V sobotu 17. ledna uspořádali nejaktivnější členové branecké ping pongové asociace
další ročník populárního turnaje, který se letos po všech stránkách mimořádně
vydařil. Konkurence v mužské kategorii byla velmi kvalitní, a tak domácí sbírali
nejvyšší ocenění jen v kategorii mládeže ( 1. - Jakub Strnad, 2.- Venda
Chromčáková, 3.- Tereza Chromčáková ) a žen ( 1.- Lucie Ovčačíková, 2.- Věra
Bednaříková, 3.- Pavla Sedláčková ).
V kategorii mužů bojovali domácí o třetí místo a tady své kvality prokázal Jaroslav
Sedláček, který předčil Luboše Chromčáka. Ve finále porazil Roman Žídek
z Bystřice pod Hostýnem Petra Jurečku z Olomouce. Organizátorům patří veliké
poděkování za to, že i ve skromných podmínkách se dá uspořádat kvalitní sportovní
podnik.

Charitní pečovatelská služba Kelč
předává informace o možnosti využití
Linky seniorů.
Linka seniorů 800 200 007 bude
od 1. března 2015 k dispozici
každý den od 8 - 20 hodin.
Linka seniorů pomáhá seniorům v obtížných životních situacích. Ročně pomůže až
30 tisícům seniorů, pečujících a osob v krizi. Ať volající trápí samota, uvažují o
sebevraždě, stali se obětí podvodné činnosti nebo se potýkají se špatnými rodinnými
vztahy, anonymní a bezplatná pomoc linky je na dosah. Díky anonymitě hovorů
mohou bez pocitu viny mluvit o tom, za co se mnohdy hluboce stydí, mnohé hovory
začínají pláčem.
Pomoc získá o 30% více osob v krizi
Profesionální telefonická krizová pomoc Linky seniorů poskytuje klientovi "první
pomoc" a snižuje tak riziko prohloubení krizové situace. Dále pak podává informace
vedoucí k řešení jeho problémů, odkazy na další navazující služby a instituce.
Službu zajištťuje tým odborně vzdělaných pracovníků v telefonické krizové
intervenci, sociální pracovníci, psychoterapeuti a psychologové.
Během naší dvanáctileté praxe se potvrdilo, že i jeden hovor na Lince seniorů může
zachránit lidský život. Číslo Linky seniorů 800 200 007 najdete na všech telefonních
automatech v ČR, služba je bezplatná a tudíž naprosto bezbariérová.
Bezplatná a anonymní telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující
a osoby v krizi funguje nepřetržitě od roku 2002. Volajícím z celé České republiky
je od 1. 3. 2015 k dispozici zdarma každý den od 8 do 20 hodin. Každý rok služeb
linky využije na 30 tisíc volajících.

Zpravodaj obce
Branky 1/2015

Slovo starosty
Vážení občané,
jak se zdá, i v letošním roce pranostiky „Březen za kamna vlezem, duben, ještě
tam budem“ nedojdou tak úplně svého významu, což asi méně vadí těm, kdo mají
rádi teplo, ale určitě to není vítaná skutečnost pro přírodu a zemědělce, nemluvě o
dalších aktivitách, které jsou závislé na sněhu a mrazu.
Ani na obecním úřadě nejsou zimní měsíce ve znamení zimního spánku. Začátek
letošního roku byl obzvlášť náročný, protože jednak dobíhala administrace a
realizace evropských projektů z loňska a zároveň se chystaly projekty nové.
Z probíhajících projektů to byla především revitalizace zámeckého parku, v průběhu
zimy probíhalo kácení a ořezy poškozených stromů, v současné době se dokončuje
ošetřování stromů, odstraňování jmelí a začínají se rozbíhat nové výsadby. Nějakou
dobu bude trvat než se nové keře rozrostou a park se rozvine do větší krásy, ale
jeden z prvních kroků, aby park mohl každý den sloužit veřejnosti jsme udělali.
Obec zároveň podala žádost o dotaci na pokračování revitalizace parku do
regionálního operačního programu. Tento projekt řeší nové parkoviště u zámku,
mobiliář, plot a cestní síť. Pokud bychom byli úspěšní i tady, byl by park do konce
letošního roku kompletně obnovený. Je však třeba říci, že přetlak žádostí je v této
výzvě hodně velký a šance na získání dotace není příliš vysoká.
Žádost o dotaci jsme podali i na repasi dalších zámeckých oken, jedná se o okna
ve věži a kolem ní. Svépomocí bychom řešili památkáři doporučený zásah v prvním
patře nad hlavním vchodem, kde budou vybourány dvě příčky a snížený stropní
podhled, oba zásahy by měly aspoň trochu vrátit původní dispozici zámeckému sálu.
V současné době řešíme i vyřešení přívodu elektřiny do zámku a kuchyně. Stávající
kapacita a vedení NN naprosto nevyhovují požadavkům pro vaření a obnovu zámku.
V dalších dotačních žádostech jsme řešili pořízení štěpkovače a dalších kompostérů,
revitalizaci parcely 8/2 u „Kříže“ a opravu památníků padlým u hřbitova.
V průběhu ledna a února jsme obdrželi informaci, že projekt Zateplení základní
školy Branky byl vyjmut ze zásobníku a byl postoupen k profinancování. V těchto
dnech probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pokud půjde všechno dle
plánu, stavba se bude realizovat v průběhu letních měsíců.
Od 1. dubna vstupuje v platnost novela Zákona o odpadech, která ukládá obcím
řešit další třídění bioodpadu a kovů. K ukládání první komodity bude možno využít
nově přistavené hnědé kontejnery, přesto bych Vás chtěl požádat, abyste spíše
využívali svých dosavadních kompostů a kompostáren, protože představa odvážení
branecké trávy a listí do Bystřice pod Hostýnem mě moc ekologická a pro obec
rentabilní nepřipadá. Pokud byste se chtěli zbavit většího množství kovového
odpadu, je možné se prozatím dohodnout na obecním úřadě a složit ho na čp. 17.
Krásné prožití velikonočních svátků a jarních měsíců Vám přeje
František Svoboda.

TJ Sokol Branky

Tak, jak jsem psal začátkem minulého roku o změnách,
které nastaly a možná povedou k lepšímu financování
sportu v malých tělovýchovných jednotách, tak zůstalo
jenom na papíře. Malé, ale opravdu jenom malé
zlepšení došlo ve fotbalovém svazu, kde nějaké finance
poskytnou a to jenom po zaplacení příspěvku FAČR,
kde za zaplacení dvě stě kč, jsme pak dostali navíc
třináct korun za rok 2013, resp. za rok 2014 třicet jedna
korun. Dále se nám podařilo sehnat dvě fotbalové
branky v rámci dotace „ Bezpečná branka“, kdy se
podílel na tomto projektu i Zlínský kraj a bylo možné pořídit dvě branky a zaplatili
jsme jenom jednu. Chci jenom podotknout závažný problém, že bez finanční
podpory z obce, zda by fotbal v obci vůbec fungoval a to si někteří naši fotbalisté
neberou do povědomí. Zvýšily se odměny rozhodčím, něco stojí ohřev vody a
pohonné hmoty na údržbu hřiště stojí také nemalé finanční prostředky.
Závěrem roku 2014 se tradičně konal již 42. ročník Štěpánského turnaje
v bleskovém šachu. Úroveň byla tradičně vysoká, zúčastnili se ho hráči
extraligového mužstva Frýdek – Místek a z dalších měst a oddílů mimo náš
region. Finančně se na tomto nejstarším turnaji v kraji podílel Zlínský kraj a obecní
úřad. Zázemí nám opět poskytla mateřská školka, za což jim patří velké
poděkování. Organizaci turnaje zvládli pánové Hradil Václav, Laurenčík Pavel,
Marek Zdeněk a Pastorek Anton. Všem jmenovaným patří poděkováni za dobrou
propagaci šachu a naší vesnice.
Další dobře zorganizovanou akcí byl stolně-tenisový turnaj všech věkových
kategorií pořádaný v lednu ve starém kině. Poděkování patří pánům Chromčákovi
a Sedláčkovi, kterým se podařilo uspořádat kvalitní turnaj v bojových podmínkách.
Hrálo se jen na dvou stolech.
Neméně dobrou, jinou, ne sportovní akcí bylo uspořádaní již tradičního
sportovního plesu v mateřské školce, který čítal pořadové číslo devět. Tato akce
byla provedena velice zodpovědně a profesionálně a výsledek je ne jenom
společenský, ale i finační. Poděkování patří všem bez rozdílu, protože akce měla
velmi pozitivní ohlas.
Šachisté skončili soutěž na pátem místě se dvěma výhrami, jednou remízou a
čtyřmi prohrami z celkových osmi účastníků.
Turistické akce v prvním čtvrtletí

20.01.2015 - Přes Veřovické vrchy
20.02.2015 - Na Oznici - zastavení v keramičce
10.03.2015 - Výlet pro rodiče s dětmi na Kozaru, spojený s opékáním
špekáčků (jarní prázdniny)

USNESENÍ

3. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 16. 2. 2015

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informaci starosty k rozpracovaným žádostem o dotace
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Pavla Sedláčková, Luboš Chromčák
Ověřovatele zápisu: Dáša Bazalková, Josef Havran
Zapisovatel: Anton Pastorek
2. Program ZO.
3. Podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava válečných hrobů v obci Branky“
4. Investiční záměr k realizace projektu „Oprava válečných hrobů v obci Branky“
5. Vyčlenění finančních prostředků na spolufinancování projektu „Revitalizace veřejného
prostranství u Kříže v obci Branky“ ve výši 250 tisíc Kč
6. Záměr projektu „Revitalizace zámeckého parku v obci Branky u Valašského Meziříčí“ a
podání projektové žádosti do prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast
2.3 Rozvoj venkova, podoblast 2.3.1. Fyzická revitalizace území v rámci Regionálního
operačního programu Střední Morava
7. Financování projektu „Revitalizace zámeckého parku v obci Branky u Valašského
Meziříčí“, spolufinancování obce ve výši 30% celkových způsobilých výdajů
8. Zajištění následné udržitelnosti projektu „Revitalizace zámeckého parku v obci Branky u
Valašského Meziříčí“ a to po dobu pěti let od jeho ukončení

Upozorňujeme občany na termíny splatnosti obecních poplatků

- Pes
- Stočné
- Komunál

31. 3.
31. 3.
31. 5.

100,- Kč
500,- Kč
400,- Kč

Obec Branky připravuje v současné době obecně závaznou vyhlášku o zákazu
podomního prodeje v obci. Již v současné době můžete v případě obtěžování od
podomních prodejců volat na Policii ČR na číslo 974680761 – služebna Valašské
Meziříčí.

Charalambos Bursas s novým rekordem v Brankách
V sobotu 21. února jsme mohli v branecké tělocvičně po delší době opět vidět v akci
braneckého rekordmana Charalambose Bursase. V touze po dalším rekordu se
tentokrát vydal na pětihodinovou cestu s ustáleným míčem na hlavě. V tělocvičně se
postupně střídali příznivci našeho nezdolného sportovce, kteří mu pomohli překonat
další rekordní metu, a tou bylo tříhodinové udržení míče na hlavě v čistém čase se
zakrytýma očima. K jeho novému úspěchu mu celý kolektiv Zpravodaje dodatečně
blahopřeje a přeje hodně sil a zdraví.

Hospodaření v obecních lesích v roce 2014
Lesnickou činnost v roce 2014 významně ovlivnilo pokračování kůrovcové
kalamity v moravských krajích. Po předloňském suchém létě, které výraznou
měrou nastartovalo přemnožení hmyzích škůdců, hlavně kůrovce ve smrkových
porostech, se vývoj tohoto škůdce nezastavil ani v loňském roce. Oslabené smrkové
porosty, ve většině napadené dřevokaznou houbou václavkou, byly rozvráceny ještě
ve větší míře než v roce 2013. I přes velké úsilí pozastavit tento nepříznivý stav,
jsme museli pokácet více než 4,7 tisíce m3 kůrovcem napadené smrkové hmoty.
V roce 2014 bylo položeno 238 ks smrkových lapáků ve dvou sériích. Bylo
nainstalováno, ke stávajícím, dalších 13 ks nových lapačů, kde jsme zpočátku léta
pochytali větší množství brouků, ale později ztrácely tyto lapače na účinnosti.
Celkem bylo chemicky asanováno proti kůrovcům 2128 m3 pokácené napadené
smrkové hmoty, což byla téměř veškerá kůrovcová hmota pokácená v letních
měsících a na začátku podzimu. I přes tato rozsáhlá opatření bylo zaznamenáno
napadení smrkových porostů v podzimních měsících, které ještě ovlivní těžby
v
prvních měsících r. 2015.
V roce 2014 bylo v obecních lesích vytěženo 5 513 m3 dřeva. Jednalo se jen o
těžby nahodilé. Z tohoto množství bylo vytěženo 38 m3 v rámci samovýroby a 203
m3 bylo vytěženo a prodáno jako palivové dříví občanům. Celkové příjmy za prodej
dřevní hmoty činily 7 859 662,- Kč. Vlivem příznivých cen dříví na trhu a dále
realizací velkého množství dříví formou přímých dodávek do Rakouska, se podařilo
i velké množství kůrovcové hmoty příznivě zpeněžit.
Z důvodu zvýšení těžby se povýšil i podíl pěstebních činností. V loňském roce
bylo vysazeno 32 200 ks stromků. Na holinách bylo zasazeno 29 920 ks stromků na
ploše 5,04 ha a vylepšeno v kulturách bylo 2 380 ks stromků na ploše 0,46 ha.
Celkové náklady na zalesnění činily 267 923,-Kč. Velký objem prací, 5 786 m3
pokácené hmoty, jsme vykázali v úklidu a pálení klestu. V mladých kulturách bylo
vyžato 46,74 ha ploch a chemická ochrana kultur proti škodám zvěři ( nátěry
repelenty ) byla provedena na ploše 17,26 ha. Na ochranu listnatých vysazených
porostů bylo zhotoveno 570 m oplocenek. Náklady na výše uvedené činnosti činily
323 950,- Kč. Celkové náklady na lesní výrobu v roce 2014 dosáhly výše 3 110
411,-Kč a celkové příjmy z lesní výroby činily 7 916 302,-Kč. Hospodaření
v obecních lesích dosáhlo v roce 2014 zisku 4 805 891,-Kč. Tento rok se očekává
znovu výskyt kůrovce a proto se budeme snažit co nejvíce utlumit jeho vliv na
poškozování
smrkových
porostů.
Ing. Miloslav Kývala

U příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové války pořádají obce
Branky, Poličná a Oznice 8. května turistický výstup
k partyzánskému bunkru na Oznici. Sraz občanů u bunkru je ve 14
hodin. Součástí setkání je krátký program a občerstvení.

SDH Branky
Zimní období bývá ve sboru zaměřeno na načerpání sil, naplánování práce na další rok, a
protože uplynulo 5 let od posledních voleb, tak také zvolení nového výboru sboru na výroční
valné hromadě. Po dlouhých letech se dosavadní starosta sboru bratr Jindřich Plesník rozhodl
znovu nekandidovat a „pustit“ funkci mladším. Novým starostou sboru je tak od 9.1.2015
bratr Jan Petružela. Druhým dlouholetým funkcionářem, který ve výboru přenechal místo, je
předsedkyně kontrolní a revizní rady sestra Anna Marková. Novou předsedkyní KRR se stala
sestra Kristýna Dufková.. Velitelem zůstává bratr Petr Menšík, jednatel Karel Novotný,
hospodář Blanka Menšíková, náměstek starosty je nově Jiří Včelařík. Tímto bychom chtěli
veřejně poděkovat br. Plesníkovi a sestře Markové za dlouholetou obětavou činnost ve
vysokých funkcích ve sboru, která vždy byla, je a bude na úkor osobního volna.
První společenskou akcí hasičů byl v tomto roce hasičský ples, který se konal 14. února
v sále restaurace U Staňků. Bohatá tombola, několikaletá pauza v pořádání a osvědčená
skupina Krystal přivedly do sálu rekordní počet lidí. Sobotní večer zpestřilo vystoupení
námořníků v podání hasičů z Kunovic.
Další tradiční akcí bude 30. května kácení Máje v areálu letního kina. Doprovodný
program, scénka při kácení Máje a občerstvení v dostatečném množství jsou samozřejmostí.
Večer potom pokračování taneční zábavou až do rána.
Největší připravovanou akcí budou oslavy 130. výročí založení sboru v Brankách.
Celodenní oslavy jsou naplánovány na 6.6.2015. Orientační program oslav je následující:
budíček s hasiči, mše v kostele, průvod, slavnostní schůze, přesun do areálu letního kina,
odpoledne vyplněno atrakcemi a ukázkami nejen z oblasti hasičstva, v podvečer vystoupení
Rudy z Ostravy, večer živá hudba - skupina Kalibra.
V oblasti materiálně technické byla schválena našemu sboru krajská dotace na nákup
OOP (zásahové rukavice a přilby) a kombinovaných proudnic. V lednu se také členové sboru
pustili do rekonstrukce zbrojnice a klubovny. Ve zbrojnici byly stěny zbaveny staré omítky a
vytěžena betonová podlaha a část hliněného podloží. Na její místo přijde zhutnělá štěrkodrť a
moderní litá podlaha tzv. drátkobeton. Dokončení této části oprav bychom chtěli stihnout do
konce měsíce března. Všem spoluobčanům zasaženým stavebním hlukem, prachem a jinými
nepříjemnostmi se omlouváme a děkujeme za pochopení. V klubovně došlo k výměně
podlahových krytin, vymalování stěn a zakoupení nového nábytku na míru. Všem členům,
kteří odpracovali ve svém osobním volnu byť jen jednu brigádnickou hodinu děkujeme.
V neposlední řadě upozorňujeme občany na rizika spojená se spalováním porostů a jiného
bioodpadu při jarním úklidu, dále také na požáry komínů před koncem topné sezóny
(u obojího znatelný nárůst v měsíci březnu dle statistiky HZS Zlínského kraje).
Závěrem přejeme všem hezké prožití jara a Velikonočních svátků.

FOTBAL
Koncem března zahajujeme soutěž ve třetí třídě , takže popřejme našim fotbalistům hodně
úspěchů v jarní části.
Rozpis :
28.3. Branky – Krhová
17.5. Lužná - Branky
4.4. Branky – Růžďka
23.5. Branky - Semetín
11.4. Branky – Nový Hrozenkov
31.5. Valašská Senice - Branky
18.4. Hoštálková - Branky
6.6. Branky - Juřinka
26.4. Lačnov – Branky
14.6. Střelná - Branky
3.5. Loučka – Branky
20.6. Ústí - Branky
9.5. Branky – Valašská Bystřice

Obecní úřad
USNESENÍ

4. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 25. 3. 2015

Zastupitelstvo obce
I. Bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO podané p. Pastorkem.
2. Zpráva o činnosti Policie ČR dle Výroční zprávy o stavu veřejného pořádku obce Branky za
rok 2014. Zprávu podal prap. Martin Jurča.
3. Informace o hospodaření v obecních lesích za rok 2014 podané odborným lesním
hospodářem Ing. Miloslavem Kývalou s doplněním Ing. Viačky, který zpracoval lesní
hospodářský plán pro obec Branky.
4. Žádost manželů Čalových o odkoupení částí pozemků p.č. 913/1 a 913/2 o rozloze 150 –
200 m2.
II. Schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Petra Płachtański DiS., Mgr. Blanka Palátová
Ověřovatele zápisu: Dáša Bazalková, Luboš Chromčák
Zapisovatel: Miroslava Kašíková
2. Program ZO včetně doplňujícího bodu č.17 – schválení smlouvy o smlouvě budoucí
s ČEZ Distribuce, a.s., a doplňujícího bodu č. 18 – Diskuze.
3. Rozpočtový výhled na rok 2016 – 2020.
4. Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích § 84 odst. 2) písm. b) účetní závěrku obce Branky
sestavenou k rozvahovému dní 31. 12. 2014.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2015.
6. Podání žádosti na Krajský úřad Zlínského kraje o provedení přezkoumání hospodaření
Obce Branky za rok 2014.
7. Delegáta p. Mgr. Františka Svobodu a náhradníka p. Antona Pastorka na valnou hromadu
společnosti VaK Vsetín, a.s.
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti.
9. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem.
10. Začlenění lesního pozemku p.č. 1737/4 (cca 15 ha) do Honebního společenstva Branky –
Poličná – Juřinka.
11. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-12-8010771_002 s ČEZ Distribucí, a.s.
III. Neschvaluje:
1. Vklad vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.

Kontejnery na jarní úklid budou v obci rozmístěny od pátku 27. 3.
do neděle 29. 3. Nebezpečný odpad se bude vybírat v pátek u čp. 17.

Během letošní Tříkrálové sbírky se v naší obci vybralo 20 315,-Kč.

Kultura

Základní škola

31. 3. 2015 se v prostorách MŠ uskutečnil již 5. ročník KOŠTU SLIVOVICE.
Opět bylo náročné vybrat z 30 ti vzorků tu NEJ…
K poslechu a tanci zahrála skupina Dolbík & jeho šelmy.
Nejlepší trnkovou slivovici donesl: 1. Rýdl Rostislav, 2. Einšpiegl Jaroslav,
3. Titz Jan, 4. Zmuda Petr, 5. Mosler Vítězslav
Z ostatních pálenek si odnesl vítězství: 1. Marek Dan, 2. Zmuda David,
3. Křenek Jan, 4. Talaš Libor, 5. Marek Tomáš.
21. 4. 2015 procházel naší vesnicí masopustní průvod, který již tradičně vodil
MEDVĚDA od chalupy k chalupě. Maškary byly hojně pohoštěny nejen jídlem, ale
i dobrým mokem. Všem za bohaté pohoštění děkujeme.
21. 2. 2015 v odpoledních hodinách jsme mohli spatřit v sále restaurace U Staňků
velký roj masek - konal se DĚTSKÝ KARNEVAL. Všechny masky byly opravdu
nádherné a bylo velmi těžké vybrat deset nejlepších. O zábavu se postaraly členky
kulturní komise převlečené za berušky a nechyběl ani klaun, který měl připravený
velmi hezký program. Pro děti byly přichystány sladké i věcné odměny. Mezi
mnoha zajímavými maskami vyhráli: 1. Shrek (T. Mlynek), 2. Hříbek (O. Jašíček),
3. Vodník (D. Šurin), 4. Čert (N. Krumpolcová), 5. Indiánka (N. Švidrnochová)
Z kategorie nejmenší: 1. Fiona (K. Mlynková), 2. Kačenka ( Z. Špurková),
3. Vězni (Dvojčata Moslerovi), 4. Baletka (D. Havranová), 5.Vosička (N.
Mikulová)
Děkujeme všem sponzorům za úsměv našich dětí.
Den neskončil a rej masek pokračoval i v pozdních večerních hodinách, kdy Dětský
karneval vystřídal MAŠKARNÍ BÁL. Opět bylo složité vybrat ty nejlepší masky.
Mezi nejlépe hodnocené masky patřily: Krakonoš a muchomůrky, Roboti, Farář a
jeptiška, Ráj (čert, anděl, Adam a Eva), Horník. Členky kulturní komise děkuji
sponzorům a taky DJ Lubánkovi, za hezký hudební doprovod po celý večer.
Děkujeme všem kdo si na nás udělal čas a přišel mezi nás .V samotném závěru bych
chtěla popřát krásné Velikonoce a hodně jarního sluníčka.

Školní rok se přehoupl do druhé
půlky, jarní počasí a sluníčko láká děti
stále více ven. V krátkosti se ještě
vrátíme
k uplynulým
zimním
měsícům, jak jsme je ve škole prožili. Leden byl ve znamení blížícího se
pololetního vysvědčení, někteří žáci museli „zabrat“, aby známky byly podle
jejich představ. Ve škole jsme přivítali předškoláky, podívali se, jak se jejich
starší kamarádi v prvním ročníku učí a na konci měsíce pak přišli s rodiči
k zápisu. Letos jsme do prvního ročníku zapsali deset dětí.
Únorové soutěže ve šplhu se zúčastnilo 21 žáků. Pro většinu dětí je to velmi
oblíbená činnost. Koncem měsíce se zase v hojném počtu přišli pobavit na
školní karneval.
Na začátku března jsme s žáky 1., 2. a 3. ročníku navštívili divadelní
představení v KZ ve Valašském Meziříčí. Po jarních prázdninách proběhl ve
třídách projekt nazvaný Den mozku. Hádanky, křížovky, rébusy, hledání
slov, rozdílů, prohlížení optických klamů, skládání hlavolamů a další
záhady. Pochvalu si zasloužili žáci, kteří se na tento den poctivě připravili a
také přispěli k zábavě.
V pátek 20. března jsme zaznamenali zajímavý jev-částečné zatmění Slunce.
Přes speciální brýle a sklíčka jsme před školou sledovali úkaz, který se
opakuje jen jednou za několik let. Tento den krátce před půlnocí pak jaro už
opravdu nastalo. Vynesením Morény, na které se spolu s dětmi z mateřské
školy chystáme, se definitivně se zimou rozloučíme.
A co nás čeká ještě v nejbližší době? Školní kolo ve florbalu a velikonoční
dílničky. Tam se děti seznámí s novou technikou- pískováním. No a pak už
svátky jara. Aby bylo krásné, přejeme všem ze základní školy!
Mgr. Alena Barošová

Kulturní komise připravuje: 30. 4. Slet čarodějnic
30. 5. Kácení máje a dětský den
Červen - Dopravní soutěž
Bližší informace najdete na
www.obecbranky.cz
Těšíme se na Vaší účast.
Za kulturní komisi Věra Slámová

Kulturní komise obce Branky Vás srdečně zve na tradiční
Otevírání studánek,
které se koná v neděli 12. dubna. Sraz účastníků je před obecním
úřadem ve 14 hodin. Vemte s sebou špekáčky a chleba.

Mateřská škola

Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
Tentokrát bychom Vás chtěly poinformovat o tom, co se v naší Mateřské
škole událo a co nás s dětmi čeká a nemine . Kromě výchovně vzdělávací práce na
téma „Přišlo jaro se sluníčkem“ nabízíme dětem spoustu zábavných a prožitkových
činností. V uplynulém období nás navštívilo v mateřské škole divadélko LEONKA
s pohádkou „Proč sluníčko zhaslo?“ Poutavý příběh o sluníčku děti tak zaujal, že by
kvůli němu i neobědvaly.
19. 3. 2015 se konalo „Jarní tvoření“, kde si děti společně se svými rodiči
vyrobily „malé jarní radosti“ do svých domácností.
V rámci tematického programu „Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti
v předškolním vzdělávání“ navštívíme místní knihovnu.
Pokud nám bude počasí přát, společně s rodiči odemkneme školní zahradu a
prožijeme pěkné odpoledne. Akce „Odemykání zahrady“ bude naše premiéra, tak
nám držte pěsti.
24. března proběhne v MŠ Zápis dětí. S dětskými výtvarnými pracemi se
účastníme také zdejší „Velikonoční výstavy“.
Každý rok v dubnu slavíme Den Země. Svým správným přístupem k přírodě
dáváme Zemi dárky. V dubnu k nám přijede Divadélko BUBLANINA s „Jarní
pohádkou s kozlíkem Toníkem“.
K jaru také bezesporu patří Velikonoce. Na tyto svátky jara se děti moc těší.
Společně připravujeme velikonoční výzdobu, malujeme a zdobíme vajíčka, upečeme
si velikonočního beránka a perníčky, pleteme pomlázky. Paní učitelky zahrají dětem
pohádku „O kohoutkovi a slepičce“ v našem Maňáskovém divadélku.
10. dubna budou naše děti vystupovat na místním „Setkání seniorů“.
Naše děti rády vystupují na kulturních akcích. Mají své taneční vystoupení zvané
AFROCIRKUS, s kterým již vystoupily na dvou akcích v Kelči a na místním
Fotbalovém plese.
Na konci dubna nezapomeneme ani na starou tradici „Slet čarodějnic“ a pokud
počasí přeje, tak malé čaroděje i čarodějky můžete vidět na dopolední vycházce.
Přejeme Vám hodně jarního sluníčka, radostné nálady a Veselé Velikonoce
kolektiv učitelek z MŠ

Kulturní komise obce Branky ve spolupráci se Svazem žen pořádá
v neděli 29. března od 13 hodin v sále mateřské školy
Velikonoční jarmark.

Společenská kronika
Narozené děti:

Ema Petruželová, únor 2015
Jubilanti
Leden 2015
Dreslerová Jindřiška
86
Žilinský Miroslav
70
Pavlín Josef
65
Borovičková Antonie
87
Křenková Anna
87
Skočková Karla
70
Štverák František
84
…
Březen 2015
Řepková Eva
55
Kalincová Marie
70
Titzová Zdeňka
83
Bambuchová Jiřina
84
Marková Jaroslava
75
Kašík Jiří
89
Janiš Stanislav
50
Marková Jiřina
84

Únor 2015
Kováčová Jana
Petrů Drahoslava
Hrbáčková Anežka
Žaludková Jarmila
Hrabovská Marie
Titz Milan
Jurštáková Marta
Džobák Vojtech
Hradil Pavel
Pavelka Josef

Úmrtí
28. února 2015 zemřela Pavlínová Antonie ve věku 90 let.

50
50
85
80
55
83
60
60
65
60

