V obvodu Obecního úřadu Branky bylo v roce 2009 šetřeno 51 oznámení a to 15 trestných
činů, 32 přestupků a 4 čísla jednací.
V roce 2009 oproti roku 2008 byl šetřen navíc 1 trestný čin. Došlo k mírnému zvýšení (+4)
nápadu trestných činů a to zejména majetkových. Naopak došlo k poklesu ostatních trestných
činů. Trestná činnost je zjišťována na úseku krádeží, krádeží vloupání do objektů a vozidel a
ostatní majetkové činnosti. Ze strany PČR OO Valašské Meziříčí bude i nadále věnována
pozornost hlavně majetkové trestné činnosti a to i se zaměřením na trestnou činnost mládeže.
Dále bude věnována pozornost domácímu násilí. Na teritoriu obce Branky bylo v roce
2009 provedeno jedno vykázání v souvislosti s domácím násilím.
Přestupky:

Proti minulému roku došlo k značnému zvýšení dohledu nad bezpečností silničního provozu
( v obci Branky zejména dopravní policií ). K nejčastějším prohřeškům řidičů patří
nedodržování rychlosti v obci, jízda bez bezpečnostních pásů a telefonování.
Dopravní nehody:
V průběhu roku 2009 došlo v teritoriu obce Branky k 5 dopravním nehodám, kdy nedošlo
k smrtelnému zranění. Těžké zranění 1 a lehké 2.
V letošním roce bude dále pokračovat zvýšený dohled nad silničním provozem, zejména se
zaměřením na požívání alkoholu a jiných návykových látek před a během jízdy.
Závěr: Od 1.1. 2010 je zřízeno Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
a tím byla završena změna v řízení a působnosti policie v jednotlivých krajích. Prioritou
zůstává spolupráce se samosprávou a občany na úseku ochrany veřejného pořádku, ovlivnění
dopravní situace ve stávajícím teritoriu, předcházení trestné činnosti s cílem ochrany majetku,
mládeže, předcházení násilné trestné činnosti a provádění prevencí.
Krbové a palivové dřevo Petr Sedlák
Provoz – Rajnochovice nádraží ČD. Nabídka: Palivové dříví buk, dub, bříza, ostatní listnaté,
smrk i ostatní jehličnaté. Délky polen: 25, 33, 40, 50 cm nebo 1m. Dříví je baleno v bednách
(1prm), rašlových pytlích (10, 15 a 20kg), uložené v hraních nebo volně sypané. Zajistíme
dopravu na různé vzdálenosti. www.dervosedlak.ic.cz tel.608636762, 724117878
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Zpravodaj
obce Branky

Slovo starosty

Vážení občané,
za okny obecního úřadu je slyšet veselý zpěv, rachot řehtaček a nad dětskými hlavami
se kymácí do krepového papíru oděná figurína. Jaro je konečně tady, školáci vynášejí
Morenu a všichni si přejeme, ať ta dlouhá zima odpluje s posledními zbytky zčernalého
sněhu konečně pryč.
Letošní zima byla po delší době bohatá sněhem, a tak se u ní ještě chvíli zdržím. Když
bychom nepočítali mzdové náklady obecních zaměstnanců, vyšplhal se účet za zimní
údržbu k 50 tisíci korunám, v porovnání s lety předchozími je to značný rozdíl. Na tomto
místě bych rád poděkoval panu Pavlu Markovi za rychlou, spolehlivou a kvalitní údržbu
místních komunikací. Během letošní zimy jsme také mohli poprvé využít dlouhodobě
nezaměstnaných, kteří vykonávají práce pro obec v rámci tzv. veřejné služby. Ruce navíc
byly znát, ale 100% spokojenost ještě určitě nebyla. Na jarní a letní měsíce kolektiv
zaměstnanců posílí i tři pracovníci zaměstnaní prostřednictvím úřadu práce. Pro velkou
výsadbu nového lesa v Sedliskách je Obec naplno využije hned od začátku dubna.
S nástupem teplejšího počasí se rozběhnou i letošní investiční akce. Nejprve to bude
oprava místní komunikace v Jalovčí, rekonstrukce antukového hřiště u základní školy a
zateplení mateřské školy. Vlastními silami se pak budeme snažit realizovat drobnější opravy
a údržbu obecního majetku. Tím jsou i nadále objekty bývalé DPL. Jejich další využití v tuto
chvíli ustrnulo na mrtvém bodě. S paní místostarostkou jsme se ještě pokusili oživit
myšlenku domova důchodců a navštívili hejtmana Zlínského kraje pana Mišáka. Na dalších
řádcích bych si pak dovolil ocitovat z jeho dopisu, který je stejného znění jako odpověď paní
Nersesjan, radní Zlínského kraje pro sociální věci, na nepodepsaný dopis občanů Branek
v téže záležitosti.
…“Při plánování rozvoje sociálních služeb na území kraje nelze vycházet apriori z nabídek
obcí na využití opuštěných nemovitostí pro pobytové sociální služby. Zlínský kraj se coby
zřizovatel některých typů sociálních služeb snaží budovat a rozvíjet pobytové služby
minimálně na úrovni, která odpovídá současným standardům. Skutečností je, že přeměna
starých, pro jiný účel vybudovaných objektů, je finančně velmi nákladná. Handicapem
obdobných objektů je často konstrukční řešení, které přeměnu objektu v moderní zařízení
sociálních služeb limituje, neli prakticky vylučuje. S ohledem na výše uvedené skutečnosti
musím konstatovat, že Zlínský kraj neplánuje využití Vašeho objektu pro poskytování
sociální služby typu „Domov pro seniory“ ani služby obdobného charakteru….“ Celý dopis
pana hejtmana je k dispozici na obecním úřadě. Na doplnění bych ještě uvedl, že dosluhující
Domov důchodců v Podlesí by podle plánů Zlínského kraje měla postupně nahradit obdobná
zařízení ve Valašském Meziříčí a Vsetíně. Otázku, zdali budou tato dvě zařízení
v budoucnosti stačit potřebám stárnoucích generací v našem regionu ponechám raději bez
komentáře. Faktem je, že sociální péče je v našem státě trvale finančně podhodnocena a
odtud se odvíjí i situace v jednotlivých krajích. Využití areálu bývalé DPL tak zůstává
otevřené, je tu možnost po květnových volbách a možných personálních změnách znovu
oslovit příslušná ministerstva, dále hledat investora a mezitím provádět udržovací práce, aby
tento majetek dále nechátral.
Než se s Vámi rozloučím, obrátil bych se na Vás s výzvou. Pokud máte ve svém
domácím archívu fotografie, na kterých jsou různá dnes již třeba neexistující branecká místa
a zákoutí, nebo zajímavé akce, stavby apod., podělte se o ně s ostatními a zapůjčte je
obecnímu úřadu k oskenování a následnému zveřejnění na webových stránkách obce.
Předem děkuji a přeji všem občanům krásné prožití jarních měsíců. František Svoboda

Motokros

Náš nejmladší Branecký motokrosař Tomáš Pala sedlá KTM 50 ccm závodně.
17. 5. 2008 4. místo MORAVA
Zábřeh na Moravě první pohár
21. 6. 2008 1. místo MORAVA
Paskov
23. 8. 2008 1. místo Volný závod
Nový Jičín
31. 8. 2008 2. místo MORAVA
Nový Jičín
2. místo MORAVA
Slavičín
5. 10. 2008 3. místo JUNI CUP
Vítonice
25. 4. 2009 1. místo MORAVA
02. 5. 2009 1. místo MORAVA
08. 5. 2009 2. místo MORAVA
20. 6. 2009 1. místo MX VYSOČINA
04. 7. 2009 1. místo MORAVA
Přerušení závodů z důvodu úrazu kolene
27. 9. 2009 1. místo MORAVA

Bílovec
Branky
Štenberk
Mohelnice
Dubňany
Slavičín

Letos se bude Tomáš účastnit těchto závodů a pojede pod startovním číslem 1.
SMS MORAVU
SMS VYSOČINU
Mistroství České republiky juniorů

Šachy

Muži jsou ve své 11ti členné regionální
soutěži před posledním kolem na pátém
místě.
V odehraných zápasech 3x vyhráli, 3x
remizovali a také 3x prohráli. Hrají na své
možnosti solidně. Žáky v základní škole
učí šachy pan Václav Hradil, který s nimi
kromě tréninků objíždí i žákovské turnaje.
V kategorii do 10ti let reprezentuje
Branky Jiří Feix, který je po čtyrech
turnajích okresní Grand Prix na krásném
13. místě. Jeho starší bratr Vilém
(kategorie do 12ti let) je dokonce v první
desítce a pravidelně již nastupuje proti
těm nejlepším, se kterými hraje zcela
vyrovnané zápasy.

Obecní úřad
Vážení sportovní přátelé,
po letošní dlouhé zimě nám fotbalové jaro začíná 28. března derby s Policemi. Fotbalisté
absolvovali zimní přípravu účastí v turnaji ve Valašském Meziříčí na umělé trávě. Doufejme
jenom, že výsledky v soutěži budou lepší než v přípravě.
Šachisté hrají svou soutěž ve středu tabulky. Popřejme našim sportovcům hodně dobrých
sportovních výsledků.
V minulém roce na Štěpána se uskutečnil tradiční šachový turnaj v bleskovém šachu za
účasti 33 hráčů, mezi nimiž byli hráči i z první a druhé ligy. Vyhrál Holeksa, druhý byl
Stanislav Jasný z oddílu Frýdek Místek a třetí Čempiel z Mittal Ostrava.
Z našich byl nejlepší Radek Holman na 16. místě.
Dále v lednu pořádali fotbalisté velice úspěšný sportovní ples, který měl bohatou tombolu a
všichni se dobře pobavili. Touto cestou děkujeme všem pořadatelům za úspěšné pořádání
akcí.
Za TJ Sokol Branky Anton Pastorek

Kopaná
III. TŘ ÍDA MUŽI
28. 3. 2010 15.00 Branky – Police
04. 4. 2010 15.30 Nový Hrozenkov – Branky
11. 4. 2010 15.30 Branky – Lužná
17. 4. 2010 16.00 Podlesí B – Branky
25. 4. 2010 16.00 Branky – Ústí
02. 5. 2010 16.30 Val. Senice – Branky
09. 5. 2010 16.30 Branky – Choryně B
16. 5. 2010 15.30 Jarcová – Branky
23. 5. 2010 16.30 Branky – Hrachovec B
30. 5. 2010 10.15 Janová B – Branky
06. 6. 2010 16.30 Krhová – Branky
13. 6. 2010 16.30 Leskovec – Branky
20. 6. 2010 16.30 Bynina – Branky

Turistický oddíl
17. ledna 2010  Zimní radovánky na sněhu
únor – Pro vyznavače bílé stopy
6. března 2010 – Lázy  Bílová

O. P. DOROSTU SKUPINA B
28. 3. 2010 12.00 Branky – Val. Bystřice
Choryně – Branky
11. 4. 2010 12.30 Branky – HutiskoSol.
17. 4. 2010 16.00 Horní Bečva – Branky
25. 4. 2010 16.00 Krhová – Branky
01. 5. 2010 16. 30 FC Zubří – Branky
09. 5. 2010 13.30 Branky – Vidče
16. 5. 2010 10.00 Hrachovec – Branky
30. 5. 2010 13.30 Branky – Jablůnka
06. 6. 2010 13.30 Poličná – Branky

USNESENÍ
23. zasedání Zastupitelstva obce Branky konané dne 17.3. 2010
Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Vystoupení zástupců Policie ČR p. Srkaly a p. Poláka.
2. Informace ze zasedání RO – p. Bazalková
3. Informace p. starosty o dopise hejtmana Zlínského kraje ve věci bývalé DPL.
4. Projednání závěrečného účtu ZŠ a MŠ Branky za rok 2009 s hospodářským výsledkem
57 600,88 Kč a rozdělení do fondů.
5. Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2009 – p. Bazalková.
6. Připomínky p. Švidrnocha k příjezdu aut k MŠ v zimním období přes pozemek kartonáže.
7. Dotaz p. Švidrnocha na propadlý kanál před domem č.p. 166.
8. Upozornění p. Menšíka na poničenou dopravní značku.
9. Upozornění p. Plesníka na propadlý chodník u domu p. Kašíka č.p.200 a u domu
p.Včelaříka č.p.90.
10. Upozornění p. Včelaříkové na rozbité zábradlí a spadlé patníky.
11. Dotaz p. Havrana na ordinování dětské lékařky.
12. Dotaz p. Krumpocha na aktualizace webových stránek.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, ing. Radek Krumpoch, ověřovatele zápisu:
Jindřich Plesník, ing. František Bátrla, Zapisovatele: Miroslava Kašíková
2. Program ZO doplněný o bod 3a)
3. Starostu obce za delegáta na valnou hromadu VaK Vsetín, a.s. a místostarostku jako
náhradníka na tuto valnou hromadu.
4. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace za rok 2009
a rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond 20.000,Kč, fond odměn 20.000,Kč
fond reprodukce investičního majetku 17.600,88 Kč,.
5. Závěrečný účet obce Branky za rok 2009, celoroční hospodaření a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Branky za rok 2009 bez výhrad.
6. Žádost obce Branky o provedení auditu za rok 2010 Krajským úřadem Zlínského kraje.
7. Smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění
dopravní obslužnosti.
8. Prodej části pozemku p.č. 217/27 v k.ú. Branky o výměře 13 m2 p. Šárce Krupové.
9. Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 1133/1 a 197/1 GP mezi Obcí Branky a ČEZ
Distribuce, a.s. ve věci zřízení energetického zařízení elektrické přípojky NN k novostavbě
rodinného domu.
III. Neschvaluje:
1.Zmocnění rady k provádění změn rozpočtu.
Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 28. a 29. května 2010.

Základní škola
Přinášíme krátké ohlédnutí za uplynulými měsíci nového kalendářního roku u nás ve
škole. Začátkem ledna naši školu již potřetí navštívily pracovnice společnosti
Madio z Otrokovic Gabča a Monča tak se dětem při první návštěvě představily.
Tato společnost, jak jsme již uváděli dříve, se zabývá primární prevencí negativních
jevů. Lednovým tématem byly opět vztahy mezi dětmi. Jinak, jako pravidelně v
tomto měsíci jsme ve škole přivítali předškoláky, kteří si v doprovodu paní učitelky
prohlédli svoji budoucí školu a na konci měsíce pak s rodiči přišli k zápisu do první
třídy. V lednu také ve třídách proběhla třídní kola v recitaci. No a pak samozřejmě
vysvědčení.
U někoho spokojenost, u jiného třeba pobídka k většímu úsilí. Únor byl pro školáky
příjemný měsíc, neboť po jednodenních pololetních prázdninách následovaly hned
jarní. Počasí přálo, sněhu byla spousta, takže i ti největší lenoši si určitě od počítačů
ven odběhli. Hned první týden po prázdninách jsme přivítali ve škole pana Otu
Závalského ze Záchranářské stanice
v Bartošovicích. Připravil si pro nás velmi zajímavou besedu s názvem Návrat orla
skalního do Beskyd. Spousta dotazů na závěr svědčila o tom, že se beseda dětem
velmi líbila. Dalším nevšedním zážitkem byla pro naše žáky i návštěva policejní
služebny ve Valašském Meziříčí místa, kam se spořádaný občan hned tak
nedostane. Exkurze se uskutečnila v rámci naší dobré spolupráce s Policií ČR , a to
především díky paní Kateřině Vlachové, která se svými kolegy již několik akcí pro
nás připravila. V tomto měsíci
k nám ještě zavítaly děti z okolních málotřídních škol na tradiční recitační soutěž..
Také letos se naši starší žáci zapojili do literární soutěže O poklad strýca Juráša, Do
okresního kola postoupily práce Terezy Svobodové, Pavla Spichala a Moniky
Krumpochové. Balíčky s pozornostmi přišla předat všem dětem paní Žůrková z
místní knihovny, která zároveň děti vyzvala
k častějším návštěvám I další měsíc – březen je bohatý na zajímavé akce. Proběhla
soutěž ve šplhu. Soutěžilo 27 dětí a „nejlepší šplhavci“ postoupí do městského kola
ve Valašském Meziříčí. Spolu s dětmi z MŠ vyneseme Mařenu, abychom už
konečně přivítali po dlouhé zimě jaro.V tomto měsíci si projektovým dnem ve škole
připomeneme Světový den vody. V rámci toho navštívíme místní čističku odpadních
vod. Na konci března se sejdeme na oblíbených velikonočních dílničkách, kde si děti
ozdobí vajíčka a vyrobí ozdoby k velikonočním svátkům.
Hodně sluníčka, pohody a radosti vám všem přejeme ze základní školy.
Mgr. Alena Barošová

V zimní období jsme především bilancovali, co se
nám podařilo ale i nepodařilo splnit za minulý rok.
Za největší klad lze považovat nová sekční vrata
na hasičské zbrojnici, byť zatím „skrytá“ za
původními, které již nevyhovují jak z hlediska
obsluhy, tak zabezpečení zbrojnice. Jako největší
problém se jeví nestabilita složení soutěžního
týmu, z čehož plyne slabá účast na požárních
soutěžích.
Tento rok je rokem volebním. Na prosincové
výroční valné hromadě jsme si zvolili výkonný.
výbor a další funkce pro nadcházející období. V dalších termínech proběhly volby
funkcionářů do okrsku č.12 Loučka a okresního sdružení hasičů
Druhou únorovou sobotu se konal již 6. hasičský ples v sále restaurace U Staňků. Za
hudebního doprovodu skupiny Crystal jsme se bavili do pozdních hodin. Také
děkujeme sponzorům za ceny do tomboly, která byla velmi bohatá.
V nadcházejícím období bude nabitý zejména květen, kdy v sobotu 15. května
pořádá náš sbor okrskové kolo požárního sportu, další neděli tj. 23. května oslavíme
mší a průvodem obcí 125. výročí založení SDH Branky a následující sobotu 29.
května uspořádáme tradiční kácení Máje s odpoledním programem a navazující
večerní zábavou.
Závěrem přejeme všem spoluobčanům příjemné prožití svátků velikonočních i
celého jarního období.

Sbor pro občanské záležitosti v Brankách zve všechny seniory
na Posezení s důchodci
V pátek 16. dubna 2010 do sálu MŠ v Brankách
Začátek v15:00 hod.
Kontejnery na jarní úklid budou přistaveny
od 9. 4. 2010 do 11. 4. 2010.
Nebezpečný odpad bude vybírán v pátek 9.4. 2010 v čp. 17 od
12.00 do 16.00 hodin.

Fabík Adam
Gábor Filip
Chocholatý Adam
Palát Adrian

15. 12. 2009
26. 1. 2010
12. 2. 2010
7. 3. 2010

LEDEN 2009

Dreslerová Jindřiška
Pavlín Josef
Borovičková Antonie
Tvrdoňová Ludmila
Ovčačík Josef
Křenková Anna
Brachánek Alois
Skočková Karla
Rodryčová Bohumila
Trlicová Dagmar

3. 10. 2009 Jana a Daniel Cahlíkovi (roz. Pavelková)
30. 1. 2010 Martina a David Hadašovi (roz. Bechná)

ÚNOR 2009

81
60
82
70
89
82
85
65
60
60

BŘ EZEN 2009

80
75
95
50
55
50
55
85
60
91
55

Řepková Eva
Kalincová Marie
Bátrlová Marie
Marková Jaroslava
Kašík Jiří

50
65
86
70
84

Jubilantům blahopřejeme
28. 12. 2009 Mlýnková Ludmila zemřela ve věku 81 let
15. 1. 2010 Trlicová Anastázie zemřela ve věku 86 let
Ve středu 10. února zemřel v plzeňském Hospicu sv. Lazara náš významný rodák
Mons. Antonín Hýža. Narodil se 21. října 1924 v Brankách, kde také absolvoval základní
školu. Už od útlého věku toužil být knězem, a tak jeho další kroky vedly na
valašskomeziříčské Reálné gymnázium Františka Palackého. Po válce si našel práci
v moravskoslezské pletárně ve Valašském Meziříčí. Poúnorové události kněžskému studiu
nepřály a perzekuce vůči panu Hýžovi vyvrcholily na začátku 60. let byl, kdy byl uvězněn za
„rozvracení republiky“ kvůli tajnému studiu bohoslovectví. Ve vězení teologii dostudoval a
byl tu i tajně vysvěcen na kněze. Po vypršení trestu pracoval v dělnických profesích, na konci
60. let byl jmenován kaplanem na arciděkanství v Plzni. Svůj další kněžský život zasvětil
službě farníkům v západočeské metropoli. Od 15. srpna 1993 až do 31. června 2006 se
P. Antonín Hýža stává prvním ustanoveným rektorem kostela svatého Jana Nepomuckého.

Již několik dní před svátky velikonočními chodili menší ogaři i dorostlí mládenci
vyhledati pěkné břízové větvičky a nejraději žluté vrbové proutí. Z březových větví
dělali metličky a z vrbových prutů plétli tatary: trojáky, štveráky, šesteráky až
osmeráky, podle množství splétaných prutů tak pojmenovaných. Tatary na konci
zdobili mašličkami. To vše se vykonalo již v týdnu před svátky, aby vše bylo na
„šmigrůst“ připraveno. Děvčata s maměnkami barvily velikonoční vajíčka. Vajíčka u
nás nebyla malovaná. Byla pouze jednobarevná: červená, zelená, růžová, žlutá,
modrá a dokonce i černá. Až kdesi udělali voskem větévkový ornament. To vše bylo
již v sobotu připraveno.
Barvení vajíček v odvaru z cibulových slupek. Na vajíčko se přiložila svitka některé
jarní rostliny, vajíčko s lístečky se zabalilo do plátýnka, ponořilo do odvaru ze
slupek cibule. Na hnědém vajíčku pak byl reliéf přiložené rostliny. Vajíčka se po
nabarvení natřela špekem, aby se krásně leskla.
V neděli velikonoční jako velkém svátku byl v dědině posvátný klid. Lidé chodili
pouze ráno i odpoledne do kostela a potom se zdržovali doma. Zato v pondělí
velikonoční byl v celé dědině poplach. Byla to honba na děvčata ať menší, ať již
dorostlá. Menší ogaři i dorostlí mladíci ozbrojení metlicemi i tatary již za ranního
šera dobývali se do stavení, které děvčata se snažila učiniti nedobytnými. Přes
všechna ta nedobytná opatření, v nejhorším případě i podplacením menších bratrů
dotyčných děvčat, se vždy do stavení dostali a mnohdy dosti nemilosrdně na nohou i
rukou děvčata zmrskali. Mrzutosť však z toho nikdy nenastala. Děvče takto
zpracované se ovšem na oko durdilo, ale brzo se udobřilo. Po vykonání tohoto
bolestného aktu dostál každý „šmigrustník“ buď jedno nebo dvě malovaná vajíčka a
ještě nějakou jinou poctu v podobě koláčů, po případě kalíšek nějaké sladké rosolky.
Ale ne jen v domě, ale také ukázaloli se děvče ten den na dědině to teprve dostalo
co proto, neboť celé houfy mladíků, ogarů potulovalo se po dědině, slídíce, kde by
nějaké děvče dopadli. Proto ten den se děvčata neodvažovala mnoho vycházeti.
V úterý to měly „šmigrůst“ děvčata zase oplatiti chlapcům, ale to už vyznělo na
prázdno. To by tak bylo popsáno asi vše o velikonocích, jak je zdejší lid prožíval.
Z pamětí braneckého občana LP 1874  1957.

Restaurace „U Staňků“ Vás zve na
Šmigrustovou zábavu
v sobotu 3. dubna 2010 začátek ve 20.00 hod
Humanitární sbírka Diakonie se uskuteční 20. a 21. května 2010 v bývalém kinosále.

V sobotu 9. 1. 2010 byla Tříkrálová sbírka. Pro českou charitu se letos vybralo
18126 Kč.
Odpoledne se konal druhý Bránecký zymný másters na fotbalovém hřišti. I přes
nepříznivé počasí se sešlo spoustu příznivců tvrdší hudby, aby si poslechli dobré
písničky a popovídali si s přáteli u teplého svařáku.
23. 1. 2010 se konal v sále restaurace „U Staňků“ Maškarní bál. Během večera se
přišlo pobavit spoustu pěkných masek, Vzpomeneme např. Ježky, Kyklopa,
Mrkvičku, Zajíčky, Sněhurku se sedmi trpaslíky, Červenou Karkulku, Večerníčka,
Čmeláky a spousta dalších. K veselé náladě hrál DJ Lubánek. Kulturní komise
děkuje touto cestou všem, kdo přispěli na tuto akci.
30. 1. 2010 uspořádal TJ Sokol Branky v restauraci Na Rozcestí sportovní ples.
13. 2. 2010 proběhlo Vodění medvěda. Masopustní průvod masek vodil naší obcí
Medvěda a ve večerních hodinách pořádali místní hasiči svůj tradiční Hasičský ples.
V programu vystoupily mažoretky z Kladerub se svým zábavným programem.
K tanci a poslechu hrála skupina Crystal.
20. 2. 2010 se uskutečnil karneval pro děti. V sále byly k vidění masky jako – Bob a
Bobek, Hlemýžď s pěknou ulitou, Králík s mrkvičkou na vozíčku, Kravička, Gejša,
Sněhová vločka, vodníci, princezny, piráti, klauni a další. Pro děti byly připraveny
soutěže, za které dostaly sladkou odměnu.
Téhož dne večer byla v sále restaurace „U Staňků“ Montérková párty. Již druhá akce
tohoto druhu  velmi vtipná a zdařilá.
13. 3. 2010 Diskotéka s Karaoke. Tanečníci se mohli plně zapojit i svým zpěvem a
mnozí toho i využili.

S přicházejícím jarem pravidelně informujeme místní obyvatele o činnostech z naší
mateřské školy během zimního období. Všichni víme, že nás zima obdarovala
bohatou nadílkou sněhu a dovolila nám tak, plně využít naší školní zahrady
k sportovním radovánkám.
My jsme se ale s dětmi těšili na nejdůležitější akci, kterou každoročně ve školce
pořádáme na konci masopustního období, a to tradiční „Kašpárkův karneval“.
Letos se tak stalo 16. února.
Děti i paní učitelky se ustrojily do svých masek a prožily opravdu „kouzelné“
dopoledne. Celý karnevalový rej započal průvodem masek, kterého se účastnily i
paní kuchařky ( taky měly jednoduché masky). Společně jsme se také vyfotili.
Následovalo předvedení a představení své masky při chůzi na molu ( lavička).
Nechyběla soutěž, ani malé občerstvení. A samozřejmě rozdání odměn za originální
masku.
I letošní karneval jsme zakončili , tak jako v loňském roce „voděním.medvěda“.
Adámka jsme přestrojili za medvěda a prošli jsme se vesnicí. Při našem putování
s medvědem jsme se zastavili na obecním úřadě a v základní škole. Zazpívali jsme
jim naši karnevalovou písničku. Doufáme, že je všechny příjemně naladila a
potěšila, tak, jako nás. Všem se nám celý den moc líbil a s klidným svědomím
můžeme konstatovat, že i letošní „Kašpárkův karneval“ se opravdu vydařil.
„Karneval, karneval, kdo by se tu čerta bál?
Karneval, karneval, kdo ví, jak to bylo dál?“

.....všechny zdraví „Nazdárek“
roztomilý „Kašpárek“ …........
Kulturní komise při OÚ Branky Vás srdečně zve na již tradiční
OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
V sobotu17. dubna 2010 sraz u kříže ve 14.00 hod
Špekáčky a chleba s sebou!

V závěru bychom chtěli pozvat „NOVÉ “ děti z Branek
k zápisu do MŠ, které v příštím roce 2010/ 2011 dosáhnou 3let věku popř. starší, a to
20.4. 2010 od 12h. do 15h.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.

