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Slovo starosty
Vážení občané,
zatímco v předchozích letech byl pro mě nástup jara především v radostném očekávání
tepla a sluníčka, letos bych si navíc přál, abychom se s postupujícím jarem vraceli i do
našich zaběhlých životů. Občasná změna životního stereotypu je asi potřebná, ale
dlouhodobá nejistota a nepředvídatelnost není nic, po čem bychom toužili.
V posledních dnech mám konečně pocit světla na konci tunelu, tak doufám, že ho bude
přibývat.
Zima je obdobím dokončování projektů a chystání nových, pro nás to znamená
administrativně dokončit cyklostezku do Poličné a pokračovat s přípravami výstavby
cyklostezky do Polic. Projekt pro stavební povolení je hotov, jednání s vlastníky
pozemků spěje také ke zdárnému konci. Pokud nedojde k nějakému zásadnímu
zádrhelu, mohli bychom mít v závěru roku vydané stavební povolení. S přípravou
cyklostezky pokračují i v Policích.
S Policií ČR a zástupci správy silnic Zlínského kraje byla konzultována možnost
výstavby přechodu pro chodce v lokalitě U Kříže, rozhledové poměry v tomto místě
odpovídají požadavkům pro bezpečnost chodců, bude třeba stavebně upravit šířku
chodníků, zúžit komunikaci a doplnit osvětlení. Tento projektový záměr byl zadán
projektantovi ke zpracování.
Vzhledem k možnosti získání dotace na opravy místních komunikací poškozených
při kalamitních těžbách kůrovcových porostů jsme zpracovali potřebné podklady a
žádost o dotaci na opravu komunikace kolem motokrosové trati. V případě získaní
dotace bychom cestu v novém asfaltovém povrchu opravili ještě v letošním roce.
Úspěšná byla žádost o dotaci naší obce a sousedních obcí v mikroregionu na pořízení
plastových kelímků na vícenásobné použití včetně myčky. Tak teď jen, aby se mohly
konat nějaké kulturní nebo sportovní akce, kde bude možné nové vybavení vyzkoušet.
Jestli tomu bude na obecních slavnostech plánovaných na druhou polovinu června, to je
v tuto chvíli těžko předvídat.
Na jarní měsíce připravujeme výsadby stromů na obecních pozemcích u ČOV a
hřbitova. V současné době probíhá zpracovávání digitálního povodňového plánu obce,
v tomto případě je vyžadována součinnost občanů, kteří se cítí případnou povodní
ohroženi. Prosím, abyste věnovali pozornost článku na toto téma dále ve Zpravodaji.
Dále postupují i práce na zpracování projektové dokumentace na zasíťování lokality
na Záhumenní. Vzhledem k náročnosti podzemního průchodu vedení elektrické energie
a nutné spolupráci se společností ČEZ Distribuce nelze očekávat rychlé uskutečnění.
Na závěr bych Vás chtěl požádat o dodržování obecně platných vládních nařízení ke
zvládání epidemie. Ať už si myslíme o nutnosti nošení respirátoru na liduprázdné ulici
cokoli, zákaz sdružování většího počtu osob určitě smysl má. A návrat do aspoň trochu
normálního života se bez výrazně nižšího počtu nakažených osob konat nebude.
Užívejte jarních dnů ve zdraví.
František Svoboda

,

USNESENÍ
13. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 24.3.2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce.
2. Informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2020.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program ZO.
3. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemky p.č.
1171/7 o výměře 221 m2 a p.č.1247/2 o výměře 280 m2.
4. Bezúplatný převod pozemku p.č. 397/4 o výměře 2292m2.
5. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku obce Branky
sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020.
6. Zástupce obce Branky na řádnou valnou hromadu společnosti VaK Vsetín a.s. p. Mgr.
Františka Svobodu a jako náhradníka p. Antona Pastorka.
7. Finanční dar Městu Valašské Meziříčí na pokrytí mimořádných provozních příspěvků
poskytnutých Plavecké škole Valašské Meziříčí, přísp.org. ve výši 16 315 Kč.
8. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky č. 2/2021 mezi
Obcí Branky jako poskytovatelem dotace v celkové výši 100 000 Kč a Tělovýchovnou
jednotou Sokol Branky, z.s. jako příjemce dotace.
9. a) Dotaci Římskokatolické farnosti Branky na opravu ostění ke dveřím kostela.
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu Obce Branky č. 3/2021
mezi Obcí Branky jako poskytovatel dotace v celkové výši 100 000 Kč a Římskokatolickou
farností Branky jako příjemce dotace.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2021 dle předloženého návrhu.
11. Předávací protokol „Cyklostezka Branky – Poličná“ mezi Obcí Branky a Obcí Poličná.
12. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku dle protokolu o vyřazení.
13. Pojistnou smlouvu členů jednotky SDH Branky.
14. Pojistnou smlouvu pro starostu a místostarostu obce.
15. Navýšení limitu v pokladně na 100 000 Kč.
16. Odkup části pozemku p.č. 1214/1 - travnatý pozemek mezi farou a železničním přejezdem.
17. Odkup části pozemku p.č. 1214/1 - pozemek vedoucí od železničního přejezdu ke garáži
p. Krpejše.
III. Zastupitelstvo obce souhlasí :
1. Se zahájením projektové přípravy rozšíření elektrické distribuční sítě v lokalitě Záhumení.
IV. Zastupitelstvo obce doporučuje:
1. Starostovi obce nechat zaměřit hranici pozemků p.č. 1195 a p.č. 1133/1 beze změny.
2. Starostovi obce nechat zaměřit pozemek p.č. 1177/1.
3. Uzavření smlouvy o mimosoudním vyrovnání s Energií Pro s.r.o.

Základní škola
Hody, hody, doprovody, vraťte žáky zpět do školy………
Zima ještě vystrkuje ledové drápky, ale ve vzduchu už je cítit jaro.
Kolem školy vyrašily první sněženky a po ránu je slyšet radostné ptačí cvrlikání, které
oznamuje změny v přírodě. Blíží se Velikonoce a naše škola je tak jako v loňském roce opět
uzavřená. Přesto nelenošíme a jsme připraveni otevřít dveře školy našim žákům. Ale pojďme
se podívat, co jsme stihli, než jsme museli školu zavřít.
Po vánočních svátcích nastoupili do školy pouze žáci 1., 2. a 3. ročníku. Žáci 4. a 5.
ročníku zůstali doma na distanční výuce dle Mimořádných opatření MŠMT. Výuka probíhala
za mimořádných hygienických opatření až do 1. března. V lednu jsme se zaměřili na čtenářskou
gramotnost a stihli jsme uspořádat Snídani s knihou a koblihou. Při těchto akcích se snažíme u
dětí vzbudit zájem o čtení a knihy. Třídní schůzky proběhly přes platformu Google Meet a bylo
tady pololetní vysvědčení.

Únor byl ve znamení nejrůznějších školení a vzdělávacích akcí. Snažili jsme se využít
epidemiologické situace k systémovému sebevzdělávání učitelů ZŠ i MŠ. Mnohá školení byla
najednou díky on-line výuce daleko levnější a dostupnější. Dali jsme rodičům předškoláků
možnost zdarma se zúčastnit školení „Ve školce mi bylo fajn, ale budu školákem – jak nejlépe
své dítě připravit na přechod do ZŠ“, které pořádal MAP Vsetín. Pro žáky jsme vytvořili
zajímavý projektový den s valentýnským programem, při kterém si vyzkoušeli malování na
sníh. Ve školní družině jsme se věnovali masopustu a karnevalu. Děti si vyrobily veselé
karnevalové masky. Většinu času trávily děti školní družiny venku na čerstvém vzduchu. Sněhu
bylo dostatek, a tak chodily bruslit i sáňkovat.
Pravidelně se účastníme literární soutěže „O poklad strýca Juráša“, tentokráte na téma
Lež jako věž. Tak jako loni, i letos jsme sbírali medaile. Kačenka Mlýnková získala první místo
a Zuzanka Špůrková si vybojovala druhé místo. Gratulujeme a posíláme malou ochutnávku.
Podařilo se nám uspořádat workshop s názvem „Žongluj, hýbej se“. Děti zde dostaly
námět, jak se mohou hýbat doma, i když jsou na to úplně samy. Školní družina se zúčastnila
soutěže „O nejlepšího filmaře“ s videem Hudba parku a fotosoutěže „O nejlepšího sněhuláka“.
V rámci výtvarné výchovy jsme se již tradičně zaměřili na soutěž Spolku pro obnovu
zámeckého parku „Pták roku - káně“. Děti také malovaly obrázky do celostátní výtvarné
soutěže „Příroda kolem nás“, kterou vyhlásila Správa Národního parku Podyjí.

Blíží se zápis do 1. ročníku. S rodiči předškoláků proběhla on-line schůzka 18. března.
Termín zápisu jsme stanovili delší, od 14. do 28. dubna, s ohledem na současnou situaci. Těšíme
se na nové školáky. Opět jsme zjistili, jak důležité jsou v tomto světě malé školy s malým
počtem žáků a menším rizikem nákazy.
Začátek března byl pro školu opět smutný. Škola osiřela a smutně čeká na
znovuotevření. Podařilo se nám získat finance na nové pomůcky – polepy schodů s učivem,
které ještě děti ani neviděly. Využili jsme čas k obnově počítačové učebny a vytvoření nových
webových stránek. Naši učitelé se vyškolili v tématech „Počítač, tablet a telefon ve výuce“,
„Malotřídní škola v roce 2021“, „Nezastupitelné místo pohádky ve vývoji dítěte“, „Rozvoj
grafomotorických dovedností“ a jiné.
Snažíme se děti motivovat k výuce. Proto vyhlašujeme „Velikonoční výzvu“. Děti
mohou namalovat kraslici a zavěsit ji na velikonoční strom před školou.
Za všechny zaměstnance ZŠ a MŠ Vám přeji krásná malovaná vajíčka, zahradu plnou
sluníčka, klidné a zdravé Velikonoce.
Mgr. Lenka Kajabová

ZAVŘENÁ ŠKOLA

Budu vám vyprávět, jakou největší lež jsem v poslední době zažila. Po letních
prázdninách jsem se moc těšila do školy na kamarády, družinu, paní učitelky, ale také
na tělesnou výchovu a kroužky. Prostě na všechno, co nám koronavirus na jaře vzal.
Konečně tady bylo 1. září. Vše probíhalo, jak mělo. Učili jsme se a dostala jsem několik
jedniček. A pak to začalo. Skoro celá naše třída onemocněla rýmou. Ve třídě zůstali tři
žáci. Moc mě to mrzelo. Doma jsem ležela v posteli a pila různé čaje, jen abych šla co
nejdříve do školy. Ve zprávách stále opakovali, že první stupeň v žádném případě
nezavřou. Vůbec jsem nezáviděla bratrovi a starším žákům, protože zase zůstali doma.
Pár dní jsem navštěvovala školu. Pak jsem se dozvěděla tu hrůzu, že nám zavřou školy.
Ale proč mi lžou? Vždyť včera tvrdili opak. Moc mě tato špatná zpráva mrzela,
neuvidím své kamarády, nebudu mít kroužky ani své oblíbené vyučovací hodiny. Cítím
se podvedená. Rodiče mi vysvětlili, že je to nutné, protože je v naší republice hodně
nemocných. Přesto můj smutek trval dál. Doma jsme byli hodně dlouho. Stýskalo se mi
po kamarádech. Nemohla jsem chodit na návštěvy, ani s rodiči nakupovat. Ale nejtěžší
v této koronavirové době to měla moje mamka, která pracuje jako zdravotní sestra
v nemocnici. Pro nedostatek sester a lékařů musela být často v práci. Časem ji oddělení
zavřeli úplně. Tak jezdila do jiného města. Neznala tam žádné lidi. Ani zpočátku
nevěděla, kde jsou pomůcky. Musela celý den chodit s respirátorem. Když přišla domů,
na čtvrt hodiny si ulehnula na gauč a zavřela oči. Po celém náročném dni byla moc
unavená. Všichni jsme očekávali, kdy se situace s covidem zlepší a kdy nám oznámí, že
půjdeme do školy. Až se to stalo, tak jsem řekla: „Hurá, jdeme do školy!!“ Sice nebudu
mít tělesnou a hudební výchovu, ale i tak je dobře, že školu otevřeli. Přeji si, aby covid
19 navždy skončil, aby všichni byli zdraví a neumíralo tolik lidí. Přeji všem klid a mír,
aby se lidé měli rádi a bylo mezi nimi přátelství. A ještě jednou, aby byli zdraví!
Všem přeji plnou věž dobrých zpráv!!
Kateřina Mlýnková
ZŠ Branky

Mateřská škola
Dobrý den, zdravíme Vás ze školky v novém roce 2021. Pobytu v mateřské škole jsme si
moc dlouho neužili. Od 1.3. se dveře mateřské školky uzavřely a my jsme zůstaly s dětmi a
rodiči v kontaktu pouze virtuální formou. Proto se moc těšíme, až bude tento stav u konce a my
se s dětmi a rodiči konečně zase ve školce shledáme. Nyní bych se chtěla ohlédnout na to, co
jsme s dětmi v lednu a únoru zažili.
V novém roce jsme se všichni ve školce setkali plní dojmů a zážitků z Vánoc. Děti si ve školce
ukazovaly, co pěkného jim Ježíšek nadělil. Jako každoročně jsme měli naplánovanou Tří
královou koledu po Brankách. Covid situace nám ji nedovolila uskutečnit v takovém rozsahu
jako v loňských letech, a tak jsme zvolily „skromnější“ provedení. Děti si vyrobily koruny a
šly koledovat do kuchyně 😊.
Obrovské překvapení pro děti zařídilo počasí. Napadl sníh. Sněhu si děti nejvíce užily na školní
zahradě, kde se nejen vozily na lopatách, ale také stavěly sněhuláčky, kreslily barvami do sněhu
a krmily ptáčky. Díky velkému mrazu dělaly pokusy s vodou.
V pátek 12. 2. jsme si s dětmi užily karnevalu. Již od začátku týdne děti připravovaly výzdobu
– skládaly krepové papíry, vyráběly klauny a kreslily masky. A jak už to na správném karnevalu
bývá, děti plnily soutěžní úkoly, tancovaly a na závěr byly všechny oceněny medailí a
diplomem. Poslední akce před uzavřením školky byl Bílý den (v pátek 26.2.). V tento den přišly
děti (i paní učitelky) do školky v modrém a bílém oblečení. Na děti čekal program aktivit, ve
kterém předvedly, co
se ve školce naučily
za pomalu uplynulé
zimní období. Každá
třída
měla
svůj
program uzpůsobený
dětem, které třídu
navštěvují.
U
Veverek
(mladší
děti) děti vyráběly
sněhovou hmotu či
zdolávaly ledovou
stezku. U Soviček
(starší děti) děti
připravovaly
sněhový
dezert
(pudink bez vaření),
poznávaly smysly,
povolání,
stavěly
sněhuláčka či jej kreslily v mouce. Tento den si děti z obou oddělení maximálně užily. Byl to
zároveň poslední den školky, neboť v sobotu 27.2. vláda vydala nařízení týkající se uzavření
mateřských škol. Tento stav nadále trvá. V současné době jsou děti ze školky distančně
vzdělávány. Toto vzdělávání je povinné pro předškoláky. Jelikož o aktivity na doma mají zájem
i mladší děti, chystáme materiály pro děti z celé školky. Tedy paní učitelky je vždy chystají pro
děti ze své třídy. Rodiče předškoláků vracejí materiály zpět do školky, aby měly paní učitelky
zpětnou vazbu k založení. Rodiče nám také posílají fotky, jak s dětmi pracují. 1x týdně se
s předškoláky vídáme na on-line schůzce. Jsme rády, že děti vidíme, ale osobní kontakt nám to
nenahradí. Snažíme se, aby materiály pro děti byly pestré. Obsahují pracovní listy,
omalovánky, výtvarnou činnost, písničku a básničku. Také se snažíme o nějakou venkovní

aktivitu, proto jsme dětem připravily FOTOPÁTRAČKU. Jedná se o mapu s obrázky, kde je
vidět pouze část
místa. Děti a rodiče
mají za úkol místo
poznat a vyfotit se
u něj.
Za všechny paní
učitelky
bych
chtěla
moc
poděkovat rodičům
za spolupráci v této
nelehké
době.
Děkujeme
za
zpětnou vazbu, jak
s dětmi pracujete a
že nás podporujete.
Jste vážně báječní.
Děkujeme😊😊.
Jelikož
nevíme, co nás čeká a za jakých podmínek otevřou mateřské školy, budou informace ohledně
zápisu do Mateřské školy v Brankách vyvěšeny na internetových stránkách školy
www.zsbranky.cz. Děkujeme za pochopení.
Na závěr bych Vám chtěla za celou mateřskou školu popřát Veselé Velikonoce a brzy na
viděnou.
za kolektiv školky Nikol Marešová

Pedagogové a rodiče se vzdělávali on-line
První únorový den se v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II uskutečnil on-line formou odborný seminář pro pedagogy a workshop pro rodiče
s oblíbenou lektorkou Lenkou Bínovou. „Na základě zjištěného zájmu jak ze strany pedagogů,
tak rodičů jsme vybrali témata, která u těchto cílových skupin nejvíc rezonují,“ uvedla Alena
Střítezská, vedoucí Pracovní skupiny Rovné příležitosti a pokračovala: „Pedagogové se nejvíce
zajímali o problematiku vzrůstající agresivity a agresivního chování dětí, rodiče preferovali
téma související se školní zralostí dětí nastupujících do prvních tříd.“ Zájem o odborný seminář
i workshop byl značný. Pedagogů se zúčastnilo cca 40, rodičů kolem 80. S lektorkou Lenkou
Bínovou se zájemci budou moci opět setkat na dalších vzdělávacích akcích v prosinci 2021 a
březnu 2022.
Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008594, je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Činnost spolku je výrazně poznamenána epidemií a již delší dobou
trvajícími opatřeními, které neumožňují organizovat veřejné akce. Z tohoto
důvodu je i tradiční jarní akce „Ukliďme Česko“ odložena na pozdější dobu,
kdy dojde alespoň k částečnému rozvolnění.
V současné době spolek organizuje pro děti z mateřských a základních škol (ve věku od
2 do 15 let) výtvarně – literární soutěž, kdy úkolem účastníků je zjistit a nakreslit/namalovat
ptáčka, kterého ornitologové zvolili „Ptákem roku 2021“ nebo o něm napsat básničku či příběh.
Práce je možné odevzdat v ZŠ a MŠ Branky nebo na adrese Branky 295 do 30. dubna 2021.
Vítězové obdrží diplomy a hezké věcné ceny!
V měsíci únoru jsme podali žádost Zlínskému kraji o dotaci na nový projekt „Poklady
zámeckého parku“ v rámci výzvy Podpora ekologických aktivit v kraji. Uvidíme, jak to
dopadne.
Při současné situaci je zámecký park ideálním místem, kde je možné příjemně trávit volný
čas například procházkami, sportem či relaxací. Pro zpestření nastávajících volných dnů
(velikonočních prázdnin a velikonočních svátků) bude v parku od 1. do 5. dubna 2021
instalována „Jarní stezka“ pro děti z mateřských škol a pro žáky 1. stupně škol základních.
Kdybyste si stezku s dětmi chtěli projít, kartu pro vyplňování odpovědí dostanou děti
navštěvující ZŠ a MŠ Branky s úkoly nebo je i zde k odstřižení ve zpravodaji. Úspěšní luštitelé
si poté mohou ve středu a ve čtvrtek 7. – 8. dubna 2021 s vyplněnou kartou dojít pro sladkou
odměnu do obchodu COOP v Brankách.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku přeji Všem příjemné prožití jara.
Blanka Palátová
--------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------

TJ Sokol Branky
Vážení sportovci, fandové, spřízněné duše, které nás podporují,
Jak jinak začít tento příspěvek než tím, co zasáhlo celý svět v globálním
měřítku, a to pandemie koronaviru. Postihl celou společnost, omezil veškeré
společenské, kulturní a samozřejmě sportovní akce. Tato situace trvá více než
rok a nikdo nedokáže odhadnout, jak dlouho budou trvat omezující opatření.
Nicméně i přes tyto problémy jsme v roce 2020 obdrželi finanční podporu z obecního
rozpočtu, dále dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy v rámci programu Můj klub 2020 na podporu našich malých fotbalistů a také
dotace z rozpočtu Zlínského kraje v obcích do 2000 obyvatel na podporu fotbalové mládeže.
Z těchto dotací jsme začali s úpravou odvodnění, zakoupily se pomůcky na fotbal – dresy,
fotbalové míče, občerstvení, drobné opravy, rekonstrukci bufetu, mzdové náklady trenérům.
Letošní rok jsme taky podali žádosti na Národní sportovní agenturu, Zlínský kraj a neposlední
řadě jsme podali žádost na naši obec. Je otázkou, jak se situace vyvine a jak tyto prostředky
využijeme.
Věřím, že současná situace nebude trvat již dlouho a naši sportovci se budou moci opět potkávat
na trénincích a při sportovních utkáních.
DĚKUJI VŠEM A PŘEJI HODNĚ SIL A POROZUMĚNÍ V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek
Projekt „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
do 2000 obyvatel – Branky 2020“ byl spolufinancován
Zlínským krajem
Projekt
„Zabezpečení sportovní činnosti dětí a
mládeže spolku“ byl financován ze
státního rozpočtu v rámci programu
„Můj klub 2020“

Fotbalová mládež TJ Sokol Branky
Díky špatným epidemiologickým podmínkám a vládním opatřením jsme museli činnost
našich mládežnických týmů přerušit. Vyhlížíme zlepšení situace a vrácení dětí do škol a s ním
spojené testování, které by mohlo vrátit děti i na hřiště. Abychom byli připraveni, už teď řešíme
doplnění vybavení (děti nám rostou nejen do výšky :-) ).
Vzhledem k rostoucímu počtu hráčů máme problémy s hrací plochou. Proto jsme začali
jednat o koupi nebo pronájmu půdy u fotbalového hřiště, na které bychom rádi vybudovali
tréninkovou plochu. Od obce máme příslib opravy povrchu tartanového hřiště za kostelem,
které bychom rádi více využívali. Na hlavním hřišti chceme dokončit odvodnění a trávník
nechat odborně rekultivovat a zapískovat.
Již teď se nám hlásí noví zájemci o náš sport a rádi přivítáme i vás! Proto rozšiřujeme
trenérský kolektiv o jednoho bývalého hráče Branek.
Na závěr chci znovu poprosit pejskaře a teenagery (čti „tínejdžry“), aby nám v areálu
dodržovali doporučující cedule a udržovali pořádek. Díky! Pevně věříme, že se situace zlepší a
zase se budeme potkávat.
Za trenérský kolektiv David Hadaš

SDH Branky
Zimní období bývá ve sboru zaměřeno na načerpání sil a naplánování
práce na další rok.
Výroční valné hromady se letos nekonaly v obvyklých termínech a jsou
odsunuty až do doby rozvolnění nynějších restriktivních opatření. To se týká
i veškerých školení a odborných příprav.
V uplynulém čtvrtletí vyjela naše jednotka pouze jednou a to 20. 12. 2020
k nahlášenému požáru kotelny p. Pavlína u hřiště. Průzkumem bylo zjištěno, že se vznítila
plastová nádoba, do které byl uložen horký popel. K žádným závažným škodám na majetku
nebo životech nedošlo.
V lednu byly vyhlášeny dotace na výzbroj a techniku, žádost jsme ve stanoveném termínu
podali, mimo jiné na zásahovou motorovou stříkačku a elektrické kalové čerpadlo. Dále řešíme
s HZS Zlínského kraje technické podmínky na nový dopravní automobil.
3. 4. máme v plánu výsadbu stromků na Podemlýní
17. 4. uspořádáme sběr železného šrotu
Hasičská pouť na sv. Hostýn je letos bez náhrady zrušena.
Další tradiční akcí snad bude kácení Máje .
Závěrem přejeme všem hezké prožití jara a Velikonočních svátků.
Vážení občané,
Zvyšující se četnost extrémních jevů, které mají za následek vznik povodňových situací a s tím
související škody na majetku státu, obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech,
jsou důkazem toho, že je třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva
obce Branky si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření.
Jedním z nich je zpracování povodňového plánu obce.
V roce 2020 byl připraven projekt „Digitální povodňový plán a modernizace VIS obce Branky“
jako podklad pro dotaci z OPŽP a ještě v témže roce byla žádost schválena.
V současné době probíhá tvorba digitálního povodňového plánu obce Branky. Zpracování
povodňového plánu obce ukládá vodní zákon.
Součástí zpracování digitálního povodňového plánu obce je i vypracování Povodňových plánů
vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s vlastníky ohrožených
objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formulář, který je dostupný na Obecním
úřadě Branky nebo na www.obecbranky.cz (aktuality). Vyplnit formulář mohou i vlastníci
nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno
povodňové ohrožení a chtějí být včas informování o povodňové situaci.
Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Obecním úřadě Branky
nejpozději do 16.4.2021
Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace ohrožení obce
a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů.
Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat obci potřebné údaje, které budou sloužit
k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.
František Svoboda

Odpadové hospodaření
2016
2017
2018
2019
2020
plast
14,42
16,64
17,88
19,1
20,79
papír
8,972
12,99
9,19
9,15
10,32
sklo
12,42
9,78
10,43
10,28
11,575
karton
0,15
0,1
0,11
*
*
kov
10,53
3,289
2,530
3,101
2,342
Odměna
119 952,- 133 036,- 141 165,- 149 458,- 160 064,EKOKOM
komunální 184,41
185,31
182,68
179,03
199,34
odpad
bioodpad
17,07
18,05
20,21
19,77
20,6
textil ** 1,687
2,68
1,499
2,599
2,131
* karton vykazován společně s papírem ** pouze textil z kontejneru (bez Diakonie)
V tabulce není započítán nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad a odpad, který
občané odvážejí do sběrného dvora ve Valašském Meziříčí.
Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se naše obec může v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 0,51 t. Na každého obyvatele tak připadá
0,52 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek
mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 6,10 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 3 ks
Nebylo nutné vytěžit 299,58 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 12 krát.
Došlo také k úspoře 3 083,95 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 3084 krát.
Podařilo se recyklovat 293,93 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 13 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 10,37 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
1845 1€ mincí, nebo 12,82 kg hliníku, který by stačil na výrobu 855 nápojových plechovek.

Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 24.4. od 8:00 do 11:45
na těchto stanovištích:
Statek
Hrobiska

8:00 – 8:45
9:00 – 9:45

Drahy
Náves

10:00 – 10:45
11:00 – 11:45

OKÉNKO DO HISTORIE BRANEK
POVÍDÁNÍ O JEDNOM BRANECKÉM RODÁKOVI
Milí čtenáři,
zdalipak znáte nějakého slavného braneckého rodáka? Pokud si na žádné jméno
nemůžete vzpomenout, nevadí. Pokusím se Vám převyprávět krátký životní příběh
Antonína Kašíka, braneckého rodáka, který se na počátku minulého století proslavil
jako jazykovědec. Byl mladý, talentovaný, ale do jeho života zasáhla I. světová válka,
která vše zničila…
Narodil se 6. ledna 1876 v Brankách na čísle popisném 59 do rodiny nádeníka
Františka Kašíka a Anny Kašíkové, rozené Kutějové. Jeho rodiče patřili
k nejchudobnějším braneckým obyvatelům a je důležité si uvědomit, kolik museli oba
obětovat, aby jejich nadaný syn mohl odejít na studia.
Mladý Antonín studoval v Praze, kde navštěvoval Filosofickou faktu. Zde ho,
mimo jiné, vyučoval známý profesor Jan Gebauer, který ve své době patřil
k nejznámějším českým vědcům. Byl to snad právě profesor Gebauer, kdo braneckého
rodáka nadchnul pro hlubší studium jazykovědy a bohemistiky (nauky o českém jazyce).
Po úspěšném absolvování studií obdržel Antonín Kašík doktorský titul a usadil se
v Praze na Žižkově, kde se věnoval hlavně výzkumu lidových nářečí a učení na středních
školách. Roku 1908 napsal své nejslavnější dílo
Popis a rozbor nářečí
středobečevského. V této knížce, prostřednictvím příběhů Císař Josef a dráb a Holič
straší, zavzpomínal i na svou rodnou vesničku – oba příběhy mu totiž ve svém typickém
valašském nářečí převyprávěli staří branečtí obyvatelé. O významu publikace svědčí
fakt, že nad jejím vydáním převzala patronát Česká akademie císaře Františka Josefa
pro vědy, slovesnost a umění!
Úspěšná kariéra braneckého rodáka, dr. Antonína Kašíka, byla narušena v létě
1914 poté, co vypukla I. světová válka. Musel narukovat a ve vojsku se mu podařilo
dosáhnout hodnosti nadporučíka. Roku 1915 se dostal do severní Itálie, kde armáda
Rakouska-Uherska bojovala s vojsky italského krále. Zápasy na život a na smrt zde byly
na denním pořádku. Náš branecký jazykovědec odolával, dařilo se mu vyhýbat
zbloudilým kulkám ale dne 9. ledna 1916 se vše změnilo. Toho dne, tři dny po svých
čtyřicátých narozeninách, se spolu s ostatními vojáky zdržoval na bojišti poblíž Risana.
Během nastalých bojů byl dr. Antonín Kašík zabit a jeho tělo bylo narychlo pohřbeno
kdesi u Risana, kde leží doposud...
Tak dopadl nejslavnější branecký rodák, jazykovědec, bohemista a vědec dr. Antonín
Kašík.
Podpis jazykovědce dr. Antonína Kašíka
(*6. 1. 1876, Branky - †9. 1. 1916, Risano)
Napsal: Pavel Lasztovicza
(Děkuji mladému valašskomeziříčskému historikovi panu Pavlu Lasztoviczovi za zpracování životního
příběhu jazykovědce dr. Antonína Kašíka. Tento příspěvek byl původně otištěn v časopise Družináček,
František Svoboda)

Lesní hospodářství v roce 2020
Celková těžba 653 m3 ( z toho samovýroba 0 m3, výroba paliva 10 m3)
Úklid klestu
150 m3, frézování klestu na holinách 4,03 ha
Zalesnění holin 3,64 ha 22 370 ks sazenic
Vylepšování
1,57 ha 10 130 ks sazenic
Ochrana a výchova mladých lesních porostů
- Stavba oplocenek
1 954 m
- Vyžínání
116,9 ha
- Nátěr repelenty
32 ha (163 000 ks)
- Prořezávky
2,66 ha
Celkové náklady na lesnickou činnost
2 608 000 Kč
Celkové příjmy
prodej dřeva
470 000 Kč
dotace na les
922 000 Kč
Ing. Miloslav Kývala, odborný lesní hospodář
Program mší sv.
28.3. Květná neděle 10:00
1.4. Zelený čtvrtek 17:30
2.4. Velký pátek

17:30

3.4. Bílá sobota

21:00

4.4. Velik. neděle

10:00

5.4. Velik. pondělí

10:00

VELIKONOCE 2021
ADORACE V KOSTELE V BRANKÁCH
28.3. KVĚTNÁ NEDĚLE
14:00-15:00
1.4. ZELENÝ ČTVRTEK
18:30-19:30
4.4. VELIKONOČNÍ NEDĚLE 14:00-15:00
Adorace je možností v tichu prožít osobní blízkost s Bohem, dávat mu otázky, sdílet s Ním své
obavy, strachy, slabosti a všechno, co prožívám a co mě tíží na duši a tak v tichu čekat, co mi
na to řekne osobně, přímo a nenuceně. Bude také spojena s možností sv. přijímání kvůli
omezení (po půlhodinách v 14:30 a 15:00).
HLÍDÁNÍ BOŽÍHO HROBU
3.4.

BÍLÁ SOBOTA

9:00-21:00

Před rokem tato možnost nebyla a tak ji letos ochotně využijme a projevme i tímto
způsobem Ježíšovi svou vděčnost za to, co pro nás udělal. Je spousta lidí, kteří mu
neděkují a vůbec si nevšímají jeho oběti za každého člověka. Prosme i za tyto lidi a
lidi nevěřící, lhostejné a rouhavé. Rozpis bude po půlhodinách – můžete se zapsat v
kostele– a budeme rádi, když se i takto zapojíte do spolupráce na oslavě Velikonoc.
o. Jan

Vyhodnocení dotazníku

Kvalita základní školy
Kvalita mateřské školy
Dostupnost zdravotních
služeb
Dopravní dostupnost
hromadnou dopravou
Možnosti kulturního vyžití
Možnosti sportovního vyžití
Možnosti volnočasového
vyžití
Činnost spolků a sdružení
Dostupnost sociálních služeb
Nabídka prac. míst v obci
Nákupní možnosti
Dostupnost služeb
Bezpečnost v obci
Informovanost o dění v obci
Práce obecního úřadu
Čistota obce
Celkový vzhled obce
Možnost třídění odpadu
Stav životního prostředí
Dopravní bezpečnost vč.
chodců

Velmi
Spíše
Nedokážu Spíše
Velmi
dobrá/é/ý dobrá/é/ý posoudit
špatná/é/ý špatná/é/ý
4
12
38
5
3
13
13
33
0
3
7
25
24
6
0
21

25

8

8

0

7
6
7

32
38
31

9
10
15

14
7
8

0
1
1

12
1
1
1
2
5
26
26
21
18
36
19
8

33
15
8
40
30
38
26
25
31
39
22
34
32

13
39
36
6
12
2
2
7
4
3
0
5
3

4
6
14
13
15
14
4
3
6
2
3
4
13

0
1
3
2
3
3
4
1
0
0
1
0
6

Od konce prosince do polovina února jste mohli vyplňovat dotazník, který mapoval Vaši
spokojenost se životem v Brankách a nabídl Vám možnost vyjádřit se k dalšímu směřování
obce. Vytištěný dotazník společně s jeho elektronickou podobou vyplnilo celkem 62
respondentů.
Kromě otázek v tabulce byly v dotazníku i další. Z odpovědí na ně vyplynulo, že 57
z odpovídajících se žije v obci velmi nebo spíše dobře, oceňujete blízkost přírody, klidný život,
dobrou dopravní dostupnost a příznivé životní prostředí. Největšímu počtu obyvatel se nelíbí
nezájem lidí o obec, nedostatečný kulturní a společenský život a špatná dostupnost obchodů a
služeb. Chybí Vám přechod pro chodce a přibývání nepřizpůsobivých obyvatel.
Pokud byste rozhodovali o směřování obecních financí, podpořili byste především opravy
památek v obci, kulturní, společenské a sportovní aktivity, a více peněz věnovali i péči o
veřejnou zeleň.
Až na několik výjimek by naprostá většina respondentů chtěla opravit zámek a vybudovat
z něj multifunkční centrum s knihovnou, cukrárnou, koncertním sálem, výstavními prostorami,
infocentrem, prostorami pro spolkovou činnost apod.
O trochu více odpovídalo mužů, nejčastěji narozených v Brankách, ve věku 30 až 49 let.
Z dalších námětů se několikrát opakovala instalace radaru a kamerového systému pro zvýšení
bezpečnosti v obci. Všem za vyplnění dotazníku děkuji.
František Svoboda

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době
pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a možná se
ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na den, organizace
Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký
standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí
pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním
stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro které
je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována.
V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky
hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném
kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje.
Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a
jejich rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty
s podezřením nebo nemocné Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit
přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít
obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat,
naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá,
protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

Mobilní hospic Strom života
Kostelní 71/37, Nový Jičín 741 01
553 038 016 | info@zivotastrom.cz | www.zivotastrom.cz
Číslo účtu pro zasílání darů 3925391369/0800

Informace na poslední stránku
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 26. března 2021 na sobotu 27. března 2021.
Fyzická osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem požadované údaje. Sčítání je
primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a)každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik na území České republiky trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České republiky udělen azyl,
doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, kteří jsou v České republice na dobu kratší
než 90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě
při online sčítání, které bude probíhat od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně při
terénním došetření od 17. dubna do 11. května 2021. Terénní došetření provádějí v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona.
Sčítací komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem sčítacího komisaře, případně na
požádání povinné osoby též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem. Při
terénním došetření sčítací komisař předá členu domácnosti, osobě žijící mimo domácnost,
popřípadě vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, sčítací formulář v listinné
podobě v předem oznámeném termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle zákona
oprávněn lhůtu prodloužit. Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo vlastník
zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, odevzdá vyplněný sčítací formulář
v odpovědní obálce na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle zdarma na adresu
P.O. Boxu sčítání, nebo jej doručí na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit. Český statistický úřad žádá všechny občany,
aby odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli k úspěšnému provedení sčítání.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz.

Platby poplatků v roce 2021
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet
č. 4622851/0100, poplatky převodem plaťte po 31.12. 2020
Komunální odpad: 470,-Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné, splatnost do 31.5. 2021
Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 21
Stočné: 630,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 2021
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