Slovo starosty
Vážení občané,
po třech letních měsících mám na stránkách Zpravodaje opět možnost sdělit Vám, co je
nového, co se chystá a s jakými problémy se Obec potýká. S hrozbou koronavirové infekce
jsme se už většinou naučili žít a většina z nás věří, že už se stoupající čísla těžce nemocných a
mrtvých nebudou opakovat. S dopady pandemie se různým způsobem vypořádáváme dodnes a
pravděpodobně se ještě nějakou dobu vypořádávat budeme.
Přestože je za námi doba prázdnin a dovolených, život na Obci se ani přes prázdninové
měsíce nezastavil. Dál připravujeme projekt zasíťování stavebních míst na Záhumení, jednání
v této věci jsou složitá, ale pomalu se sunou dopředu. Projekčně je připravováno parkoviště u
základní školy, přechod pro chodce U Kříže a cyklostezka podél kolejí ve směru do Polic.
Další jednání probíhají při přípravě rekonstrukce rozhlasu. Ve druhém kole zadávacího řízení
byl vybrán dodavatel dopravního automobilu pro naši jednotku SDH. Zlínský kraj zároveň
výraznou dotací podpořil nákup techniky pro hasiče, která už slouží svému účelu. Za přispění
dotačních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj a Zlínského kraje se nám podařilo
dokončit opravu poničené komunikace kolem motokrosové trati, věřím, že toto dopravní
spojení aspoň trochu odlehčí intenzivní dopravě na místní komunikaci z Polic. Při této
příležitosti byly opraveny i některé příjezdové komunikace k rodinným domům.
V současné době je dokončena oprava WC v bývalém kině čp. 18, za krásně odvedenou
práci patří poděkování panu Pavlu Gardianovi a panu Josefu Havranovi. Vzhledem k tomu, že
v domě se bydlí, nebude už možné pořádat oslavy do brzkých ranních hodin, a tak bude nutné
respektovat provozní řád a nezbytné časové omezení. K úplnému zprovoznění sálu ještě zbývá
dovybavit kuchyňku.
Ve spolupráci s firmou Elsap
elektro z Kelče rekonstruujeme
veřejné osvětlení kolem místní
komunikace k fotbalovému hřišti,
v rámci této investice jsou
opravovány kanalizační vpusti a
prodloužena dešťová kanalizace.
Těší mě, že společenský život
v Brankách neustal ani v době
prázdnin, všem pořadatelům
děkuji za čas, který věnují
udržování tradic vzájemného
setkávání – Spolku pro obnovu
zámeckého parku za reprezentaci
Branek na dnech mikroregionu ve
Valašském Meziříčí a ve Veľkých Uhercích na Slovensku, kulturní komisi za nezapomenutelný
„pirátský“ den v parku, Sokolu za zorganizování akce „Loučení s létem“, hasičům za Pivní
košt, paní Věře Dufkové a TeDimu za pokračování branecké divadelní tradice a trenérům
fotbalové mládeže za jejich nasazení a entuziasmus při práci s mládeží.
Za dveřmi je doba podzimních úklidů, v té souvislosti žádám občany, aby pro úklid
bioodpadu (listí, tráva, větve, ovoce) v maximální možné míře využívali vlastních kompostérů.
Pokud budete odvážet bioodpad do kontejnerů k nádraží, třiďte větve a ostatní bioodpad podle
instrukcí a na místě dodržujte pořádek. Hnědé popelnice nepřetěžujte.
Krásné podzimní dny přeje
František Svoboda

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22.9.2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání rady obce.
2. Smlouvu o výpůjčce – opakovaně použitelné nádobí a 1 ks myčky pro průmyslové mytí nádobí Fagor
CO - 500 s odpadním čerpadlem
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Blanka Palátová, Ladislava Jašíčková
2. Program ZO doplněný o body: 14a) Schválení finančního daru na konto „Koryčany“, 14b) Schválení
Dodatku č. 1ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0600/2021/KH1“, 14c) Schválení kofinancování
sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2020
- přesunutí jednacího bodu č. 10 před bod č. 3
3. Prodej zastavěných ploch a nádvoří p.č. 355/3, 354/5, 269/3, 373/8, 373/4 a 370/1 o celkové výměře
627m2 v k.ú. Branky za cenu 200,- Kč/m2 (celkem 125 400,-Kč) společnosti Aktivafin s.r.o. a prodej
ostatních ploch p.č. 299/2, 299/55, 299/54, 299/68, 299/58, 299/53, 299/41, 299/69 a 299/83 o
celkové výměře 1 139m2 v k.ú. Branky za cenu 150,-Kč/m2 (celkem 170 850,-Kč) taktéž společnosti
Aktivafin s.r.o.
4. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2022 - 2026
5. Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 1124/8 v k.ú. Branky (přípojka NN)
7. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby p.č. 1178/1 a
990 v k.ú. Branky (kabelové vedení NN)
8. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby p.č. 1192 a
1128/11 v k.ú. Branky (přípojka NN)
9. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku p.č. 271/1, v budoucnu geometricky odděleno
jako p.č. 271/56
10. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021
11. Obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2021.
12. Finanční dar ve výši 10 000,- Kč do Sbírky pro osoby zasažené výbuchem v Koryčanech
13. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. D/0600/2021/KH1
14. Program kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko pro rok 2022 dle předloženého návrhu.
15. Mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2022 ve výši 100 400 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 1004
obyvatel dle ČSÚ ke dni 1.1. 2021).

Žádáme občany, kteří dosud nemají zaplaceny své závazky vůči obci
(stočné, poplatek za komunální odpad, poplatek za psa), aby svůj dluh
neprodleně uhradili.

Základní škola
Barvy podzimu
Je tady podzim. Sluníčko už tolik nehřeje a na zahradě máme plno práce. K podzimu
však patří také začátek školní výuky. Ve středu 1. září jsme slavnostně zahájili nový školní rok
2021/2022. Dva měsíce letních prázdnin uběhly jako voda a škola se opět rozezněla smíchem
a štěbetáním dětí, které se snaží předat dál své prázdninové vzpomínky. Poprvé do školních
lavic zasedly čtyři předškolačky Klárka, Emily, Elen a Ema. Pan starosta dívky pasoval na
žákyně 1. ročníku branecké školy ve slavnostně vyzdobené tělocvičně, tentokráte v duchu
princezen Elzy a Anny z Ledového království. Přejeme našim novým žákyním, aby se jim
v naší škole líbilo, aby si našly nové kamarády a kamarádky, naučily se dobře číst, psát a počítat,
ale také, aby je učení bavilo a obohacovalo o nové poznatky a dovednosti.
V letošním
roce bude základní
školu navštěvovat 20
žáků a mateřskou
školu
38
dětí.
Výchovou
a
vzděláváním
budou
děti provázet nové
paní
učitelky
v mateřské i základní
škole. Naše vzdělávací
programy
jsou
nastaveny tak, aby
poznatky a dovednosti,
které si děti odnáší ze
školy, byly vyváženy
jejich schopností je
uplatnit, využít v praktickém životě. Všem našim žákům přejeme, aby jejich školní úspěchy
byly odrazem nejen jejich nadání, ale také jejich snahy, píle a vytrvalosti.
Od října otevíráme v základní škole kroužek Veselé angličtiny pro 1., 2. ročník, který
bude probíhat ve středu, v pátek kroužek Veselé angličtiny pro 3., 4., 5. ročník, dále kroužek
sportovní a kroužek výtvarných činností. Ve školce kroužek Logopedie nejen pro předškoláky.
Mezi hlavní úkoly výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2021/2022 patří rozvíjet
osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti
za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Zaměříme se na sociální a osobnostní
rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání a schopnost dialogu. Tak jako v jiných
letech budeme podporovat čtenářskou gramotnost v projektech „Obec Branky“, „Snídaně
s koblihou“ a „Branky čtou dětem“. Důležitá je pro nás také výchova ke zdraví a tělesné
zdatnosti dětí a žáků. Nezapomínáme na rozvoj matematické, sociální, digitální, přírodovědné
a finanční gramotnosti. Podporujeme jazykovou gramotnost formou kroužků v 1. a 2. ročníku.
Snažíme se vytvářet pozitivní vztah k práci, hravou formou rozvíjíme technické myšlení dětí a
žáků, dovednosti, tvořivost a jejich fantazii.

Obrovskou výhodou
naší základní školy je
propojení
s mateřskou
školkou. Děti, které k nám
nastupují do 1. ročníku své
budoucí učitelky znají díky
akcím a aktivitám, které
pořádáme společně. Proto se
prvňáčci v naší škole cítí
jako doma. Mnohdy tady
mají své sourozence, což má
pozitivní vliv na jejich
psychologický vývoj.
K nastávajícímu
školnímu roku vzhlížíme
s nadějí, že proběhne bez
uzavření školy. Přesto jsme připraveni na případnou distanční výuku. Nové počítačové
vybavení v učebně ICT a tablety nám pomohou propojit všechny děti a učitele i na dálku.
Přeji Všem žákům, kolegyním, ostatním zaměstnancům, rodičům, ale i Vám, čtenářům,
v novém školním roce štěstí, pohodu, spokojenost s dosaženými výsledky, a především pevné
zdraví.
Užijte si podzimních barev a snad i teplého počasí v rodinném kruhu.
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
První měsíc školního roku 2021/2022 je skoro za námi. Během letních prázdnin byla
mateřská škola v provozu v měsíci červenci od 1. 7. do 16. 7. a poté v měsíci srpnu od 16. 8.
do 27. 8. 2021. Na prázdninový provoz bylo přihlášeno 27 dětí z 29. I za provozu se podařilo
vyměnit nevyhovující dřevěné obložení v přezouvárně dětí. Pokud navštěvujete místní
knihovnu můžete si všimnout.
Naši školku letos navštěvuje celkem 38 dětí, 18 dětí je v 1. třídě, 20 dětí je ve 2. třídě. Takže
máme školku plnou dětí a v současné době je mateřská škola zcela naplněna. 😊 Do
pedagogického sboru nám přibyla paní učitelka Miluška. Rozmístění učitelek je následující –
1. třída Veverky: Bc. Pavla Žurková a Bc. Marie Ovčáčíková, 2. třída Sovičky: Nikol Marešová
a Bc. Miloslava Juráňová. O hladová bříška dětí se pod vedením Pavly Halaštové starají paní
kuchařky Jarmila Vogelová a Adriana Džobáková. Čisté prostředí nám zajišťuje Jana Bátrlová.
Názvy tříd jsou zvoleny podle třídního vzdělávacího program a jeho symbolu. Pracujeme podle
Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Jaro, léto, podzim, zima
v naší školce je nám prima“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a do
středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky.

Letos se zaměříme hlavně na logopedickou prevenci a rozvoj grafomotoriky. Logopedie
bude probíhat od měsíce října do června. Budou ji navštěvovat děti od 4 do 6 let. Logopedie
dětem pomáhá se správnou výslovností, která je důležitá nejen pro úspěšný vstup do školy, ale
i do života. Děti, které navštěvují třídu Soviček budou pracovat po celý školní rok s pracovními
sešity „Kuliferda“. Pracovní sešity jsou určeny pro celoroční práci dětí ve věku 5–7 let a
obsahují pracovní listy zaměřené na klíčové oblasti školní připravenosti. Děti jsou k práci
motivovány různorodými úkoly a hravými ilustracemi. Náročnost úkolů se v jednotlivých
číslech upravuje tak, aby bylo dítě na konci školního roku kvalitně připraveno na vstup do
školy. Děti ze třídy Veverek budou používat pracovní sešit Kuliferdíček, který je určen dětem
ve věku 2 – 4 let. 48 pracovních listů plné kreseb, obrázků a omalovánek u dětí rozvíjí a

procvičuje hrubou a jemnou motoriku, koordinaci ruka-oko, vnímání prostoru na omezené
ploše, vedení svislé a vodorovné čáry, vnímání a pojmenování světa, které dítě obklopuje a
potřebu komunikace se svými nejbližšími.
Opět plánujeme akci pro děti a rodiče Zamykání zahrady. Doufám, že letošní školní rok

nebude muset být tak chudý pro společné akce a provoz školky bude probíhat klidně bez
covidových nařízení.
V rámci dopoledních aktivit v naší školce děti čeká Jablíčkový a Mrkvičkový den, Drakiáda,
Halloweenské řádění a Podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba dýňových strašidel a Skřítků
Podzimníčků.
Krásné podzimní dny Vám za kolektiv mateřské školy přeje Nikol Marešová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
V srpnu proběhlo v letním kině promítání nové české komedie
„BÁBOVKY“. Kromě filmového zážitku mohli všichni přítomní ochutnat
různé druhy bábovek a další občerstvení. V měsíci srpnu se uskutečnily také
„Československé dny mikroregionů Valašskomeziříčsko -Kelečsko a
Medzihorie“ (v ČR ve Valašském Meziříčí a v SR v obci Velké Uherce), kde naši obec Spolek
pro obnovu zámeckého parku prezentoval. Děkujeme panu Pavlu Bednaříkovi za výrobu znaku
spolku a dalších propagačních předmětů ze dřeva, které se na akcích moc líbily.
Ve čtvrtek 30. září se tradičně připojíme k dobrovolnické akci „UKLIĎME SVĚT –
UKLIĎME ČESKO" organizované spolkem Ukliďme Česko a ČSOP, která se koná na území
celé České republiky i v dalších evropských zemích. Sraz bude v 15 hodin před zámkem a
společně se vydáme uklízet naši obec.

Během léta probíhala soutěž „ Jak by měl vypadat nový altánek v zámeckém parku?“ Tu
uspořádal spolek v rámci nového projektu „Altán v zámeckém parku – nové místo k setkávání,“
který je spolufinancován Nadací VIA a Českou spořitelnou. Věříme, že se podaří hezký altánek
u rybníka v parku v období 2021 – 2022 vybudovat a opravdu se stane místem pro příjemná
setkávání občanů různých generací z Branek i okolí.
V říjnu plánujeme veřejnou akci „Setkání s umělcem“, na které proběhne slavnostní
vyhodnocení zmiňované soutěže, výstavka prací, beseda s umělcem, tvořivý workshop
a
nebude chybět dobré občerstvení z plodů přírody.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku přeji všem občanům Branek hodně hezkých letních
dnů v přírodě.
Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu zámeckého parku)

TJ Sokol Branky
Vážení sportovci, fandové, spřízněné duše, které nás podporují. Začala
nám nová sportovní sezóna a s ní se opět rozjela soutěžní klání. Po loňském
roce, který byl ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací, se všichni
těšíme na mistrovské zápasy.
Soutěžní zápasy v letošním roce probíhají především v okolí, díky tomu jsou
slyšet jenom pozitivní ohlasy, neboť se nemusí tolik cestovat. Muži i žáci trénují naplno a my
uvidíme, jak si povedou. Zatím máme střídavé výsledky, přičemž žáci jsou na tom lépe a je
vidět velký pokrok. To, jak si vedou, je především zásluha trenérů a za to jim patří poděkování.
Velké díky patří také celým realizačním týmům, rodičům a všem fanouškům, ať již jsou to
babičky, dědečkové, přátelé či příznivci fotbalu. Ne vždy nám štěstí přeje, ale i neúspěchy ke
sportu patří. Popřejme našim týmům zejména zdraví a štěstí při hře. Výbor děkuje všem členům
realizačních
týmů
za
odvedenou
práci.
Podmínky
pro pořádání
akcí
byly
o něco lepší
než
v minulém
roce, a proto
se nám na
konci srpna
podařilo
zorganizovat
„Dětský den
– Ukončení
léta“
pro
naše
děti.
Akce měla velký ohlas, počasí nám vyšlo a věřím, že děti si užily atrakce, hry a zábavu.
Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.
FINANČNÍ DAR
TJ Sokol Branky se rozhodla zaslat finanční dar ve výši dva tisíce korun obci Lužice, která byla
postižená tornádem.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat jménem celého výboru Milošovi, Davidovi a Martině Hadašovým a
všem pořadatelům za uspořádání Dětského dne. Poděkováni patří také ČUS, OS ČUS Vsetín,
Ing. Jaroslavovi Markovi, Luboši Chromčákovi, Laďovi Kristkovi a paní Žurkové za
poskytnuté finanční dary, které byly využity na pořádání akcí a provozu fotbalových oddílů.
Nemalé poděkování patří obecnímu zastupitelstvu, kteří podpořili TJ Sokol finančním
obnosem, dále zaměstnancům obce, kteří se taky podílejí na zajištění chodu hřiště. Všem touto
cestou ještě jednou děkuji.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Fotbalová mládež TJ SOKOL BRANKY
O prázdninách jsme začali s přípravou na novou sezónu v soutěžích mladší žáci, starší
přípravka a mladší přípravka. Vzhledem k velikosti naší obce a podmínkám, je to až
neskutečný jev, kterého si musíme vážit. I okolní obce obdivují naši mládežnickou základnu.
Mladší přípravka pod vedením Pavla Gardiana a Jirky Havrana se seznamuje
s fotbalovými a pohybovými cvičeními. Od září vstoupili do soutěže turnajů pro nejmenší
hráče. Perou se s tím statečně a s vervou.
Starší přípravka zahájila sezónu soustředěním v kabinách na fotbalovém hřišti za účasti
11 hráčů. Během tohoto soustředění jsme absolvovali mnoho tréninků a také návštěvu
koupaliště v Osíčku a promítání filmu na vlastním letním kině. Soustředění jsme ukončili
mistrovským zápasem proti Liptálu, v kterém jsme zvítězili 14 :3. Momentálně máme na kontě
3 výhry a 1 prohru. Takže jsme celkem spokojeni, ale pořád to může být lepší :)
Mladší žáci navázali na velice dobré výkony z předešlé sezóny a tabulku vedou bez
ztráty bodu.
Plánovaná revitalizace trávníku na hřišti proběhla úspěšně a nadále se s největší péčí
o hustý pažit stará pan Miloslav Hadaš. Děkujeme za jeho čas. Termíny a informace o zápasech
naleznete na vývěsce u autobusové zastávky, u fotbalového hřiště a na facebooku TJ Sokol
Branky.
Za trenérský kolektiv
David Hadaš

SDH Branky
Letní období je za námi a s ním i zvýšené riziko vypuknutí požáru
v přírodě. Letošní prázdniny pro nás probíhaly v poklidném duchu, kdy
jsme nemuseli vyrážet k žádnému požáru či jiné živelné události.
V červenci dorazilo vybavení, které bylo pořízeno za přispění dotací.
Konkrétně se jedná o 4 ks ruční radiostanice, elektrické kalové čerpadlo a
motorovou stříkačku TOHATSU VE1500. Ta je primárně určena k dopravě
vody u zásahu, kde nahradí letité stroje DS16, PS8 a PPS12. Lze ji použít i
při soutěžích požárního sportu. Dále jsme se domluvili s hasiči a obcí Police na zápůjčce DA
Avia (jelikož Peugeot nedostal technickou způsobilost a nový DA bude až v březnu), aby
jednotka zůstala v akceschopném stavu.
Kulturní vyžití bylo toto léto poměrně bohaté. 25. června se delegace sboru vydala do
Polic na slavnostní převzetí zgenerálkované cisterny, která předtím sloužila v Poličné.
2x jsme uspořádali promítání v letním kině – 31. 7. film Teorie tygra a 10. 9. sérii animovaných
filmů Jen počkej, zajíci. Druhému promítání předcházela volná odpolední zábava pro děti
sndiskotékou.
V polovině srpna se konala oblíbená akce degustace piva. Kvalitní druhy pěnivého moku a
příznivé počasí přilákaly do prostoru zbrojnice opět velký počet vyznavačů českého národního
nápojemč.1.
Dále jsme 2x zajišťovali prodej občerstvení na motocrossu a při divadelním představení
vmzámeckémmparku.
Na rozloučení s létem, konaném na fotbalovém hřišti, byla přítomna výjezdová jednotka
sxukázkouxzásahovéxtechniky.
Nejen o veselých
událostech je život.
V neděli 19. 9. jsme se
sešli před polednem ve
zbrojnici,
abychom
mohli ve 12:00 uctít
minutou ticha tragicky
zemřelé bratry hasiče,
kteří zahynuli při
výbuchu
plynu
v rodinném domě
v Koryčanech na
Kroměřížsku.
V
nadcházejícím
období budeme sbírat
vysloužilé
elektrospotřebiče při
podzimním
sběru
velkoobjemovéhoxaxnebezpečnéhoxodpadu,xtj.xvxsobotux2.10. 2021. Dále se zúčastníme
lampionového průvodu 28. 10. 2021.
S nastávající topnou sezónou doporučujeme vyčištění a kontrolu komínů a předejít tak škodám
na zdraví a majetku. Dotčená oblast je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a
Vyhláškou č. 34 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné a poklidné prožití podzimních dní.
Jan Petružela

Kultura
Jízda zručnosti
V úterý 29.6. se za slunečného počasí sešly děti na parkovišti u zámku, aby si prověřily své
cyklistické dovednosti. Ani letos nechyběly obvyklé kužely pro slalom, naklápěcí lávka a další
překážky, které nebyly jenom o zručnosti, ale i o rychlosti. Zúčastněné děti si mohly se svými
vrstevníky pěkně zazávodit a porovnat své cyklistické umění. Všichni závodníci na závěr
dostali sladkou i věcnou odměnu. Nadšení cyklisté odjížděli domů spokojeni z aktivně
stráveného úterního odpoledne a také plni nových dojmů.
Pirátská stezka
Piráti kam se podíváš, taková podívaná
se naskytla všem, kteří v sobotu 4.9.
navštívili zámecký park. Celé odpoledne se
neslo v pirátském duchu, a proto ani
pořadatelé neponechali nic náhodě a přišli
v kostýmech. Pro přítomné malé piráty
byla připravena celá řada více či méně
náročných úkolů. Za každý splněný úkol
děti dostaly písmena, ze kterých měly
poskládat tajenku. To nebylo vůbec
jednoduché, i rodiče měli co dělat. Na akci
nechyběla ani bohatá tombola. Pirátskou
stezku jsme ve večerních hodinách ukončili
jak jinak, než po pirátsku s pirátem Jackem
Sparrowem ve filmu Piráti z Karibiku
Prokletí Černé perly.
Děkujeme účastníkům a v neposlední
řadě také sponzorům, kteří svými dary
přispěli k úspěchu naší akce. Tímto bych
chtěla poděkovat členkám kulturní komise
a paní Mirce Bártkové za spolupráci při
výrobě rekvizit, a také všem, kteří se
podíleli na celé akci.
Kulturní komise připravuje a srdečně zve na:
22.10. Košt slivovice
5.11. Strašidelný park
28.11. Vánoční jarmark,
Rozsvícení vánočního
stromečku,
Mikulášská nadílka
za Kulturní komisi obce Branky
Věra Slámová

Myslivecký spolek Branky – Poličná
Prázdniny a letní dovolená utekla jako voda, covidová epidemie byla na ústupu a činnost
mysliveckého spolku se vrátila téměř do normálu.
V průběhu léta jsme intenzivně hlídali porosty kulturních plodin, jako je řepka a kukuřice,
aby na těchto porostech nedocházelo ke škodám a my tím plnili odlov zvěře černé (divočáků).
Také proběhla údržba, oprava stávajících mysliveckých zařízení a výstavba několika nových
posedů.
Podíleli jsme se na vyžínání a pravidelném zalévání již na jaře vysazených ovocných
stromků v katastru obce Poličná. Jsme mile překvapeni, že všechny zasazené stromky, kromě
jednoho, se plně ujaly a vykazují za letošní rok již přírůstky.
Dále nás čeká podzimní etapa výsadby 74 ks ovocných stromků, tentokrát na území obce
Branky v lokalitě závodiště a podél cesty směrem Vystrkov. Bude nutno tyto lokality vyčistit
od náletových dřevin, pomulčovat, vysekat narostlou buřeň a vyměřit rozmístění jednotlivých
stromků. A v neposlední řadě, všechny stromky zasadit, oplotit a vyvázat. Věříme, že podzimní
výsadba dopadne stejně dobře jako ta na jaře v Poličné.
Během prázdnin jsme sušili seno, připravovali letninu z okusových dřevin, zajistili 27
metráků ovsa. Aktuálně sbíráme kaštany a žaludy pro podzimní a zimní přikrmování. Již brzy
nastane období, kdy bude nutno začít zvěři toto krmivo předkládat do krmných zařízení.
Aktuálně připravujeme podzimní plán honů na zvěř drobnou a věříme, že po loňském roce, kdy
žádné společné lovy vůbec nebyly, se letos výsledky naši práce dostaví.
V měsíci říjnu se tři týmy z našich členů mysliveckého spolku zúčastní soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš a také nám bude ctí přivítat a pohostit na naší myslivecké chatě návštěvu
z družebního města Oravský Podzámok.
Věřme, že aktuální covidová situace se už nebude zhoršovat a vše bude pokračovat
v normálním režimu. Krásné prožití babího léta přeje
Michal Papež – myslivecký hospodář

OKÉNKO DO HISTORIE BRANEK
Mezi nejvýznamnějšími osobnostmi moderní branecké historie nemůže chybět dlouholetý
branecký starosta pan Albert Günther. Narodil se jako nejstarší ze sedmi dětí Kateřiny a Arnošta
Güntherových v roce 1860. Působil na několika nádražích Severní i Kroměřížské dráhy a stal
se přednostou nádraží v Brankách.
V roce 1905 poprvé usedl do braneckého zastupitelstva a o tři roky později byl zvolen
starostou. Už před svým zvolením do nejvyšší obecní funkce byl mezi lety 1902 – 1904 prvním
starostou představenstva místního Spořitelního a záloženského spolku, tzv. raiffeisenky
(kampeličky). Ve společenském životě obce se angažoval mnohem dříve, stál u založení
Dobrovolného hasičského sboru v roce 1885, starostou hasičů byl v letech 1885 – 1903 a 1909
– 1935. Nechyběl ani u zrodu Tělocvičné jednoty Sokol v roce 1920, stal se jedním z 23
zakládajících členů a vzdělavatelem Sokolů.
Během 1. světové války se osobně loučil s každým narukovaným vojákem a snažil se
občanům pomáhat v těžkých válečných dobách. Na sklonku války se ve Valašském Meziříčí
25. srpna 1918 konalo velké shromáždění valašského obyvatelstva, na němž předseda okresního
starostenského sboru Albert Günther přečetl „Přísahu Valachů“ věrnosti Československé
republice.
Za
jeho
působení
zaznamenaly
Branky
nebývalý rozmach, v letech
1920 – 1921 byla obec
poprvé elektrifikována, o
rok později byla provedena
přístavba místní školy.
V roce
1925
byla
dokončena stavba silnice do
Oznice. Starosta Günther se
velkou měrou zasloužil o
koupi budovy dnešního
obecního
úřadu,
jeho
zásluhou Obec koupila
objekt za 40 000 Kč, když
odhadní cena činila 120 000
Kč. Po menších úpravách byla v přízemí umístěna pošta, Raiffeisenka a dva byty pro četníky,
místnosti v prvním patře sloužily potřebám obecního úřadu. Stejně jako budova obecního úřadu
představuje pro Obec trvalou hodnotu les v Pastevníku, na jehož koupi si Obec musela v roce
1928 půjčit a kvůli odporu Poličné koupi dojednat na Státním pozemkovém úřadu. O dva roky
později se podařilo dokončit regulaci obou břehů potoka Loučky, zřídit obecní koupaliště a
hřiště pro školní mládež. Když v roce 1924 přijel do Valašského Meziříčí prezident Tomáš
Garrigue Masaryk stál Albert Günther společně s valašskomeziříčským starostou Weltrubským
v čele uvítacího výboru.
Dne 19. ledna 1935 o třetí hodině odpoledne zemřel po dlouhé nemoci ve věku 75 let.
Trvalou připomínkou pana Günthera je obecní sad starých odrůd s pamětní tabulí založený
v roce 2020 na historických pozemcích rodiny Güntherovy v Ruclavi.
(podle prof. Ondřeje Křižana napsal F. Svoboda, poděkování za fotografii z archivu paní Jany Bátrlové)

ZPRÁVY Z BRANECKÉ FARNOSTI
V neděli, 12. září, proběhla v našem kostele beseda „O dějinách branecké farnosti“
které se zúčastnila téměř stovka návštěvníků. Povídání o historií farnosti prováděl Bc. Pavel
Lasztovicza student Katedry historie UP v Olomouci, kterého mnozí znají z přednášek v zámku
Žerotínů ve Valašském Meziříčí, nebo také z dalších akcí Kulturního zařízení města Valašské
Meziříčí. Beseda byla doplněna prezentací fotografií, výňatků z archivů a dosud dochovaných
farních knih. Proběhla plánovaná sbírka na opravu farní budovy. Díky štědrým dárcům se
podařilo vybrat úžasných 23 140 tisíc korun. Ještě jednou děkuji všem za hojnou účast, všem,
kteří přispěli, ale i těm, kteří přispějí bezhotovostně na č. účtu 1763541379/0800, do textu
platby DAR.
O
týden
později, 19. září, se
uskutečnil Farní den.
Byly otevřeny nově
zrekonstruované
prostory
kuchyně,
nájemního
pokoje,
koupelny
a
společenské
místnosti. Odpoledne
bylo
zahájeno
požehnáním kuchyně
a přestřihnutím pásky
za pomocí starosty
obce Branky pana
Svobody.
Vůně
slovenského boršče se
vinula všemi prostory
a přilákala průběžně
70 hostů, kteří se měli
možnost také seznámit s prostory farní zahrady, zahrát si biliard, fotbálek či posedět u kávy,
napečených dobrot a zazpívat hezkou písničku s harmonikou. Podle odezvy která k nám
přichází to byla pro všechny vydařená akce. Děkujeme za Vaši přízeň! V prosinci plánujeme
vánoční koncert a na jaře besedu s Pavlem Lasztoviczou, (tentokrát na téma Branecký zámek a
jeho obyvatelé) opět v našem kostele.
V neděli 26. 9. a následující týden proběhne u nás ve farnosti sbírka potravin a šatstva
pro Centrum sociálně-materiální pomoci Charity Valašské Meziříčí. Bližší informace včetně
výčtu vhodných potravin naleznete na farní nástěnce u kostela a na webových stránkách Charity
VM. Tyto věci můžete dávat do kostela nebo na faru. Za vaše dary dopředu děkujeme.
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