1. ročníku, zápis do MŠ proběhl bez přítomnosti dětí. Vzdělávání žáků
probíhalo on-line přes email, telefon, sociální sítě jako je Messenger, Viber nebo
WhatsApp. Naše škola jednala velmi rychle a
přizpůsobila se novému systému vzdělávání. Paní
učitelky byly denně k dispozici. Potvrdilo se, jak je
důležitá spolupráce rodičů a školy. Distanční výuka
poodkryla téma „sebevzdělávání“, schopnost žáka
umět se učit. Žáci měli v tuto chvíli otevřenou cestu
k sebepoznávání. Ukázalo se, v čem jsou učitelé a
prostředí školy nenahraditelní. Technologie přes
veškerou snahu nedokázaly nahradit živý partnerský
vztah mezi učitelem a žákem, ani jejich komunikaci.
Vztah, ve kterém může učitel inspirovat, motivovat,
nadchnout, povzbudit a zásadním způsobem ovlivnit
celý vyučovací proces. Nejzásadnější roli v procesu
výuky mají učitelé v prvních letech vzdělávání,
protože dokážou žáky lidsky zasáhnout a probudit
v nich chuť a lásku k učení.
Pondělí 25. května byl pro mne zvláštní den.
Naši žáci zasedli po dlouhé odmlce opět do lavic.
Vybavuji si ten den plný přísných hygienických opatření, kdy děti přišly v rouškách a
musely si hned při vstupu do školy čistit ruce antibakteriálními gely. Strach v jejich
očích, co se bude dít, jak to bude vypadat, bych už nechtěla zažít. Velice rychle si
přivykly
na
nový
režim.
Možná
rychleji
než
dospělí.
Na druhou stranu bylo příjemné sledovat, jak dětem škola chyběla a těšily se do ní.
Do školy nastoupila většina dětí z 1. a 2. ročníku a polovina z 3., 4. a 5. ročníku.
Vzhledem k postupnému uvolňování opatření jsme si dovolili děti vyfotit s rouškou i
bez, aby měly památku na „koronavirové“ období. Tímto také děkuji paní Minářové a
paní Mlýnkové, které se postaraly o ušití veselých roušek s úsměvy.
V červnu jsme kromě procvičování a opakování učiva chodili na vycházky do
braneckého parku a na sportovní hřiště. Den dětí jsme oslavili v přírodě, která obklopuje
okolí naší školy. Děti prožily spoustu legrace při hledání ukrytých dárků. Ve volných
chvílích jsme se věnovali kreslení, malování, vyrábění ze dřeva a tancování. Dne 18.
června se nám podařilo zrealizovat návštěvu knihovny ve Valašském Meziříčí, kde
proběhlo pasování žáků 1. ročníku na Rytíře čtenářského řádu. 26. června jsme
uspořádali výlet na stezku Valaška na Pustevnách a do modelářské dílny v Zubří,
kde si děti vyzkoušely jezdit s autíčky na obří autodráze.

Konec školního roku proběhl v klidné a přátelské atmosféře. Děti zvládly dané
učivo odpovídající výstupům ŠVP, tentokrát nejen díky učitelům, ale hlavně díky
rodičům, kterým patří naše závěrečné poděkování. Každý z nich se s „učitelskou rolí“
popasoval po svém, a to mnohdy ve spojení s prací. Mé letošní závěrečné poděkování
tedy patří nejen učitelům, pro které byla distanční výuka hodně náročná, ale také
rodičům, kteří nám maximálně pomáhali, přestože mnohdy to bylo i pro ně velmi
obtížné. Děkuji dětem, které se poctivě připravovaly při distanční výuce. Děkuji všem
pedagogickým
i
nepedagogickým
pracovníkům
za
zvládnutí
tohoto
složitého období.
Závěrem
bych vyjádřila jedno
malé přání, které mi
tlumočili naši žáci
při opakování druhů
vět: „Ať už je pryč
ten koronavir!“ a
„Ať už nemusíme
nosit roušku!“
Přeji
Vám
klidné a „zdravé“
prázdniny, pohodovou dovolenou (klidně i u rybníka) a v září se na Vás těším opět ve
škole.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Obec Branky děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou
finanční dotaci na projekt „Přírodní dětské hřiště
v parku obce Branky“ ve výši 322 000,- Kč .

Obec Branky ve spolupráci s partnerskou obcí Oravský Podzámok realizuje v současné
době společný projekt „Rok v zámeckém parku v Brankách a v Oravském Podzámku.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Mateřská škola
Je tady červen, poslední měsíc školního roku a s naší mateřskou školkou
se budeme pomalu loučit. Ačkoliv provoz naší školky byl přerušen v době
pandemie, neodradí nás to zpestřit si poslední předprázdninový čas v MŠ.
Do školky děti nastoupily od 25. května skoro v plném počtu. Všichni
jsme se na sebe moc těšili, neboť to byla pro všechny moc dlouhá doba 😊.
Od pondělí 1. 6. až do pátku 5. 6. jsme do školky chodili pokaždé
v jiných barvách. Měli jsme Barevný týden a každý den měl své barvy. Děti
si mohly vybrat mezi dvěma barvami v jednom dni nebo je mohly i
kombinovat.
Další týden
děti čekalo
téma: Indiáni
ti se mají.
Děti
se
seznámily
s jejich
stylem
života,
písněmi,
tradicemi,
proč se jim
tak říká a
vyzkoušely si
například hod kopím. Také si vyrobily indiánské čelenky. Ve středu 10.6. se
děti fotografovaly na společnou fotografii. Pátkem jsme náš indiánský týden
zakončili hledáním pokladu. Během ranního přicházení na děti čekala mapa
a vzkaz od indiána jménem Vlčí květ, který děti motivoval k hledání pokladu
a plnění úkolů na stanovištích, které pro ně připravil. Po svačince se děti
vydaly dle indiánových instrukcí hledat v objektu školky poklad. Podle
mapy našly jednotlivá stanoviště a plnily na nich zadané úkoly. Na
posledním stanovišti děti měly dle hádanky nalézt, kde se poklad ukrývá.
Děti ji uhádly a poklad nalezly.
Letošní rok se rozloučíme s pěti předškoláky. Filípkem Novým,
Adélkou Hrbáčkovou, Kryštůfkem Moslerem, Diankou Gáborovou a
Dominičkem Moslerem. Pro tyto předškoláčky máme připravené rozloučení
se školkou formou hravého odpoledne na zahradě školky. Děti dostaly
pozvánku strávit odpoledne s Harrym Potterem. Na závěr dostanou malé
dárečky, aby měly památku na léta strávená v naší školce.

Další pátek se s dětmi vydáme na malý školní výlet do Valašského
Meziříčí, kde navštívíme Faunapark. V úterý 30. 6. se spolu už budeme
loučit a s některými se uvidíme naposledy.
Školka má letos prázdninový provoz od 1. 7. do 10. 7. 2020.

V létě nás čeká rekonstrukce společenské místnosti, ze které bude
vytvořena druhá třída v naší školce. Děti se tedy od září rozdělí na starší a
mladší a do kolektivu školky přibydou dvě nové paní učitelky. S bližšími
informacemi Vás budu informovat v podzimním čísle Zpravodaje.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší mateřské
školy za vynaložené úsilí při práci. Rodičům dětí bych chtěla poděkovat
nejen za skvělou spolupráci, podílení se na akcích školky, ale také za
podporu a pochvalu, která nás učitelky motivuje při práci s dětmi.
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

Spolek pro obnovu zámeckého parku
"HUDBA V PARKU" - 2020
V letošním roce se chceme primárně věnovat realizaci nového
projektu „HUDBA V PARKU“. Projekt je spolufinancován
Zlínským krajem.

Na počátku jara jsme v rámci tohoto projektu vyhlásili výtvarnou
soutěž pro děti „Pták roku 2020“. Do soutěže se sešlo celkem 40
hezkých obrázků s jiřičkou obecnou – ptákem roku 2020 z 10 škol a školek
v regionu. 19.6. se konalo (kvůli nepříznivému počasí v tělocvičně základní
školy - DĚKUJEME) slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním diplomů,
cen a sokolnickým vystoupením. Pro všechny byly připraveny ještě tvořivé
dílny a občerstvení.

Na konci měsíce června bude vyhlášena druhá soutěž projektu, tentokrát pro
širokou veřejnost (děti, dospělé, celé rodiny nebo skupiny kamarádů)
z Branek a blízkého okolí s názvem „Hudba v parku a lidé“. Úkolem
účastníků bude natočit a zaslat krátké video s vlastním zpěvem či hrou na
jakýkoliv hudební nástroj v braneckém parku (hudbavparku@email.cz).
Vyhodnocení pak proběhne na podzimní akci v parku 18.9.2020. Budeme
se těšit na Vaše příspěvky.
za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé, dovolte mi Vás všechny pozdravit,
kdy pro nás, ale ne jenom pro nás, byla teď těžká doba, kdy se
nemohly pořádat jakékoliv sportovní činnosti s účastí fanoušků
kvůli pandemii koronaviru. Po delší době se situace zlepšuje a
postupně uvolňuje.
Proběhly hlavně zápasy našich žáků, kde si vedli velice dobře a za to patří
všem poděkování, kteří kolem, jak se lidově říká, létali a starali se, aby fotbal
našich žáků pokračoval, tak jak to doposud fungovalo na vysoké úrovni. Muži
taky sehráli pár utkání v rámci tzv. mini ligy, kde byly jednotlivé oddíly začleněny
podle výkonnosti a místa v okolí. Po této přípravě se po vzájemné domluvě
fotbalisté dohodli k přihlášení zpět do třetí třídy. Ne, že bychom na okres neměli,
ale bez zlepšení přístupu a tréninku nemá cenu hrát vyšší soutěž, myslím si, že je
to rozumné.
Co se týče budoucnosti,
uvidíme, jak se situace
fotografie z přátelského zápasu v Loučce
bude vyvíjet, kdy se bude
hrát a jak, se dovíme na
okresním aktivu v červenci
na Vsetíně.
Dovolte mi touto cestou
poděkovat všem, kteří se
podíleli na zhotovení
banneru na budově kabin
Sokolu na hřišti, kde jsme
poděkovali všem našim
sponzorům, kteří nám
pomohli formou finančních
darů. Nemalé poděkování
patří celému zastupitelstvu obce Branky, které nám poskytlo finanční prostředky
na provoz celého spolku. Poděkování patří i zaměstnancům obce, kteří se podílejí
formou úklidu a odvozu odpadků na hřišti.
Dále mi dovolte poděkovat odboru školství na Zlínském kraji pod vedením
Ing. Dudy a pracovnicím Ing. Fenykové, Mgr. Abramkové a Ing. Křiklavové,
které byly vždy ochotné pomoci při podání a získaní dotací pro naši jednotu za
období několika posledních let. V poslední době to bylo na turnaje v šachu a
hlavně pro naše malé fotbalisty – žáky.
Závěrem mi dovolte Vám všem sportovním přátelům, jejich rodinám,
poděkovat za podporu, popřát příjemné prožití prázdnin a dovolenou se svými
nejbližšími.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek, předseda

SDH Branky
Letošní jaro bylo poznamenáno opatřeními proti šíření viru,
.
a tak byly veškeré postupové soutěže, Floriánky a Kácení Máje
.
zrušeny, školení a oslavy odsunuty na podzim nebo příští rok.
Po uvolnění opatření jsme se sešli a uklidili ve zbrojnici a klubovně
pozůstatky po stavební činnosti – výměně oken a dveří.
Dopravní automobil Peugeot dostal technickou způsobilost pouze na 30 dnů a
v těchto dnech je u p. Broni Ševčíka, který jej připravuje na opakovanou
technickou prohlídku. I když je s vozidlem za poslední léta najeto průměrně
400km ročně, věk 24 let si vybírá daň v podobě postupující koroze a toto může
být i poslední udělená způsobilost. Žádost o dotaci na nový DA byla řádně a
v termínu podána již po páté v řadě, tudíž doufáme že „už nám to letos vyjde“.
Tradiční letní akcí bude pivní košt, který je naplánován na víkend 11. a 12. 9.
2020. Doufáme, že se situace nezhorší a nedojde opět k omezení shromažďování.
V pozdních večerních hodinách v sobotu 20. června jsme se sešli v hasičské
zbrojnici a v obecní budově čp. 17, abychom naplnili pytle pískem a připravili se
tak na možné vylití Loučky kvůli dlouhotrvajícím intenzivním dešťům. Naštěstí
k tomu nedošlo, přesto bychom chtěli upozornit občany, aby na březích potoků a
potůčků nenechávali žádný materiál, který by mohl později ucpat vpusti nebo
odtokové kanály.
Závěrem přejeme klidné prožití dovolených a letních měsíců.

za SDH Branky Jan Petružela

Fotbalová mládež TJ Sokol Branky
Starší přípravka pokračuje v sérii přátelských zápasů a pomalu se chystá na
přechod do kategorie mladších žáků. Po vysokém vítězství v Zubří, jsme postupně
porazili na domácím hřišti Rajnochovice 13:3, Podlesí 6:3, Zašovou 16:8, Valmez
8:5 a na venkovních hřištích Krhovou 12:0 a opět Rajnochovice 8:3.
S předvedenou hrou a výsledky jsme spokojeni, ale uvidíme, jak se kluci
vypořádají s přesunem do starší kategorie (větší hřiště, delší hrací doba, více hráčů
v poli). V této skupině budou muset tým doplnit i hráči mladšího věku, a proto
jsme byli nuceni kategorii starší přípravky na rok přerušit. Doufáme, že tohle
všechno zvládneme a opět budeme mít plno radosti.
Mladší přípravka absolvovala také řadu utkání s Kelčí, Zubřím,
Rajnochovicemi, turnaj v Rožnově za účasti domácích, Vsetína, Dolní Bečvy a
Frenštátu. Tady bych chtěl kluky pochválit nejen za výkony (prohra jen
s okresním městem), ale i za schopnosti a vlastnosti, které v 6-9 letech mají.
Po skončení vládních omezení jsme se pustili do trénování školičky (4-6 let)
a ujal se toho Pavel Gardián spolu s Jirkou Havranem. Účast na trénincích je nad
očekávání (kolem 12 kluků +1 slečna), okusili i první “přátelák“ a turnaj Uher
Cup. Všem držíme palce, aby je to bavilo!
Velice jsme spokojeni s tréninkovou docházkou, kdy každé úterý a pátek náš areál
TJ Sokol Branky navštěvuje kolem pětatřiceti dětí, což je na velikost Branek
krásné číslo. Chtěl bych také poděkovat trenérům, rodičům a vedení Sokolu v čele
s p. Pastorkem a p. Hadašem st. za pomoc tohle všechno ukočírovat: „Díky“.
Malou kaňkou jsou neukáznění návštěvníci a pejskaři, kteří navštěvují naše hřiště.
V areálu jsou umístěné popelnice, koše a upozorňující cedule. Popelnice jsou na
odpad všeho druhu. Používejte je  Díky.

za kolektiv trenérů mládeže
David Hadaš

Informace na poslední stránku
Připomínáme 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.
Firma EKO REAL EKONOM s.r.o. nabízí
Štípané palivové dřevo smrkové a bukové
ve standardní délce 25, 30, 33 a 40 cm
sypané v kontejnerech po 41/2, 8 nebo 9 prms (sypaných volně ložených metrech).
Náš sklad palivového dřeva sídlí V Hustopečích nad Bečvou, lokalita Valcha
SMRK – 850 Kč za 1 prms (sypaný metr)
BUK – 1 160 Kč za 1 prms (sypaný metr)
Objednávky na telefonním čísle: 720 185 307
DOPRAVA DO KM ZDARMA
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