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Slovo starosty
Vážení občané,
letošní příchod jara jsem očekával s nadějí na postupné odeznění koronavirových opatření
a vlastně i s nadějí na trvalý návrat do života, jaký jsme dříve znali. Avšak náš bývalý přítel „na
věčné časy a nikdy jinak“ svojí vojenskou agresí proti Ukrajině veškeré pozitivní očekávání
rozmetal na kusy. Barbarské ničení ukrajinské infrastruktury a cílené útoky na civilní cíle jsme
dosud znali jen z černobílých filmů o 2. světové válce. Nyní taková válka probíhá několik hodin
cesty autem od našich domovů a příliv uprchlíků nám dává jasně na vědomí, že to všechno není
jen v televizi. V tuto chvíli vůbec není jisté, jak se bude konflikt vyvíjet a jaký bude jeho dopad
na naše životy. Asi tušíme, že to v nebližších měsících nebo letech nebude jednoduché, ani pro
nás, ani pro lidi postižené válkou, ale třeba si více uvědomíme, co je v životě opravdu důležité.
I přes výše uvedené události je třeba pokračovat v práci, v minulém měsíci se nám podařilo
zkompletovat všechny podklady k žádosti o dotaci na výstavbu cyklostezky podél kolejí
směrem do Polic a žádost podat na Státní fond dopravní infrastruktury. Snažíme se udržet
přidělené dotační prostředky na hasičské auto, bohužel zpožděné dodávky autodílů nás nutí
opravovat smlouvy a opětovně žádat poskytovatele peněz o prodloužení termínů a trpělivost.
Na začátku roku jsme vyhlašovali výběrové řízení na zhotovitele parkoviště za školou, zakázku
získala firma Efios s.r.o. z Valašského Meziříčí. Realizace je naplánována na prázdninové
období. V nejbližší době začnou probíhat stavební práce na místní komunikaci k hřišti, kde se
nám podařilo dohodnout s vodárenskou společností, že se na financování prodloužení
vodovodu bude z větší části podílet, za což VaKu Vsetín velice děkuji.
Obec projekčně připravuje realizaci přechodu pro chodce na silnici II/150 pod restaurací
U Staňků, dále instalaci fotovoltaických panelů na střeše ČOV a nové vodní plochy na louce
mezi kolejemi a potokem pod hřbitovem. Realizace fotovoltaiky a vodních ploch by se
realizovala jen za podmínky získání dotací. V prvních měsících letošního roku se nám podařilo
opravit přízemí obecní budovy čp. 18, za což patří dík panu Pavlu Gardianovi. Jakmile získáme
povolení dopravního inspektorátu ke vstupu na komunikaci, opravíme z části i vlastními silami
fasádu na obecní budově čp. 17.
Obec v letošním roce připravuje na 17. a 18. června dvakrát odložené oslavy 750. výročí
založení Branek. Mohu prozradit, že v pátek večer proběhne v letním amfiteátru koncert
vizovické skupiny Fleret, v sobotu dopoledne slavnostní mše, budou otevřeny obecní budovy a
v odpoledním programu v amfiteátru si na své přijdou vyznavači dechovky, cimbálovky i
rockové hudby. Zároveň bude v parku probíhat zábavný program pro děti a dospělé. Samotným
oslavám budou předcházet i další akce, které s nimi budou souviset – pokračování besedy
historika Pavla Lasztoviczy o historii braneckého panství a prohlídka zámku s odborným
výkladem, obojí v neděli 12. června. V tento den bychom rádi uskutečnili společné focení
braneckých občanů na zámeckém nádvoří. Doufám, že nám bude přát počasí a podaří se nám
udělat největší skupinovou fotografii brančanů v historii.
Dodal bych i malé postesknutí, není to tak dávno, co se opravovala okna v přízemí zámku,
bohužel už jsou nějaká rozbitá a bude je nutné nechat zasklít znovu. Vysvětlete, prosím, svým
dětem, že se to nedělá, i když v zámku zrovna nikdo nebydlí.
Na dveře klepou nejdůležitější křesťanské svátky roku, přeji Vám do nich mír, lásku a
krásné prožití jara.
František Svoboda

USNESENÍ
19. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 23.3.2022
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace za zasedání RO.
2. Informaci starosty k setkání občanů 14.5. na Piškové
3. Dopis paní Jany Janěkové z Polic k provozu na motokrosové trati
4. Žádost p. Ševčíka k dokončení terénních úprav po zemních pracích podél cesty ke hřišti

II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Mgr. Ladislava Jašíčková, Milena Včelaříková
2. Program ZO.
3. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst. 2 písm. b) účetní závěrku obce Branky sestavenou
k rozvahovému dni 31.12. 2021
4. Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle předloženého návrhu.
5. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Branky č. 2/2022 mezi Obcí
Branky jako poskytovatelem dotace v celkové výši 100 000,-Kč a TJ Sokol Branky, z.s. jako
příjemcem dotace
6. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce Branky č. 3/2022 mezi Obcí
Branky jako poskytovatelem dotace v celkové výši 100 000,-Kč a Spolkem pro obnovu zámeckého
parku jako příjemcem dotace
7. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2021 bez výhrad
8. Starostu obce Mgr. Františka Svobodu jako delegáta na Valnou hromadu VaK Vsetín a.s. a jako
náhradníka místostarostu p. Antona Pastorka
9. Směnu části obecního pozemku p.č. 1184/2 o výměře 10m2 za část pozemku p.č. 1030 o téže výměře
v ceně 50,-Kč/m2
10. Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu na parcele
1124/16 v k.ú. Branky
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 9.4. pořádají branečtí hasiči sběr železného šrotu.
V sobotu 23. dubna proběhne sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Kontejnery budou přistavovány takto:
Statek:
Dráhy:

8:00 – 8:45
10:00 – 10:45

Hrobiska:
Náves:

9:00 – 9:45
11:00 – 11:45

Setkání občanů na Piškové
sobota 14.5.
pořádají obce Branky, Jarcová, Oznice, Poličná
dechovka, bohaté občerstvení

Základní škola
Jarní voňavé učení

Jaro už zaťukalo na vrátka a nás všechny to táhne do přírody, ven do lesů, luk i strání.
První teplé paprsky otevírají zem a na povrch se derou sněženky, krokusy, bledule, sasanky i
petrklíče, v korunách stromů zpívají první ptáci. Myslím, že není člověka na tomto světě, který
by nemiloval jaro s probouzející se přírodou.

Ale my se musíme vrátit k lednu, abychom si připomněli aktivity, které se nám podařilo
uspořádat. Měsíc leden byl pro nás složitým měsícem, ve kterém probíhalo testování žáků.
Přesto jsme si s dětmi našli chvíli na Snídani s knihou a koblihou, navštívili jsme knihovnu ve
Valašském Meziříčí, kde byli pasováni žáci 1. ročníku na rytíře čtenářského řádu a vyhlášeni
vítězové literární soutěže „O poklad strýca Juráša“, ve které jsme získali čtyři vítězná místa.
V kategorii 1. až 3. tříd získal 1. místo Šimon Sázavský (próza) a dvě druhá místa: Tadeáš Zajíc
(próza) a Anežka Sedláčková (komiks). V kategorii próza 4. a 5. třídy zabodovala Maruška
Glížová a získala 2. místo. Uspořádali jsme soutěž ve skoku přes švihadlo a zjistili jsme, že nás
to opravdu baví. Proto skáčeme každou přestávku, abychom si zlepšili tělesnou zdatnost.
Pro velký zájem uspořádáme ještě jednu soutěž!
Únor jsme zahájili prázdninami a srdíčkovým dnem. Děti psaly valentýnky a soutěžily.
Masopustní veselí propuklo v hodinách výtvarné výchovy, kde jsme vyrobili karnevalové

masky, abychom je použili při karnevalu ve školní družině. Třikrát nás navštívil také lektor
prevence rizikového chování s programem Moje škola.
Podařilo se nám zakoupit interaktivní tabuli „Optoma“, která bude sloužit nejen k výuce
nového učiva, ale také k procvičování a upevňování již naučeného.
Měsíc březen jsme přivítali jarní výzdobou školy. Připomněli jsme si MDŽ a maminkám
jsme vyrobili 3D přání. Dvakrát jsme se ve škole setkali s předškoláky, kteří si vyzkoušeli, jaké
to je být prvňáčkem. Poznávali zvířata, ovoce, barvy, písmenka, počítali, malovali, lepili i
vyráběli. Všechny naše předškoláky zveme na ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU, který se uskuteční
6. dubna v budově ZŠ, od 13.00 hod. do 17.00 hod. Těšíme se na Vás!

24. března začínáme s plaváním na bazénu ve Valašském Meziříčí. Základní plaveckou
výuku absolvuje 14 žáků, předplavecký výcvik v mateřské škole 22 dětí. Těšíme se, že si děti
ve vodě odpočinou a uvolní se z „covidových“ a válečných hrůz, které nás v poslední době
obklopují. V březnu se uskutečnila také soutěž ve šplhu. Vítězové budou vyhlášeni a odměněni
ke konci měsíce.
Před námi je 750. výročí obce, kterého se jako škola zúčastníme. Jednou z prvních
„vlaštovek“ je výstava prací žáků v chodbě obecního úřadu s názvem „Čtyři roční období
v Brankách“.
Veškeré naše „nejen“ školní aktivity můžete sledovat na webových stránkách
www.zsbranky.cz v aktualitách nebo ve fotogalerii ZŠ i MŠ.
Krásné a klidné jarní dny Vám za učitelský sbor
přeje Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Po Novém roce jsme se všichni ve školce setkali plní dojmů a zážitků z Vánoc. Děti si ve
školce ukazovaly, co pěkného jim Ježíšek nadělil. Ve čtvrtek 6. 1. 2022 se děti přestrojily za
Tři krále a vydaly se koledovat a hlavně popřát vše dobré do nového roku lidem v Kartonážce,
paní Žůrkové, Jednotě, zaměstnancům Obecního úřadu, dětem a paním učitelkám do ZŠ a
paním kuchařkám. Zpívaly známou koledu My tři králové a předávaly malé přání.
V pátek 14. 1. proběhla v naší školce „Malá zimní olympiáda“. Děti soutěžily v biatlonu,
běhu na lyžích, jízdě v bobu a hokeji. Sportovní dopoledne si moc užily a za svůj sportovní
výkon byly oceněny. Letos jsme s dětmi oslavily svátek sv. Valentýna. Tento den jsme nazvali
„Den plný lásky“ a již od ranního příchodu do školky měly děti nabitý program. Vyráběly
valentýnská přání pro své rodiče, skládaly srdíčka, kolíčkovaly, třídily pomponky dle barev a
zdolávaly dráhu lásky v páru. Tento den se dětem líbil a určitě si ho v dalším roce zopakujeme.

21. 2. za námi do školky přijelo Divadélko Leonka s pohádkou „Dva sněhuláci“. Paní
herečky umí děti krásně zapojit do příběhu a děti s nimi úžasně spolupracují.
V pátek 25. 2. jsme si s dětmi užili Karnevalu. Již od začátku týdne děti připravovaly
výzdobu – skládaly krepové papíry, řetězy z papíru a kreslily masky. Jak už to na správném
karnevalu bývá, děti si zatancovaly, plnily soutěžní úkoly a na závěr byly všechny oceněny
malým dárečkem.
S měsícem březnem už k nám do školky pomalu přichází jaro. Společně s dětmi oslavíme
první jarní den, povídáme si o knihách a poznáváme první jarní kytičky. Naši předškoláci
navštěvují paní ředitelku v základní škole, která má pro ně připravený program s názvem Hurá
do školy. Děti si vyzkouší, jak probíhá vyučovací hodina jednotlivých předmětů. Od 24. 3. do
2. 6. 2022 se děti ze třídy Soviček zúčastní Předplaveckého výcviku ve Valašském Meziříčí.
K jaru také bezesporu patří Velikonoce. Na tyto svátky jara se děti moc těší. Společně
budeme připravovat velikonoční výzdobu, malovat a zdobit vajíčka, péct velikonočního

beránka. Každý rok v dubnu slavíme Den Země. Svým správným přístupem k přírodě dáváme
Zemi dárky. Zapojíme se také do projektu „Ukliďme Česko“ a 1. 4. uklidíme zámecký park.
Na konci dubna nezapomeneme ani na starou tradici „Slet čarodějnic“ a pokud nám bude počasí
přát, tak malé čaroděje i čarodějky můžete vidět na dopolední vycházce.
Ráda bych pozvala rodiče na Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023. Zápis proběhne ve
středu 4. 5. 2022 od 15:00 do 18:00. Žádost o přijetí do MŠ Branky si vyzvedávejte od 11. 4.
do 22.4. 2022 od 6:15 do 16:00 ve třídě Soviček. Zároveň zde bude domluven i konkrétní čas,
kdy se k zápisu s dítětem dostavíte. Kritéria k přijetí do MŠ budou vyvěšeny na vývěsce
u Jednoty a webových stránkách školy. Budeme se těšit na nové dětičky do naší školičky😊.
Na závěr Vám za celý kolektiv MŠ chci popřát hodně jarního sluníčka, radostné nálady a Veselé
Velikonoce
za kolektiv školky Nikol Marešová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Je tady jaro a počasí nás čím dál více láká ven do přírody.
Spolek se v současné době věnuje realizaci projektu „Altán v zámeckém
parku – nové místo k setkávání“. Věříme, že nový dřevěný altánek u rybníka
se stane příjemným místem pro relaxaci, menší akce i sousedská potkávání občanů z Branek a
okolí. Již na jaře zde plánujeme pro děti „Setkání s rybářem“. Chtěli bychom poděkovat
obecním zaměstnancům za pomoc s terénními úpravami před stavbou. (Podpořeno
z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve spolupráci s Nadací Via.“)
V současné době spolek také pořádá pro děti z mateřských a základních škol (ve věku od
2 do 15 let) výtvarnou soutěž, kdy úkolem účastníků je zjistit a nakreslit/namalovat ptáčka,
kterého ornitologové zvolili „Ptákem roku 2022“. Práce je možné odevzdat v ZŠ a MŠ Branky
nebo na adrese Branky 295 do 10. května 2022. Vítězové obdrží diplomy a hezké věcné ceny!
V měsíci únoru jsme podali žádost Zlínskému kraji o dotaci na nový projekt
„KNIHOBUDKA PANA DUDKA“ v rámci výzvy Podpora ekologických aktivit v kraji.
Uvidíme, jak to dopadne.
Také bychom Vás chtěli pozvat na tradiční úklidovou akci „Ukliďme Česko“, která
proběhne 7. dubna 2022 od 15 hodin. Tentokrát se vydáme uklízet přímo zámek a jeho okolí.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku přeji všem příjemné prožití jara.
Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu zámeckého parku)

TJ Sokol Branky
Vážení sportovci, fandové a spřízněné duše, které nás podporují.
Když jsme před rokem řešili pandemii koronaviru a brzký návrat
k normálnímu životu, došlo ke konci února k daleko horšímu, a to je
válka na Ukrajině. Táto událost má a bude mít nepříjemné důsledky
v celé společnosti a týká se i sportu. Proč o tom píši - zvýšené ceny energií a pohonných
hmot prodraží i nám údržbu hřiště, sečení, odběr vody. Každý by si měl uvědomit velké
finanční navýšeni při provozu a chodu celého fotbalu a tak i k tomu přistupovat.
Nicméně i přes tyto problémy jsme v roce 2021 obdrželi finanční podporu
z obecního rozpočtu, dále dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy v rámci programu Můj klub 2021 na podporu našich
malých fotbalistů a také dotace z rozpočtu Zlínského kraje v obcích do 2000 obyvatel
na podporu fotbalové mládeže. Z těchto dotací jsme dokončili úpravy odvodnění,
zakoupily se pomůcky na fotbal – dresy, fotbalové míče, občerstvení, drobné opravy a
mzdové náklady trenérům. Letošní rok jsme také podali žádosti na Národní sportovní
agenturu, Zlínský kraj a v neposlední řadě jsme podali žádost na naši obec. Je otázkou,
jak se situace vyvine a jak tyto prostředky využijeme.
Koncem března a v dubnu dojde k prodloužení vodovodního řádu od p. Kristka
směrem k hřišti, tak apeluji na všechny hráče, trenéry, diváky a prosíme o trpělivost při
realizaci, je to v zájmu všech, kdy bude konečně pitná voda i v kabinách SOKOLU.
Chci všem fotbalistům, trenérům, a v neposlední řadě rodičům poděkovat za
hojnou účast na brigádách v obecních lesích, kdy i tímto si polepšíme finančně do naší
pokladny.
Soutěž ve třetí třídě začínáme 17. dubna s Loučkou, pak hrajeme 1. května
s Kladeruby. Dále budou dva první týmy hrát ze všech třech skupin systémem mezi
sebou o postup do okresního přeboru. Ostatní týmy si to rozdají o umístění ve skupinách,
bude upřesněno po skončení v jednotlivých skupinách.
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 A POROZUMĚNÍ V TÉTO NELEHKÉ DOBĚ.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek
Výzva: Pokud byste našli v domácím archívu jakoukoli fotografii braneckého hřbitova
s dřívějším nápisem „ČÍSLO POSLEDNÍ“ nebo fotografii bývalé hrobky rodu
Pillersdorfů, nechejte ji, prosím, na obecním úřadě okopírovat. Děkuji.
František Svoboda

Fotbalová mládež TJ SOKOL BRANKY
Jarní fotbalová sezóna se blíží mílovými kroky a my jsme na ni připraveni.
Mladší přípravka v zimním období navštěvovala tělocvičnu v místní ZŠ. Přivítali jsme
nové zájemce o náš sport, kteří se seznamují s dovednostmi a ostatní se zdokonalují, tak
uvidíme jak jim půjde druhá část sezóny.
Starší přípravka trénovala celou zimu 2x týdně v tělocvičně ZŠ Loučka. Paní ředitelka nám
vyšla vstříc a za to ji děkujeme. Absolvovali jsme turnaj v Zašové, kde jsme vyhráli Evropskou
Ligu a celkově skončili na 5. místě. Okresní fotbalový svaz nás jako vicemistry naší tabulky
pozval na turnaj o Zimního krále okresu. Ve velké konkurenci jsme skončili opět pátí, kdy jsme
podlehli pouze vítězi ze Vsetína a smolně prohráli s Hrachovcem. Zato jsme si poradili
s Prostřední Bečvou, Valašskou Polankou a Lačnovem. Navštěvujeme i nedělní turnaje tří
mužstev v Kelči, kde nejde vůbec o výsledek, ale o to, aby kluci měli co největší herní praxi.
Mladší žáci se připravují na umělce v Policích a za dobrého počasí na našem hřišti.
Odehráli smíšený zápas se starší přípravkou, který nám ukázal na čem pracovat a co se nám
daří. Po sezóně tyto kluky čekají největší změny, musí přestoupit do kategorie starších žáků.
Zde se hraje už na celé hřiště, velké brány, delší čas a v 11 hráčích.
Nejbližší utkání jsou : mladší žáci 10.4. 13:00 Branky – Podlesí
starší přípravka 14.4. 17:00 Liptál – Branky
Další informace o utkáních najdete na nástěnce u autobusové zastávky, na hřišti a
Facebookovém profilu TJ Sokol Branky.
Naše fotbalová mládež za podpory rodičů absolvovala také pálení klestí v obecním lese.
Těšíme se na Vás a na vaši podporu.
David Hadaš

SDH Branky
V zimním období jsme především bilancovali a čerpali síly na
nadcházející sezónu.
V pátek 14. ledna se konala výroční valná hromada. Zhodnotili jsme, co
vše se nám za uplynulý rok povedlo i co jsme nestihli a byl schválen plán
na rok letošní. I nadále budeme pokračovat v rozvoji naší činnosti tj. aktivity
v obci, účast na hasičských soutěžích a oslavách. Tímto bychom chtěli
zapůsobit zejména na „mladé“ obyvatele naší obce, aby vstoupili do našich řad a rozšířili tak
členskou základnu sboru.
Co se týká nového dopravního automobilu, opět došlo k odsunutí termínu dodání z konce
března na přelom července a srpna letošního roku.
V průběhu února byl ve zbrojnici instalován plynový kotel a radiátory, takže nyní lze vytápět
nejen místnost klubovny ale i garáž a šatnu se zásahovými obleky.
Nejbližší akcí bude sběr železného šrotu a vysloužilých elektrospotřebičů, a to v sobotu
9. dubna 2022.
Plánovanou tradiční akcí bude 28. května kácení Máje v areálu letního kina. Doprovodný
program, scénka při kácení Máje a občerstvení v dostatečném množství jsou samozřejmostí.
Večer potom pokračování taneční zábavou až do rána.
Největší připravovanou akcí budou odsunuté oslavy 750. výročí první písemné zmínky o obci
Branky. Celo-víkendové oslavy jsou naplánovány na 17. - 18. 6. 2022.
V neposlední řadě upozorňujeme občany na rizika spojená se spalováním porostů a jiného
bioodpadu při jarním úklidu, jelikož panuje dlouhodobé sucho a případy, kdy se tato činnost
vymkla kontrole se povážlivě množí.
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům hezké prožití jarních dnů – nejkrásnějšího
období v roce a také blížících se Velikonočních svátků.

Kultura
Ve dnech 18. – 20. března se ve Valašském Meziříčí konal 42. ročník Festivalu malých
jevištních forem. Divadlo Drgan účinkovalo mezi 12 skupinami a jeho herečka – Věra Dufková
získala hlavní cenu za nejlepší herecký výkon. Věra si zde zahrála Zlou Inger – představení,
které při premiéře v prosinci 2019 zamáčklo slzu velké části publika. Většina z Vás zná paní
Dufkovou z mnoha vystoupení Braneckého ochotnického souboru, ale Zlou Inger, hru plnou
emocí ztvárňuje Věra sama. V případě Divadla Drgan se dá říci, že jsme oba měli štěstí, když
jsme na sebe narazili a započali uměleckou spolupráci. A přiznávám se, že už se rýsují i nápady
do budoucna. Ale zpět ke Zlé Inger – tento text po několika letech čekání našel nejlepší možnou
herečku. Věra se nebála chopit herecké výzvy, která, jak jsme oba věděli, byla na hony vzdálená
typickým rolím, hraným ve skupině dobrovolných divadelníků.
A tak jsme v 11 zkouškách –
od září do prosince 2019, s vyžitím pohostinnosti restaurace
U Staňků, každou neděli lepili
nové kusy monologu. Práce
s Věrou je pro režiséra luxus. Je
velmi otevřená návrhům, ale
vyžaduje i vedení a pochopení
jednotlivých
manipulací
či
pohybů. Věra má velké srdce pro
hru a herecké výkony ji neustále
baví, díky čemuž je na jevišti
autentická – ať už v komedii nebo
dramatu. Toto mělo jistě svůj podíl
na úvahách poroty festivalu
o výběru postavy, která byla
nejlépe zahraná. Bylo to páté
představení, a když jsem seděl na
zkouškách a pozoroval Věru, věděl
jsem, že každé vystoupení je jiné a
o to lepší. Faktem je, že každá naše
zkouška před představením nesla
další nápad na úpravu, vylepšení
tohoto příběhu. A v tom je asi síla
Věřina hereckého projevu v této
inscenaci – pokaždé se pootevřou
dvířka improvizace mísící se
s naučeným textem a překvapivě
lidským
přístupem.
Ostatně
přesvědčit se o tom budete moct
sami, protože Inger se stále
naštvaná vrací do Branek. Věra, nesená svým úspěchem, si chce znovu zahrát Inger, a tak vás
zveme 9. dubna 2022 na setkání s dívkou, která šlapala po chlebu …
Tadeusz Misiaszek
Kulturní pozvánky:
10.4. Velikonoční jarmark - čp.18
29.4. Pálení čarodějnic - park

Nestárnoucí Charalambos Bursas opět s rekordem!

Mnohonásobný držitel celé řady světových
rekordů v žonglování s míčem po čase opět
předvedl své umění domácím fanouškům v sále
restaurace U Staňků. V sobotu 26. března se
rozhodl pokořit svůj vlastní rekord v žonglování na
čas s různými míči. Po tvrdém několikaměsíčním
tréninku se mu podařilo rekord vylepšit o osm
minut na výsledné dvě hodiny a 37 minut čistého
času žonglování. Přestože našemu rekordmanovi
táhne na sedmdesát, udržuje se v neskutečné formě
a o to jsou jeho výkony cennější a zároveň
inspirativnější. Věřím, že Karel ještě nepověsí ani
tenisky ani míče na hřebík a ještě se od něj
nějakých rekordů dočkáme. Hodně zdaru!
Za redakci Zpravodaje
František Svoboda

Foto: Tadeusz Misiaszek

Myslivecký spolek Branky – Poličná
Podzimní lovecká sezóna a všechny naplánované společné hony na drobnou zvěř proběhly
díky rozvolněným epidemiologickým opatřením bez omezení a splnily očekávané výsledky
odlovu. V měsíci listopadu jsme stihli vysadit 74 ks ovocných stromů v lokalitě závodiště a
podél cesty na Vystrkov. Všechny jsme oplotili, vyvázali a obsypali dřevěnou štěpkou.
Doufáme, že se na jaře všechny zazelenají a plně uchytí.
Poté nastalo období zimního přikrmování, kdy naši členové mysliveckého spolku stále ještě
předkládají do svých krmných zařízení dostatek potravy (seno, letninu, kaštany a žaludy, oves),
aby zvěř v tomto období nestrádala. Letošní zimní období s malou sněhovou pokrývkou nebylo
pro zvěř tak náročné, jak v některých předchozích letech, a zvěř měla dostatek přirozené
potravy. Chtěl bych také poděkovat místním spoluobčanům, kteří se pravidelně k našim
krmných zařízení vydávali a s přikrmováním pomáhali.
V měsíci únoru jsme provedli pravidelné, společné sčítání zvěře, kdy jsme v rojnici prošli
celou naši honitbu od obce Poličná až do Branek a spočítali jsme aktuální stavy naši zvěře.
Z těchto výsledků, které jsou stabilní a optimální, vzejde plán chovu a lovu pro letošní rok.

Výroční členskou schůzi, jsme z důvodu epidemiologických opatření, přesunuli až na měsíc
duben, kde proběhne vyhodnocení naší činnosti za předešlý rok.
K mezinárodnímu Dni Země uskutečníme již tradiční společnou brigádu s úklidem krajnic a
příkop cest, které procházejí územím naší honitby v katastru Branek a Poličné. Na této akci
pravidelně sesbíráme velkoobjemový kontejner odpadu a přispějeme k ekologii a čistotě našeho
prostředí.
V tomto období proběhne i jarní údržba, oprava stávajících mysliveckých zařízení a výstavba
několika nových posedů.
Slunce začíná pěkně hřát, příroda se probouzí, krásné a pohodové prožití jarních měsíců přeje

Papež Michal – myslivecký hospodář

ZPRÁVY Z BRANECKÉ FARNOSTI
Milé sestry a bratři,
Popeleční středou jsme vstoupili do postního období, kdy se připravujeme na největší
svátky pro křesťany – svátky Zmrtvýchvstání Ježíše - Velikonoce. Napadlo Vás proč právě
Popeleční středou?
„popeleční“- popel (znamení rozkladu a pomíjivosti) symbolizuje, co se jednou se mnou
(s mým tělem) stane.
„středa“ – od této středy do Velikonoc je přesně 40 dní – doba, kdy se Ježíš postil.
V tyto dny se proto postíme i my křesťané (ale mimo neděl, protože každou neděli slavíme
Ježíšovo vítězství nad smrtí – zmrtvýchvstání, vzkříšení (rusky se neděle řekne „voskresenye“).
Ježíš se postil, tedy i já se mám postit. Každý pátek nejíme maso, protože v tento den Ježíš
zemřel a celou postní dobu si něco odříkáme, abychom Ježíši udělali radost, posilovali svou
vůli a osvobozovali se od zotročení běžného života (mobil, počítač, internet, káva, alkohol nebo
cigarety…)
Jak se nejlépe připravit na svátky Velikonoc? Kromě půstu taky rozjímáním o Ježíšově křížové
cestě ale hlavně zpovědí, která je nejdůležitější z celého roku. Zpovídání bude ve čtvrtek
7.dubna v 17:00 v kostele. Tolik k Velikonocům.
Z dalších akcí Vás zveme v neděli 12.června v 17:00 do kostela na již druhou
besedu, tentokrát na téma "Branecký zámek a jeho obyvatelé". Přednášet bude náš
známý student UP v Olomouci - Bc. Pavel Lasztovicza, kterého mnozí znáte například
z přednášek v zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí. Seznámí nás s historií braneckého
zámku, doplní prezentací fotografií, výňatků z archivů a navíc-před besedou bude umožněna
prohlídka zámku s komentovanou prohlídkou našeho přednášejícího.
O týden později, 17.června, při oslavách 750 let Obce Branky, se můžeme potkat na slavnostní
mši s prosbou o ochranu od svatého Floriána pro všechny hasiče a rodáky Branek. Na této mši
pro vás chystáme malé překvapení a po skončení bude průvod k památníku padlých. Jste
srdečně zváni.
V souvislosti s těžkou situací na Ukrajině jsme se rozhodli, že kostel v Brankách bude přes den
otevřený, bude tam volné klekátko a můžete se kdykoli zastavit, zamyslet se, pomodlit, nabrat
sílu, oporu a povzbuzení nebo jen tak v tichu pobýt a upokojit se… Budu rád, když to využijí i
nevěřící a neznabozi.
Na závěr Vás vyzýváme ke společné modlitbě za Ukrajinu:
Modlitba za Ukrajinu
Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s
důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na
Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné
dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi
je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a
dokážeme si navzájem odpouštět.

Chceme touto formou apelovat na své spoluobčany.
Žádáme Vás, abyste svá vozidla parkovali na svých pozemcích a uvolnili tak
veřejná prostranství. Umožníte tak volný průjezd komunikací a s tím spojenou
bezpečnost a přehlednost. Mějte na paměti, že zde mimo osobní, či auto
technických služeb musí projet i vůz hasičského sboru či jiné záchranné služby a
to už pak může jít i o život.
Děkujeme!

Branečtí občané

Připomínáme platby poplatků v roce 2022
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet
č. 4622851/0100,
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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