Nabízíme občanům možnost odebírání obědů do jídlonosičů v nově otevřené jídelně
 bývalá DPL. Výběr jídel je ze tří druhů, včetně polévky. Cena pro důchodce 55, Kč,
ostatní do jídlonosičů 60, Kč. Obědy nutno objednat jeden den dopředu do 13,00
hod., i na telefon 737 249 349. výdej obědů a prodej od 10,00 do 11,00 hod.
Také přijímáme objednávku na domácí houskové knedlíky, prodej ve čtvrtek a domácí
koláče, prodej každý pátek.
Objednávky přijímáme den dopředu do 13,00 hod.
Květoslava Šrubařová Žurková
Branky 126
756 45 Branky
V této souvislosti zároveň upozorňujeme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti
na chodníku u DPL kvůli zvýšenému provozu vozidel při výjezdu ze dvora.

Stavební sezóna začíná
ve Stavebninách Omega
Jarní akce a slevy!
Najdete nás na Uhelné ulici
ve Valašském Meziříčí .
KAMENICTVÍ PAVLIŠTÍK JAROSLAV
Kunovice 207 psč.756 44 p. Loučka
Tel.608948280 Email pavlistikjaroslav@seznam.cz
VÁM NABÍZÍ :
veškeré opravy a rekonstrukce stávajících hrobů,broušení teraca.
výroba a montáž nových pomníků,betonování základů.
sekání a obnova písma zlatostříbrobílá černábronzové plastické.
prodej a montáž náhrobních doplňků: lampyvázymísyvitríny
rámečkykříže,provedení nerezbronzžula.
Používaný materiál žula,pískovec,mramor,teraco.
Zaměření zakázky zdarma,dodací lhůty 35 týdnů dle náročnosti
zakázky.
kontakt na výše uvedené adrese, telefonním čísle .

Redakční kolektiv: M. Včelaříková,
P. Sedláčková, J. Oleš

Zpravodaj
obce Branky

Slovo starosty

Vážení občané,
první jarní den se sice ještě přihlásil mrazivým ránem, ale v odpoledním teple konečně
odtávají i poslední zbytky nedávné sněhové nadílky. Možná, že milovníci zimních radovánek
ještě věří na nějaký opožděný dárek, ale většina z nás se asi přeci jen více těší na konec
topné sezóny.
Začínající jaro je také obdobím jarního úklidu, kterým můžeme všichni přispět nejen ke
zkrášlení vlastních zahrad, ale i předzahrádek a dalších „zapomenutých“ pozemků kolem
nás. Pro obecní zaměstnance také začíná každoroční sezónní boj s rostoucí trávou a
údržbou obecních prostranství. I v letošním roce tak využíváme nabídku Úřadu práce na
zprostředkování zaměstnání pro dlouhodobě nezaměstnané spoluobčany. Bohužel, úbytek
finančních prostředků se nebývalou měrou projevil i v možnostech spolufinancování ze
strany Úřadu práce, a tak jsme mohli rozšířit počet našich pracovníků jen o dva. Vzhledem
k dlouhodobému onemocnění paní Mikušíkové tak má obec k dispozici méně pracovitých
rukou než v minulých letech. O to více záleží na každém z nás, jakým způsobem přispějeme
k hezkému vzhledu naší obce.
Pokud připomínám personální obsazení úřadu, nemohu zapomenout ani na nového
odborného lesního hospodáře a hajného v jedné osobě pana Miloslava Kývalu. Nový hajný
není kmenovým zaměstnancem obce, pracuje pro obec na živnostenský list a v jeho náplni
práce jsou činnosti, které pro obec dlouhodobě vykonávaly Baťovy lesy a paní Bazalková,
kterým bych chtěl za jejich práci poděkovat. Pan Kývala řadu let pracoval na této pozici ve
Státních lesích, poslední roky na Městském úřadu ve Valašském Meziříčí, a tak věřím, že
jeho předchozí praktická i teoretická průprava bude pro naše hospodaření v lesích
přínosem. Pokud byste měli zájem o palivové dříví, můžete se obracet přímo na něj na číslo
604290198.
Změnou, která by mohla přímo zasáhnout každého občana bude nový způsob sběru
separovaného odpadu. Vzhledem k dlouhodobé stagnaci výběru této komodity a nízkému
množství v porovnání s ostatními obcemi přikročíme i k možnosti sběru do plastových pytlů.
Na základě zkušeností jiných obcí by se tyto pytle sbíraly jednou měsíčně, zájemci by tímto
způsobem mohli třídit i nápojové kartóny. Jak už jsem psal v minulém Zpravodaji, je
vytříděný odpad jediný druh odpadu, za který se obci peníze vynaložené na jeho svoz a
uložení vracejí. Zpočátku sběr do kontejnerů a pytlů poběží souběžně, ale postupně bude
kontejnerů na plast ubývat. Pytle na plasty budeme distribuovat na začátku dubna, jejich
svoz provedou obecní zaměstnanci v posledním dubnovém týdnu.
Roztátý sníh také více odhalil, kde všude necháváme ulevovat naše pejsky. Pro čistější
vzhled obce nyní nabízíme na obecním úřadě všem slušným pejskařům zdarma igelitové
sáčky na psí exkrementy, v příštím roce už je dostanete při platbě za psa na obecním úřadě.
V letošním roce chystáme s přispěním dotace zavést v obci bezdrátový rozhlas v rámci
varovného systému před povodněmi, s obnovou veřejného osvětlení už jsme začali na
Hrobiskách, pokud by uspěla naše žádost o dotaci, pokračovali bychom i kolem hlavní
silnice II/150, v současné době probíhá i nabídkové řízení na opravu okapů a svodů na
zámku. Úspěšně byla posouzena naše žádost o dotaci na pořízení malotraktoru, takže
bychom částečně obnovili i náš vozový park. Začínají probíhat i přípravy na realizaci nového
stavebního obvodu „Motýlovská“.
Krásné prožití jarních dnů Vám přeje
František Svoboda

Turnaj ve stolním tenise
Dne 29.1. od 10:00 se uskutečnil v prostorách budovy bývalého kina turnaj
ve stolním tenise pořádaný TJ Sokol Branky v rámci programu ČSTV „Sportuj
s námi“. Zahájení proběhlo za účasti pana starosty a místostarosty. Turnaj byl
určen pro širokou veřejnost a pro zatraktivnění hry také pro přizvané hráče.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to žáci ve které byli 4 účastníci, ženy 3 těch
se letos zúčastnilo trochu méně, ale přesto i jim děkujeme za účast a zpestření
hry a následovala hlavní kategorie – muži. Do ní se přihlásilo celkem 14
účastníků.
Mezi dětmi se na 1. místě umístil Kuba Strnad, na 2. místě Roman Jašíček a
3.
místo
obsadil
Denis
Palát.
V kategorii ženy se na 1. místě umístila Věra Moslerová, na 2. místě Petra
Hradilová a na 3. místě Miluše Cahlíková.
V hlavní kategorii byli účastníci rozděleni do dvou skupin, kde hráli systémem
každý s každým. Z každé skupiny postoupili první čtyři a dále soutěžili v tzv.
pavouku o 1. – 8. místo. Zbývající hráli o další umístění. Turnaj byl kvalitní a
přinesl nejedno překvapení. Na první pohled vyhrané zápasy se otáčely a bylo se
na co dívat.
První místo obsadil František Čepica, druhé Pavel Laurenčík, třetí příčka
patřila Antonínu Gottfriedovi. Odměnou za projevenou snahu a výsledky jim byly
předány upomínkové poháry a věcné ceny. Na 4. – 8. místě se postupně umístili
Pavel Juršták, Luboš Chromčák, Jaroslav Sedláček, Josef Reisskup a Jaroslav
Hradil.
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za jejich výkon a poblahopřát
vítězům. Těm, kterým to ve výsledkové listině nevyšlo tak, jak by si přáli, hodně
píle při tréninku. Svou hru si můžete přijít potrénovat a zdokonalit každý pátek od
19:00. Rádi Vás přivítáme. Dále bych chtěl poděkovat pořadatelům za jejich
snahu o zajištění bezproblémového průběhu turnaje a zviditelnění tohoto sportu
v naší obci. Poděkování si zaslouží i sponzoři za věcné ceny pro vítěze.
Luboš Chromčák

Motokros

22.5. Mistrovství Moravy v motokrosu

Šmigrůstová zábava
V sobotu 23. dubna 2011 v sále restaurace „U Staňků“
Začátek v 20.00 hod.

Vážení sportovní fandové, dovolte mi, abych Vás jménem TJ Sokol Branky pozdravil
a popřál hodně slunných dnů. Doufám, že tato energie nabudí a posílí naše fotbalisty
na mistrovské zápasy, kdy se poperou o postup do třetí třídy. Podmínky i kvalitu
máme solidní, tak doufejme, že se to podaří a dostaneme se tam, kde fotbal v Brankách
patří. Popřejme jim hodně sportovních úspěchů. Svoji soutěž začínají i dorostenci,
kteří budou v budoucnosti hájit muže a něčemu se naučí, protože další rok bude
v nedohlednu, nebudeme mít tolik mladých hráčů. Šachisté pokračují ve své soutěži se
třemi výhrami, dvěma remizami a třemi prohrami a patří jim šestá příčka z jedenácti.
MOŽNÉ INVESTICE
V následujícím období nás čeká práce, kde máme možnost čerpat dotaci a obdrželi
jsme „Zvací dopis k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR“. Dotace by byla poskytnuta na opravu podlah, výměnu oken a vybavení sálu
v kabinách v prvním patře TJ Sokol Branky. Konečná výše dotace se určí na základě
skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných výdajů, na které může být
poskytnuta dotace. Celkové výdaje projektu jsou 121.112 Kč, a naše výše přiznané
dotace může činit 109.000 Kč,.
Samozřejmě nás všechny čeká nelehký úkol a tím vyzývám hlavně fotbalisty jak
mladé, tak starší, aby k této možné realizaci, pokud bude podepsaná dohoda přistoupili
co nejzodpovědněji. Taková možnost se vyskytne málokdy, tudíž jí využijme!!
PODĚ KOVÁNÍ
Tímto chci dále poděkovat všem, kteří se podíleli na uspořádání stolního tenisového
turnaje v sálu kina. Byly obsaženy všechny věkové kategorie.
Děkujeme i ženám turistického oddílu za uspořádání Zimních hrátek na kopci Jalovčí.
V neposlední řadě chci vyzvednout fotbalisty za uspořádání sběru starého železa a
přispěním finančního obnosu do naší pokladny.
Za celý výbor předseda TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Turistický oddíl

15.1.2011 Valašské Meziříčí  Bystřička
Naši první letošní vycházku, jsme kvůli špatným podmínkám volili po tvrdém terénu.
Vydali jsme se cyklistickou stezkou na Bystřičku, zpět jsme jeli vlakem.
30.1.2011 Zimní radovánky
I přes rozmary letošní zimy, se nám podařilo opět uskutečnit sáňkařskou soutěž. Počasí
bylo slunečné, ale mráz pěkně štípal. Závodníky to však neodradilo a všichni byli
spokojeni.
12.3.2011 Na Helfštýn
Za krásného slunečného počasí jsme se vydali z Lipníku k cíli naší cesty, což byla
zřícenina hradu Helfštýn. Po prohlídce a krátkém odpočinku nás kroky vedly po modré
značce až do Hranic na Moravě a pak dále do Teplic na vlak.
Pozvánka: Turistická vycházka bývá zpravidla jednou měsíčně, konkrétní datum není
stanoveno, ale vše je možné si přečíst z plakátu umístěného ve vývěsce, nebo
v Jednotě. Zúčastnit se mohou všichni, kdo mají zájem poznávat okolí a zlepšit si
tělesnou kondici.

Obecní úřad
USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva obce Branky konané dne 23.3.2011
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace místostarosty ze zasedání RO.
2. Informaci ředitelky ZŠ a MŠ Branky.
3. Výši odměny starosty obce od 1.1.2011 dle nařízení vlády č. 37/2003 příloha č. 1 z r. 2010
dle pozdějších předpisů.
4. Výše odměn pro ostatní zastupitelé zůstává stejná.
5. Informaci Policie ČR o činnosti obvodního oddělení Valašské Meziříčí.
6. Informaci starosty o hospodaření v lesích.
7. Informaci starosty o třídění plastů do pytlů.
8. Informaci starosty o nově zřízených obecních webových stránkách.
9. Informaci místostarosty o přípravě stavebního obvodu Motýlovská.
10. Informaci místostarosty o možnosti koupě fekálního vozu z vojenských výprodejů.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Bazalková Dáša, Havran Josef, ověřovatele zápisu: Marek Josef,
Menšík Petr, zapisovatele: Pastorek Anton
2. Program ZO .
3. Žádost o přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2011 KÚ Zlínského kraje.
4. Rozpočtové opatření č. 1/2011.
5. Výši odměny místostarosty od 1.1.2011 dle nařízení vlády č. 37/2003 příloha č. 1 z r. 2010
dle pozdějších předpisů.
6. Starostu obce pana Františka Svobodu za delegáta na valnou hromadu VaK Vsetín, a.s.
7. Kupní smlouvu se SŽDC o.s. Praha na pozemek p.č. 1214/1 o výměře 802 m2 – 40 100, Kč.
8. Záměr směny částí pozemků p.č. 217/34 za p.č.217/11.
III. Neschvaluje:
1. Umístění měřiče rychlosti v obci.
IV. Ukládá:
1. Starostovi prověření dopravního značení v obci.
Kontejnery na jarní úklid budou přistaveny od 8. 4. 2011 do 10. 4. 2011.
Nebezpečný odpad bude vybírán v pátek 8. 4. 2011 v čp. 17 od 12.00 do 16.00 hodin.
Obecní úřad připomíná občanům, kteří ještě nezaplatili poplatek za svého psa ve
výši 100 Kč, aby tak neprodleně učinili, do konce března má být zaplacen i poplatek
za stočné ve výši 460, Kč na osobu. Poplatek za komunální odpad 350, Kč má být
zaplacen do 31. 5. 2011
Žádáme občany, aby brali při svých pracovních i mimopracovních aktivitách
ohled na své sousedy a neobtěžovali je např. hlasitou hudbou, dýmem, hlukem
motorů a jiným.

Základní škola
Měsíc leden bývá obvykle ve škole poznamenán blížícím se pololetím. Prověrky,
zkoušení a ukončování známek za pět měsíců jsme vykompenzovali uspořádáním
Zimního turnaje ve florbalu. Jeho organizace se ujala paní učitelka Šotková za pomoci
paní učitelky Zabrucké. Turnaj proběhl ve dnech 26.27. ledna. Celkem si zahrálo 38
žáků ve třech kategoriích. Tento turnaj měl mezi žáky velký ohlas a už se domáhají
letního pokračování.
Karnevalové veselí ovládlo v únoru naši školní družinu. Všechny děti se na karneval
vzorně připravily, měly pěkné a nápadité masky. Karnevalový den si společně naplno
užili. Paní vychovatelka Horáková jim připravila diskotéku, pohoštění a tombolu.
O dalších aktivitách školní družiny si můžete přečíst v časopisu Družináček, který
redakční rada každý měsíc připravuje.
V únoru nás opět v rámci projektu o zdraví navštívily tři dobrovolné zdravotní
sestřičky paní Janoušková, Rozkošná a Skýpalová. Letošní setkání pak završily
návštěvou v březnu. Starší děti byly pochváleny za to, že už tentokrát bez ostychu
zvládaly umělé dýchání a základní vědomosti při ošetřování drobných poranění. Mladší
děti se naučily např. jak se zachovat v případě menších nehod a většina z nich zvládla
pod vedením sestřiček základní jednoduché obvazy.
Za zmínku stojí i úspěšné umístění žáků 4. a 5. ročníku v literární soutěži
O poklad strýca Juráša. První místo s povídkou Tučňáci získala Monika Krumpochová
a třetí místo s povídkou Prince of Persia obsadil Roman Jašíček. Jejich práce
postoupily do okresního kola.
Poprvé na naší škole také proběhla pěvecká soutěž Super star Branky. Organizace se
ujala paní učitelka Šotková. Po předběžném výběru se do užšího kola probojovalo 21
soutěžících. A zde jsou pěvecké hvězdy za svoji kategorii: Patrik Ševčík, Dominika
Mikalová a Hana Bartošová.
Po únorové přehlídce recitátorů na naší škole jsme do okrskové soutěže v Domě dětí
vyslali tři naše žáky. Letos naši školu reprezentovali za 1. třídu Patrik Ševčík, za
3. třídu Pavel Marek a Magdalena Marková.
A opět něco sportu. Školní soutěž ve šplhu o tyči uspořádala paní učitelka Crhová.
Nejlepší „ šplhouni“ podle kategorií: Matěj Gerla, Patrik Ševčík, Veronika Palová, Adam
Fojtík, Tomáš Pala, Adéla Juráňová, Radim Reisskup a Martin Podešva. Pokud se ve
městě bude opět konat „Mezříčský šplhoun“, pojedou nás tito žáci reprezentovat.
V měsíci březnu nás ve škole navštívila pracovnice Centra pro rodinu Zlín paní Pavla
Sikorová s nabídkou preventivních programů Etické otázky všedního dne. Témata jejich
besed se žáky jsou z oblasti Prevence rizikového chování, například Já a moji kamarádi,
Jak spolu mluvíme, Od dětství k dospělosti a další. Přednášky budou pokračovat i
v měsíci dubnu.
A to už se budeme připravovat na svátky jara a s tím související naše vynášení
Mařeny.
Zdravíme ze základní školy

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 družstva.
Na sobotu 28. května zveme spoluobčany do braneckého parku, kde proběhne
veselé odpoledne završené kácením Máje, večer bude následovat tradiční
diskotéka až do ranních hodin.
Závěrem bychom chtěli popřát všem spoluobčanům hezké prožití jarních dnů
– nejkrásnějšího období v roce a také blížících se velikonočních svátků.

V sobotu 26.2. se v restauraci U Staňků sešli střídmí milovníci tradiční
valašské pálenky při zahajovacím ročníku Braneckého koštu slivovice. Celkem
bylo hodnoceno 13 vzorků a v porotě zasedli samotní soutěžící, před nimiž byl
nelehký úkol vybrat majitele historicky první nejlepší branecké slivovice. Ačkoliv
by si mnoho lidí mohlo myslet, že není příjemnějšího zaměstnání než sedět
v takové porotě, není to tak úplně pravda. Kvalita vzorků bývá mnohdy velmi
rozdílná a po 10 koštech už zažívací ústrojí začíná pomalu blikat červenou. Přes
možnost zapíjení a zakusování tak porotci zvolna z původního tříkolového
hodnocení odpadali, ale drobné indispozice v žádném případě nemohly zabránit
tomu, aby byl nakonec diplomem a pohárem dekorován vítěz. Z hodnocených
vzorků tak vyplynulo, že nejlepší slivovici má ve své slivovicotéce pan Stanislav
Šurin.
První ročník „koštu“ byl pojat především jako sousedské posezení, nicméně
organizátorům přinesl spoustu cenných zkušeností i nápadů, jak to napříště ještě
vylepšit. Pokud máte pocit, že Vaše slivovice je nejlepší, jste srdečně zváni na
příští rok. Hlavně si však přejme, aby klimatické podmínky byly letos lepší než
loni a množství a kvalita pálitelných plodů mnohem vyšší.

Nová Sofie 23. 2. 2011
Fabíková Eliška 11.3. 2011

LEDEN 2011

Dreslerová Jindřiška
Borovičková Antonie
Křenková Anna
Hustopecká Miroslava
Brachánek Alois
Kašík Jiří
Kostihová Pavla
Štverák František
Marková Ivana

ÚNOR 2011

82
83
83
55
86
55
55
80
55

BŘ EZEN 2011

81
96
65
60
55
86
92
65
60

Bambuchová Jiřina
Vitamvás Josef
Kašík Jiří
Marková Jiřina
Ševčíková Miroslava
Čepica Jaroslav

80
80
85
80
70
60

Jubilantům blahopřejeme

20.3. 2011 Šebesta Josef zemřel ve věku 70 let
20.3. 2011 Cahlíková Miluše zemřela ve věku nedožitých 60 let

Touto cestou bych chtěla mnohokrát poděkovat Petrovi Václavíkovi a všem, kdo
se podíleli na spolupráci pro vytvoření pomníčku u vlakového nádraží pro mého
milovaného syna Vojtěcha a jeho kamaráda Jendu, kteří krutě zaplatili svým
životem. Prosím všechny mladé lidi, nehazardujte se svým životem a
spoluobčané, nezavírejte oči, všímejte si, co naše mládež dělá a hlavně
informujte jeden druhého, mnohdy se dá zabránit i takovýmto tragédiím.
Děkuji
Věra Moslerová

Vážení spoluobčané,
Rozhodla jsem se napsat do našeho Zpravodaje, který se dostane
k Vám všem, ohledně našeho obchodu Jednota – COOP, ve kterém pracuji tři roky a
sem tam se doslechnu, že někteří z Vás nejsou spokojeni. Není Vás mnoho, ale
přesto to zamrzí.
Vím, že se nikdy všem nezavděčíme vším, ale i tak bychom byly rády, kdyby
tomu tak bylo. Není to opravdu lehké, veškerá vina padá na nás, ale poněvadž nikdo
z Vás nevidí až na dno obchodní politiky, kterou Jednota má a my se jí musíme řídit
(jako dodávky zboží, druhy sortimentu od jednotlivých dodavatelů, kvalitu apod.), což
my jako pracovníci ovlivnit nemůžeme, přesto bych ráda kdyby se leccos dalo
změnit, a tak jsem umístila box – schránku, kde máte možnost vhazovat lístky
s Vašimi podněty a přáními, co byste chtěli vylepšit nebo stížnostmi a my je předáme
našemu vedení na Vsetín, kdo by však chtěl mluvit přímo s naším manažerkou,
může volat na tel. číslo p. Sedláčková 605298683.
Není to tak jednoduché, jak se zdá, ani pro Vás ani pro nás, hlavně v dnešní
době, kdy ceny potravin rostou, a právě proto nabízíme zboží, které musíme, nebo
které je nejlevnější, i když se to leckdy nezdá, a tím je ho méně, jelikož ztráty jsou
většinou větší a ty nám jako pracovníkům jdou na vrub naší peněženky a při našem
nízkém platu to není možné.
Uvědomme si jen, že Kaufland nebo podobný supermarket, který je přeplněn
zbožím s více druhy a lepšími cenami z této prodejny neuděláme. Právě po malé
úpravě prodejny a snížení stavu zaměstnanců tomu bude spíše naopak. Uvidíme,
jaké změny to přinese.
Děkujeme touto cestou zákazníkům, kteří jsou i přesto s námi spokojeni a ti
u nichž tomu tak není, doufáme, že se tak stane třeba už v letošním roce.
Věra Moslerová
Vedoucí prodejny

Přátelské setkání dříve narozených
Sbor pro občanské záležitosti zve všechny seniory na
„Přátelské setkání dříve narozených“
V pátek 15. dubna do sálu MŠ v Brankách. Začátek v 15 hodin

Kulturní komise při OÚ Branky Vás srdečně zve na již tradiční
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
V sobotu 9. dubna 2011 sraz U Kříže ve 14.30 hod
Špekáčky a chleba s sebou!

V sobotu 8. 1. 2011 vybíraly skupinky Tří králů v naší obci peníze na Tříkrálovou sbírku,
kterou organizovala Charita ČR. Celkem se vybralo 18 202 Kč.
8. ledna 2011 se uskutečnila venkovní akce Bránecký zymný Másters. Výkvět&Krtek
nám připravili kvalitní výběr rockových, metalových a odvozených stylů. Poslechli jsme si
žhavé novinky i nesmrtelné legendy. A nevadila ani zima, kdo chtěl, ohřál se buď tancem,
nebo svařákem.
22. ledna 2011 uspořádala kulturní komise při OÚ Branky Maškarní bál. Do sálu
restaurace „U Staňků“ přišla řada zajímavých masek. Největší úspěch slavily televizní
postavičky Simpsonovi a figurky z Člověče nezlob se. Divákům se líbili Hurvínek se
Spejblem a Máničkou, dále i Tankista v tanku s dlouhým dělem i Zombie. A vzpomeňme
ještě Eskymáka, tanečnice se sultánem nebo Solničku s Pepřenkou. K tanci a poslechu
hrál DJ Lubánek. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na tuto akci.
26. 2. 2011 se uskutečnil Dětský karneval. Pro všechny děti pořadatelé připravili řadu
soutěží o sladké ceny. Mezi mnoha zajímavými maskami vyhráli Robot, Žirafa, Pralidé,
Pavouček a Šejk Amir. Dětem k příjemné zábavě pouštěl hudbu DJ Lubánek a ty jistě
strávily veselé chvilky. Večer pak proběhla Montérková párty. O tuto akci je veliký zájem
a sál restaurace „U Staňků“ praskal ve švech. Všichni, kdo je měli doma, přišli
v pracovním a o legraci nebyla nouze.
V sobotu 5. března 2011 vodily naší obcí masopustní masky Medvěda. Tímto rejem
končí období plesů a začíná postní doba před Velikonocemi. Maškary v čele
s medvědem dostaly tradiční koblihy, uzené i štamprličku něčeho ostřejšího a všem za
bohaté pohoštění děkují.
19. března 2011 se uskutečnila v sále „U Staňků“ Josefovská zábava s diskotékou a
karaoke.

„Sportem ku zdraví, ale i k tanci a poslechu“. V duchu nedávno založené tradice byl i
letos pořádán v naší obci sportovní ples, v pořadí čtvrtý.
Díky organizátorům z řad vedení TJ SOKOL BRANKY a členům všech oddílů byly
přípravy na slavnostní večer v plném proudu již několik dní dopředu. Podařilo se tak
zajistit všechny náležitosti, od prostor pro konání plesu, tombolu, občerstvení i hudební
produkci v podání skupiny KRYSTAL. Sál restaurace „U Staňků“ tak přivítal večer
19. února 2011 nadšené tanečníky i vyznavače poslechu živé hudby. Večer plynul
v příjemném tanečním tempu. Zpestřením plesu byla tombola s originálními cenami i
sportovní plesové menu. V závěru se tanečníci loučili a odcházeli s plnou náručí cen,
příjemnou melodií v uších, s dobrou náladou a někdo i s p(r)ošlapanými střevíčky.
Velké díky patří všem organizátorům, sponzorům, hudební skupině Krystal a majitelům
restaurace „U Staňků“. Se všemi tanečníky se těšíme nashledanou a v duchu započaté
tradice doufáme v podporu a rozvoj kulturního dědictví sportovních plesů v naší obci i
v příštích letech.

Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o dění mateřské školy.
Zimní sněhová nadílka nám dovolila využít naši školní zahradu k zimním
radovánkám. Připravili jsme pro děti zimní olympiádu, jízdu z kopce na bobech, hod do
dálky a na cíl sněhovými koulemi, vyšlapávání cestiček ve sněhu a stavění sněhuláků.
Po ukončení následovalo slavnostní vyhlášení vítězů (všechny děti vyhrály) a došlo i
na předání medailí.
V březnu proběhl v naší školce tolik očekávaný a oblíbený „Kašpárkův karneval“.
Děti přišly do školky v krásných maskách. Tímto bychom chtěli moc poděkovat rodičům
za spolupráci při přípravě nádherných masek, děti byly nadšené. Ve třídě proběhla
„přehlídka masek“. I paní učitelky se zapojily a předvedly se ve svých maskách.
Nechyběly zábavné hry, soutěže a tanec. Děti za své masky dostaly medaile a také
slaďoučké odměny. Celý karneval jsme zakončili „voděním medvěda“. Našeho Danečka
Záslava jsme převlékli za medvěda, prošli jsme se po vesnici a navštívili obecní úřad a
byli jsme se podívat i za svými staršími kamarády do základní školy. Společně jsme si
zazpívali oblíbené a známé písně. Děti byly také odměněny a pochváleny. Nyní
s dětmi začínáme zdobit třídu k velikonočním svátkům. Učíme se s dětmi poznávat
první jarní květinky, zpíváme jarní písničky a netrpělivě očekáváme přílet čápů do naší
školky. A nyní se připravujeme na první jarní svátky  Velikonoce. Seznámíme děti
s tradicemi Velikonoc, budeme s nimi malovat a zdobit vyfouklá vajíčka.

Informace k zápisu dětí do MŠ Branky pro školní rok 2011/2012
Dne :

27.4.2011

Kdy : od 9hod. do 13,30h.
Kde : Mateřská škola Branky

Vezměte s sebou rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.
Šťastné a veselé Velikonoce Vám přejí p. uč. Kývalová Iveta a Fidrychová Vendulka

