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Slovo starosty
Vážení občané,
fenomén koronavirové nákazy nabral od září nebývalou dynamiku a jak se zdá,
na návrat do „normálních“ časů si budeme muset ještě chvíli počkat. Doufám, že
měsíce prázdnin a dovolených jste využili k nabrání fyzických i duševních sil,
protože především psychickou odolnost budeme v nejbližších měsících hodně
potřebovat. Bohužel, nedávné uzavření hranic se Slovenskem nám znemožnilo
realizovat projekt přeshraniční spolupráce, a tak výměnné pobyty našich i
slovenských žáků v letošním roce neproběhnou.
Po mimořádně deštivém jaru i části léta se nám podařilo dokončit pozdržené
stavby lesní cesty v Háji a mokřadního rybníku na Drahách. Cesta v Háji je z 80%
dotovaná Státním zemědělským intervenčním fondem a do budoucna Obci sníží
náklady na dopravu dřeva a už teď zlepšuje odtokové poměry při větších srážkách.
Mokřadní rybník není určen k chovu a lovu ryb, ale prioritně by měl posloužit
k zadržení vody v krajině a k pestřejšímu složení živočišných a rostlinných druhů
v našem okolí. Za finančního přispění Zlínského kraje a Ministerstva pro místní
rozvoj byly instalovány akátové herní prvky dětského přírodního hřiště v parku.
Bohužel, při kotvení jednoho prvku byla porušena drenáž, a tak bude nutné
provést její opravu. Dotací MMR nám bude přispěno na opravu márnice, se kterou
firma aostav začala před nedávnem. Za dotačního přispění Zlínského kraje byly
dokončeny opravy oken v přízemí zámku. V tuto chvíli je zámek zajištěn proti
neoprávněnému vstupu cizích osob a já doufám, že v tomto směru nebude
docházet k jeho další devastaci. Na přelomu srpna a září Obec nechala opravit
místní komunikaci před novými domy ve stavebním obvodu Motýlovská.
Méně viditelnou stavební akcí je právě dokončená rekonstrukce kanceláře
obecního úřadu, stejně jako u předchozích místností prováděna tak, aby byl
zdůrazněn historický význam budovy. Za záchranu a renovaci parketových
podlah v celém objektu děkuji panu Rostislavu Rýdlovi. Kromě opravy parket
byla provedena nová elektroinstalace včetně osvětlení, zabudovány nové
radiátory a nově vymalováno.
Během prvního říjnového víkendu proběhnou volby do krajského
zastupitelstva. Věřím, že i přes veškeré současné potíže přijdete v hojném počtu.
Zvát Vás na další podzimní a zimní akce (lampiónový průvod, Vánoční jarmark,
Rozsvěcení stromečku, apod.) je v tuto chvíli bezpředmětné, protože jejich
případné konání je především v rukou ministerstva zdravotnictví a jeho dalších
„protikovidových“ opatřeních, která ještě přijdou. Náš život však půjde dál a
nestresujme se víc, než je nutné. Venkovní procházka je v tomto směru mnohem
přínosnější než sledování televizního zpravodajství.
František Svoboda

USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 23.9.2020
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Informace ze zasedání RO.
2. Rozpočtové opatření č. 3/2020.
3. Vyhodnocení Programu rozvoje obce za období 2016 - 2020
II. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Návrhovou komisi: Milena Včelaříková, David Hadaš
2. Program zasedání ZO
3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu

Sběr velkoobjemového odpadu
V sobotu 10.10. se uskuteční sběr velkoobjemového odpadu
Rozpis míst a časů
Statek:
8:00 – 8:45
Drahy: 10:00 – 10:45
Hrobiska: 9:00 - 9:45
Náves: 11:00 – 11:45
S velkoobjemovým odpadem bude zároveň sbírán i nebezpečný odpad.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová otevírací doba pobočky České pošty v Brankách od 1. 10.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

15:00 – 18:00
8:00 – 11:00
15:00 – 18:00
8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

Telefonní spojení na místní pobočku České pošty, a.s. - 954 275 645
------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Nový kosmetický salón v Brankách !!!
Kosmetická péče přírodní kosmetikou MAAT a vizážistika.
Tel.: 603 775 517
Email: arete.kosmetika@gmail.com
Otevírací doba: dle objednávek
Adresa: Branky 18, ze zadní strany budovy do dvora.
Obec Branky děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou
finanční dotaci na projekt Oprava vnějších okenních
výplní v 1. n. p. na zámku v Brankách - 2. etapa ve
výši 170 000,- Kč.

Základní škola
„Na zem jabka padají, ptáci křídla zdvihají. Léto balí
fidlátka, podzim klepe na vrátka“. Prázdniny jsou už
minulostí. V naší škole jsme však nelenošili. Už v době „koronavirové pauzy“ jsme
nechali zrenovovat dveře v základní škole. V období letních prázdnin byla vymalována
jedna ze tříd. Do podkrovní třídy jsme přesunuli učebnu matematiky. Obec nám
pomohla opravit a vymalovat stěnu v přízemí. Prázdniny jsme využili také k tomu,
abychom zrekonstruovali podlahu v tělocvičně. Povrch parket byl zbroušen, vytmelen,
nově nalakován a nalajnován.
Prvního září jsme vstoupili do nového školního roku 2020/2021 slavnostním
zahájením v tělocvičně. Přivítali jsme nové prvňáčky, které pasoval pan starosta Mgr.
František Svoboda na branecké žáky. Přejeme našim prvňáčkům, aby se jim ve škole
líbilo a měli hodně úspěchů. Letošní školní rok je pro nás výjimečný, protože se nám
podařilo otevřít novou třídu v mateřské škole. Třídu Veverek s malými dětmi a třídu
Soviček s předškoláky bude navštěvovat celkem 29 dětí.
Podzimní
měsíce
v naší škole již tradičně patří
dopravní výchově. Žáci 4. a
5. ročníku navštívili dopravní
hřiště
ve
Valašském
Meziříčí, kde se každoročně
seznamují s pravidly provozu
na pozemních komunikacích
a
věnují
se
výcviku
začínajících řidičů – cyklistů.
Škola se opětovně zapojila do
výukového programu BESIP,
který se konal 10. 9. ve
Valašském Meziříčí. Pěkné
počasí nás vylákalo z lavic
ven, a proto jsme využili
environmentálního programu
vsetínské organizace LÍSKA,
která se zaměřuje na rozvoj přírodovědné gramotnosti a ekologického vnímání.
Výukový program nesl název „Učíme se venku“. Žáci se zabývali tématy živé zahrady
(ptáky, hmyzem), stromy a rostlinami v návaznosti na roční období. Akce proběhla v
přírodním prostředí parku před braneckým zámkem, kde si žáci vyrobili „škvorníky“
z květináčů a sena, hmyz z přírodnin podle obrázků, ptáčky a panenky z látky i ptačí
masky z papíru. Žáci se zapojili do edukačních činností, které byly připraveny na míru

pro náš školní vzdělávací program. Školní družina se zapojila do projektu Hudba v parku
a lidé, kterou uspořádal Spolek pro obnovu zámeckého parku. Akce byla zaměřená na
vylepšení života v obci a podporu kladného vztahu k životnímu prostředí. Původně
naplánovaný projektový den mimo školu – Archeoskanzen Modrá, Živá voda Modrá a
Kovozoo Staré Město jsme kvůli velké nemocnosti žáků ve škole zrušili a přesunuli na
jiný termín.
Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Díky pandemii se resort školství
rozhodl poskytnout základním školám finance na zakoupení počítačů a softwarových
licencí. Naše škola tak získala tři nové notebooky, které mohou učitelé využít při
případné distanční výuce.
Letošní školní rok nebude snadný, ale je to výzva a příležitost. V průběhu jarního
období jsme se přesvědčili, že kontakt ve třídě je těžko nahraditelný. Nadále platí
dodržování přísnějších hygienických pravidel ve škole pro žáky, ale také pro vstup
rodičů do školy. Všechna opatření se řídí aktuální situací a počtem nakažených a mohou
se v průběhu měsíců měnit. Celý školní rok je tak vlastně velkým krokem do neznáma.
Chuť poznávat a zkoušet nové věci, to je jediný způsob, jak v budoucím světě obstát.
Apelujeme na všechny rodiče, aby do školy neposílali žáky s respiračními
onemocněními. Ve školním prostředí se velmi rychle šíří. Mezi příznaky respiračního
onemocnění patří rýma (jakéhokoliv vzhledu), kašel, dušnost, bolest v krku, pocit
škrábání v krku, ztráta chuti a čichu, únava, slabost, malátnost, bolesti kloubů a svalů.
Také bychom chtěli poděkovat rodičům našich žáků za přístup a trpělivost,
protože nemalou měrou přispěli k tomu, že byl začátek školního roku pohodový a
přátelský. Pevně věříme, že nám všem vydrží co nejdéle a nic jeho průběh nenaruší.
Na závěr přejeme našim žákům, aby se jim v letošním roce dařilo vše, na co
sáhnou a nám všem, nejen dětem, žákům, učitelům, nepedagogickým pracovníkům,
rodičům, prarodičům, ale i ostatním braneckým občanům, aby byli zdraví. Pamatujte,
že zdraví je nejdůležitější na světě. Všechno ostatní jsou maličkosti, které se dají řešit.
za pedagogický sbor Mgr. Lenka Kajabová

Mateřská škola
První měsíc školního roku 2020/2021 je skoro za námi. Letos v létě se naše školka rozrostla
o jednu třídu. Od poloviny července nastoupil pan Vlach a provedl rekontrukci záchodků a
umývárny, připravil dětem výdejní okénko na obědy, připevnil prahy, a také vymaloval veškeré
prostory. Odvedl parádní práci a my mu za ni moc děkujeme 😊. Během měsíce srpna pan
Kristek položil do herny nový koberec a vyměnil linoleum v šatně dětí. V posledním srpnovém
týdnu se vybavovala nábytkem šatna, umývárna, WC dětí, třída a herna.
Poté
jsme
už
„naběhly“ my a připravily
třídu pro nástup dětí 😊.
Třídy se věkově upravily.
V 1. třídě (té původní,
nahoře v patře) jsou děti
od 2 do 4 let a její název
je Veverky.
Ve 2.
třídě
(nové,
v přízemí) jsou děti od 4
do 6 let, a ta se jmenuje
Sovičky. Děti v této třídě
se budou intenzivněji
připravovat na vstup do 1.
třídy. Hravou formou
budeme rozvíjet jejich
schopnosti a dovednosti
pro úspěšné zvládnutí
školní výuky.
Naši školku letos navštěvuje celkem 29 dětí, 15 dětí je v 1. třídě, 14 je ve 2. třídě a celkem
9 dětí půjde k zápisu do 1. třídy. Do pedagogického sboru přibyly dvě paní učitelky, paní
učitelka Verča a Marcelka. Rozmístění učitelek je následující – 1. třída Veverky: Bc. Pavla
Žurková a Marcela Žůrková, 2. třída Sovičky: Nikol Marešová a Bc. Veronika Cabáková.
O hladová bříška dětí se pod vedením Pavly Halaštové starají paní kuchařky Jarmila Vogelová
a Věra Kašíková. Čisté prostředí nám zajišťuje Adriana Džobáková.
Názvy tříd jsou zvoleny podle třídního vzdělávacího program a jeho symbolu. Pracujeme podle
Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Svět kolem nás je plný
krás“, který vychází ze zásad mateřské školy podporující zdraví a do středu zájmu staví dítě
s jeho potřebami a prožitky.
Zúčastnili jsme se soutěže Hudba v parku a lidé, do které děti přispěly písní Já jsem muzikant.
Děkujeme za možnost zúčastnit se nejen soutěže, ale i akce, kde si děti vyrobily hudební nástroj,
shlédly pohádkový příběh Zvířata a vesmír v mobilním planetáriu a zahrály si na africké bubny.
Chválíme, opravdu to bylo super!
Od října bude pro děti ve věku od 4-6 let probíhat LOGOPEDIE. Ta dětem pomáhá se správnou
výslovností, která je důležitá nejen pro úspěšný vstup do školy, ale i do života.
Opět plánujeme akci pro děti a rodiče Zamykání zahrady. Dále se děti můžou těšit na divadélko,
které jim zahrají paní učitelky a edukační program Malá univerzita pro děti, kde se děti vžijí do
role stavitele města
V rámci dopoledních aktivit v naší školce děti čeká Jablíčkový a Mrkvičkový den, Drakiáda,
Halloweenské řádění a Podzimní hrátky v barevné přírodě - výroba dýňových strašidel a Skřítků
Podzimníčků.

Na závěr bych chtěla
poděkovat
mamince
Tereze Dufkové, která
nám
novou
třídu
ozdobila
nádhernou
malbou.
Děkujeme
Vám a všem ji vřele
doporučujeme😊.
Krásné
podzimní dny Vám za
kolektiv mateřské školy
přeje Nikol Marešová

Motorsport
V letošní nestandardní sportovní sezóně jel branecký motokrosař Tomáš Pala první závod
po corona viru na MMČR v Dalečíně. Na Kawasaki 250 za účasti 85 jezdců z celého světa se
probojoval do hlavního závodu z 29. místa, po pádu v první jízdě ze závodu odstoupil.
Po prázdninách přestoupil s novou motorkou KTM 450 do nejsilnější kubatury MX1, se kterou
se zúčastnil Mistrovství Moravy a Slezska v Petrovicích u Karviné a zajel 1. místo
Při Mezinárodním mistrovství České republiky v Pacově si vyjel v kvalifikaci 7. místo,
v první jízdě měl defekt, ve druhé jízdě zajel
11. místo (obrovský úspěch, první závod
v nejsilnější kubatuře v 18 letech a Tomáš se
držel v TOP 10 s nejrychlejšími jezdci České
republiky i okolních států).
Mistrovství Moravy a Slezska ve Vranově u
Brna - 2. místo.
Mezinárodní mistrovství České republiky
Opatov - první jízda 12. místo, druhá jízda 11.
místo, celkově 11. místo.
4.10.
se
jede
poslední
závod
Mezinárodního mistrovství České republiky v Petrovicích u Karviné, tak uvidíme, jak se bude
Tomášovi dařit.
Vrakfest
V sobotu 19.9. se na motokrosové trati konal Vrakfest 2020. Za pěkného slunného počasí se
tento den náramně vydařil, odjelo se několik závodů automobilových vraků, kterých se
zúčastnily i branecké posádky - Včelařík, Chocholatý a Kovačíkovi. Dětem byl připraven
doprovodný program ve formě kolotočů a dětských atrakcí, pro dospělé občerstvení a pro
pobavení přítomných ukázala své umění domácí trucktrialová posádka Ševčík a spol.
Na závěr vše vyvrcholilo demoličním derby, kde vyhrál poslední pojízdný vrak. Za velké účasti
diváků se všichni dobře pobavili.

Spolek pro obnovu zámeckého parku
V srpnu proběhlo v letním kině promítání úspěšné české
komedie „ŽENY V BĚHU“.
Na začátku září jsme se tradičně připojili k dobrovolnické akci „UKLIĎME
SVĚT – UKLIĎME ČESKO" organizované spolkem Ukliďme Česko a ČSOP,
která se koná na území
celé České republiky.
Někteří účastníci sbírali
odpadky v parku a v
okolí, další opravovali
hmyzí hotel,
stromovou stezku nebo
upravovali bylinkové
záhony.
V pátek 18.9.2020
proběhla v zámeckém
parku veřejná akce
„HUDBA V PARKU
A LIDÉ“ se
slavnostním vyhodnocením hudební soutěže, do které se sešlo celkem 13
krásných příspěvků. Účastníci akce si je zde mohli prohlédnout a poslechnout,
dále vyzkoušet např.
školu bubnování,
hru na další tradiční
i netradiční nástroje
či si nějaký
jednoduchý nástroj
vyrobit. Zpestřením
akce bylo mobilní
planetárium a
výborné občerstvení
z darů přírody. Tato
akce je součástí
projektu „Hudba
v parku“, který je
spolufinancován
Zlínským krajem.

za Spolek pro obnovu zámeckého parku Blanka Palátová

TJ Sokol Branky
Fotbal je opět tady, ale …
Vážení sportovci, fandové, spřízněné duše, které nás podporují, začnu
tento příspěvek tím, že jsme téměř po půl roce začali hrát soutěže. Fandové
byli hladoví a těšili se na zápasy. Soutěž mužů se podařilo rozčlenit do tří
skupin, a to je dobré pro všechny, protože budeme hodně zápasů hrát v okruhu cca deseti
kilometrů, obrazně řečeno, hrajeme „kolem komína“. Muži i žáci trénují, uvidíme, jak
si povedou. Zatím máme střídavé úspěchy, žáci jsou na tom lépe. Někdy nám štěstí
nepřeje, ale i to
patří k fotbalu.
Nikdo
dnes
neví, jak se
situace vyvine,
jsou omezeny
sportovní,
kulturní
a
společenské
akce a nový
ministr
zdravotnictví dal pokyn na omezení dvou týdnů. Popřejme našim týmům hlavně zdraví
v této nelehké době. Výbor děkuje všem členům realizačních týmů za odvedenou práci.
Ačkoliv nám podmínky pro pořádání akcí nepřály, podařilo se nám zorganizovat velice
dobrou akci pro naše děti a to Dětský den – Ukončení léta. Akce měla velký ohlas a
poděkování patří všem, kteří se na ni podíleli.
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte,
abych na
tomto místě
poděkoval
jménem
celého
výboru
Milošovi
Hadašovi a
jeho rodině
za
uspořádání
setkání
braneckých fotbalistů nad padesát let, které se konalo začátkem září. Akce proběhla na
vysoké úrovni a účastnici nezapomněli ani na naše bývalé fotbalisty, kteří již nejsou
mezi námi. Všem touto cestou ještě jednou děkuji.
Anton Pastorek, předseda TJ Sokol Branky

SDH Branky
Letní období je za námi a s ním i zvýšená pravděpodobnost výskytu
přírodních požárů nebo rozmarů počasí.
Letošní prázdniny zasahovala naše jednotka u čtyřech událostí. První a
druhý výjezd byla technická pomoc po přívalových deštích. V noci 20. června
jsme byli povoláni k zaplavené zahradě z ucpaného zatrubnění potoka u Filipů.
Část jednotky se vydala na místo odstranit překážku z trubky. Další členové připravovali na
č.p. 17 v součinnosti se zaměstnanci obce pytle s pískem, jelikož stále vydatně pršelo a hladina
potoka Loučka byla pouze několik centimetrů od vylití z koryta.
29. června odpoledne
se po vydatném dešti
valila voda ulicí kolem
zbrojnice a zaplavovala
sklepy přilehlých domů,
opět
z
ucpaného
zatrubnění potoka. Po
odstranění překážky a
opadnutí vody jsme 2x
čerpali sklep a provedli
očistu komunikace od
naplaveného
bahna.
30. července ráno
jsme
byli
povoláni
k požáru kotle na vodu v kuchyni u p. Žůrkové. Zde došlo k zahoření elektroinstalace plynového
kotle na ohřev vody, celou situace zvládli naši dva členové vyřešit během několika okamžiků
za použití práškového hasicího přístroje.
.
Zatím poslední výjezd nastal minulou sobotu 19.září večer, kdy neznámý pachatel podpálil vrak
automobilu, který stál na parkovišti na rozcestí Branky-Kladeruby-Vystrkov-motocrossová trať
a sloužil jako poutač na v ten den probíhající motoristické závody.
Jedinou soutěží, které jsme se zúčastnili, byla 29.8. pohárová soutěž v Choryni – sání
z Juhyně. Zde jsme se umístili na bedně a za 3. místo máme další trofej do výstavní skříně.
Z kulturních a společenských akcí lze vypíchnout zatahování před kostelem, které jsme
připravili pro našeho čerstvě oženěného bratra Jiřího Včelaříka. V parném odpoledni musel
předvést svou dovednost v hasičině, ať už se jednalo o odstranění stromu spadlého přes silnici,
nebo uhašení hořícího domu. Své role se zhostil s vervou a nápomocna mu byla i jeho manželka.
Pivní košt se sice konal až v pozdějším zářijovém termínu, ale díky příznivému počasí se
povedl. Jedinou kaňkou na kráse celé akce byl vandalismus neznámého pachatele, který
v sobotu nad ránem poničil lak na téměř všech automobilech zaparkovaných v ulici u zbrojnice
i na parkovišti u starého kina.
Závěrem bychom chtěli upozornit spoluobčany, aby si před začínající topnou sezonou
nechali zkontrolovat stav komínů a předešli tak škodám na majetku a životech. Čistit komíny
pro spotřebiče na pevná paliva do 50kW lze svépomocí, alespoň 3x do roka a je dobré vést si o
tom záznam. Kontrolu je pak třeba nechat provést 1x ročně a to osobou odborně způsobilou, ta
potom vystaví protokol o kontrole.
Za SDH Branky Jan Petružela

Fotbalová mládež TJ Sokol Branky
Mladší žáci na závěr vydařené přípravy, ve které vyhráli všechny zápasy, absolvovali
dvoudenní soustředění. Poctivě jsme potrénovali, zahráli různé hry a provedli jsme i fyzické
testy, ať každý ví, na čem má zapracovat. Opět nás navštívil kouzelník s kartami a předvedl pár
nových triků. Své umění nám přišel ukázat také místní rekordman, míčový žonglér
Charalambos Bursas. Kluci byli z obou vystoupení nadšení a to je hlavní.
Do nové sezóny
jsme
vstoupili
zápasem s jedním
z favoritů soutěže,
mužstvem
Vigantic.
Naši
hráči bojovali, ale
nakonec
zkušenějšímu
soupeři podlehli
1:7.
Chuť
si
spravili
hned
v
následujícím
zápase, kdy jsme
opět na domácí
půdě přehráli jednoznačně Dolní Bečvu 11:0. V dalším kole jsme zajížděli do Rajnochovic.
Utkání moc fotbalové krásy nepřineslo, ale odvezli jsme tři body za výhru 4:6. Třetí výhru
v řadě jsme si připsali v domácím zápase s Vidčí 6:2. Jsme rádi, že se naši hráči s přechodem
do starší kategorie dobře vypořádali a i když mnohdy nastupují proti starším hráčům (12 let,
my většinou 10,11 let) tak dokazují, že jsou na tom fotbalově dobře a tréninky opravdu
k něčemu jsou. Nadále trénujeme 2x týdně. Tréninková účast je dobrá, doufejme, že tomu tak
bude i nadále. Děkujeme všem rodičům, fanouškům a vedení TJ Sokol Branky za pomoc a
podporu.
Rozpis zápasů:
27.9. Branky - Zašová/Hrachovec 13:00 hod.
4.10. Podlesí - Branky 10:00 hod.
17.10. Kelč - Branky 10:00 hod.

25.10. Branky – Val. Bystřice 12:00 hod.
2. 11. Hutisko : Branky 15:00 hod.

Po letní přípravě mladší přípravka vstoupila do sezóny Okresním turnajem pod záštitou
Fotbalové Asociace České Republiky. Tento turnaj jsme pořádali na našem hřišti, za účasti pěti
týmů a velkým diváckého zájmu. Pod dohledem nejužšího vedení okresního svazu jsme
bojovali o nejvyšší příčku, která nám těsně utekla. Velké plus je pozvánka třech našich hráčů
na okresní kemp a ocenění organizačního zajištění celého turnaje.
Aby šli trenéři příkladem svým svěřencům, zapojili se do zápasu „Starších pánů“ s Muži
TJ Sokol Branky. Zápas měl pohodovou letní atmosféru s mnoha góly. Dále se trenérský
kolektiv zapojil do organizace a realizace akce „Ukončení léta“ a „Setkání legend TJ Sokol
Branky“.
Se začátkem školního roku se rozjela i soutěž přípravek, která obnáší 8 turnajů. Dva
z nich je na pořádání našeho oddílu. Jeden se uskutečnil 13. 9., ve kterém jsme se stali „králem
remíz“. Další turnaj ve Valašském Meziříčí udělal radost hráčům, trenérům i fanouškům,
protože kluci 2x zvítězili a jednou těsně prohráli. Na našich hráčích jde vidět velké zlepšení a

chuť do hry. Ještě nás čekají turnaje v Krhové, v Rajnochovicích, 11.10. v 10h na domácím
hřišti, v Jarcové a
sezónu
zakončíme
v Kelči, mimo jiné i
za účasti Baníku
Ostrava.
Na jaře jsme
branecké fotbalové
hřiště oživili o více
pohybu, smíchu a
aktivní posily, o tým
benjamínků.
Tým
těch nejmenších bývá
v rozmezí 8 – 11
hráčů, včetně jedné
dívky. Do Branek
dojíždějí děti s rodiči
z Polic a Kladerub.
Snažíme se dětem
ukázat, že fotbal je především o pohybu a spolupráci s ostatními. ,,Škola hrou“ se vyplácí a děti
na trénink chodí rády a nerady odcházejí.
Tréninky všech mládežnických oddílů probíhají na hřišti v úterý a pátek od 17hod. Stále
platí pozvánka pro všechny nové zájemce o fotbal .
Za trenérský kolektiv David Hadaš

Informace na poslední stránku
Vážení občané, označte si své nemovitosti popisnými čísly, je to Vaše zákonná
povinnost. Zřetelné označení domu usnadňuje orientaci doručovacím
službám, záchrance, hasičům, policii a dalším.
Připomínáme platby poplatků v roce 2020
Poplatky je možné platit v hotovosti na ObÚ v Brankách nebo na účet
č. 4622851/0100, všechny poplatky už měly být zaplaceny!
Komunální odpad: 470,-Kč na osobu, var. symbol 13400 a číslo popisné,
Poplatek za každého psa: 150,-Kč, var. symbol 13410 a číslo popisné,

Stočné: 630,-Kč na osobu, var. symbol 23210 a číslo popisné,
ZPRAVODAJ OBCE BRANKY: vydává Obec Branky se sídlem Branky 6 , 756 45 Branky, IČ: 00303712,
čtvrtletně, evidenční číslo MK ČR E 13272 Redaktoři: Milena Včelaříková, Pavla Sedláčková, František
Svoboda. Každý autor odpovídá za obsah svého článku. Vydání: číslo 3/2020, ročník XXII., v Brankách, 29. 9.
2020, v nákladu 360 ks výtisků, distribuováno zdarma do všech schránek. Zpravodaj je k dispozici na Obecním
úřadě Branky a zveřejněn na webových stránkách obce www.obecbranky.cz. Žádáme občany, kteří ve své
poštovní schránce neobdrželi vydání zpravodaje, ať to ohlásí na Obecní úřad Branky nebo e-mailem na adresu
oubranky@vm.inext.cz s přesným uvedením doručovací adresy.

