Slovo starosty
Vážení občané,
účet roku 2021 je téměř naplněn a pro většinu z nás opět asi nebyl tím rokem, na který bychom
rádi vzpomínali. Rychlého odeznění pandemie jsme se nedočkali a k lepší náladě nepřispívají
ani cenové turbulence na trhu s energiemi ani povolební politické půtky. S nechápajícím
údivem pak sleduji, že leckde jsou napadáni a osočováni zdravotníci, kteří tráví přesčasy
v neprodyšných oblecích a udržují při životě nemocné pacienty. Stojí za úvahu, kam až se za
rok a půl naše společnost posunula od spontánního šití a dobrovolného nošení roušek na jaře
roku 2020.
Naše plány na oslavy 750. výročí první písemné zmínky o Brankách jsme museli přehodnotit,
některé investiční akce přesunout, ale na obecním úřadě jsme měli snahu, co nejméně omezit
provoz, abyste si vždy mohli vyřídit své záležitosti. Nebylo to samozřejmostí a zaměstnancům
za to děkuji.
Na několika místech jsem informoval o nutnosti výměny starých kotlů za nové a také
o možnosti získat na tuto výměnu dotaci. Na internetové adrese https://dotaznik.krzlinsky.cz/index.php/538796 je k vyplnění jednoduchý dotazník, kterým se nezávazně můžete
přihlásit o dotaci na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva
(biomasu). Dotace se týká nízkopříjmových domácností a seniorů. Čas na vyplnění je do 31.
prosince. Ostatní domácnosti mohou využít jiné dotační tituly s nižší mírou finančního
příspěvku. Od 1. září 2022 bude ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí a dřevo,
které nesplňují aspoň 3. emisní třídu.
Během prosince byl v obci modernizován náš místní rozhlas. Prosím, abyste věnovali
zvýšenou pozornost hlášením a pokud by se Vám zdálo, že je poslech horší, informujte obecní
úřad. Ve věci cyklostezky ve směru na Police byla dokončena první část projektové
dokumentace a zahájeno společné územní a stavební řízení. Po vypořádání námitek orgánů
památkové péče bylo schváleno územní rozhodnutí i na stavbu parkoviště za školou. Hotova je
i většina projektové dokumentace na zasíťování parcel v lokalitě Záhumení. Chybí smlouvy se
Správou železnic, které se týkají přeložek sítí technické infrastruktury na drážním pozemku a
dokumentace k zasíťování lokality NN, kterou zajišťuje ČEZ Distribuce.
V průběhu října a listopadu jsme realizovali společný přeshraniční projekt s partnerskou
obcí Oravský Podzámok nazvaný „Zo zámku na hrad“. V rámci projektu proběhly výměnné
pobyty 10-ti členných delegací, školení účastníků a poznávací aktivity. Děkuji všem
zúčastněným a především členům mysliveckého spolku p. Markovi a p. Papežovi za veškeré
pohoštění na myslivecké chatě.
Kromě zhodnocení uplynulého období by nemělo chybět ani představení nejbližších plánů,
které chystáme na příští rok. Ve spolupráci se společností VaK Vsetín připravujeme
prodloužení vodovodu do fotbalových kabin s přípojkami k novým rodinným domům. Věřím,
že tíživou situaci s parkováním pomůže vyřešit nové parkoviště mezi školou a prodejnou Coop
Jednota. Pokud se nebude zdržovat jednání s dotčenými institucemi, realizovali bychom
přeložku místní komunikace mezi bytovkou a železničním přejezdem, dále budeme pokračovat
v opravách místních komunikací. Vyčleněny jsou i finanční prostředky na dokončení
projektové dokumentace k přechodu pro chodce a také na realizaci stavby. Projekčně se budeme
připravovat na opravu mostu u firmy Profiklima a odpadů v základní škole. A snad si konečně
budeme moci společně připomenout půlkulaté obecní jubileum.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků s lidmi, které máte rádi a do roku 2022 hodně
zdraví, lásky a optimismu.
František Svoboda

USNESENÍ
18. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 15.12.2021
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace za zasedání RO.
2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Mgr. Ladislava Jašíčková, Oldřiška Matějičná
2. Program ZO doplněný o bod: 13a) Částečné vyřazení Protipovodňové ochrany-bezdrátový
rozhlasový výstražný systém.
3. Rozpočet na rok 2022 včetně SF, FRB a FRR takto:
třída 1 Daňové příjmy: 14.104.000,- Kč
třída 5 Běžné výdaje:
15.384.000,- Kč
třída 2 Nedaňové příjmy: 1.624.700,- Kč
třída 6 Kapitálové výdaje: 8.678.000,- Kč
třída 3 Kapitálové příjmy:
1.000,- Kč
Výdaje celkem:
24.062.000,- Kč
třída 4 Přijaté transfery:
532.300,- Kč
Financování:
7.800.000,-Kč
Příjmy celkem:
16.262.000,- Kč
Závazný ukazatel: Příspěvek pro ZŠ a MŠ Branky ve výši 1.352.000,- Kč jako neinvestiční
příspěvek a neinvestiční příspěvek ve výši 100.000,- Kč pro TJ Sokol Branky z.s.
4. Rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu.
5. Pověření rady obce k případné dodatečné úpravě rozpočtu na rok 2021.
6. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí ve věci zřízení věcného břemene – služebnosti a
právu provést stavbu s ČEZ Distribuce a.s. týkající se obecního pozemku p.č. 1133/1.
7. Časový plán ochrany ovzduší Obce Branky.
8. Pana Leopolda Bazalku jako přísedícího u Okresního soudu ve Vsetíně.
9. Mimořádnou odměnu ve výši 10.000 Kč pro neuvolněného člena zastupitelstva obce
10. Částečné vyřazení Protipovodňové ochrany - bezdrátový rozhlasový výstražný systém
v hodnotě 1.370.064,- Kč a částečné snížení transferu.

III. Zastupitelstvo obce pověřuje:
1. Starostu obce k dalšímu jednání ve věci řešení sporné parcelní hranice pozemků p.č. 1066/3,
1177/1 s 62/4 v k.ú. Branky.

Základní škola
Vánoce „Na míru“
Letošní rok je opět trochu jiný díky opatřením, která nás provázejí na každém kroku.
I přesto se nám v září podařilo uspořádat několik akcí. Již tradičně se zapojujeme
do preventivních programů Etických dílen. Pro žáky 1., 2. a 3. ročníku jsme zrealizovali
program „Buďme kamarádi“, ve kterém si děti uvědomily důležité principy kamarádství, učily
se projevovat své emoce a potřeby. Žáci 4. a 5. ročníku se v programu „Jak správně využívat
IT a média“ učili uplatňovat zásady bezpečného užívání médií, učili se rozlišovat mezi virtuální
realitou a skutečností.
V říjnu proběhl projektový den „Bez medu to nejde“ s včelařem panem Martinem
Šťastným. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací o včelách a včelaření, vyzkoušeli si
včelařskou kuklu i kombinézu, ochutnali různé druhy medu. Ještě jednou děkujeme panu
Šťastnému za moc pěknou zážitkovou přednášku a těšíme se na další v novém školním roce.
Sedmého října
ráno jsme posnídali
s knihou a koblihou a
zapojili
se
do
charitativní
akce
„Bílá
pastelka“.
Navštívili
jsme
dopravní hřiště ve
Valašském Meziříčí a
znovu si procvičili
situace,
jak
se
pohybovat v běžném
dopravním provozu.
Měsíc listopad
byl trochu strašidelný.
Spolu s obcí jsme pro
Vás
připravili
„Strašidelný park“,
kde si děti vyzkoušely netradiční aktivity jako létání na koštěti, prolézání pavučinou
a další neméně atraktivní stanoviště. Uspořádali jsme „Sběr papíru“, ve kterém nejvíce nasbírala
Zuzanka Špůrková, která se umístila na 1. místě (200 kg). Druhé místo patřilo Tadeáši Zajícovi
(70 kg) a třetí místo Šimonu Sázavskému (55 kg).
Jedním z nejdůležitějších svátků v roce jsou Vánoce. Každý rok se na ně těší všechny
děti. Letošní advent nám narušil „Covid“, který nás potrápil v průběhu listopadu a začátkem
prosince. Nikdo nečekal, že bude mít tak rychlý průběh. Nastartovali jsme distanční výuku,
a když se děti začaly vracet do školy, kombinovali jsme distanční výuku s prezenční. Díky
opatřením jsme přišli o překrásné vánoční aktivity, na které se vždy těšíme. Museli jsme zrušit
program k Rozsvěcování vánočního stromu a také vánoční besídku a dílny. Ale nezoufejte!
Rozhodli jsme se s dětmi, že nacvičovat budeme a besídku si uděláme v lednu, až se situace
uklidní. Bude „Novoroční“, s vánočním programem. Moc se těšíme, že ve škole zase přivítáme
maminky, tatínky, prarodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti.

Ale ne všechny aktivity jsme si nechali utéct. Začátek prosince patřil již tradičně našemu
Mikulášovi a čertovi. Měli jsme velké štěstí, že si náš čertík neodnesl některé „zlobivce“ 😊.
Děti zazpívaly mikulášské družině koledy a za odměnu dostaly balíček s ovocem a sladkostmi.
Mikuláš však myslel i na pomůcku do školy a dětem nadělil novou matematickou hru ABAKU,
která pomáhá rozvíjet matematické dovednosti. Přinesl dětem on-line programy, které si přály.
Ty budou sloužit nejen k procvičování učiva, ale i k samotné výuce. „Všeználkovu botanickou
zahradu“, „Veselou matematiku – 20 000 mil pod mořem“, „Zlomky“, „Zábavnou češtinu
v ZOO“, „Dopravní výchovu“ a „Diktáty 1“. Celý prosinec jsme si zpříjemňovali vyráběním
vánočních dárků a zpěvem koled. Ukázky našich výrobků i výzdoby můžete shlédnout na
webových stránkách školy www.zsbranky.cz.
Pět dětí se zapojilo do soutěže „O poklad strýca Juráša“ s tématem „Aby ze světa
nevymizela radost“. Podařilo se nám zajistit návštěvu kina s filmem „Myši patří do nebe“
a návštěvu třípatrového domu her „Vrtule“, kde děti strávily zážitkové odpoledne při hraní,
tvoření a učení.

Čas nelze zastavit, a tak je před námi opět ten kouzelný čas vánočních svátků. Na místě
je poděkování obecnímu úřadu za velmi dobrou spolupráci. Děkuji pedagogickým
pracovníkům, provozním zaměstnancům za nelehkou práci při výpadcích z běžného školního
provozu, ale také rodičům a prarodičům, bez kterých by distanční výuka nemohla fungovat.
Přeji Vám zdravé a klidné nejen Vánoce, ale i celý rok 2022. Nalaďte se na vánoční atmosféru,
upečte vánoční cukroví a běžte do přírody. Navzdory všemu, co se kolem nás děje si vytvořte
své vlastní Vánoce „Na míru“.
Za ZŠ a MŠ Branky Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Poslední měsíc kalendářního roku se v mateřské škole nese vždy v atmosféře velkých
příprav a těšení se na Vánoce. Moc jsme si přáli, aby to tak bylo i letos a abychom mohli
s dětmi prožívat dobu adventu naplno. Bohužel, zhoršená covidová situace postihla i naši
školku, a tak jsme začátek adventu strávili v karanténě. Obě třídy se otevřely až 8. 12. Díky této
situaci jsme s dětmi přišli o tradiční vyrábění adventního věnečku, vánoční focení,
rozsvěcování vánočního stromu, Mikuláše či o vánoční besídku. Tu jsme s dětmi nacvičovaly
už od začátku listopadu. Avšak my se jen tak nedáme a užijeme si těch pár dnů, co nám zbývá,
na 100%.
Při nástupu do školky děti přivítalo divadélko Leonka s pohádkou Jak víla hledala
sněhovou vločku. Během řízených činností si s dětmi povídáme o vánočních přáních a počítáme
dny, které zbývají do Vánoc. Děti si vyzkouší vánoční tradice – rozkrojí jablíčko, budou pouštět
lodičky a házet pantoflem. Každý rok pečeme a zdobíme s dětmi perníčky, letos tomu nebude
jinak. Hotové perníčky děti ochutnají už ve školce a vezmou je i domů – na ochutnávku rodičům
😊.
Ještě v listopadu vyrobily děti malé dárečky pro sociální podnik 1.VALAŠSKÁ
DIAKONICKÁ s.r.o.. Za 50 Kč si děti koupily pytlíček, do kterého vložily svůj dárek a
naplněný pytlíček jsme vrátili zpět. Z pytlíčků byl vyroben adventní kalendář, který udělal
radost babičkám a dědečkům. V úterý 21.12. si u stromečku společně zazpíváme koledy a
rozdáme dárečky, které nám zůstanou ve školce, ale i ty, které si děti odnesou domů. Ve středu
22.12. půjdeme v tomto roce do školky naposledy. Tento den chceme prožít slavnostně a vesele.

Na závěr (jménem všech zaměstnanců MŠ) bych chtěla poděkovat všem rodičům,
příznivcům školky, základní škole a obecnímu úřadu za podporu a skvělou spolupráci.
Moc děkujeme a vážíme si toho. Motivuje nás to. DÍKY.
A také popřát Vám, čtenářům zpravodaje, příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody 😊.
Nikol Marešová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Je tady adventní čas. Na věncích postupně zapalujeme svíčky, blíží se
Vánoce a konec roku 2021. Začínáme bilancovat nad tímto rokem a plánovat
činnosti s ekologickou tematikou na období následující.
V současné době i pro rok 2022 je naší prioritou realizace projektu „Altán v zámeckém
parku – nové místo k setkávání“. Jde o projekt spolku, jehož cílem je ve spolupráci s dalšími
spolky a organizacemi obce vytvořit v zámeckém parku nové místo k setkávání. Věříme, že se
do léta podaří u rybníka vybudovat nový dřevěný altánek, který se stane příjemným místem pro
relaxaci, pozorování, akce i sousedská potkávání občanů různých věkových skupin z Branek a
okolí. Tento projekt je spolufinancován Nadací VIA a Českou spořitelnou.
V rámci tohoto projektu se uskutečnila v parku podzimní akce „Setkání s umělcem“.
V průběhu odpoledne proběhlo slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže "O nejlepší návrh
nového altánku", do které bylo přihlášeno 14 prací. Účastníci obdrželi diplom a hezké věcné
ceny. Na programu byla také výstava prací, beseda s umělci naší obce: Mgr. Jindřichem
Olešem, p. Miloslavem Havranem a Mgr. Tadeuszem Misiaszkem. Ti v rámci projektu "72
hodin" zasadili
v parku tři keře. Dále
byly připraveny
tvořivé workshopy,
kde si děti i dospělí
mohli vyzkoušet různé
výtvarné techniky,
malovat přírodními
barvami, tvořit
nástěnku s barvami
přírody, zdobit látkové
pytlíčky či si
vybarvovat
omalovánky
významných míst
Branek. Zajímavou
činností byla ukázka moštování z jablek a návštěvníci si také mohli prohlédnout instalovanou
výstavu na stromech na téma "Fairtrade - bavlna". Celé odpoledne proběhlo za příjemné
atmosféry a s výborným občerstvením z darů přírody, hlavně s oblíbenými mošty různých
příchutí.
S plánováním akcí na další období je to stále složité. Vzhledem k panujícím opatřením
neproběhne v lednu společenský ples, který jsme měli v plánu. Pokud to bude možné, chtěli
bychom uspořádat v parku „Zimní běh parkem“ a „Zimní stezku pro děti“.
Závěrem bych Vám chtěla za spolek moc poděkovat za celoroční spolupráci a podporu,
popřát všem klidné a příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hlavně hodně
zdraví, spokojenosti a co nejvíce hezkých dnů strávených v přírodě.
Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu zámeckého parku)

TJ Sokol Branky
Vážení sportovní přátelé a fandové sportu v naší obci. Dovolte mi
zhodnotit naši činnost a sportovní výsledky na konci roku 2021. Letos se
hrálo i přes kovidové opatření a výsledky byly střídavé.
Velkým překvapením jsou mladší žáci, kteří okupují první místo bez jediné
prohry, vyhráli všech deset utkání. Jsou na dobré cestě postoupit, takže jim
popřejme hodně fotbalových úspěchů v jarní části.
Výsledkově na tom nejsou špatně ani přípravky, které mají jen pár proher a malí fotbalisté
dokázali potrápit i velké favority. Muži se zatím trápí, ale trápí se tím, že nedokážou dávat
branky z jasných tutovek, ale to je problém pro více klubů.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte touto cestou poděkovat našim bývalým fotbalistům a funkcionářům Davidu
Hadašovi, Petru Chocholatému, Michalu Kováčovi, Liboru Janošcovi, Ing. Josefu Zajícovi,
Pavlu Gardianovi, kteří třetím rokem obnovují činnost mládežnického fotbalu a hrají již soutěže
a přináší to zasloužené ovoce. Je to a bude cesta náročná, která vyžaduje hodně obětí v podobě
volného času a zároveň podporu všech rodičů dětí. Velké uznání a poděkování patří taky všem,
kteří rozhodili sítě v našem okolí a podařilo se jim zajistit sponzorské finanční dary na činnost
našich žáků od firem.
Nosnou akcí bylo „ Ukončení léta“, které mělo velký ohlas i přes chladnější počasí. Akce
byla provedena na vysoké úrovni, touto cestou chci všem organizátorům poděkovat za dobrý
přístup. Touto cestou chci ještě poděkovat manželům Bližnákovým, Lucii Žídkové za
projížďky koníčků a manželům Ševčíkovým Romanovi a Petře za výrobu drobných dárků na
akci Ukončení léta.
Závěrem mi dovolte poděkovat zastupitelům obce Branky, kteří nám schválili finanční
prostředky, bez kterých by TJ Sokol Branky fungoval velice těžko. Tyto prostředky byly hlavně
použity pro dokončení odvodnění a rekultivaci hřiště. Dále pracovníkům obecního úřadu a
Krajskému úřadu pod vedením Ing. Dudy a Ing. Fenykové za finanční příspěvek, resp. dotaci
pro naše žáky. Nemalé poděkování patří firmě Kartonáž, Ing. Jaroslavu Markovi, Luboši
Chromčákovi, Laďovi Kristkovi, paní Žůrkové a dále všem, kteří nás finančně a materiálně
podpořili při pořádaní akcí.
A závěrem patří zvláštní uznání celému Fans klubu, který nám závidí nejeden fotbalový
klub v okresu.
Nemalé poděkování patří i Miloši Hadašovi za sečení a údržbu hřiště, protože po rekultivaci to
vyžaduje vícekrát poséct.
Přeji všem našim příznivcům klidné prožití vánočních a novoročních svátků, hodně zdraví a
štěstí v novém roce 2022.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Fotbalová mládež TJ SOKOL BRANKY
V podzimním období bylo na našem hřišti spoustu mládežnického fotbalu, o který se
postaraly naše tři týmy.
Mladší žáci zůstali po podzimní části sezóny na prvním místě. V deseti zápasech si připsali
stejný počet vítězství. Svým soupeřům nastříleli 75 branek a 15 inkasovali. Po zimní přestávce
začneme opět trénovat a pokusíme se uhájit první místo v tabulce. V lednu se zúčastníme turnaje
10. ročníku Zimní ligy, doufáme, že se vše odehraje podle plánu.
Starší
přípravka
se
dobře
aklimatizovala
ve vyšší věkové
kategorii a svou hrou a dovednostmi
hráčů příjemně překvapuje jak trenéry,
tak rodiče a diváky. Samozřejmě se nám
nevyhnuly i horší utkání, ale s hrou jsme
spokojeni. Momentálně navštěvujeme
2krát týdně tělocvičnu v ZŠ Loučka. Po
Novém roce se zúčastníme pár turnajů
v Zašové a věřím, že budeme zase
o kousek vyhranější.
Pro mladší přípravku byla podzimní
část největší novinkou. Kluci si
vyzkoušeli první zápasy a turnaje proti
stejně starým vrstevníkům z okolních
vesnic a měst. Myslím, že se s tím poprali
se ctí a nadále je hra bude bavit. Nyní
navštěvují tělocvičnu v místní ZŠ.
Nejen děti, ale i trenéři se zdokonalují.
Absolvovali jsme ukázkový trénink za
účasti GRASSROOTS TRAINING
MANAGER Ondrou Koňaříkem a moje
maličkost ukončila zdárně trenérský kurz licence „C“ .
V zimním období nás nejvíc trápí nedostatek možností tělocvičen a umělých hracích ploch,
ale doufám, že se blýská na lepší časy a hřiště za kostelem dostane nový koberec. Na fotbalovém
hřišti jsme začali s budováním nového tréninkového hřiště . Bude to běh na dlouhou trať, ale
věřím, že se to povede - přece jen to děláme ve svém volném čase, za pomoc děkuji Pavlu
Markovi.
Rád bych poděkoval svým kolegům za celoroční a trpělivou práci s dětmi, jmenovitě: Petru
Chocholatému, Michalu Kovačovi, Liboru Janošcovi, Pepovi Zajícovi, Pavlu Gardiánovi a
Jirkovi Havranovi. Také rodičům a vedení TJ Sokol Branky: „Díky! Bez Vás to nejde“.
S blížícím se koncem roku Vám přeju hlavně pevné zdraví, protože je nejdůležitější.
Za trenérský kolektiv David Hadaš

SDH Branky
Podzimní měsíce probíhaly v poklidném duchu, kdy náš sbor
nemusel zasahovat u žádného požáru ani jiné mimořádné události.
V sobotu 2. října dopoledne jsme provedli sběr drobných i větších
elektrospotřebičů.
Odpoledne proběhla odborná příprava na rybníku v letním kině – zaškolení
členů výjezdové jednotky na obsluhu nového požárního čerpadla. Akce se
zúčastnila i výjezdová jednotka JSDHO Police.
15. října se konala v hasičské zbrojnici výroční valná hromada za rok 2020, v omezeném režimu
bez delegátů z okolních sborů a OSH.
28. října jsme nechyběli na lampiónovém průvodu při příležitosti oslav výročí vzniku
samostatného Československa, který byl završen ohňostrojem.
14. ledna 2022 se
bude od 18:00
konat
Výroční
valná hromada,
kde budou mít
členové možnost
zaplatit
členské
příspěvky na rok
2022 i nedoplatky
za léta minulá.
Vzhledem k tomu,
že sál v mateřské
škole opět slouží
jako třída pro děti,
bude se schůze
konat v sále Restaurace U Staňků (konání nebo nekonání schůze se bude odvíjet od aktuální
„tvrdosti“ proticovidových opatření).
Závěrem přejeme všem klidné prožití Vánočních svátků, bohatého Ježíška a vše nejlepší
do nového roku.
Za SDH Branky Jan Petružela
Motokros – Tomáš Pala
Ve čtvrtek 29.7. 2021 jsem během tréninku utrpěl zranění po pádu na motorce a byl třikrát
operován. Zpět na motorku jsem se posadil začátkem října a do konce sezóny stihl odjet ještě
pět závodů.
Čtyři závody byly ze seriálu Chalupa Donoval Cup, které jsem všechny ovládl a vyhrál.
Celkově jsem se v tomto seriálu umístil na druhém místě.
Ukončujícím závodem této sezóny byl tradiční tříhodinový enduro závod Memoriál Libora
Podmola v Brankách dne 30.10.2021, kde jsem závodil ve dvojici s Markem Borákem.
V kategorii profi jsme vybojovali druhé místo.
Tento závod jel i můj bratr Mirek Pala, ve třídě Hobby obsadil 23 pozici.
Na příští sezónu se již pilně připravuji a měl bych i nadále zůstat v týmu Buksa/Ados KTM
Team, jehož barvy jsem hájil i v letošní sezóně.

Kultura
Košt slivovice
11. ročník koštu slivovice, který se v naší obci konal 22.10. reprezentoval celkem 32
soutěžních vzorků. Pálenky byly různorodé z jablek, hrušek, vinné révy, mirabelek a
samozřejmě z trnek. Jako absolutní vítěz letošního klání byl se svou trnkovou vyhlášen
František Svoboda.
Na dalších místech se
umístili Jan Titz a
Jaroslav
Einšpiegl.
V kategorii ostatních
pálenek
si
odnesl
vítězství
Květoslav
Novotný. Druhé místo
získal Luděk Ondruch a
třetí Michal Kováč. Pro
všechny účastníky bylo
připraveno
bohaté
občerstvení. Slivovička
a další ovocné destiláty
byly
ochutnány,
vyhodnoceny,
ceny
vítězům předány, ale
náladu měli všichni.
Děkujeme všem účastníkům za super atmosféru a doufám, že si to na příštím ročníku
zopakujeme.
Strašidelný park
Temný podzimní podvečer 5.11., místní park - ideální místo, kde člověk může potkat
strašidla. Nechat se trochu postrašit přišlo nadstandardní množství návštěvníků a rozhodně se
nenudili. Cestou od zámku přes celý park plápolala světýlka a na účastníky čekala spousta
exponátů, ale i živá strašidla. Děti i rodiče se stylově oblékli, rozsvítili lampiony a vydali se
vstříc velkému dobrodružství.
Všechny děti si za splněné
úkoly odnesly zaslouženou
odměnu a překrásný zážitek.
Zábavu pro celé rodiny
zorganizovaly členky kulturní
komise ve spolupráci se
základní a mateřskou školou a
zaměstnanci obecního úřadu.
Musím poděkovat všem, kteří
se na organizaci podíleli. Ono
je lehké něco vymyslet, ale
mnohem obtížnější je uvést
nápad do reality. Bez nezištné
pomoci všech, kteří pomohli a
zapojili se, bychom nic podobného dělat nemohli.
Závěrem mi dovolte poděkovat členkám kulturní komise, zaměstnancům obecního úřadu,
spolkům, sponzorům a všem, kdo se podílel na přípravách kulturních akcí.
Za kulturní komisi Vám přeji krásný adventní čas a spokojené Vánoce, hodně zdraví v novém
roce 2022.
Věra Slámová (za kulturní komisi)

Český svaz žen v Brankách.
Další rok poznamenaný covidem se chýlí ke konci. Bylo naším přáním, aby byl příznivější
pro činnosti, které jsme si naplánovaly.
Přestože nás různá nařízení a také nepřízeň počasí omezovala, uspořádaly jsme několik
aktivit. Se Spolkem pro obnovu parku jsme se zúčastnily úklidu obce s názvem „Ukliďme
Česko“. Sběr oděvů pro Charitu Broumov se setkal s velkým ohlasem. Občané odevzdali téměř
půl náklaďáku pytlů s oděvy. Děkujeme!
Proběhl také prodej kytiček na výzkum a léčbu rakoviny ledvin a prostaty.
V říjnu jsme se setkaly v nové společenské místnosti v bývalém kině na výroční členské
schůzi. Milým zpestřením byla přítomnost starosty obce pana Františka Svobody. Během
diskuse nás seznámil
s děním v obci a plány na
příští období.
Členkám, které letos
oslavily kulatá výročí
jsme předaly kytičku a
přání pevného zdraví.
Se smutkem v srdcích
jsme vzpomněly úmrtí
paní Jaroslavy Markové,
která
byla
naší
dlouholetou
členkou.
Netušily jsme, že se
budeme ještě loučit
s
paní
Jarmilou
Žaludkovou.
Byla
členkou svazu žen od
jeho založení a vždy se
ochotně účastnila všeho
dění ve svazu i obci.
Plánovaly jsme ještě adventní jarmark, ale ten byl na poslední chvíli zrušen.
Přejeme si, aby situace v příštím roce byla příznivější.
Na závěr přeji všem spokojené Vánoce a hoooodně zdraví v roce 2022.
Jménem členek svazu žen Marie Kunetková

Sbor pro občanské záležitosti
Po celý rok navštěvujeme naše starší občany – jubilanty, kterým předáme pěkný dárek,
pamětní list a popřejeme hodně zdraví. Také jsme byli v domovech důchodců, kde máme pět
našich občanů.
V polovině listopadu jsme pořádali jediné letošní Vítání nových občánků. Přivítali jsme
Zoru, Ondřeje, Nelu, Annu, dvojčata Dominika a Kristiána a Viktorii. Nové branecké občánky
přivítal pan starosta, který popřál dětem i rodičům, aby se jim v naší obci líbilo a aby děti dělaly
rodičům radost. O pěkný program se zasloužily děti z mateřské školy. Pak následoval podpis
do pamětní knihy. Maminky dostaly květinu a děti hezký dárek.
Za Sbor pro občanské záležitosti přeji všem občanům Branek krásné vánoční svátky a dobré
vykročení do Nového roku na zdraví.
Dáša Bazalková

OKÉNKO DO HISTORIE BRANEK
Císař pán nad Brankami
Milí čtenáři,
věděli jste, že kraj kolem Branek byl v minulosti poctěn jednou významnou návštěvou? Vše se
událo docela rychle, v rámci několika podzimních dní roku 1897.
Dnes stojí v čele státu prezident, ale před rokem 1918, kdy vznikla Československá republika,
vládl Zemím Koruny české (Čechy, Morava,
Slezsko) král. Král pocházel z dynastie
Habsbursko-Lotrinské a krom mnoha jiných
titulů, byl zároveň Rakouským císařem. Mezi
roky 1848-1916 seděl na císařském trůně
František Josef I., kterého mimo dlouhé vlády
(byl nejdéle vládnoucím českým panovníkem =
panoval rovných 67 let!) proslavily zejména jeho
vousy a vojenské uniformy, do nichž se císař rád
oblékal.
František Josef I. žil velice skromně, vstával
brzy ráno a jedl střídmě. Po celý život měl blízko
k vojákům a vojenskému životu, což projevil i
v září roku 1897 – rozhodl se, že navštíví
vojenské manévry (cvičení), které se měly
počátkem září 1897 konat v oblasti mezi městy
Valašským Meziříčím, Bystřicí pod Hostýnem,
Hranicemi a Dřevohosticemi. Tak významnou
návštěvu kraj nepamatoval! Ihned vypukly
rychlé přípravy, které měly region na císařskou
návštěvu připravit.
Ve středu, 1. září 1897, dorazil císařský vlak
z Vídně do Bystřice pod Hostýnem, kde se vladař
i se svým doprovodem ubytoval na zámku barona
Laudona. Císařská návštěva byla vítána stovkami lidí a prostranství před bystřickým zámkem
praskalo ve švech – všichni chtěli Františka Josefa I. vidět na vlastní oči. Po přivítání se císař
vypravil na Svatý Hostýn, kde se, obklopen davy, pomodlil v místním poutním kostele.
Druhého dne se císař spolu se svým doprovodem vydal pozorovat vojenská cvičení. Aby
měl o situaci na cvičišti dobrý přehled, utábořil se přímo nad Brankami, v místě mezi kopečky
Píškovou a Petříkovcem. Pozorování cvičících armád bylo nanejvýš pohodlné – lidé z okolních
samot nosili císaři občerstvení a bezchybný byl i výhled do okolí; kopce nad Brankami tenkrát
ještě nebyly tak zarostlé, jako jsou dnes.
Na večer císař Branky opustil a vrátil se zpět do Bystřice pod Hostýnem. A protože byli
místní lidé na císařskou návštěvu pyšní, vztyčili roku 1898 na místě někdejší císařovy
pozorovatelny masivní pískovcový památník o rozměrech 60x50x70 cm. Aby budoucí lidé
nezapomněli, proč pomník na tak odlehlém místě stojí, byl do něj vytesán stručný německý
nápis „KAISER FRANZ-JOSEFS-HÖHE 1898“ (čili pahorek císaře Františka Josefa 1898).
Roku 2017 byla tato vzácná branecká památka renovována a i my tak dnes můžeme na císařskou
návštěvu Branek zavzpomínat!
Publikováno s laskavým svolením Pavla Lasztoviczy

Hiporehabilitace v Brankách
Říká se, že člověk na koni je na tom duševně a psychicky lépe než člověk na zemi. I to
je důvod, proč jsme se kromě klasického jezdectví začali v naší stáji věnovat i hiporehabilitaci.
Právě hiporehabilitace, tedy terapie pomocí koní, je způsob, kdy kůň není jen zábava, trávení
volného času nebo práce v lese, ale i pomocník v léčbě.
Protože nás hiporehabilitace dlouhodobě zajímá, založili jsme v letošním roce organizaci
Stáj Moravia Branky, ve které jako členské středisko České hiporehabilitační společnosti
(ČHS) nabízíme služby pro klienty s tělesným, mentálním nebo smyslovým znevýhodněním.
Naší hlavní cílovou skupinou jsou dětští klienti s neurovývojovými poruchami, nejčastěji
autismem. Zajímavou zkušeností pro nás byly ale i návštěvy speciální školy nebo azylového
domu pro matky s dětmi. Hiporehabilitace totiž zastřešuje i programy pro klienty znevýhodněné
sociálně, nejen zdravotně.
Abychom
se
stali
oficiálním
střediskem
ČHS,
museli jsme splnit
několik podmínek na
personální zázemí i
dovednosti
koní.
Příprava na celý
proces byla náročná
a zabrala nám velkou
část celé naší letošní
činnosti.
Dosáhli
jsme ale toho, že náš
tým se nyní skládá
z kvalifikovaného
instruktora
hiporehabilitace a tří certifikovaných asistentů. Skvělou přípravu letos v říjnu předvedla i naše
pětiletá kobylka slovenského teplokrevníka se zajímavým jménem Úderka a ponička Perlička,
která je miláčkem všech malých návštěvníků naší stáje. Obě splnily náročnou specializační
zkoušku, při které odborné komisařky kontrolovaly jejich předvedení v kroku a klusu, správné
chování u rampy, pomocí které klienti na koně nasedají a sesedají, a taky jejich správné reakce
na slovní povely a různé nepředvídatelné situace. Koně v hiporehabilitaci nemůžou překvapit
drobnosti jako padání postrojů nebo pomůcek ani větší rozrušení v podobě dopravních
prostředků, lidí nebo jiných zvířat. Úderka i Perlička splněním zkoušky získaly certifikát
s platností 5 let a na nějakou dobu tedy mají vystaráno.
S nástupem zimy mají i koně o něco volnější režim, už se ale těšíme na jaro, kdy budeme
pokračovat nejen v hiporehabilitaci, ale i našich dalších aktivitách, hlavně kroužcích a jiných
aktivitách pro děti.
Tým Stáje Moravia Branky

ZPRÁVY Z BRANECKÉ FARNOSTI
Milé sestry, milí bratři,
znovu jsme vstoupili do doby adventní. Je to doba ztišení, očekávání a přípravy na
nejkrásnější svátky v roce – svátky Vánoční – svátky narození a příchodu Ježíše Krista mezi
nás – lidi před dvěma tisíci lety. Vánoce bychom mohli oslavit i jako další svátek v pořadí, ale
něco by tomu chybělo. Adventní doba nás učí, že i čekání má svůj smysl a význam. Může nás
naučit trpělivosti, pokoře, vytrvalosti, ztišení…
V adventu každou středu v našem kostele v 6:45 začínají roráty – ranní mše ještě za tmy,
aby tím více vyniklo světlo. A co je tím světlem? Příchod Boha mezi nás – lidi. Pro věřící píšu:
Boha, pro nevěřící: Lásku – aby to dobře pochopili. Protože Bůh je Láska a bez Něho (bez ní)
nemá člověk proč žít.
I na těchto rorátních mších se můžeme více zamyslet a soustředit na to, co je podstatou
Vánoc a dobře se na ně připravit. Ať Bůh přijde mezi nás a najde v nás pěkně vyzdobené místo,
které mu v srdci právem patří.
Program mší sv. a zpovídání v naší farnosti na Vánoce 2021:
Sv. zpověď: ČT 23.12.
Police
16:30-17:00
ČT 23.12.
Branky
17:00-17:30
Mše svaté:
PÁ 24.12.
Půlnoční
20:30
SO 25.12.
1. Svátek vánoční
10:00
NE 26.12.
Neděle Svaté Rodiny
10:00
PÁ 31.12.
Silvestr
15:00 ! mše sv. v Policích
SO 01.01.
Nový rok
10:00
NE 02.01.
2. Neděle po Narození Páně 10:00
Od 22.11. 2021 vláda schválila nová opatření, bohoslužeb se nedotknou. Stále platí
rozestupy, desinfekce rukou a nošení respirátorů. Kontrola covid pasů nebo testů není pro mše
svaté povinná.
S politováním musím oznámit, že opatření se dotknou našeho plánovaného vánočního
koncertu Cimbálové muziky Polajka a Valašského souboru písní a tanců Bača, který měl být
27. prosince v Brankách. Koncert, na který jsme se moc těšili, musel být zrušen. Snad se ho
někdy ještě dočkáme.
I přesto Vám ze srdce přeju příjemné a požehnané prožití krásných svátků Vánočních,
hodně zdraví, spokojenosti a radosti i z malých věcí.
o. Jan
Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii COVID, ve společné modlitbě:
Modlitba pro čas epidemie
Kerry Weber
Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou
chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém
světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem
onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví.
Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi
a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj.
Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené
léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj a dávej jim svůj
pokoj.
Ježíši Kriste, uzdrav nás.

Mistrovství ČR v trucktrialu
I letošní termínová listina domácího šampionátu v trucktrialu byla poznamenána
protikovidovými opatřeními, a tak se první závod uskutečnil až 9. srpna v Kunštátě. Tohoto
motoristického podniku se zkušený branecký reprezentant Bronislav Ševčík tradičně zúčastnil
v kategorii S3 s vozem Praga V3S a dvěma navigátory Antonínem Dohnalem a Romanem
Fojtíkem. Druhý jmenovaný s Broňou absolvoval i zbývající tři závody v Černuci u Velvar,
Milovicích a Jihlavě. Místo na „bedně“ obsadili branečtí borci až 2. října v Jihlavě, kde skončili
třetí, v Kunštátě a Černuci si vyjeli bramborovou medaili a v Milovicích brali 7. místo. Mezi
deseti registrovanými posádkami skončili celkově na krásném třetím místě.
Blahopřejeme a do nové sezóny hodně zdraví a úspěchů.
František Svoboda

Platby poplatků v roce 2022
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet
č. 4622851/0100, poplatky převodem plaťte po 31.12. 2021
Komunální odpad: 500,-Kč na osobu, var. symbol 13450 a číslo popisné, splatnost do 31.5. 2022
Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 22
Stočné: 650,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné, splatnost do 31.3. 2022
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