Slovo starosty
Vážení občané,
těší mě stejně jako ostatní, že se vracíme zpět do „normálního“ života a věřím, že se nebude
opakovat loňská situace s opětovným poprázdninovým nárůstem nakažených koronavirem a
znovuzaváděním restriktivních opatření. Dosavadní průběh letošního roku byl v mnoha
ohledech hodně náročný a nabrání psychických sil během dovolené je pro většinu z nás
nezbytnou nutností.
V minulých měsících se práce obecních zaměstnanců soustředila na údržbu obecních
pozemků, i s menším počtem lidí než v minulosti se snažíme udržovat všechny obecní pozemky
posečené a uklizené. Uvítali bychom, kdybyste kontejnery u vlakového nádraží využívali
výhradně k ukládání určeného bioodpadu, jakýkoliv jiný odpad sem v žádném případě nepatří.
Kromě sečení a hrabání přibyla i práce se zálivkou nově vysázených stromů v obecních sadech
v Ruclavi a na Podemlýní. Na podzim připravujeme ve spolupráci s myslivci výsadbu stromů
u motokrosové tratě a podél cesty na Vystrkov. Vlastními silami jsme bourali a vyklízeli WC
v bývalém kině, během letních měsíců se tu vybuduje nové sociální zařízení a zázemí pro
pořádání akcí. Dále naši zaměstnanci upravovali parkovací stání u zahrádek v Ruclavi,
likvidovali vývraty v obecních lesích, v současné době rekonstruujeme hlavní vchod do zámku.
V jarních měsících provedla společnost Repont opravu cesty do zahrádkářské kolonie
v Ruclavi. Další etapou pokračovaly práce na revitalizaci stromů v parku, firmou Beskyd Arbo
byly prováděny zdravotní řezy, odstraňováno jmelí a instalovány dynamické vazby.
Vzhledem k nejistým protiepidemickým opatřením jsme o rok odložili pořádání oslav k 750.
výročí první písemné zmínky o obci. I během minulého roku pokračovaly práce na dokončení
knihy o Brankách. Díky přesunutí uzávěrky se ještě podařilo dohledat některé zajímavé
informace a historické dokumenty. V současné době je kniha v rukou grafika a doufám, že
potěší jak starousedlíky tak i nové branecké občany.
Úspěchem skončila naše žádost o dotaci
z MMR na opravu komunikace kolem
motokrosové trati, ve výběrovém řízení byla
vybrána firma SÚS Valašska, která zahájí
práce v září. Vzhledem k tomu, že se kvůli
nejistým dodávkám autodílů žádná společnost
nepřihlásila do výběrového řízení na pořízení
dopravního automobilu pro jednotku SDH,
bude nutné výběrové řízení zopakovat, což
hasičům
značně
komplikuje
situaci
s případným zásahem. Problematické je najít i
dodavatele na opravu obecního domu čp. 17.
Vybrán je dodavatel na modernizaci
výstražného
informačního
systému
(rozhlasu), stala se jím společnost Empemont
z Valašského Meziříčí. Součástí dodávky
nového rozhlasu bude i nová ústředna a
elektrocentrála.
Panu Tomáši Jurajdovi z Branek děkuji za nového nájemníka u rybníka v našem parku,
všem čtenářům Zpravodaje přeji krásnou dovolenou a dětem slunečné prázdniny.
František Svoboda

USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 23.6.2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce.
2. Opatření týkající se výsledku přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2020: byla provedena
náprava zjištěné chyby – zveřejnění Plnění Smlouvy o dílo na akci „Oprava místní komunikace
Motýlovská v obci Branky“ na profilu zadavatele dne 24.2.2021.
3. Plnění rozpočtu za období 01-05/2021.
4. Žádost TJ Sokol Branky,z.s. o finanční příspěvek na spolufinancování akce Kabina z národní
sportovní agentury z programu Rozvoj místních sportovišť a zázemí.
5. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2020,
který byl schválen na členské schůzi dne 8.6.2021.
6. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok
2020, který byl schválen na Valné hromadě 18.6.2021.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková
2. Program ZO doplněný o body: 14a) Schválení výjimky v počtu žáků v ZŠ, 14b) Schválení
projektu „Podpora ZŠ a MŠ Branky formou projektu šablon III“, 14c) Projednání závěrečného
účtu Svazku obcí pro hospodaření s odpady – Bystřice pod Hostýnem za rok 2020, 14d)
Projednání závěrečného účtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2020.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2020 bez výhrad.
4. Rozpočtové opatření č. 2/2021 dle předloženého návrhu.
5. Pověření starosty obce Mgr. Františka Svobody k zastupování obce na jednáních Místní akční
skupiny Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 27034925 a uděluje mu pravomoc
udělovat plnou moc v případě zastupování další osobou.
6. Zprávu o uplatňování Územního plánu Branky za uplynulé období 2017-2021 dle ust. § 6 odst. 5
písm. e) a § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení o úhradě nákladů s ní souvisejících.
8. Dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou dopravního automobilu pro jednotku SDH a
poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.
9. Zajištění výdajů na projekt „Digitální povodňový plán a modernizace výstražného informačního
systému obce Branky“.
10.Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby s ČEZ
Distribuce a.s. týkající se pozemku p.č. 1060/3, 1171/7, 1171/4, 1171/1, 1171/10, 989/3, 1178/1,
990 v k.ú. Branky.
11.Výjimku z počtu žáků v Základní škole pro školní rok 2021/2022.
III. Zastupitelstvo obce uděluje souhlas:
1. S realizací zjednodušeného projektu v rámci výzvy č. 02_20_080 pro Šablony III-MRR
v prioritní ose 3 OP, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, Základní škole a Mateřské
škole Branky, okres Vsetín, příspěvkové organizaci zřízené Obcí Branky a ukládá škole povinnost
informovat zřizovatele o schválení projektu a výši prostředků na jeho realizaci.
IV. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce Mgr. Františka Svobodu k jednání ve věci možnosti odkupu pozemku od pana M.
Hulíka a poté směny tohoto pozemku s panem M. Kulhavým.

Základní škola
Duhové dny v naší škole
Léto patří mezi roční období, které mají děti nejraději. Blíží se prázdniny, koupání,
dlouhé dny a více sluníčka. Společné poslední tři měsíce školního roku 2020/2021 jsme si
náramně užili. Žáky bavilo učení jako nikdy předtím, neboť se potvrdilo, jak je prezenční výuka
a kontakt s učiteli nenahraditelný. Obdrželi jsme výsledky výtvarných soutěží. Zúčastnili jsme
se celostátní dětské výtvarné soutěže „Příroda kolem nás“, kterou vyhlásila Správa Národního
parku Podyjí Znojmo. Během distanční výuky se žáci 1. – 5. ročníku zapojili do výtvarněliterární soutěže „Pták roku 2021“, kterou pořádal Spolek pro obnovu zámeckého parku
v Brankách. Žáci měli za úkol zjistit a nakreslit ptáčka, kterého ornitologové zvolili „Ptákem
roku 2021", nebo o něm napsat básničku či příběh. Žáci si mohli zvolit libovolnou výtvarnou
techniku. V kategorii MŠ se na 3. místě umístil Radek Špůrek, v kategorii ZŠ (1. – 2. ročník)
se na 2. místě umístili Šimon Sázavský (2. ročník) a Anežka Sedláčková (2. ročník), v literární
kategorii se na 2. místě umístila Marie Glížová (4. ročník).
V červnu 2021 jsme
v rámci projektových dní
realizovali několik výjezdů
mimo školu. Školní výlet do
ZOO Lešná s programem
„V Africe je pěkně horko!“
proběhl ve čtvrtek 3. června.
Projektový den s EVVO
programem se uskutečnil ve
středu
16.
června, ve
středisku
Hájenka,
v Semetíně
u
Vsetína.
Program zajistilo Alcedo.
Žáci prozkoumávali čistotu
vody a hledali živočichy,
kteří se v ní vyskytovali. Mezi nalezené patřil např. čolek obecný, blešivec potoční, kuňka
žlutobřichá a mnoho dalších. Žáci se dozvěděli zajímavosti o vývojovém cyklu žab a hravou
formou procvičovali nově nabyté znalosti. Další projektový den se uskutečnil ve středu 23.
června ve Štramberku. Program „Kdo si hraje nezlobí“ zajistila firma RIKITAN. Žáci si odnesli
certifikát za splnění úkolů, neboť spatřili pračlověka v jeskyni Šipka, upekli Štramberské uši,
viděli zvířátka v mini ZOO, vyšli na Štramberskou trúbu a navštívili muzeum Zdeňka Buriana.
Školní výlety byly plné zážitků a poznání. Druhý den jsme uspořádali školní kino a zhlédli
pohádku Když draka bolí hlava, která byla natočená v jeskyni Šipka. V rámci reflexe žáci
výtvarně ztvárnili nejkrásnější zážitky z výletů.
Ve středu 9. června se uskutečnilo soutěžní kolo ve sběru starého papíru. Žáci nejen
nosili papír řádně svázaný a zvážený před budovu základní školy, ale v den svozu ho také

pomohli naložit do velkoobjemového kontejneru. Tradičně proběhlo vyhodnocení nejlepších
sběračů. Nasbírali jsme celkem 1920 kg tříděného papíru. Pět žáků doneslo více než 100 kg a
byli oceněni pochvalou na vysvědčení. 1. místo patří Zuzaně Špůrkové (1000 kg), 2. místo
Vendule Bátrlové (350 kg) a 3. místo Marii Glížové (300 kg). Děkujeme všem zapojeným
rodičům za pomoc.

Blíží se loučení se školním rokem, a hlavně s našimi páťáky. Žáci 5. ročníku vytvořili
ve výtvarné výchově krásné vzpomínkové tablo s parašutisty a letadlem, které si můžete
prohlédnout u obchodu v Brankách. Při společném ukončení školního roku 2020/2021 dostali
„naši páťáci“ pamětní listy se znamením zvěrokruhu, fotografie v rámečcích a dárky na
památku. Přejeme jim hodně úspěchů na II. stupni ZŠ. Už nyní se těšíme na naše nové
prvňáčky, kteří nastoupí do 1. ročníku.
Přejeme Vám všem duhové prázdniny plné barevných dnů, úsměvů, štěstí a odpočinku.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová
Místní knihovna Branky vyzývá čtenáře, kteří mají dlouhodobě vypůjčené knihy, aby
neváhali s návštěvou a knihy vrátili. V srpnu bude knihovna z důvodu čerpání dovolené
zavřena.

Kulturní komise obce Branky připravuje: Košt slivovice, Pirátskou stezku.
Za kulturní komisi vám přeji mnoho krásných dovolenkových i prázdninových dnů a
věřím, že se potkáme při některé z plánovaných kulturních akcích. Věra Slámová

Mateřská škola
Je tady červen, poslední měsíc školního roku a s naší mateřskou školkou se budeme pomalu
loučit. Uzavření školky během pandemie jsme společně zvládli (troufnu si říct, že na 1).
12. dubna do školky nastoupili předškoláci a děti rodičů z povolených profesí (nařízení vlády).
Pro ostatní děti paní učitelky chystaly náměty činností a materiály domů.
28. dubna jsme měli Čarodějnické hašteření. Všechny děti přišly do školky v krásných
kostýmech a byly skoro k nepoznání. Na školní zahradě byly nachystané stanoviště, kde děti
plnily „čarodějné úkoly“. Po splnění všech úkolů zjistily jméno čarodějnice, která jim stezku
připravila. S dětmi, které MŠ navštěvovaly jsme si tento den užili. Děti, které byly doma, mohly
v tomto týdnu přijít s rodiči a úkoly si na
zahradě splnit. Od 10. května skoro v plném
počtu už přišly do školky všechny děti.
Všichni jsme se na sebe moc těšili, neboť to
byla pro všechny moc dlouhá doba.
Od 12. 5. -16. 5. 2021 probíhal zápis do naší
školky. Zápis opět probíhal bez osobního
kontaktu s rodiči. Obdrželi jsme celkem
sedm žádostí o přijetí. Po termínu zápisu se
přihlásilo ještě pět dětí. Myslím, že otevření
druhé třídy se vyplatilo a školka bude opět
naplněna. Chtěla bych jen poprosit rodiče
dalších nových dětí, které budou časem
navštěvovat naši školku, aby termín
respektovali a přihlásili své dítě včas.
Od otevření školky opět probíhala
Logopedie, kterou navštěvovalo 10 dětí.
Logopedie v naší školce není placená a
probíhá každé úterý.
Od pondělí 24. 5. až do pátku 28. 5. 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 měly děti svátek. Oslavili jsme ho
v indiánském kostýmu a s indiánským
programem. Děti plnily úkoly s indiánským
tématem např. výroba indiánské čelenky,
tanec kolem totemu, hod tomahawkem atd.
Za odměnu dostaly balíček plný dobrot. Ve
středu 2. 6. přijela paní fotografka a vyfotila děti na společnou fotografii.
Pátek 11. 6. děti hledaly na školní zahradě pirátský poklad. Pirát Rudovous dětem zanechal
vzkaz s radami, jak poklad nalézt. Po svačince se děti vydaly dle Rudovousových instrukcí
hledat v objektu školky poklad. Každý splněný úkol je vedl blíž k nalezení pokladu. Truhličku
s pokladem děti vykopaly v pískovišti. Truhlice skrývala pravé čokoládové penízky a hádanku.
Po uhádnutí hádanky děti čekalo překvapení – zmrzlina. Při lízání zmrzliny si libovaly a
pochvalovaly si dopolední program. Další týden v pátek jsme se s dětmi vydali na školní výlet
do Štramberku. Děti přijely do rekreačního areálu U Kateřiny, kde je čekal program, ve kterém
si vytvořily svíčku a hrály pohybové hry. Nakonec se podívaly do centra Štramberku. Prohlédly

si pekárnu, kde se pečou uši. Na náměstí si daly výbornou míchanou zmrzlinu a vyfotily se
s Trúbou. Z výletu se děti vrátily plné zážitků a v batůžku si přivezly Štramberské uši 😊.
Ve středu 23. 6. jsme opožděně oslavili Den dětí. Odpoledne jsme se sešli i s rodiči na naší
školní zahradě, kde za dětmi přijel klaun Rambajz. Pobavil nejen děti, ale i rodiče. Děti si
zabubnovaly na africké bubny a rodiče se učili tvarovat zvířátka z nafukovacích balónků. Na
závěr byl tradičně špekáček. Tatínkové přinesli dřevo a nachystali oheň. Děkuji všem
maminkám, které přinesly občerstvení.
Letošní rok se rozloučíme se šesti předškoláky. Klárkou Bohůnkovou, Emilkou Hoškovou,
Juráškem Jankem, Elenkou Markovou, Emičkou Petruželovou a Laurinkou Švidrnochovou.
Tito předškoláci se s naší školkou rozloučili na Trollím nocování ve čtvrtek 24. 6.
V 17:00 je přivítaly paní učitelky převlečené za Trollice. Děti si odložily spacáky a batůžky.
Poté jsme si připili šampaňským a rozkrájeli duhový dort. Po této malé hostině jsme se
přemístili na školní zahradu, kde děti plnily úkoly. Na večeři byla výborná pizza. Počasí nám
docela hrálo do karet a vůbec jsme nezmokli. Jako překvapení pro děti nám Švidrnochovi
zajistili nádherný ohňostroj. Moc děkujeme 😊. Moc děkujeme i dalším rodičům za
občerstvení, dárečky, šerpy a že nám vlastně děti přes noc svěřily. Celý den se vydařil a máme
na co vzpomínat. Ze školky si děti odnesly na památku malé dárečky.
A poslední akce před prázdninami bude divadelní představení pro rodiče. Děti nacvičily
pohádku Zlatovláska a
v úterý 29. 6. ji ve školce
rodičům zahrají.
Některé děti ve školce
ještě uvidíme i během
prázdnin.
Prázdninový
provoz začíná od 1. 7. –
16. 7. a poté ještě v srpnu
od 16. 8. – 27. 8. 2021.
Na závěr bych chtěla
poděkovat všem rodičům
dětí
z naší
školky,
děkujeme za perfektní
spolupráci a podporu
v tomto školním roce.
Všem zaměstnancům naší
mateřské školy děkuji za
vynaložené úsilí při práci.
Děkuji také Základní
škole a Obecnímu úřadu.
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
Marešová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Na počátku jara spolek vyhlásil již tradiční výtvarnou soutěž pro děti
„Pták roku 2021“. Účast tentokrát byla hojná a většina soutěžních prací
dosahovala vysoké úrovně. Do soutěže se sešlo 68 krásných obrázků z 13
škol v okolí s ptákem roku 2021 – KÁNĚ LESNÍ. Z výtvarných děl bude ve vestibulu obecního
úřadu instalována výstava.
4. června se v zámeckém parku konalo slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním diplomů
a věcných cen, pěkným sokolnickým vystoupením, tvořivými dílnami a lesní přírodovědnou
stezkou.
Na jaře proběhla také brigáda v rámci akce „Ukliďme Česko“. Skupina dobrovolníků se
vydala uklízet naši obec.
A co chystáme o prázdninách:



promítání filmu v letním kině,
od léta bychom se chtěli věnovat dalšímu projektu „Altán v zámeckém parku – nové
místo k setkávání“, na který jsme požádali o dotaci Nadaci VIA.

Za Spolek pro obnovu zámeckého parku přeji všem občanům Branek hodně hezkých letních
dnů v přírodě.
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 pomalu
již dva roky a doufejme, že konečně dojde k uvolnění. Obdrželi jsme dotace
ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v rámci
programu Můj klub 2020 na podporu našich malých fotbalistů a také dotaci z rozpočtu
Zlínského kraje v obcích do 2000 obyvatel na podporu fotbalové mládeže. Patří poděkování,
jak Národní sportovní agentuře, tak i Zlínskému kraji, odboru tělovýchovy, mládeže a sportu.
Dále je tu možnost čerpat dotaci na zhotovení tribuny a zázemí z NSA, z projektu KABINA
– Program: Rozvoj místních sportovišť a zázemí. Tato možnost čerpat dotaci z NSA byla
prezentovaná na zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo to vzalo na vědomí. Bude to běh na dlouhou
trať, protože bez podpory obce není v našich silách tento projekt realizovat. Z obecních dotací
pokračujeme s úpravami odvodnění.
Pozvánka : na závěr léta máme plánovanou akci 28.8.2021 a to „Ukončení léta“ na hřišti
TJ Sokol Branky. Pokud nám to situace dovolí, zveme hlavně naše děti s rodiči a
prarodiči.
Muži mají svůj mini turnaj, dvě výhry a jednu prohru. Žáci mají taky svoje přípravné utkaní
v našem okolí. Poděkování patří všem hráčům, žákům, trenérům, rodičům a nesmíme
zapomenout na naše fanoušky, kteří nás přišli podpořit.
Další informace jsou obsaženy ve zprávě o mládeži, kterou napsal David Hadaš, vedoucí trenér
naší mládeže.
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, POROZUMĚNÍ V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ A
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek
MOTORSPORT
Loňská sezóna byla pro braneckého motokrosaře Tomáše Palu celkem vydařená a po dlouhé
době se obešla bez větších zranění. V letošní sezóně Tomáš přestoupil do nového týmu ADOS
HTS KTM TEAM, v čele s Dušanem Sekerkou. Bude startovat na stroji KTM SX-F 450
v nejprestižnější kubatuře MX1 a má v plánu odjet podle možností Mistrovství České republiky,
Mistrovství Slovenské republiky a o volných víkendech vybrané závody.
Český svaz žen připravuje na podzim sběr šatstva pro Diakonii Broumov. Pokud máte
doma pěkné kusy oblečení, bot nebo jiného textilu můžete je věnovat na dobročinné
účely. O termínu sběru budete včas informováni.

Fotbalová mládež TJ SOKOL BRANKY
Jsme rádi, že se Covid situace zlepšuje a my se můžeme opět věnovat branecké i
přespolní mládeži. Pevně věříme, že to vydrží.
Veškeré soutěže na jaře nebyly ani zahájeny, a tak jsme si šli vlastní cestou přátelských
utkání. Naše nejstarší kategorie: mladší žáci odehráli několik utkání většinou vítězně, a jejich
výsledky a předvedená hra nám dělá radost. Mladší přípravka změřila své síly se soupeři Kelč,
Rajnochovice a Hrachovec. Někteří kluci se zlepšili, ale na některých je vidět delší tréninková
pauza. Tento tým čeká po prázdninách největší změna. Budou hrát ve vyšší věkové kategorii
starší přípravka, což znamená větší hřiště, více hráčů v poli, delší hrací čas. Tak uvidíme, jak
to zvládneme. Jsem rád, že jsme přivítali nové hráče, kteří hned zapadli do kolektivu. Nejmenší
fotbalisté a fotbalistka poctivě trénují a také zkouší zápasový rytmus. Trenéři se v současné
době věnují cca 35 dětem ve věku od 5 do 12 let. Rádi přivítáme další děti :)
Na hřišti pokračuje akce „odvodnění“ a tímto bych chtěl velmi poděkovat bývalým a
současným hráčům, kteří se na tom podílí ve vlastním volném čase. Díky! V červenci čeká
hřiště další oprava, která na čas omezí jeho využívání.
Čekají nás poslední tréninky a ukončení sezóny 2020/2021. Po prázdninách se všichni
těšíme na zahájení tréninků a hlavně oficiálních zápasových soutěží. Snad nám to nic nepřekazí!
S přáním krásného léta a pohodových prázdnin
David Hadaš

SDH Branky
3. 4. jsme se zúčastnili sázení stromků na Podemlýní a v parku
17. 4. proběhl sběr železného šrotu a elektrospotřebičů. Všem, kteří se
zbavili haraburdí skrze hasiče a vylepšili tak náš rozpočet, vřele děkujeme.
Sběr elektrospotřebičů probíhá celoročně, zatím je umístěna káď na drobné
elektrospotřebiče před hasičskou zbrojnicí, objemnější zařízení budeme řešit
individuálně po telefonické domluvě.
Díky rozvolnění hygienických opatření mohli naši členové dovézt Máj
z místní části Bažantnice a nazdobit jej a vztyčit na obvyklém místě, letos trochu později, než
bývá obvyklé a to jen týden před samotným kácením.
Hasičská Pouť na sv. Hostýn i veškeré oslavy sv. Floriána byly letos bez náhrady zrušeny.
Taktéž neproběhla ani postupová kola požárního sportu.
29. května jsme uspořádali
kácení Máje, letos poprvé bez
dětského dne. Odpoledne bylo
krásné a slunečné. Samotné
kácení proběhlo v podvečer.
Odpoledne
bylo
vyplněno
netradičními soutěžemi pro
dospělé – hod torzem motorové
pily do dálky a na přesnost a
řezání Máje obloukovou pilou na
čas. Večer pokračovala zábava
při diskotéce DJ Lubánka až do
předepsané hodiny.
V průběhu léta připravujeme
promítání v letním kině – 24. 7. a
opět oblíbenou akci „degustace
piva“, 13. - 14. 8.
Výjezd naší jednotky nebyl

v uplynulém období žádný.
V průběhu jara jsme obdrželi
schválené technické podmínky
na nový dopravní automobil.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení,
do kterého se nepřihlásila žádná
firma,
respektive
dorazily
přihlášky pozdě nebo věcně
špatně. Proto následuje 2. kolo.
Dále nám byly schváleny dotace
na spojovací prostředky, kalové
čerpadlo a přenosnou motorovou
stříkačku.
V nadcházejícím letním období se připravujeme na zvýšené riziko vzniku požáru při déle
trvajícím suchu. Proto touto cestou žádáme spoluobčany, aby dbali zvýšené obezřetnosti při
vypalování porostů a nahlášení této činnosti, aby nedocházelo k planým poplachům.

Zpráva Policie ČR
Od 1.12. 2020 došlo k personální změně ve vedení Obvodního oddělení PČR Valašské
Meziříčí. Vedoucím OO PČR Valašské Meziříčí je npor. Mgr. Pavel Šerý, zástupcem
vedoucího OO PČR Valašské Meziříčí je npor. Bc. Radim Houser. Ve městě Kelč je zřízena
policejní stanice s tabulkovým stavem 4+1, kdy vedoucím stanice byl jmenován ppor. Karel
Blažek.
Alarmující je počet přestupků a trestných činů spáchaných pod vlivem omamných a
psychotropních látek. Je to každým rokem bohužel stoupající trend, který je způsoben tím, že
v uplynulém roce, po statistickém nárůstu uvedených přestupků, jsme se více zaměřili na tuto
oblast a to zejména kontrolou řidičů v nočních a brzkých ranních hodinách, kde bylo zjištěno,
že řidiči často jezdí pod vlivem tzv. zbytkového alkoholu. Následné kontroly v průběhu dne
vykazují řidiče zejména pod vlivem psychotropních látek. Tyto kontroly byly prováděny
prakticky po celý loňský rok. Výsledky těchto kontrol jsou v porovnání s předchozím rokem
vyšší, proto se na tyto řidič budeme dále důsledně zaměřovat.
Obec Branky
V obci Branky a přilehlých částech se stalo za rok 2020 celkem 158 skutků. Z toho bylo 11
skutků – trestných činů (1x dopravní nehoda s těžkým ublížením na zdraví, 2x maření výkonu
úředního rozhodnutí, 1x na úseku mravnostní kriminality, 1x dopravní nehoda – ohrožení pod
vlivem návykové látky, 1 x obecné ohrožení, nedovolené ozbrojování, 1x ostatní majetková
trestná činnost, 1x podvod, 2x krádež, 1x výtržnictví. Dále 117 přestupků na úseku BESIP a
30 přestupků na úseku majetku a občanského soužití.

Stanovení priorit na rok 2021
Mimo priority, které jsou stanoveny KŘP Zlk, potažmo PP PČR je naší hlavní prioritou zvýšení
objasněnosti na úseku majetkové trestné činnosti. Zejména na úseku krádeží vloupáním do
vozidel, krádeží prostých a krádeží vloupáním do sklepních prostor a odcizení jízdních kol.
Další důležitou oblastí bude zaměření na motocyklisty, cyklisty a chodce. Jedná se zejména o
způsob jízdy, jízda pod vlivem alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek, nedání
přednosti, u cyklistů osvětlení, jízda po chodníku, kontroly jízdních kol a u chodců chůze po
chodníku, přechodech pro chodce, přecházení silnice a označování chodců při chůzi mimo obec
reflexními prvky.
I samotná prevence jak ve školách, mateřských školách, tak se zaměřením na seniory bude
v příštím období jednou z našich hlavních priorit. Jedná se zejména o zveřejňování praktik lidí
tzv. šmejdů, kteří se pod různými záminkami snaží získat důvěru seniorů, aby je následně mohli
okrást, mnohdy o celoživotní úspory.
Obvodní oddělení PČR Valašské Meziříčí by touto cestou chtělo poděkovat za spolupráci
vedení a zastupitelstvu obce Branky za pomoc při plnění úkolů policie. Jedná se zejména o
výpomoc při různých větších akcích, jak sportovních tak kulturních. Doufám, že i nadále
budeme úspěšně spolupracovat při řešení společných problémů.
prap. Robert Ryšánek
inspektor

npor. Mgr. Pavel Šerý
vedoucí oddělení

OKÉNKO DO HISTORIE BRANEK
Milí čtenáři,
branecký
zámek,
obklopený krásným parkem a
dominující centru obce, určitě
všichni dobře znáte. Dnes už
sice není tak krásný, jako
býval v minulosti, ale i přesto
patří k tomu nejcennějšímu,
čím se Branky můžou
pochlubit. Víte, kdo ho nechal
vybudovat?
V roce 1692 zemřel na zámku
Žerotínů
ve
Valašském
Meziříčí
pan
Bernard
Ferdinand
ze
Žerotína.
Zmohlo ho stáří a nemoci, na
které dlouhé roky trpěl. Protože neměl syna, odkázal zámek a panství svému vzdálenému
příbuznému Maxmiliánovi Františkovi ze Žerotína, který se do Valašského Meziříčí
přestěhoval i s celým svým velkým dvorem. U Maxmiliánova dvora se pohyboval i jistý pan
František Erasmus Lackner, který byl stolmistrem – pečoval o zámeckou kuchyni, dohlížel na
kuchaře a rozhodoval o tom, co se bude na zámku jíst. Později získal na Maxmiliána Františka
velký vliv; půjčoval mu peníze a jeho pravomoci se značně
rozrostly. Aby Maxmilián František ze Žerotína své dluhy u
Lacknera splatil, prodal mu panství Drahanovice u
Olomouce (1699) a zasloužil se o povýšení stolmistra
Lacknera do šlechtického stavu (1697). Bývalý stolmistr
získal krásný erb s gryfy a k Drahanovicím v roce 1701
přikoupil i léno Branky. Malá vesnička, ukrytá pod hradbou
kopců a ležící nadosah Valašskému Meziříčí, se panu
Lacknerovi velice zalíbila.
Rozhodl se, že se v Brankách usadí a zahájil stavbu menšího
šlechtického sídla, tedy dnešního zámku. Představu o tom,
jak zámek vypadal, si můžeme udělat na základě soupisu,
který byl sestaven po smrti pana Lacknera v roce 1718: byla
to patrová kamenná stavba, poměrně chudě zařízená; uvnitř
byl jeden obraz, jedna stará španělská stěna, jedna židle
s opěradlem, menší postel, stůl, koberec, oválný stůl, několik
dřevěných židlí s opěradly a jeden prádelník.
Potomci pana Lacknera v Brankách žili až do roku 1746, kdy
se zadlužili a byli přinuceni léno odprodat Wipplarům z Ušic. To je už ale jiný příběh!
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)

ZPRÁVY Z BRANECKÉ FARNOSTI
Drazí přátelé, chtěl bych vás informovat o dění v naší farnosti.
Do kostela je teď možné chodit bez vládních omezení, je třeba jen dodržovat rozestupy
a nosit roušky. Nemusíte se bát, náš kostel je dost velký pro všechny a potěšíme se z každé nové
tváře. Vždyť kdo z nás nepotřebuje čas od času načerpat a nabrat síly ke zvládnutí svých trápení
nebo jen tak přijít na jiné myšlenky a v klidu popřemýšlet nad životem…
Dne 23.5. v 15:00 hod. se konala tradiční mše sv. na Oznici pod lípami. Bývá každý
rok na slavnost Seslání Ducha Svatého na konec Velikonoc. Sloužil ji o. Pavel Stefan z Val.
Meziříčí a po mši byla tradiční smaženice. Každý donesl vajíčka, které jsme usmažili ve
společném hrnci – jako rodina. Tato akce moc sbližuje lidí – věřící i nevěřící a já ji mám proto
moc rád. Zvu Vás proto na ni i příští rok. Sbírka na této mši byla věnována na opravu ZŠ
Salvátor ve Val. Meziříčí a bylo vybráno 20.004,- Kč. Společně s výtěžkem z ranní mše
v Brankách (7000,- Kč) jsme tedy poslali za naši farnost 27.004,-Kč. Moc všem dárcům
děkujeme.
V současnosti
se
opravuje ostění na dveřích
kostela ze tří světových stran.
Následně se budou opravovat
dvoje boční dveře. Tímto bych se
chtěl
poděkovat
obecnímu
zastupitelstvu za dar v hodnotě
100.000,- Kč na tuto opravu.
V těchto dnech pracujeme na
vytvoření projektu na omítnutí
fasády fary, aby tato krásná
stavba důstojně reprezentovala
naší obec. Myslím, že tato oprava
nebude levná a budeme shánět
finance různými způsoby. Chtěl bych Vás tímto pozvat na besedu na téma: DĚJINY
BRANECKÉ FARNOSTI, která bude 12. 9. v 16:00 v našem kostele. Přednáší Bc. Pavel
Lasztovicza a výtěžek bude použitý na omítnutí naší fary.
Do kostela jsme zakoupili mimo jiné i nové koberce a opravujeme schodek, kterým se
vstupuje do presbytáře (je to prostor, kde se pohybuje kněz a ministranti). Zakoupením nových
koberců se náš kostel zkrášlil ale taky jsme zjistili, že je třeba častěji ho vysávat. Chtěl bych
proto poprosit ženy v naší obci, které by rády pomohly s úklidem kostela, abychom se tam
v čistém prostředí cítili dobře. Klidně uvítáme i ženy nevěřící, které mají rády pořádek a chtějí
přispět svým podílem. Přihlásit se můžete na faře nebo u paní Horákové ve škole.
Dále bychom Vás chtěli pozvat na Farní den, který bude 19.9. v 15:00 hod. na farní
zahradě. Nevíme jaký bude podzim ohledně covidu, ale moc rádi bychom se společně setkali.
Můžete se těšit na posezení, pobavení, neformální rozhovor s knězem a na slovenský guláš
mého dobrého kamaráda ze Slovenska. Nemusíte nosit nic, ale když upečete nějakou tu buchtu,
budeme jen rádi.
o. Jan

O kvalitě vzdělávání a kvalitní škole
Jak vypadá kvalitní vzdělávání a jak se pozná kvalitní škola? Prostor pro diskusi nad tuto
složitou otázku dal on-line workshop pro rodiče s uznávaným odborníkem Mgr.
Robertem Čapkem, Ph.D., který se uskutečnil 7. dubna 2021. „Když jsme vybírali téma
workshopu, tak jsme narazili na to, že se hodně mluví o kvalitě vzdělávání a kvalitních školách,
ale jen málokdo dokáže přesně definovat, co si pod těmito pojmy představit“, uvedla Alena
Střítezská, vedoucí Pracovní skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II. „Podle nás se jedná
o zásadní otázku, kterou není lehké zodpovědět. Proto jsme se rozhodli pozvat pana Roberta
Čapka, který se touto problematikou zabývá, a toto téma otevřít. Téma je aktuální zejména době
probíhající zápisů dětí do škol“, uzavřela Alena Střítezská. Účastníci workshopu, který se
uskutečnil v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí II,
měli možnost nejen vyslechnout si názory odborníka, ale také diskutovat a podělit se o své
vlastní zkušenosti.
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.

Odměny a tresty
Odměny a tresty ve školní praxi bylo téma odborného on-line semináře pro pedagogy,
který se uskutečnil ve středu 7. dubna 2021. Lektorem semináře byl učitel, školní psycholog
a uznávaný odborník Mgr. Robert Čapek, Ph.D. „Odměňování a trestání je často diskutovanou
součástí pedagogické práce, bez které se žádný učitel ve třídě neobejde, přičemž způsob jejich
provádění ovlivňuje nejen třídní klima, ale i motivaci a výkon žáků“, uvedla vedoucí Pracovní
skupiny Rovné příležitosti projektu MAP II Alena Střítezská a pokračovala: „Vnímáme, že
stejně to vidí i sami pedagogové a proto jsme se rozhodli uspořádat odborný seminář na toto
téma“. Robert Čapek je autorem řady publikací jako například Uč jako umělec, série Líný
učitel, Učitel a rodič nebo právě Odměny a tresty ve školní praxi. „Pana Čapka jsme oslovili
nejen pro to, že se danou problematikou zabývá, ale že nás zaujalo jeho motto: „Kdo učí dobře
je umělec, kdo učí špatně je zločinec.“, dodala Alena Střítezská. Odborného on-line semináře,
který se uskutečnil v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II, se zúčastnilo více než 30 pedagogů.
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.

Myslivecký spolek Branky – Poličná
Činnost našeho mysliveckého spolku je výrazně ovlivněna epidemií a dlouhodobými
epidemiologickými opatřeními. Většina společných akcí byla zrušena nebo přeložena, na
některé pořádané akce měli naši členové obavu docházet z důvodu nákazy COVIDEM.
V této nelehké době se také s nástupem epidemiologických opatření prohloubil výskyt lidí
v naší honitbě. Rozmach turismu, cykloturistiky, intenzivního venčení psů na volno nepřidá
zvěři na klidu a velmi zhoršuje podmínky pro plnění odlovu zvěře.
V jarních měsících se náš myslivecký spolek zapojil do projektu výsadby ovocných dřevin.
V první jarní etapě projektu jsme na pozemcích obce Poličná vysadili 80 ks ovocných stromů,
v druhé podzimní etapě vysadíme dalších 64 kusů ovocných dřevin na pozemcích obce Branky.
Tímto bych chtěl moc poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli a pomohli s výsadbou ve
složité covidové době. Samozřejmě nás čeká ještě spousta práce, jako je pravidelné zalévání,
vyžínání, zastřihávání, abychom projekt dokončili a tyto vysazené dřeviny udrželi při životě,
než se plně přijmou a uchytí.
V měsíci dubnu, jsme ke Dni Země, uspořádali již tradiční brigádu na úklid odpadků podél cest,
které protínají naší honitbu. I přes každoroční sběr tohoto odpadu jsme nasbírali celý kontejner.
Patří zde i poděkování za komunikaci a spolupráci se zemědělskými družstvy Agrotech a
Pravčice, které nás včas informují o harmonogramu prvních senosečí u nás v honitbě. Včasné
zapachování travních porostů před kosením členy mysliveckého spolku, určitě zachrání nemalé
množství čerstvě kladených srnčat.
Věřme, že současná složitá situace se brzo zlepší a vrátíme se do normálu.
Hlavně hodně zdraví a krásné prožití letních prázdnin.
Myslivecký hospodář - Papež Michal
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