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TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

KVĚTINOVÝ BÁL V MŠ
VYVĚŠOVÁNÍ BUDEK V ZÁMECKÉM PARKU

DĚTSKÝ KARNEVAL

VELIKONOČNÍ JARMARK

Kam s odpadem
Na začátku letošního roku se rozšířila možnost občanů třídit odpad.
Koncem února byl vedle kontejneru na textil usazen nový kontejner určený
ke sběru drobného kovového odpadu – plechovek od potravin, nápojů,
kosmetiky, apod. Ani tyto komodity už nemusí končit ve směsném
komunálním odpadu za jehož ukládání platíme ( a budeme platit víc a víc ),
ale mohou být využity k recyklaci a snížit množství komunálního odpadu.
Nově je možné odevzdávat ve škole použité rostlinné oleje. Pokud je
vyléváte do odpadu, začnou nám dříve nebo později ucpávat kanalizační řad.
Slévejte použitý olej do PET lahví a odnášejte ho do školy. Finančně
pomůžete škole i obci. Připomněl bych, že ve vestibulu obecního úřadu je
kontejner na vybité baterie a drobný elektroodpad ( mobily, nabíječky,
elektromotorky, apod. ), u vjezdu k obecnímu úřadu kontejner na větší
elektroodpad ( žehličky, fritézy, kulmy, rádia, apod. ), větší elektro ( televize,
počítače, apod. ) je možné po dohodě ukládat na dvoře obecní budovy čp. 17.
V současné době je možné společně s obcí řešit i likvidaci většího
množství větví, které Vám můžeme zpracovat štěpkovačem.

Obec Branky hledá zaměstnance na pozici správce parku
Rozsah pracovní doby : 0,5 úvazku, volná pracovní doba
Náplň práce: sečení trávy, péče o zeleň v obci, údržba veřejných prostranství,
dohled nad dodržováním Provozního řádu parku
Požadujeme: manuální zručnost, kladný vztah k přírodě, samostatnost,
pozitivní přístup, řidičský průkaz skupiny B
Platové podmínky: dle platných směrnic, možné i pro důchodce
Nástup: květen

Obec Branky a SPOZ zve seniory na „Přátelské setkání dříve
narozených“ v pátek 22.4. 2016, sál MŠ Branky,
začátek v 15 hodin.

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v pátek
1. dubna, v tento den se bude sbírat i nebezpečný odpad.
Zpravodaj vydává Obecní úřad v brankách. Povoleno OkÚ Vsetín
referát kultury č. MK ČR E 13272.
Písemné příspěvky posílejte na OÚ Branky,
Redakční kolektiv: M. Včelaříková
Zpravodaj vychází čtvrtletně, zdarma
P. Sedláčková, J. Oleš

Slovo starosty
Vážení občané,
vyhlížení jara a teplejších dnů se zdá být téměř nekonečné, ale se zkušeností
loňského roku je dobře, pokud je zatím chladněji a dostatek srážek. Na náladě to sice
moc nepřidá, ale jako vlastníku lesa nám nezbývá než věřit, že takové počasí zpomalí
pokračování kůrovcové kalamity.
První měsíce letošního roku naši obecní zaměstnanci pracovali především
v lesích na úklidu a pálení klestu, už několik týdnů se provádějí i nové výsadby.
Spousta práce byla udělána ve věci demolice bývalé DPL, vlastními silami se
podařilo vyvézt množství šrotu, rozebrat okna a zbývající starý nábytek.
V nejbližších týdnech nás čeká uvedení parku do reprezentativnějšího stavu, než
v jakém se nachází dnes, bude třeba zakrýt stopy po stavebních pracech, dosypat
zeminu, srovnat terén, doplnit výsadbu keřů a založit nové trávníky. Spolek pro
obnovu zámeckého parku chystá brigádu, o níž budete včas informováni a já věřím,
že nás přiloží ruku k dílu co nejvíce. V současné době firma Senza zatrubňuje výpust
z rybníka, abychom následně mohli prezentovat vstup do zámeckého parku i z této
strany důstojněji než dosud.
Máme v plánu realizovat nové výsadby i kolem opravené smuteční síně na
hřbitově, zatím se kácely přerostlé porosty tújí a dalších jehličnanů. Obnovená
smuteční síň by se měla stát obecní dominantou a zaujmout všechny, kteří přijíždějí
ze směru od Bystřice pod Hostýnem. Během letošního roku se bude pracovat i na
opačné straně hřbitova, Obec získala dotaci na opravu památníků obětem světových
válek i přilehlého prostranství, a tak se můžeme těšit, že i toto místo bude důstojně
plnit svoji pietní funkci.
Projekčně připravena je i další etapa odvlhčení zámku. V případě, že se nám
podaří získat dotaci Zlínského kraje, uděláme další významný krok k sanaci zámecké
budovy. Architektonicky zadána je i následná obnova zámeckého nádvoří po
demolici budovy DPL. V současné době se projekčně připravuje i obnova fasády
obecního úřadu, po předchozích konzultacích s pracovníky památkové péče a
projektantem bychom rádi obnovili některé historické fasádní prvky, které zvýrazní
zámecký charakter budovy. Dle mých informací se na letošní rok připravuje i obnova
fasády na kostelní věži, obec na tuto investici také přispěla nemalou částkou, ale
myslím si, že se tato pomoc obci bohatě vrátí v nové podobě naší návsi.
Ve svém příspěvku chci upozornit řidiče parkující na chodníku v Příhoně, ale i
kdekoliv jinde, že chodník je určen chodcům a parkováním na chodníku ( i ve
sníženém vjezdu ) se řidič dopouští přestupku, který policie řeší pokutou. A vůči
chodcům, kteří musejí zbytečně vstupovat do vozovky, je to velmi sobecké.
Závěrem svého příspěvku děkuji lidovému výtvarníkovi a dlouholetému
kronikáři naší obce panu Miloslavu Havranovi za poskytnutí obrazů k ozdobení
titulní strany Zpravodaje a Vám přeji hodně sil do jarních prací.
František Svoboda

Obecní úřad
USNESENÍ
8. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 23.3.2016
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané panem Pastorkem.
2. Zprávu o hospodaření v obecních lesích podanou odborným lesním hospodářem
Ing. Kývalou.
3. Měsíční odměnu pro uvolněného starostu s platností od 1.1.2016 dle nařízení vlády
č. 352/2015 Sb.
4. V případě rozsáhlejších příloh u pozvánek pro zastupitele na zasedání ZO budou
přílohy přikládány v podobě CD nosičů.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Pavla Sedláčková
2. Program ZO včetně doplňujícího bodu č. 4 a) Zpráva lesního hospodáře.
3. Prodej pozemků p.č. 1206/1 o výměře 259 m2, p.č. 1206/2 o výměře 216 m2, p.č.
1206/3 o výměře 259 m2, p.č. 1206/4 o výměře 52 m2 v k.ú. Branky panu
Jiřímu Naušovi za cenu 50 Kč/m2.
4. Smlouvu o převodu práv a povinností mezi společností VaK Vsetín, a.s. a Obcí
Branky.
5. Jako delegáta na valnou hromadu společnosti VaK Vsetín, a.s. pana Mgr.
Františka Svobodu a zástupce pana Antona Pastorka.
6. Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2) písm. b) účetní závěrku obce
Branky sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2015.
7. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Branky č. 1/2016
Římskokatolické farnosti Branky ve výši 300 000 Kč.
8. Smlouvu o zápůjčce ve výši 200 000 Kč Římskokatolické farnosti Branky.
9. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Branky č. 2/2016 TJ
Sokol Branky ve výši 90 000 Kč.
10. Rozpočtové opatření č. 1/2016 dle předloženého návrhu.
11. Měsíční odměny s platností od 1.4.2016 pro místostarostu, členy rady obce,
předsedy výborů a pro zbývající neuvolněné členy ZO dle nařízení vlády č.
352/2015 Sb.
12. Přípravnou smlouvu o vzájemné spolupráci a spolufinancování při vybudování
protipovodňového zařízení – poldru na katastru obce Police mezi Obcí Poličná,
Obcí Branky a Obcí Police.

Sport
Stolní tenis
V sobotu 16. ledna se uskutečnil v sále bývalého kina turnaj ve stolním tenisu pro
děti i dospělé. Turnaje se zúčastnilo 8 sportovně nadaných dětí.
Byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Všechny bojovaly statečně a v duchu fair
play.
Ve skupině A se umístily takto: 1. Frkalová Katka, 2. Chromčáková Vendula,
3. Chromčáková Tereza, 4. Bartošová Radka. Skupina B měla toto pořadí:
1. Frkalová Bára, 2. Šandorová Štěpánka, 3. Cahlíková Eliška, 4. Bartoš Jirka
Děti na prvních třech místech ve skupinách dostaly medaili podle umístění a všechny
dostaly věcné odměny ( fixy, poznámkový blok, čokoládu ).
V kategorii muži se představilo 15 účastníků. Základní hra byla rozdělena do čtyřech
skupin. Podle umístění ve skupinách byl sestaven vyřazovací pavouk.
Konečné pořadí: 1. Sedláček Jarek, 2. Čepica František, 3. Strapek Tomáš, 4. Žídek
Roman, 5. Gottfried Antonín, 6. Blabla Vojta, 7. Chromčák Luboš, 8. Žídek Vojta
První tři si odnesli trofeje a věcné ceny , 4. - 10. místo bylo odměněno
plechovkovým pivem.
Velký dík pořadatelům za zvládnutou a povedenou sportovní akci a paní Sedláčkové
a Včelaříkové za přípravu občerstvení pro účastníky turnaje.
Dík taky patří sponzorům – TJ Sokol Branky a panu Frkalovi
Turnaj je za námi a nezbývá než poctivě trénovat na další ročník. Na tom se s vámi
rádi setkají pořadatelé Jaroslav Sedláček a Luboš Chromčák.

Turisti
2.1.2016 - Zimní výstup na Radhošť
3.2.2016 - Jarní prázdninová akce pro děti s opékáním na myslivecké chatě

Rozpis jarní části fotbalové III. třídy mužů
15. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo
14. kolo

neděle 3. 4.
neděle 17. 4
sobota 23. 4.
seděle 1. 5.
sobota 7. 5.
neděle 15. 5.
sobota 21. 5.
neděle 29. 5.
neděle 5. 6.
neděle 12. 6.
neděle 19. 6.
neděle 26. 6.

15 : 30
16 : 00
16 : 00
16 : 30
16 : 30
16 : 30
15 : 00
15 : 00
16 : 30
16 : 30
16 : 30
16 : 30

Branky - Ústí
Branky - Střelná
Hutisko B - Branky
Branky - Jarcová
Zubří B - Branky
Branky – Růžďka
Krhová A – Branky
Kladeruby – Branky
Branky – Hošťálková
Leskovec - Branky
Branky - Loučka
Valašská Senice - Branky

TJ Sokol Branky
V minulém roce jsme psali o změnách, které by měly
vést k lepšímu financování sportu v malých tělovýchovných
jednotách. První velmi výraznou změnou je příspěvek ve
výši 10.000 Kč na pořízení počítače všem fotbalovým
klubům, který i malým klubům umožnil přistup k internetu,
k sestavám i k hlášení výsledků či registracím.
Po Po dřívějším vyplácení odměn rozhodčím tzv. na hřišti,
nastala změna ve formě zasílání faktur elektronicky, kdy je
nutnost uhradit fakturu k určitému datu. Pokud není
uhrazena faktura v termínu, hrozí pokuta ve výši 15% částky, což se bohužel stalo i
nám. Zároveň hrozí odebrání tří bodů. Úsměvné na tom je, že se těmito pokutami
zabývá disciplinární komise profesionálních fotbalistů 1. a 2. ligy v Praze, nikoliv
OFS Vsetín. V našem případě se jednalo o nedoplatek ve výši tisíc osm set Kč, ale
byly i oddíly, kde byly statisícové nedoplatky, včetně těch profesionálních. Můžeme
jen konstatovat, že vedení českého fotbalu svou arogancí znechucuje činnost ve
fotbale tisícům dobrovolných a neplacených funkcionářů. Na toto téma jsem
vystoupil na valné hromadě OFS Vsetín, kdy vedení okresního i krajského fotbalu
konstatovalo, že disciplinární komise v Praze by měla postupovat citlivěji ke klubům
naší úrovně. Rád bych dále poděkoval zastupitelstvu obce za finanční podporu TJ
Branky.
Závěrem roku 2015 se tradičně konal již 43. ročník Štěpánského turnaje
v bleskovém šachu. Úroveň byla tradičně vysoká. Mezi zúčastněnými byli i členové
extraligového mužstva Frýdek–Místek a dalších měst a oddílů mimo náš region.
Finančně se na tomto nejstarším turnaji v kraji podílel Zlínský kraj a náš obecní úřad.
Zázemí nám opět poskytla Mateřská školka Branky, za což všem patří velké díky. Na
organizaci turnaje se podíleli Hradil Václav, Laurenčík Pavel, Marek Zdeněk a
Pastorek Anton. Všem jmenovaným patří poděkováni za dobrou propagaci šachu a
naší vesnice.
Další dobře zorganizovanou akcí byl turnaj ve stolním tenise pro všechny věkové
kategorie pořádaný v lednu ve starém kině. Poděkování patří panu Chromčákovi a
panu Sedláčkovi, kterým se podařilo uspořádat kvalitní turnaj za zhoršených
podmínek. K dispozici měli pouze dva stoly.
Neméně dobrou nesportovní akcí bylo uspořádaní již tradičního sportovního
plesu v hospodě u Staňků, který čítal pořadové jubilejní desáté číslo. Tato akce byla
provedena velice zodpovědně a profesionálně. Poděkování patří všem bez rozdílu,
protože akce měla velmi pozitivní ohlas.
Šachisté jsou prozatím na druhém místě a jsou milým překvapením soutěže a patří
jim velké díky.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Základní škola
Těšíme se na sluníčko

Ani jsme se nenadáli a máme tady březen. Zima
pomalu dostává na frak a ze všech koutů přírody
pomalu cítíme jaro.
Od našeho posledního setkání v prosinci se
v naší škole událo mnoho akcí. V lednu jsme se
soustředili na naše budoucí prvňáčky. Starší děti
pro ně v družině vyráběly dárky – krtečky a
pamětní listy. Zapsali jsme devět dětí, se kterými
se
1. září uvidíme v 1. třídě – Adama Chocholatého, Daniela Volrába, Jolanu
Kostelnou, Lucii Dunovou, Martina Marka, Nicolu Lakatošovou, Stefanii Krupovou,
Sylvu Denkerovou a Zofii Plachtanski. Zábavná odpoledne se sněhuláky a
sáňkováním čekala na děti ze školní družiny. Zapojili jsme se do projektu
www.proskoly.cz, ve kterém si naši žáci mohou doma procvičovat školní učivo.
Také se nám podařilo zprovoznit webové stránky www.zsbranky.cz, kde si můžete
prohlédnout fotografie ze jmenovaných akcí.
V únoru se konala soutěž ve šplhu na tyči, které se zúčastnilo 20 dětí.
V kategorii mladších žáků se na prvním místě umístili Barbora Gerlová a Ondřej
Džobák, v kategorii starších žáků Štěpánka Šandorová a Dominik Džobák. I v únoru
jsme si s prvňáčky četli a povídali v celoročním projektu „Snídaně s knihou“. Žáci
druhé a třetí třídy měli obrovskou radost, když se jim podařilo vytvořit velkou sochu
dinosaura a žirafy z papíru. Z mnoha akcí, které uspořádala družina si připomeňme
alespoň karneval a soutěž ve zpěvu „Zlatý skřehotálek“.
Březen je měsícem knihy a tak jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost a
projekt Celé Česko čte dětem. Přivítali jsme ve škole pana starostu, který nám
v 1. třídě přečetl z knihy Josefa Čapka Povídání o pejskovi a kočičce, a ve 4. a 5.
třídě zajímavosti z obecní kroniky. V knihovně přivítala děti z družiny paní
Kunetková, aby je seznámila s novými zajímavými knihami, provozní dobou a
půjčovním řádem.
Čtvrtá a pátá třída se zapojila do dvou výtvarných soutěží. Soutěže Besip pod
názvem „Vraťme se z výletu bezpečně domů“ a soutěže, pořádané u příležitosti
Světového dne vody „Water and Jobs“. Děti školní družiny si připomenuly „Den
vody“ návštěvou čistírny odpadních vod.
V úterý 15. března nás trochu zaskočil sníh, který se začal sypat z oblohy. Přesto
jsme se rozhodli si přivolat teplo a sluníčko a oslavit svátky jara 17. března
tvořivými dílnami, kterých se zúčastnily nejen děti, ale také jejich maminky a
babičky. A nezapomněli jsme ani na tradici „Vynášení Mařeny“, kterou jsme si
připomněli vycházkou. Děti si vyrobily Mařenu a tu jsme symbolicky vhodili do
potoka, abychom se osvobodili od zimy a zimního spánku a přivítali tak jaro v jeho
plné síle.
V dubnu nás navštíví divadélko pro školy a v květnu zase my navštívíme
dopravní hřiště. Ještě se toho musíme do konce roku hodně naučit. Všechno na tomto
světě je pro nás nové a krásné. Ale o tom vás budeme informovat zase příště…..

Mateřská škola
Od 16. února začaly naše děti jezdit na Předplavecký výcvik na krytý
bazén ve Valašském Meziříčí. Děti jsou rozděleny do tří skupin a postupně
získávají jistotu při pohybu ve vodě, důležité charakterové vlastnosti jako
schopnost překonávat sám sebe a důvěřovat si. Postupně jsou zábavnou
formou rozvíjeny jejich základní plavecké dovednosti a pohybové
schopnosti.
V sobotu 12. března 2016 měla svou premiéru akce zvaná KVĚTINOVÝ
BÁL, která se konala ve společenské místnosti mateřské školy, a rodiče zde
se svými dětmi přicházeli ve společenském oděvu. Bál byl zahájen
společenským tancem „Polonézou,“ se kterým vystoupili předškoláci. Také
jsme ještě stihli odemknout zahradu. Celým odpolednem nás provázela
kapela Dolbík&jeho šelmy. Na programu nesměla chybět tombola a taneční
hry. Touto cestou bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří jste se zúčastnili,
přinesli něco na zub, přispěli do tomboly a hlavně si odpoledne užili. Děkuji
také všem zaměstnancům mateřské školy za bezproblémový průběh akce.
My se budeme těšit i příští rok.
Za celý kolektiv vám přeji příjemné prožití velikonočních svátků
Nikol Perutková

Zpráva lesního hospodáře
Loňský rok byl pro nás především ve znamení boje s přemnoženým kůrovcem.
Jak už bylo mnohokrát publikováno, suché a horké měsíce v minulém roce oslabily
smrkové porosty na velké části našeho území a kůrovcová kalamita se už nedala
zastavit. I v našich lesích vznikají a s největší pravděpodobností budou dále vznikat
rozsáhlé holiny, které budeme nuceni v souladu se zákony v dalších letech postupně
zalesňovat. Extrémní těžba se podepsala i na stavu lesních cest, na jejich obnovu
bude nutné také vyčlenit značné finanční prostředky, takže i když jsme v loňském
roce měli příjem z lesa téměř 18 milionů korun, při výdajích 5,2 milionu korun,
musíme počítat s tím, že z celkového zisku 12,8 milionů korun se bude muset část
financí do lesa postupně vracet.
Těžbu v lese jsme realizovali i za pomoci harvestorů, celkem bylo vytěženo přes
13 000 kubíků dřevní hmoty, část dříví byla rozprodána i občanům na palivo.
Díky vyššímu počtu obecních zaměstnanců zaměstnaných přes úřad práce se nám
daří s nižšími náklady řešit potěžební úklid klestu i výsadbu nových stromků.
V současné době značně obměňujeme druhovou skladbu vznikajících lesních
porostů. Smrkové monokultury se v našich lesích postupně stanou minulostí, nyní
mnohem více vysazujeme modříny, jedle a listnaté porosty ( duby, buky ).
Ing. Miloslav Kývala

SDH Branky
Zimní období bývá ve sboru zaměřeno na
načerpání sil a naplánování práce na další rok.
První akcí byl v tomto roce hasičský ples, který se
konal 13. února v sále restaurace U Staňků. Osvědčená
skupina Krystal, tombola a příjemná atmosféra přitáhla
opět mnoho našich spoluobčanů. Plesový večer zpestřilo
vystoupení skupiny neandrtálských tanečníků v podání hasičů z Kunovic.
Dobrá nálada a přátelská atmosféra udržela některé účastníky na místě až do
brzkých ranních hodin.
V měsíci únoru se zúčastnila skupina hasičů brigády v obecním lese. Věřím,
že tato akce nezůstane ojedinělá a výdělek z brigád se stane finančním
přilepšením pro naši činnost.
V březnu jsme se zúčastnili velitelského dne na stanici HZS Valašské
Meziříčí a také školení rozhodčích požárního sportu. Zástupce sboru byl
přítomen na shromáždění přestavitelů OSH Vsetín v Prlově.
Na konec dubna, v sobotu 30.4. je naplánována hasičská pouť na sv. Hostýn.
Okrskové kolo PS se letos koná 21. května v Kunovicích.
Další tradiční akcí bude 28. května Kácení máje v areálu letního kina.
Doprovodný program, scénka při kácení a občerstvení v dostatečném
množství jsou samozřejmostí. Večer potom pokračování taneční zábavou až
do rána.
V neposlední řadě upozorňujeme občany na rizika spojená se spalováním
porostů a jiného bioodpadu při jarním úklidu, dále také na požáry komínů
před koncem topné sezóny (u obojího znatelný nárůst v měsíci březnu dle
statistiky HZS Zlínského kraje).
Závěrem přejeme všem hezké prožití jara a Velikonočních svátků.
Brigáda v zámeckém parku
Spolek pro obnovu zámeckého parku ve spolupráci s Obcí Branky pořádá
16. dubna brigádu v zámeckém parku, jejímž účelem bude vyhrabat starou
trávu, listí a srovnat terén. Budeme rádi, když se nás sejde co nejvíce.
S sebou vezměte pevné hrábě, popř. motyčky a kolečka.
Začínáme v 900 a těšíme se na Vaši účast.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Vážení přátelé a příznivci,
po prvních třech měsících nového roku máme za
sebou pár akcí:
• Společně se Safari klubem první Směnnou
burzu (bez peněz), která proběhla 27.2.2016
v prostorách Safari klubu, kde mohl každý něco
směnit a odnést si domů od věcí až po služby. Na
výběr bylo oblečení, kabelky, bižuterie, různé
domácí potřeby, mýdla až po reflexní masáže. Kdo
přišel, určitě nelitoval.
• Další vydařenou akcí bylo Vyvěšování budek v zámeckém parku,
kde jsou již krásné cestičky a lavičky, takže při prohlídce a povídání o
ptácích, kteří navštívili nebo se usídlili v parku, si člověk mohl i odpočinout.
Akce se zúčastnilo 29 lidí (dospělí + děti). Rozvěšovali jsme budky, které
nám minulý rok přichystaly děti z Branek a abychom to měli i s odbornou
přednáškou, přijel nám popovídat pan ornitolog a člen ČSOP Mgr. Stanislav
Chumchal. Ten s sebou přinesl i velký dalekohled, takže každý mohl vidět
zvířata v parku velice zblízka a detailně. Pozorovali jsme například sojku,
kosa, brhlíka, krahujce, špačka a skotačivé veverky.
Ve spojitosti s touto akcí jsme se rozhodli uspořádat další soutěž,
tentokrát výtvarnou, na téma: „Zjisti a nakresli ptáčka, kterého
ornitologové zvolili PTÁKEM ROKU 2016“ (podrobnější informace ve
škole), a doufáme, že se zúčastní co nejvíce dětí a už se velice těšíme na
Vaše výtvory. Ty nejlepší budou vyhlášeny a oceněny hezkými cenami 14.5.
Na další tři měsíce máme naplánováno:
16.4.2016
Brigáda „Ukliďme Česko!“
14.5.2016
Férová snídaně (Safari klub)
28.5.2016
Dětský den (KK Obce Branky)
3.6.- 30.9
Výstava Kreseb parku a zámku - pan Havran a pan Oleš
11.6.2016
1. výlet - Den otevřených zahrad Kroměříž
Na všechny akce Vás srdečně zveme a doufáme, že si je společně s námi co
nejvíce užijete.
Ing. Pavla Marková
Spolek pro obnovu zámeckého parku

Safari klub
Férová snídaně je celorepublikový piknikový happening na
podporu lokálních a fairtradových pěstitelů. Fanoušci fair
trade a odpovědné spotřeby společně snídají na veřejném
místě, aby netradičním způsobem oslavili Světový den pro
fair trade (druhá sobota v květnu). Účastníci si na snídani
přináší vlastní dobroty, ať už fairtradové (káva, čaj, buchty z kakaa, třtinového cukru
či kokosu) nebo lokální (sýry, med, zelenina).
Letos snídáme v sobotu 14.5. Snídá se na dekách a podložkách
v braneckém zámeckém parku od 10:00hodin. V rámci happeningu se též
snažíme oslovit místní média a politiky a upozornit na zájem a podporu veřejnosti
zodpovědného spotřebitelství. Přidejte se, a přijďte strávit pohodové dopoledne pro
dobrou věc do našeho nového krásného parku!
Další pozvánky :
V pátek 15.4 od 14 do 17h. v pořadí již druhá Výměnná burza. V rámci burzy
můžete nabízet nejen své domácí výrobky, řemesla, staré - pro Vás už okoukané či
nepotřebné věci, ale také služby (domácí práce, masáže, překlady, hlídání dětí
apod.). Obchodovat budeme opět s našimi Šimpíky (pro tento účel speciálně
vytvořenou Safari měnou), na které pojede i náš fair trade bar ☺. Našim cílem je
podpořit lokální produkty, opětovné užívání starých věcí, zodpovědné spotřebitelství,
fair trade a sousedskou výpomoc. Zvány jsou srdečně i děti, které také mohou
směňovat. Zájemce o směňování prosíme o registraci na telefonu 725 280 909,
pomůžete nám tak se na počet zúčastněných lépe připravit. Nabídka z minulé burzy:
Masáže, zavařeniny, buchty, chlebíčky, šatník, tašky a kabelky, koberec, domácí
mýdla, knihy, hračky a všelijaké „cetky” :)
Krásným produktem minulé burzy była také nabídka uměleckého kováře a
sochaře z Prženských pasek pana Jaroslava Svozila. Doslova na koleně se zde zrodil
nápad na 2 denní výtvarnou keramickou dílnu na téma – modelování hlavy
v životní velikosti tzv. Goetheánským způsobem (po vzoru Waldorfské školy). Pan
Svozil nabízí tuto dílnu „zrození” zcela zdarma, vzhledem k množství užitého
materiálu, je poplatek stanoven na 100,-Kč. Termín: sobota 23.4 (od 9 do 12 a od 13
do 18h) a neděle 24.4 (od 9 do 14h). Dílna je otevřená všem od 14 do 110 let. I pro
osoby bez jakýchkoliv výtvarných zkušeností, srdečně zveme!!! Zájemce prosíme o
registraci na telefonu 725 280 909 (Petra Płachtański)

Máte-li zájem, staňte se fanouškem našich facebookových stránek
(Ambos Mundos), kde příležitostně přidáváme další pozvánky a
fotografie z akcí.

Kultura
6.2. procházel naší obcí masopustní průvod masek, které tradičně vodily
MEDVĚDA. Za pohostinnost děkujeme a příští rok se na Vás budeme těšit.
Váš MEDVĚD.
Piráti, princezny, králíčci a mnoho dalších masek se sešlo v sobotu 20.2.
v restauraci U Staňků. Neobjevily se tam náhodou, přišly se pobavit na
,,Maškarní karneval‘‘, který uspořádala kulturní komise. Pro děti byl
připraven bohatý program. Karneval se velmi vydařil a rodiče s dětmi
odcházeli v dobré náladě po pohodově prožitém sobotním odpoledni .
Den nekončí a jedeme dál. Ve večerních hodinách se rejdilo na
,,Maškarním plese‘‘. O zábavu se postaraly masky: mexičani, sýr ementál,
plážový turista, tanečnice…. K dobré pohodě přispěl DJ Lubánek.
Svátky jara přivítaly členky kulturní komise v Květnou neděli 20. 3. a
to výstavou a prodejem jarních výrobků. Pro děti byla připravena tvořivá
dílnička s pletením tatarů, zdobením vajíček voskovou technikou …
K poslechu zahrál místní harmonikář pan J. Foltýn a o občerstvení se
postaraly členky ČSŽ.
Velký dík patří všem organizátorům a sponzorům, kteří se na kulturních
akcích podílejí.
Krásné prožití jarních dnů Vám za kulturní komisi přeje
Věra Slámová

Košt slivovice
Stále větší odezvu mezi odbornou i laickou veřejností získává naše
ochutnávka toho nejlepšího, co vydají sady v Brankách a okolí. Letošní Košt
se uskutečnil poslední lednovou sobotu v sále mateřské školy. Sešlo se téměř
třicet vzorků, které se hodnotily dvoukolově ve dvou kategoriích – trnkové a
ostatní ovocné destiláty. Nejlepší trnkovou slivovici přinesl pan Ondřej
Perutka, nejlepší ovocný destilát vypálil David Zmuda. Po oficiálním
hodnocení nastala neformální debata nad vypálenými vzorky, o následnou
zábavu se postaralo dívčí kytarové duo.

Kulturní komise obce Branky připravuje:
10.4.2016 Otevírání studánek
30.4.2016 Pálení čarodějnic
28.5.2016 Dětský den a Kácení máj
Bližší informace najdete na www.obecbranky.cz
Těšíme se na Vaši účast.

Společenská rubrika
Narozené děti
Prosinec – Kováčová Michaela
Segeťa Jakub
Leden - Vlach Adrien
Jubilanti
leden
Vachovcová Dana
Dresslerová Jindřiška
Pečenka Libor
Borovičková Antonie
Křenková Anna
Hustopecká Miroslava
Kašík Jiří
Kostihová Pavla
Štverák František
Marková Ivana
Březen
Titzová Zdeňka
Bambuchová Jiřina
Marková Jiřina
Čepica Jaroslav

50
87
55
88
88
60
60
60
85
60

únor
Hrbáčková Anežka
Žaludková Jarmila
Filip Alois
Čepicová Dita
Titz Milan
Lušovjanová Marta
Chocholatá Jana
Krumpoch Radek
Pavlínová Erika
Mlýnek Stanislav
Ovčačíková Dagmar

86
81
70
50
84
65
60
50
70
65
50

84
85
85
65

Úmrtí
8. 2. 2016 zemřel Petr Hrabovský ve věku 67 let.
13. 3. 2016 zemřel Jiří Kašík ve věku 63 let.
8. 3. 2016 zemřel Vlastimil Bartošík ve věku 64 let.

Během letošní Tříkrálové sbírky se v sobotu 9. ledna vybralo
v naší obci 23 517,-Kč.
Ve čtvrtek 31.3. a pátek 1.4. se v sále bývalého kina čp. 18 koná
sbírka šatstva, lůžkovin, nádobí a hraček pro Diakonii Broumov.

