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Slovo starosty
Vážení občané,
před námi je doba zasloužených dovolených a očekávaných letních prázdnin. Na začátek
svého příspěvku se nemohu neohlédnout za nedávno ukončenými oslavami 750. výročí první
písemné zmínky o naší obci. Kvůli koronaviru se dvakrát odložená akce uskutečnila během
třetího červnového víkendu. Intenzivní přípravy probíhaly už od časného jara, chystaly se
upomínkové předměty, probíhala jednání se sponzory, účinkujícími, dokončovaly se úpravy
v letním amfiteátru, zvali se hosté, chystala se celková organizace. Vzhledem k tomu, že s akcí
takového rozsahu nemáme nikdo příliš zkušeností, byla vítaná každá rada a pomoc, která
směřovala ke zdárné realizaci. Jsem rád, že se členové našich spolků od začátku aktivně
podíleli na přípravách. Díky pracovnímu úsilí a nápaditosti Spolku pro obnovu zámeckého
parku ožil a zavoněl kávou hlavní vstup do zámku, myslivci vyzdobili zimní zahradu výstavou
loveckých trofejí a nechybělo dobré občerstvení v podobě zvěřinového guláše. Hlavní tíhu
zajištění občerstvení nesli v letním amfiteátru členové Sokola a SDH, vzhledem k tomu, že jak
jídlo tak pití nechybělo, patří poděkování i jim.
Můj dík směřuje i k panu faráři Rimbalovi za jeho originální Mši Svatou, kterou se mu
podařilo uvolnit atmosféru nejenom v kostele. Veliké poděkování patří zaměstnancům školní
kuchyně za přípravu jídla a obsluhu. Velké úsilí věnovali do příprav pedagogičtí zaměstnanci,
kdo navštívil během sobotního dopoledne školu nebo školku, ví, o čem píšu. I jim patří veliký
dík stejně jako všem obecním zaměstnancům, pro které to také byl mimořádně perný týden a
víkend.
Potěšila mě návštěva hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše, senátora Jiřího Čunka,
starosty partnerské obce Oravský Podzámok, kolegů starostů z okolních obcí a dalších hostů.
Kulturní program jsme se snažili skloubit tak, aby si v něm každý našel svoje a mohli se
v něm prezentovat žáci základní školy a děti z mateřské školy. Divácky nejvděčnější byl páteční
koncert vizovického Fleretu, který dokázal zaplnit letní amfiteátr a přitáhnout i posluchače
z okolních obcí. Sobotní program byl ovlivněn odřeknutím jedné z účinkujících kapel, za kterou
už se nepodařilo sehnat dramaturgicky rovnocennou náhradu.
Světlo světa spatřila kniha o Brankách mapující život a historii obce. Během jejího vzniku
se podařilo panu Baletkovi vyhledat řadu nových informací a především unikátních fotografií,
všem kteří přispěli do jejího obsahu upřímně děkuji. Věřím, že pro Vás bude kniha trvalou
hodnotou a její obsah zdrojem zajímavých informací. Kniha je nyní k zakoupení na Obecním
úřadě, tímto Vás také zvu na besedu s jejím autorem panem Tomášem Baletkou, která se koná
v neděli 17. července od 17 hodin v budově bývalého kina (čp. 18).
Během jarních měsíců se nám podařilo společně se společností VaK Vsetín dokončit
protažení vodovodního řadu k fotbalovému hřišti. Opravu komunikace by bylo lépe realizovat
v příštím roce, až se dokončí chybějící přípojky a zhutní se terén. Opravu venkovní fasády a
nové odvlhčení už má za sebou i obecní budova čp. 17.
Děkuji trenérům fotbalové mládeže za čas a energii, který věnují mladým fotbalistům,
blahopřeji k výbornému výsledku, který zúročil výše uvedené.
Vzhledem k tomu, že na konci září se konají volby do obecních zastupitelstev, bych Vás
chtěl požádat, abyste k těmto volbám přišli, protože právě v těchto volbách můžete nejvíce
ovlivnit, jakým směrem se bude Obec dál rozvíjet.
Hezkou dovolenou a správné prázdniny přeje všem
František Svoboda
starosta obce Branky

USNESENÍ
20. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 22.6.2022
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace za zasedání RO.
2. Plnění rozpočtu za období 1 – 5/2022.
3. Informace k územní studii Branky – lokalita VS3 Šafranice.
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.
2.
3.
4.
5.

Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková
Program ZO doplněný o bod: 16a) Informace k územní studii Branky – lokalita VS3 Šafranice.
Zrušení peněžního fondu na opravy bytového fondu – „Fondu rozvoje bydlení Obce Branky“.
Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu.
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na pořízení dopravního automobilu
pro SDH.
6. Smlouvu o poskytnutí dotace ze Zlínského kraje na realizaci akce „Kulturní léto v obci Branky“.
7. Rozšíření Programu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje na lokalitu Dolní dvůr.
8. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemku p.č. 1179/1 v k.ú. Branky
s ČEZ Distribucí, a.s.
9. Směnu části obecního pozemku p.č. 1060/1 v k.ú. Branky (78 m2) za soukromý pozemek p.č.
1171/19 v k.ú. Branky (129 m2) za cenu 250 Kč/m2. Směna je bezúplatná.
10. 15 členů Zastupitelstva obce Branky na období 2022-2026.
11. Prodloužení nájemní smlouvy na motokrosovou trať o 5 let s výpovědní lhůtou 1 rok.
12. Obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod kanalizací sloužící veřejné potřebě a čištění
odpadních vod.
13. Reklamační řád obce Branky jako provozovatele kanalizace.

Slavnostní otevření nového altánu v zámeckém parku společně se Spolkem pro obnovu zámeckého parku

Základní škola
Letní radovánky jsou tady!
Nejoblíbenější část školního roku je tady. Letní prázdniny se sluníčkovým počasím,
voda, dlouhé letní večery, odpočinek po vysvědčení, to vše si naši žáci, rodiče, ale hlavně také
zaměstnanci zaslouží. Letošní rok již nebyl tolik nabytý hygienickými opatřeními, a tak se nám
trochu ulevilo. Konečně jsme mohli uspořádat aktivity, které už našim rodičům chyběly.
Měsíc duben byl již tradičně protkaný velikonočními přípravami, a tak jsme nelenili a
navštívili Zámek Lešná, kde probíhal zajímavý program s vyráběním nazvaný „Tradiční
Velikonoce“. Historické komnaty vyzdobené svátečními vazbami, barevná skleněná vejce
z počátku 20. století, třímetrové pomlázky i prostá venkovská výzdoba. Děti si mohly vyrobit
velikonoční obrázky netradičním otiskováním a nazdobit velikonoční perníčky. Navštívili jsme
i dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí a pravidelně se připravovali na letní sezónu kurzy
plavání, které probíhaly již od března. Proběhla ukázková hodina tělocviku s lektorem panem
Ondrou Koňaříkem. Na začátku měsíce se konal „Zápis do 1. ročníku“. Zapsali jsme si 12
předškoláků, na které se moc těšíme!

V květnu nás navštívil lišák „Pája“. Živé lišče si zamilovaly nejen děti školy, ale také
školky. Pan Radomil Holík nám povyprávěl spoustu zajímavostí o životě lišky. V měsíci květnu
jsme s dětmi připravili program ke Dni matek. I letos se vystoupení našim dětem podařilo. Při
květnovém zápisu ve školce jsme přijali 16 dětí.
Den dětí jsme prožili na golfovém hřišti v Komárnu, kde jsme se učili základům golfové
techniky a zahráli si discgolf i footgolf. Na své si přišli úplně všichni. Golf se nám moc líbil!
Měsíc červen byl také ve znamení úspěšných školáků, kterým se podařilo zazářit v literární
soutěži „O poklad strýca Juráša“. Mezi vítěze okresního kola patřili Šimon Sázavský (1. místo

– próza), Tadeáš Zajíc (2. místo – próza), Anežka Sedláčková (2. místo – komiks) ze 3. ročníku
a Maruška Glížová (2. místo – próza) z 5. ročníku. Tadeáš Zajíc postoupil do krajského kola,
kde se mu podařilo získat krásné 3. místo! Gratulujeme! Žáci 4. a 5. ročníku získali Průkaz
cyklisty při zkouškách v braneckém parku. Nezaháleli jsme ani rytmicky a hudebně a naladili
jsme se při „Muzikoladění s Richardem“. Před námi bylo dvakrát odložené 750. výročí založení
Branek. Na den otevřených dveří jsme slavnostně vyzdobili tělocvičnu starými panenkami,
které nám zapůjčila paní Moslerová a snažili se navodit atmosféru staré školy historickými
lavicemi a starými nástěnnými obrazy, starými fotkami z dob, kdy se ještě učilo v malé chalupě.
Na výročí jsme nacvičili několik vystoupení, která jsme předvedli v letním amfiteátru pro
širokou veřejnost.
Konec měsíce června byl odpočinkový. Známky byly uzavřené, děti natěšené na

prázdniny, a tak jsme si udělali výlet vlakem do Kroměříže. Prohlédli jsme si podzámeckou
zahradu, minizoo, město a další historické památky a vyřádili se v zrcadlovém bludišti.
Ve čtvrtek 30. června jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem společně s panem
místostarostou panem Antonínem Pastorkem. Naši dva páťáci Maruška a Filip vypluli na novou
cestu životem. Přejeme si, ať se jim na druhém stupni moc daří a těšíme se, že nás určitě brzy
navštíví, tak, jako to dělají naši bývalí žáci, kteří se do školy vrací a pomáhají nám při
nejrůznějších akcích. Úplný závěr školního roku proběhl ve třídách, kde paní učitelky předaly
vysvědčení dětem. Při odchodu děti dostaly zmrzlinový kornout a „Hurá na prázdniny!!!“
Škola utichla, nikde ani živáčka….jen unavení zaměstnanci a „červnové“ paní učitelky.
Letošní rok byl náročný všemi přípravami na výročí, a proto ještě jednou děkuji všem
zaměstnancům i obecnímu úřadu, kteří se na oslavách podíleli a pomáhali nám zajistit vše
potřebné k hladkému průběhu akce. Děkuji také rodičům, kteří nám pomáhali a pomáhají.
Děkujeme Všem za překrásné květinové i jiné kreativní dárky. Máme v Brankách šikovné
maminky!
Milí čtenáři, přeji Vám krásné prázdniny, hodně sluníčka, vodních radovánek a
dovolenkové pohody. Načerpejte sílu do nového školního roku 2022/2023!
Za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Rok utekl jako voda a máme tady opět červen, poslední předprázdninový měsíc školního
roku a já bych Vás chtěla seznámit s aktivitami a děním ve školce za uplynulé dva měsíce.
Určitě si někteří z Vás všimli personálních změn ve školce. Naši školku na nějaký čas opustila
vedoucí paní učitelka Nikol Marešová, kterou čeká nová životní role „maminky“.😊 Tímto
bych jí chtěla z celého srdce poděkovat za její práci ve školce a popřát mnoho štěstí do nové
životní etapy. Do školky se vrátila staro-nová tvář paní učitelka Mgr. Petra Hermanová, která
převzala vedoucí pozici za paní učitelku Nikol Marešovou.

V úterý 3. května nám přišel do školy zpestřit program „Lišáček Pája“. Děti se dozvěděly
spoustu zajímavých informací o životě lišek, jak ve volné přírodě, tak v zajetí. Závěrem
programu si děti mohly „Lišáčka Páju“ pohladit, což byl pro děti největší zážitek.
Ve středu 4. května proběhl Zápis do školky. Obdrželi jsme 19 žádostí o přijetí. Z těchto žádostí
jsme mohli přijmout 16 dětí, které od září začnou navštěvovat naši školku.
Poslední týden v květnu a první týden v červnu naši školku navštěvovaly dvě praktikantky
z 2. ročníku Střední školy Kostka s.r.o ze Vsetína a vykonávaly ve školce pedagogickou praxi.
Děti si praktikantky velice oblíbily a celých 14 dní si užily.
Ke Dni matek děti pro maminky vyrobily malé dárečky, přáníčka a nacvičily si taneční
pásmo, které rodičům předvedly na společné zahradní akci ve čtvrtek 2. června. V tento den
jsme všichni společně oslavili i Den dětí. Za dětmi přijel Klaun Pepíno Prcek, který si pro děti
a rodiče připravil spoustu zábavných aktivit. Na závěr proběhlo oblíbené opékání špekáčků
u táboráku.
Děti ze třídy Soviček navštívily ve středu 8. června ve škole program „Muzikoladění“
s Richardem. Seznámily se s netradičními hudebními nástroji a mohly si vyzkoušet bubnování.
Školní výlet, který jsme měli naplánovaný na čtvrtek 9. června „Na Bílou“, byl z důvodu
nepříznivého počasí zrušen. Děti o výlet nepřišly, vymyslely jsme jim náhradní výlet do

Valašského Meziříčí. Tuto akci jsme podnikli ve středu 22. června. Děti vyzkoušely jízdu
vlakem, autobusem, což je pro některé děti v dnešní době netradiční zážitek. Navštívili jsme
hřiště ve Vodní ulici, zámek Žerotínů a výlet jsme zakončili dobrůtkou – zmrzlinou.
Nesmíme opomenout sobotu 17. června, kdy se v Brankách konalo 750. let výročí založení
obce. V tento den jsme měli otevřenou školku pro veřejnost. K této příležitosti si děti nacvičily
taneční pásmo, se kterým vystoupily v parku v rámci programu oslav.

V předposledním týdnu proběhlo rozloučení s předškoláky. Letošní nocování s předškoláky
se neslo v duchu „super hrdinů a super hrdinek“. Děti čekal dort, šampaňské, soutěžní úkoly
a malé dárečky jako upomínku na léta strávená v naší školičce.
V pondělí 27. června měly děti připraven environmentální program „Líska“. Děti si vyzkoušely
malování na kamínky, výrobu škvorkovníku a další zajímavé aktivity.
Provoz MŠ Branky bude v době letních prázdnin přerušen od pondělí 18. 7. do 31. 8. 2022.
Prázdninový provoz začne 1. července.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům naší MŠ za vynaložené úsilí při práci,
rodičům dětí a zřizovateli obci Branky za podporu a dobrou spolupráci.
Vám všem přeji za celý kolektiv mateřské školy hodně slunných dnů a pěkných prázdninových
zážitků s vašimi dětmi.
V září se na Vás opět těšíme!
za kolektiv MŠ Mgr. Petra Hermanová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
Na počátku jara spolek vyhlásil tradiční výtvarnou soutěž pro děti
„Pták roku 2022.“ Účast byla letos rekordní a většina soutěžních prací
dosahovala vysoké úrovně. Do soutěže se sešlo 115 krásných obrázků
s ptákem roku 2022 – zvonkem zeleným, které nám zaslaly děti z 15 škol
v okolí.
19. května se v zámeckém parku konalo slavnostní vyhodnocení soutěže s předáním diplomů
a věcných cen. To proběhlo v rámci akce „Setkání s ochráncem přírody a rybářem“. V průběhu
odpoledne si všichni účastníci mohli pobesedovat s členem ČSOP panem Chumchalem,
prohlédnout si vylovené ryby z rybníka a dozvědět se o nich více od rybáře pana Krutila. Také
zde byla připravena zajímavá interaktivní výstava „Z ptačí říše“, výstavka dětských prací,
tvořivé tematické dílničky a dobré občerstvení.
Významným bodem programu bylo slavnostní otevření nového dřevěného altánku
u rybníka za účasti pana starosty a řady občanů z Branek i okolí. Nový altánek se nám podařilo
společnými silami vybudovat v rámci našeho projektu „Altán v zámeckém parku – nové místo
k setkávání“, který byl podpořen z grantového programu České spořitelny „Dokážeme víc“, ve
spolupráci s Nadací Via a s finančním příspěvkem Obce Branky. Řada z Vás také ještě finančně
přispěla na další dovybavení altánku přes dárcovskou sbírku Darujme.cz. Velice si toho vážíme
a touto cestou všem moc děkujeme. Věříme, že tím vzniklo pro všechny nové příjemné místo
pro relaxaci, pozorování přírody, menší sousedské akce i setkávání občanů různých věkových
skupin. Realizací celého projektu jsme se snažili přispět ke stmelení místních komunit a také
zútulnit další kout hezkého zámeckého parku.
Dále se náš spolek podílel na organizaci při Oslavách 750. výročí založení obce
provozováním zámecké kavárny a pivnice s občerstvením v provizorně upravených prostorách
zámku. Nakonec se již dva roky odkládané slavnosti uskutečnily a vydařily.
Za Spolek pro obnovu zámeckého parku přeji všem občanům Branek krásné léto!!
Blanka Palátová

TJ Sokol Branky
Vážení sportovci, fandové, spřízněné duše,
máme za sebou fotbalové soutěže pro sezónu 2021/2022. Naši muži obstáli
v nástavbě velice dobře a tento rok ukončili na prvním místě. Je vidět, že hrát
v okolí jim více vyhovuje, nežli jezdit daleké kilometry.
Mladším žákům se dařilo také velmi dobře. Sezona pro ně skončila vítězně a třešničkou na dortu
byl turnaj ve Valašské Bystřici, kde zaslouženě vyhráli okresní přebor. Zde ukázali svou
nepřemožitelnost. Na turnaj šli s pokorou a již to, že postoupili do finále, bylo považováno za velký
úspěch.
Toto vítězství se zapíše do dějin a historie braneckého fotbalu. Je to poprvé, kdy naši žáci vyhráli
trofej a porazili týmy, které byly lepší, mají větší zázemí a historii.
Je vidět, že i v našich podmínkách se dá udělat velký výsledek a za to patří především poděkování všem
trenérům – Petru Chocholatému, Michalu Kováčovi, Liboru Janošcovi, Dankovi Cahlíkovi. Poděkování
patří také rodičům a podporovatelům našich žáků. Více o týmů žáků si přečtete v příspěvku Davida
Hadaše.
V roce 2022 jsme obdrželi finanční podporu z obecního rozpočtu, dále jsme požádali o dotaci ze
státního rozpočtu prostřednictvím Národní sportovní agentury v rámci programu Můj klub 2022 na
podporu našich malých fotbalistů. Rád bych se zastavil a sdělil krátkou informaci, je podáno 7.000
žádosti a zatím bylo vyřízeno jenom něco přes dva tisíce těchto žádostí a zbytek v nedohlednu. Apeloval
jsem na krajské valné hromadě Zlínské české unie sportu za přítomnosti hejtmana p. Holiše a radního
pro sport na kraji p. Jaroše. Bylo mi sděleno, že jsou taky nespokojení s prací NSA. Dále jsem oslovil i
našeho senátora p. Čunka a poslance p. Stržínka. Byla podána také žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského
kraje v obcích do 3000 obyvatel na podporu fotbalové mládeže. Část jsme již obdrželi na účet. Je nutno
podotknout, že spolupráce se Zlínským krajem – odborem školství, tělovýchovy a mládeže je úplně
odlišná od spolupráce s NSA. Je na velice profesionální úrovni. Poděkování patří vedoucímu Ing.
Dudovi a jeho kolegyním za cenné rady.
Došlo k prodloužení vodovodního řádu od p. Kristka směrem k hřišti a my se můžeme radovat, že je
pitná voda i v kabinách TJ Sokol. Ještě je zapotřebí dodělat koncovky na vodovodním řádu ve sklepě.
Chci touto cestou všem poděkovat, kteří se podíleli při pořádání Obecních slavností 750.let založení
obce Branky v areálu letního kina. Bylo to náročné, ale vše se zvládlo a podařilo.
POZVÁNKA
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče na tradiční ukončení léta dne 3. září 2022, které se bude
konat na fotbalovém hřišti TJ Sokol Branky od 14:00 hodin.
Komunální volby do zastupitelstva obce
V letošním roce se konají volby do zastupitelstva měst a obcí. Jsou vypsány o něco dříve, a to na konci
září. Vyzýváme naše občany, aby se v hojném počtu zúčastnili voleb a vybrali si své kandidáty, o
kterých jsou přesvědčeni, že budou zastupovat obec. Budou se zajímat o dění v obci, co je třeba zlepšit,
opravit nebo vybudovat.

NA ZÁVĚR MI DOVOLTE PODĚKOVAT VŠEM SPORTOVCŮM, PŘÍZNIVCŮM A
POPŘÁT PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ PRÁZDNIN, DOVOLENÉ, HODNĚ SIL A POROZUMĚNÍ
V TÉTO NELEHKÉ EKONOMICKÉ DOBĚ.
za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Fotbalová mládež TJ SOKOL BRANKY
Blíží se nám letní prázdniny a my jsme zdárně ukončili sezónu 2021 -2022 a tím pádem
můžeme rekapitulovat.
Největší radost nám dělají mladší žáci. Celou soutěž prošli bez ztráty bodu a na závěrečném
turnaji zvítězili. V našem týmu se našel i nejlepší hráč turnaje, kterým byl zvolen Ríša Bartoš.
Pokud chcete vědět, kde jsou nejlepší mladší žáci okresu Vsetín, tak je to právě v Brankách!
Starší
přípravka
v sezóně hrála
jako na horské
dráze, jednou
nahoře jednou
dole. V celko vé tabulce
jsme skončili
na 5. místě,
takže pěkný
valašský střed.
Tréninkové
jednotky jsme
sloučili dohro mady s mlad šími žáky.
Očekáváme od
toho rychlejší
růst, stmelení kolektivu a využití zdatnějších hráčů v žácích. Na konci srpna máme v plánu
absolvovat hromadné soustředění na Horní Bečvě.
Mladší přípravka odehrála své turnaje se zdviženou hlavou, kluci a trenéři se často potýkali
v jarní sezóně s nemocností. I tak posbírali spoustu zkušeností a dělají pokrok.
Na podzim opět rozjedeme tréninky a přihlášení jsme v kategoriích starší žáci, starší
přípravka a mladší přípravka. Budeme nadále rádi, za podporu rodičů i fanoušků a těšíme se na
viděnou na hřišti!
David Hadaš

SDH Branky

Kultura
Velikonoční jarmark
Mezi tradiční akce, které už si našly místo v kulturním a společenském dění naší obce patří
po několik let Velikonoční jarmark, který se konal 10.4. v sále bývalého kina č.p.18.
V letošním roce při jeho pořádání spojily síly kromě kulturní komise také Český svaz žen,
který se postaral o pohoštění návštěvníků. Na jarmarku bylo možné zakoupit zboží
s velikonoční tématikou, nechyběla ani tvůrčí dílnička a návštěvníci jarmarku měli možnost
ochutnat něco z připravených dobrot nebo jen tak si popovídat u dobré kávy.

Slet čarodějnic
V pátek 29.4.v areálu letního kina vyváděla čarodějnická havěť. Čarodějnice a čarodějové
plnili kouzelné zkoušky, za které dostali sladkou odměnu. Byla vyhlášena nej… čarodějnice
(čaroděj). Pro malé zájemce jsme vykouzlili také strašidelné špekáčky.

Za kulturní komisi děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách kulturních akcí a přeji mnoho
krásných dovolenkových i prázdninových dnů a věřím, že se potkáme při některé z plánovaných
kulturních akcí.
Věra Slámová

Westernové závody
Kateřina Jurajdová se po pěti letech vrátila k závodům ve westernových disciplínách
v nahánění krav. Jezdí na koni Sandym a připravuje i mladého pětiletého valacha Jouiho, se
kterým začíná jezdit rychlostní závody Barely a Tyče. Zároveň jel v Rajnochovicích svůj první
závod v kravách Katčin manžel Tomáš Jurajda. Závody se konaly 18. června, zde Kateřina
obsadila 2. místo v Trailer loading s parťačkou Monikou Marešovou a 4. místo v Team sorting
s Monikou Marešovou a s manželem Tomášem Jurajdou. Tyto disciplíny se jezdí v týmech, je
stanoven časový limit cca 1 minutu. Za tuto dobu se musí přehnat označené krávy přesně podle
zadaného čísla postupně za sebou do ohrady, ale nesmí přeběhnout žádné jiné neoznačené tele
nebo je zahnat ve špatném pořadí. To by znamenalo diskvalifikaci.
25. a 26. června byly závody na Slovensku v Galantě. Zde se Kateřina umístila na 2. místě
s parťačkou Monikou Marešovou v Ranch sortingu (disciplína v přehánění dobytku v časovém
limitu).

Trucktrial
V letošním seriálu trucktrialových soutěží se zatím konaly čtyři závody. Branecké posádce
Bronislav Ševčík a Roman Fojtík se nejvíce zadařilo v Milovicích, kde v kategorii S3 obsadili
1. místo. Tohoto závodu se ještě zúčastnili se svým starým speciálem. Druhé závody na konci
dubna v Černuci u Velvar byly kvůli tragické nehodě zrušeny. Na medailové pozice se branecká
posádka vrátila ve čtvrtém závodě ve Vřesové u Sokolova, kde si branečtí reprezentanti
s novým závodním speciálem vyjeli bronzovou medaili. Další závody se jedou druhý srpnový
víkend v Kunštátě.

Myslivecký spolek Branky – Poličná
V měsíci dubnu jsme ukončili myslivecký rok a uskutečnili výroční členskou schůzi
mysliveckého spolku, kde proběhlo vyhodnocení naší činnosti za uplynulý rok.
K mezinárodnímu Dni Země jsme uspořádali již tradiční společnou brigádu s úklidem
krajnic a příkop cest, které procházejí územím naší honitby v katastru Branek a Poličné. Na této
akci jsme opět sesbírali velkoobjemový kontejner odpadu a přispěli k ekologii a čistotě našich
obcí.
I údržba, opravy a výstavba nových mysliveckých zařízení byla v jarních měsících splněna.
Zbývá zbudovat slíbené zastřešené posezení v lokalitě nad Hájem, které je v plánu v průběhu
letních měsíců. Všechny krmelce a krmné zařízení máme po zimním přikrmování vyčištěny a
aktuálně pracujeme na přípravě krmiva, jako je seno a letnina pro novou krmnou sezónu.
Neustále se
staráme o námi
vysazené ovocné
stromy, jako je
pravidelné zalévá ní, vyžínání, za střihávání, aby chom dřeviny
udrželi při životě,
než se plně při jmou a uchytí.
Zatím se nám to
daří a z 64 ks vy sazených stromů
uschl pouze jeden,
který bude na podzim dosazen.
Letošní
opožděné
jaro
mělo
také
za
následek pozdější kladení srnčat a tím jejich záchranu v tělech srn v době prvních senosečí.
Patří zde i poděkování členům mysliveckého spolku za včasné zapachování travních porostů
před tímto kosením, které určitě zachránilo nemalé množství čerstvě kladených srnčat.
Rozsáhlé porosty řepky, obilovin a kukuřice v naší honitbě lákají černou zvěř a proto musíme
tyto lokality v letních měsících intenzivně hlídat, aby nedocházelo ke škodám na těchto
kulturních plodinách.
V měsíci červnu jsme se podíleli na pořádání 750. výročí obce Branek. Prezentovali jsme
se zde výstavou ulovených trofejí a historií našeho mysliveckého spolku. Nedílnou součástí
byla nabídka dvou druhů zvěřinových gulášů.
V průběhu letních prázdnin uspořádáme na naši myslivecké chatě pravidelné společné
posezení.
Hlavně hodně zdraví, pohodovou dovolenou a krásné prožití letních prázdnin.
Myslivecký hospodář - Papež Michal

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI 750. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
OBCE

Páteční koncert vizovické skupiny Fleret roztančil a rozezpíval letní amfiteátr

Slavnostního zahájení oslav u památníku padlých se zúčastnili vzácní hosté: poslanec Senátu ČR
pan Jiří Čunek, ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně PhDr. Tomáš Baletka, PhD,
hejtman Zlínského kraje Ing. Radim Holiš a starosta obce Oravský Podzámok Mgr. Jozef Záhora

Pan farář Mgr. Jan Rimbala sloužil v kostele slavnostní Mši Svatou

V kulturním programu vystoupili i naši nejmenší
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