Majitelé pozemků v obcích Branky, Poličná a části obce Juřinka založili na
ustavující schůzi v roce 1992 Honební společenstvo Branky – Poličná – Juřinka za
účelem vytvoření honitby s výměrou 1347 ha honebních pozemků.
Na základě zákona č. 449/2001 Sb. byla provedena v roce 2002 transformace HS
BPJ. Od této doby zastupuje HS starosta p. Josef Marek, místostarosta p. Josef
Fiala – Poličná a členové výboru p. Lubomír Vlček – Poličná, p. Petr Čtvrtníček –
Valašské Meziříčí, Jan Bátrla – Branky a Jaroslav Einšpiegl – Branky.
Po transformaci HS došlo k úbytku honebních pozemků na výměru 1 255 ha při
celkovém počtu 292 členů HS.
Z toho na k.ú. Branky je 82 členů s výměrou 495 ha, na k.ú. Poličná je 180 členů
s výměrou 633 ha a na k.ú. Juřinka je 30 členů s výměrou 34 ha. Zbývá 93 ha
honitby – jejich majitelé nemají zájem o členství v HS, proto byly tyto pozemky
z moci úřední do honitby přičleněny.
HS BPJ pronajalo honitbu Mysliveckému sdružení Branky – Poličná za roční
nájemné 10 040 Kč.
Za dobu trvání HS BPJ byly finanční prostředky z nájmu honitby použity po
předchozím schválení Valné hromady HS a úhradě organizačních nákladů a
odvodu daně z příjmu fin. úřadu na tyto účely:
Na výsadbu a doplnění zeleně v obcích Branky a Poličná bylo použito 17 860 Kč,
na úpravu studánky „Lipůvka“ a zhotovení zastřešeného posezení bylo vynaloženo
10 090 Kč. Výsadba kaštanů okolo polních cest, některých mezí a neplodných
ploch v honitbě nás stála 8 894 Kč. Sboru dobrovolných hasičů v Brankách a
Poličné bylo přispěno částkou 20 000Kč. Žákovským fotbalovým družstvům
v Poličné a Brankách se přispělo na činnost částkou 7 000 Kč. Na vylepšení
rozpočtu ZŠ Branky a ZŠ Poličná bylo předáno 7 000 Kč. A konečně v letošním
roce byla poskytnuta farnímu úřadu v Brankách částka 7 000 Kč na opravu kostela.
Jinak HS úzce spolupracuje s MS Branky – Poličná při tvorbě plánu chovu a lovu
zvěře, při zjišťování počtu zvěře, škodách a celkové vzájemné činnosti tak, aby
byla zachována jak početní, tak i druhová skladba zvěře v naší honitbě.
Za HS Branky – Poličná – Juřinka p. Josef Marek

Redakční kolektiv: M. Včelaříková,
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Zpravodaj
obce Branky

Slovo starosty

Vážení občané,
ať už otevřete noviny, pustíte rádio nebo zapnete televizi, těžko uniknete před nejčastěji
používaným slovem posledních měsíců a tím je „krize“. Někdo její dopady ještě nepocítil,
někdo už řeší problém, jak ze snížených příjmů zaplatit hypotéku nebo udržet děti na škole,
dopadům poklesu domácí ekonomiky však neunikne ani obecní hospodaření. Určitě
nejcitelnější, i když zatím jen očekávanou ztrátou bude pokles daňové výtěžnosti, který se
přímo promítne do příjmů obecní pokladny, zvýšené platby za svoz separovaného odpadu
už jsou smutnou realitou stejně jako klesající ceny dřeva. Aspoň malým pozitivem pro
obecní finance je splacení půjčky ministerstvu životního prostředí za vybudování splaškové
kanalizace. Obec je tak zbavena svých finančních závazků a z uspořených prostředků
minulých let bude možné realizovat údržbu a obnovu obecního majetku. V současné době
probíhá výběrové řízení na dodavatele oprav stávajících místních komunikací, po jeho
ukončení budeme poptávat firmu na zhotovení nové cesty „u vodárny“. Na dokončení
chodníku do Příhonu spolupracujeme stejně jako v první etapě s ředitelstvím silnic zlínského
kraje, které bude zajišťovat obnovu silnice. Tato investice je v současné době ve fázi
vypsaného územního řízení. Avizovaná smršť dotačních titulů z prostředků Evropské unie
zdaleka nemá slibované tempo, objem a ani strukturu, která by vždy vycházela vstříc
potřebám obcí. O značné administrativní náročnosti mě přesvědčil už realizovaný a
profinancovaný projekt klidové zóny  dětského hřiště.
Do další fáze dospěla na začátku března jednání ve věci revitalizace budov bývalé DPL.
Na mimořádném zasedání porovnávali zastupitelé nabídky tří zájemců, z nichž dva se
dostavili osobně, aby prezentovali svoje představy o využití areálu. Žádná z nabízených
možností bohužel nepočítala i s využitím zámecké budovy. Po dlouhé debatě se všem
přítomným zastupitelům zdála výhodnější nabídka ostravské firmy Proxon trade, která
v hlavní budově léčebny hodlá realizovat výstavbu více než třiceti malometrážních bytů.
Obec si tímto prodejem polepší o 6 milionů korun a jeden hotový byt v ceně 1 milion Kč. Je
třeba uvést, že téměř celá částka bude použita na uhrazení smluvní pokuty ministerstvu
zdravotnictví. Věřím, že jsme rozhodli správně a že i v době poklesu zájmu o reality se firmě
podaří její záměr naplnit. Zámek tak zůstává i nadále v obecním majetku, jednáním na
ministerstvu zdravotnictví se aspoň podařilo snížit výši smluvní pokuty na polovinu, pokud by
nebyl realizován projekt sociálního využití. Zatím ve spolupráci s odborem památkové péče
MěÚ Val. Meziříčí usilujeme o získání dotace na opravu propadlého krovu a střechy na
zámecké věžičce.
V tomto roce chystá obec i zavedení Czech pointu. Na obecním úřadě tak budete moci od
druhé poloviny roku získat např. ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku,
z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Ministerstvo vnitra, které tuto akci zaštiťuje tak
chce přiblížit úřady občanům a do budoucna také přejít na elektronickou formu komunikace.
Jak už jsem uváděl výše, budou se v obci na přelomu dubna a května opravovat
nejrozbitější místní komunikace, o konkrétních datech budou dotčení občané včas
informováni, bude se jednat o Uličku, cestu do Ruclavi, k Hadašům a další. Předem bych
Vás chtěl požádat o trpělivost a toleranci při omezeném přístupu k domům.
Přeji Vám krásné jaro a hezké Velikonoce.
František Svoboda

Sport
Vyhodnocení 36. ročníku Štěpánského turnaje šachu v bleskové hře
Koncem každého roku se již tradičně koná šachový turnaj v tzv. „blickách“. V roce
2008 se pořádal již 36. ročník, čímž se řadí mezi nejstarší turnaje Zlínského kraje.
Turnaj je nesmírně populární i za hranicemi našeho kraje, o čemž svědčí hojná
účast šachistů i z Moravskoslezského kraje. Letošního ročníku se zúčastnilo 28
hráčů. Tento ročník měl za posledních několik let nejkvalitnější účast, kterou
potvrdili i extraligoví hráči z Beskydského šachového klubu Frýdek Místek.
Samotné zahájení provedl předseda TJ Sokol Anton Pastorek společně se
starostou obce Branky Františkem Svobodou, který uvedl, že se tento turnaj
v Brankách vžil a jeho kvality jsou známy i za hranicemi okresu. Poděkování dále
patří v neposlední řadě organizátorům : Václavu Hradilovi, Zdenku Markovi, Pavlu
Laurenčíkovi, a Antonu Pastorkovi, kterým se tento turnaj podařilo zhostit na
výbornou. Dále patří poděkování majitelům pohostinství GaM, kde se turnaj konal.
Finančně se podílel i Krajský úřad Zlínského kraje a Obecní úřad Branky, který
zakoupil poháry pro vítěze. První tři obdrželi i hodnotné finanční odměny.
Ze spravedlivého turnajového systému, kdy hrál každý s každým dvakrát pět minut,
vyšel jako vítěz Josef Lys z Dobré u Frýdku Místku se ziskem 23,5 bodu, o bod
méně získal na druhém místě Stanislav Jasný ml. z BŠK Frýdek Místek a třetí
místo obsadil jeho oddílový kolega Zdeněk Holeksa.

Turistický oddíl
10. ledna 2009  Branky  Pišková  Poličná
11. ledna 2009  Zimní radovánky na sněhu
7. února 2009  Zašová  Valašské Meziříčí
21. března 2009  Veřovický Javorník
Z tanečního parketu
Významných úspěchů dosahuje na tanečním parketu mladý, talentovaný tanečník
Alexandr Vícena. Naši obec reprezentuje v barvách A  Klubu Hranice a v kategorii
Hobby dance patří jak ve standardních, tak i v latinskoamerických tancích
k domácí špičce. Za obec mu blahopřejeme k dosaženým výsledkům a přejeme
hodně úspěchů do budoucna.

Motokros
2. 5. 2009 Přebor Moravy, děti a junioři
30. 5. 2009 Enduro sprint

Obecní úřad

Fotbal:
Vážení sportovní fandové, přátelé
Začátek letošního jara nám svými špatnými klimatickými podmínkami příliš nepřeje.
Fotbalová soutěž měla původně začít 29. března, ale sportovně technická komise rozhodla
o přeložení prvního jarního kola na červen, což považuji za velice rozumné rozhodnutí.
Zimní příprava našich fotbalistů probíhala formou účasti na turnaji „Morava okno cup“ ve
Valašském Meziříčí. Byli jsme zařazeni do skupiny „C“, kde jsme obsadili poslední místo.
V turnaji jsme předvedli střídavé výsledky, ale dali nejméně gólů a dostali jich podstatně
více.
Jenom doufám, že se tato střelecká nemohoucnost neprojeví během soutěžních zápasů a
střelci budou mít lépe nabito. Přejeme fotbalistům hodně úspěchů v soutěži III. třídy! (viz
rozpis).

ROZLOSOVÁNÍ TJ SOKOL BRANKY JARO 2009
KOLO

DATUM

DEN

Odloženo

Šachy:

ČAS

DOMÁCÍ

HOSTÉ

16:00

DOLNÍ BEČVA B

BRANKY

17

5.4.

NE

16:00

BRANKY

LHOTKA NAD BEČVOU

18

11.4.

SO

16:30

PODLESÍ B

BRANKY

19

19.4.

NE

16:30

BRANKY

RŮŽĎ KA

20

26.4.

NE

16:30

BRANKY

ÚSTÍ

21

3.5.

NE

16:30

BRANKY

LUŽNÁ

22

10.5.

NE

16:30

HUSLENKY

BRANKY

23

17.5.

NE

16:30

BRANKY

CHORYNĚ
B

24

24.5.

NE

16:30

LESKOVEC

BRANKY

25

31.5.

NE

16:30

BRANKY

HRACHOVEC B

26

7.6.

NE

16:30

POLICE

BRANKY

15

14.6.

NE

16:30

BRANKY

KRHOVÁ

Muži jsou účastníky 12 cti členné okresní soutěže. Hrají na své možnosti solidně a pohybují
se kolem pátého místa. Žáky v základní škole zasvěcuje do tajů královské hry pan Václav
Hradil, který s nimi kromě tréninků objíždí i žákovské turnaje. Touto cestou mu děkujeme, že
se stará o budoucnost šachového sportu v Brankách a snaží se děti přivést ke hře, která
nepatří mezi nejpopulárnější. Zároveň mu gratulujeme k vítězství nad velmistrem Vojtěchem
Plátem, které se mu podařilo vybojovat 24. 3. 2009 ve Vsetíně.
Za TJ Sokol Branky
Anton Pastorek

USNESENÍ
16. zasedání Zastupitelstva obce Branky konané dne 25. 3. 2009
Zastupitelstvo obce
I.Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO – p. Bazalková
2. Informace pana starosty o dalším průběhu převodu vodovodního řadu z majetku obce
na VaK Vsetín a.s.
3. Informace p. starosty o hospodaření a finančním vypořádání příspěvkové organizace
základní a mateřské školy za rok 2008
4. Informaci pana starosty o možnosti zateplení budovy mateřské školy a výměny oken za
využití dotačních programů Ministerstva životního prostředí
5. Informace ing. Bátrly ve věci první rozpočtové úpravy na rok 2009.
6. Stanovení výše odměn pro členy zastupitelstva obce, starostu a místostarostu.
7. Závěrečný účet hospodaření mikroregionu Valašskomeziříčskokelečsko
8. Zprávu p. Bazalkové o hospodaření v obecních lesích v roce 2008
9. Možnosti zpracování projektových žádostí na zateplení MŠ a revitalizaci zám. parku
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Radek Krumpoch, Milena Včelaříková
2. Ověřovatele zápisu: Ing. František Bátrla, Petr Menšík, Zapisovatele: Anton Pastorek
3. Program ZO doplněný o body 12a – navýšení pokladního limitu, 12b – odsouhlasení
prodeje části pozemku 1138/2, 12c – schválení smlouvy o zřízení věcného břemene se
SŽDC , vynechaní bodu č.7 – projednání závěrečného účtu obce Branky za rok 2008
4. Delegování p. Františka Svobody na Valnou hromadu VaK Vsetín a.s., a náhradníka
p. Dášu Bazalkovou
5. Finanční vypořádání ZŠ a MŠ Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace za rok 2008
takto: rezervní fond – 40 000Kč, fond reprodukce IM 25 000Kč, fond odměn 18804,73Kč,
odvod zřizovateli ze zlepšeného hospodářského výsledku 50 000Kč
6. Rozpočtové opatření č. 1/2009
7. Žádost obce Branky o provedení auditu za rok 2009 Krajským úřadem Zlínského kraje
8. Čtvrtletní vyplácení odměn zastupitelům
9. Zvýšení pokladního limitu na 50 000Kč
10. Prodej části parcely p.č 1138/2 manželům Titzovým a paní Novosadové
11. Smlouvu o zřízení věcného břemene se SŽDC na umístění a provozování kanalizační
stoky na pozemku 1214/1
12. Dopracování projektu na revitalizaci zámeckého parku
13. Zpracování projektové žádosti na zateplení MŠ
14. Oslovení architektů ve věci vypracování zástavbové studie na lokalitu Při Potůčkách

Základní škola
Jaro se sice už nezadržitelně hlásí o slovo, vrátím se však ještě krátce ke konci roku.
Chceme poděkovat panu Hradilovi, který pro děti uspořádal šachový turnaj. Děkujeme také
panu Pastorkovivěnoval šachistům čtvery nové šachy.Dětí v šachovém kroužku přibylo a
my jsme rádi, že se této hře věnují třeba i o přestávkách.
I v letošním školním roce se žáci 4. a 5. třídy zapojili do literární soutěže O poklad strýca
Juráša.Tentokrát na téma „Kamarádství“, v oblasti poezie i prózy zvítězila Monika Marková.
V próze se Karolina Sedláčková umístila druhá. Práce obou našich děvčat postupují do
okresního kola a my jim blahopřejeme.
Úspěch v recitaci sklidili i sourozenci Monika a Pavel Markovi. V okrskové recitační soutěži
ve své kategorii obsadil Pavel 2. místo a postupuje do okresního kola, Monika získala
„čestné uznání“.
Novou aktivitou je navázání kontaktu se základní školou v polském městě Lodzienice.
Projektu se na naší škole účastní žáci 4. a 5. ročníku a šest žáků 3. ročníku, kteří chodí do
kroužku anglické konverzace. Každý z těchto žáků má svého kamaráda v polské škole.Žáci
si dopisují v anglickém jazyce prostřednictvím emailů.V prosinci poslali naši žáci dětem do
Polska balíček, ve kterém byla vánoční přání, drobné dárky, CD s českými koledami,
zajímavosti o naší obci, vánoční zvyky a tradice v ČR.
V rámci projektu Recyklohraní, do kterého se naše škola přihlásila, sbíráme baterie a
drobná elektrozařízení. V lednu se nám podařilo odevzdat první sběrný box 19 kg.
A nyní výzva pro občany: Kdo by se chtěl zbavit nefunkčního elektrozařízení ( např.
televize), věnujte ho dětem v ZŠ. Můžeme zabezpečit zdarma odvoz 10 ks velkých
elektrozařízení. Za každý odvoz získáme body, které můžeme proměnit na pomůcky do
výuky či vybavení na volný čas.
I letos probíhá u nás ve škole projekt na podporu čtení. Tentokrát si starší spolužáci připravili
předčítání pro prvňáčky. A nejlepší čtenáři z první třídy také předvedli, jak už se naučili číst.
A aby to bylo opravdu stylové, domluvili jsme si návštěvu místní knihovny s paní Žůrkovou.
Některé děti si tam už chodí s rodiči knihy půjčovat. Jiné projevily o členství zájem.
Doufejme, že se řady malých čtenářů rozrostou. Další den se do knihovny vypravili žáci 2. a
3. ročníku a někteří z nich se zpět už vraceli s vypůjčenou knihou.
S knihami, lépe řečeno s pohádkami, souvisela i odpolední akce ve škole. Nazvali jsme ji
Tvořivé odpoledne. Na besedu o loutkách přijela z Vlašimi paní doktorka Eva Houdková,
která se loutkám věnuje už dlouhou řadu let. Tvoří je, hraje divadlo, píše autorské pohádky i
písničky. Naplněnou místnost školní jídelny ovládla tvořivá atmosféra, všichni se snažili
podle svých sil a výsledkem byla první loutka vlastní výroby, kterou si děti spokojeně
odnášely domů.
S pohádkou a loutkami se určitě setkáme i na chystané akci  pohádkové spaní ve škole,
která nás čeká v dubnu. Do té doby snad už to pěkné počasí, na které se všichni tak moc
těšíme, opravdu přijde.
Zdravíme ze základní školy.

Zimní období je pro nás časem oddychu, ale také bilancování a hodnocení
uplynulého roku. S klidným svědomím lze konstatovat, že veškeré cíle a úkoly,
které jsme si stanovili, byly splněny. Zároveň jsme si vytyčili cíle nové. V tomto
období prochází naši členové různými školeními, která slouží ke zvýšení kvalifikace
a odbornosti v požární ochraně.
Z kulturní oblasti zmiňujeme Hasičský ples uspořádaný 21. února 2009. Výborná
hudba a bohatá tombola přilákala velký počet lidí a zábava s tancem se protáhla
do brzkých ranních hodin. Další akcí pořádanou naším sborem bude Kácení máje,
a to 30. května 2009, na které jste všichni srdečně zváni.
Ale nejen události radostné nás potkaly v uplynulém čtvrtroce. Z kraje roku nás
navždy opustil dlouholetý člen a bratr Josef Závěšický.
Závěrem přejeme všem našim spoluobčanům klidné a radostné prožití
nastávajícího jarního období.

Práce v obecních lesích
V roce 2008 bylo prodáno přes fa Baťa 1 941,54 m3 smrkového dříví za 1.875 625
Kč.Občanům jako palivové dříví (smrk, listnaté) bylo dovezeno 223,02 m3 za 137
871 Kč. Samovýroba dříví občany byla 163,33 m3 za 9 638 Kč. Pro vlastní
spotřebu obce 8 m3.
V roce 2008 bylo vysazeno 23 050 ks sazenic lesních stromků. Nově zalesněné
zemědělské půdy bylo 3,54 ha, kde bylo vysazeno 13 840 ks smrků a 250 ks
modřínů 14 090 ks v Sedliskách. 8960 ks stromků bylo vysazeno na rubiskách po
kůrovci (6 oplocenek) a dále se vylepšovalo v již vysazených oplocenkách.
Lesy
Výdej za rok 2008 1.852 397,10 Kč
Příjem za rok 2008 2.048 694,50 Kč
Zisk
196 297,40 Kč

V roce 2008 obec rekonstruovala lesní cestu Háj za celkovou cenu 2. 693 790, Kč,
z toho obec obdrží dotaci ve výši 1.325 766, Kč

Sbor pro občanské záležitosti v Brankách zve všechny dříve
narozené na Setkání seniorů
v pátek 24. dubna 2009 do sálu MŠ v Brankách
Začátek v 16:00 hod.

Němcová Nikola
Anna Štěpánková
Kunderová Amálie

Celonárodní čtení Bible
Velikonoce 2009
24. 12. 2008
30. 1. 2009
11. 2. 2009

LEDEN 2009

Hradilová Marie
Rodryč Ivo
Dreslerová Jindřiška
Bátrla František
Borovičková Antonie
Ovčačík Josef
Křenková Anna
Brachánek Alois
Svoboda Miroslav
Hradilová Jaroslava

ÚNOR 2009

55
60
80
70
81
88
81
84
60
55

BŘ EZEN 2009

50
94
84
70
65
60
90

Bátrlová Marie
Kašík Petr
Navrátil Antonín
Navrátilová Marta
Plesník Ignác
Kašík Jiří

85
65
55
50
70
83

Jubilantům blahopřejeme

V minulém vydání došlo k chybě  narozeniny slavila Bátrlová Jana místo Anna

Jedná se o celostátní akci u příležitosti vydání nového českého překladu Bible
Kralické.
V naší obci se bude číst na velikonoční neděli ve společenských prostorách
mateřské školky. Zváni jsou všichni k poslechu, ale i ke čtení tohoto unikátního díla
na němž spousta odborníků pracovala celých patnáct let, tak aby byl tento překlad
dobře srozumitelný naší generaci.
Bližší informace týkající se začátku čtení budou ještě zveřejněny.
Bible Kralická je nejslavnější, nejdéle používaný a podle mnoha odborníků dosud
nepřekonaný překlad písma svatého.
Unikátní je, jak originál vznik. Nebylo to na objednávku vrchnosti ani státní církve,
ale v podmínkách pronásledování.Často se říká, že je to první český samizdat.
Překlad této bible je k dostání jak v tištěné formě tak i jako audionahrávka, kterou
namluvili známí čeští herci jako například Josef Somr, Jan Potměšil, David Vávra a
další.
Veřejné čtení této Bible je další příležitostí, jak toto unikátní dílo přiblížit široké
veřejnosti.
Vždyť znalost Bible patří k fundamentům vzdělanosti evropské, ale i světové.
Velkou zásluhu na tom, že naše obec se také do tohoto projektu zapojila má paní
Eva Řepková.

28. 12. 2008 Kaderková Jaroslava zemřela ve věku 87 let
7. 1. 2009 Závěšický Josef zemřel ve věku nedožitých 70 let
7. 2. 2009 Skýpala Josef zemřel ve věku 80 let
17. 2. 2009 Kunetka Miroslav zemřel ve věku 59 let

24. 1. 2009 Alena a Vladimír Kostelní ( roz.Běhalová )
16. 3. 2009 k trvalému pobytu v obci Branky se přihlásil devítistý občan  paní
Renáta Krupová.

Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem vyhlašuje
Humanitární sbírku šatstva a domácích potřeb,
která se uskuteční 6. a 7. května od 15:00 do 18:00 v bývalém kinosále.

V sobotu 10. 1. 2009 proběhla Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Charita
Česká republika. Čtyři skupinky chodící naší obcí vybraly 17 234 Kč.
24. ledna 2009 uspořádala kulturní komise při OÚ Branky Maškarní bál. Do sálu
restaurace „U Staňků“ přišla řada zajímavých masek: Včela, Ferda Mravenec
s Beruškou, Babka, která tento hmyz honila s plácačkou, dále krásní tučňáci a Mat
se zpopelněným Patem, zdravotnický personál, elitní komando, bezdomovec aj.
K tanci a poslechu hrál DJ Lubánek. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na
tuto akci.
14. 2. 2009 se uskutečnil Dětský karneval. Pořadatelé měli plné ruce práce,
protože dětí a masek přišlo opravdu mnoho. K vidění byly čarodějnice, piráti,
supermani, batmani a spousta princezen. Nejzajímavější masky byly Večerníček
v autíčku, Komínek s čapím hnízdem, černoška, pacient s lékařem, želví ninjové a
malý indián. Pro děti byly připraveny tradiční soutěže, za které dostaly sladkou
odměnu.
Večer 14. 2. 2009 byla Valentýnská diskotéka v sále restaurace „U Staňků“.
A nejen mladí lidé oslavili svátek zamilovaných, vždyť láska kvete v každém věku.
V sobotu 21. 2. 2009 procházel naší obcí masopustní průvod masek, které tradičně
vodily medvěda. Večer v sále restaurace „U Staňků“ pořádal místní Sbor
dobrovolných hasičů Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála skupina Crystal a jako
vždy to byl vydařený ples.
O týden později 28. 2. 2009 přichystali ples i místní sportovci. Sportovní ples byl
v restauraci „Na Rozcestí“, kde se po delší pauze začaly konat taneční akce (např.
Štěpánská diskotéka aj.).
14. 3. 2009 proběhla zajímavá Montérková párty, je vidět, že s dobrým nápadem a
vtipem dosáhli v sále „U Stańků“ organizátoři této akce úspěchu.
27. 3. 2009 se konala páteční diskotéka v sále restaurace „Na Rozcestí“. K dobré
pohodě přispěl DJ Lubánek.

Kulturní komise při OÚ Branky Vás srdečně zve na již tradiční
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
v sobotu 18. dubna 2009 sraz U Kříže ve 14:00 hod
Špekáčky a chleba s sebou!

Rok 2009 otevřel svá vrátka a vpustil nás do nádherné zasněžené zimy.
Největší radost z bohaté sněhové nadílky měly samozřejmě děti. Bílá školní
zahrada nás lákala k zimním radovánkám. Děti letos v plné míře využily sněhové
lopaty, na kterých zdolávaly kopec na zahradě, stavěly sněhuláčky, pozorovaly
stopy ve sněhu a nechybělo ani koulování občas i „nechtěný“ pád do sněhu.
Zimu jsme nevyužívali jen na školní zahradě. Pozvali jsme ji i mezi nás do
mateřské školy, do našich zimních témat. Povídali jsme si o tom, co musíme dělat,
abychom se nenastydli / co si v zimě oblékáme/, jaké známe zimní sporty, jak se
staráme v zimě o zvířátka v lese a o ptáčky, kteří v tento čas nemají co do
zobáčku. Proto jsme jim každý den nasypali semínka do krmítka na balkoně a přes
okno jsme pak pozorovali ptáčky, kteří vždy přilétli na hostinu. Poznali jsme mezi
nimi dva druhy sýkorek a občas přiletěl i brhlík, který chtěl mít vždy krmítko sám
pro sebe.
Zima je také obdobím, kdy jdou všechny předškolní děti k zápisu do základní
školy. V naší mateřské škole se to týkalo 9 dětí. Andrisové Evičky, Džobákové
Kristýnky, Chromčákové Terezky, Lezové Miriam, Palové Veroniky, Vachovcové
Haničky, Gerly Matěje, Fojtíka Adamka a Matochy Ondřeje.
V únoru jsme si ve školce uspořádali karneval. Ve stanovený den se ve
vyzdobené třídě sešel rej nejrůznějších , nádherných masek. Přišly k nám
princezny, berušky, indián , tygr, pračlověk a spousta dalších postaviček. Všechny
masky dostaly za svou originalitu medaili a malý dárek.
Na závěr karnevalu jsme „vodili vesnicí medvěda“. S malým dárečkem, papírovým
klaunem, jsme zavítali s medvědem na obecní úřad, pozdravili a zazpívali jsme si
se školáky ve škole, a nakoukli jsme i do kartonážky, kde nás pozdravil usměvavý
pan P. Juršták.
V měsíci březnu jsme si v mateřské škole začali pomalu přivolávat jaro a
všechny činnosti tak motivovali tímto ročním obdobím. Ke všem těmto činnostem
patří i návštěvy kulturních akcí. 20. března jsme navštívili „Písničkový pořad
Tomáše Nováka“, na němž si děti zazpívaly a zatancovaly.
Závěrem důležitá informace pro rodiče, kteří chtějí zapsat své dítě
do Mateřské školy Branky na školní rok 2009/2010.
Kývalová Iveta, Chriašteľová Ludmila
DNE 16.4.2009 bude v MŠ Branky probíhat zápis dětí od 12:00 do 15:00.
K zápisu zveme všechny děti, které ve školním roce 2009/2010
dovrší 3let a děti starší.
Rodiče s sebou k zápisu přinesou rodný list dítěte.

