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Slovo starosty
Vážení občané,
jen nerad začínám svůj příspěvek tím, že v záplavě negativních zpráv posledních
měsíců a let je čím dál těžší zachovat si aspoň trochu odstup a nadhled. Přes krizi
migrační, klimatickou, covidovou, ekologickou a energetickou jsme se dopracovali až
na práh válečného konfliktu, jaký si už málokdo pamatuje. Náš svět je velice křehký a
hodnoty, které považujeme za všeobecně platné, nemají, bohužel, všude v Evropě
stejnou váhu. Na každého z nás dopadají s větší či menší intenzitou účty za drahé
energie, vyšší splátky hypoték a nevídané ceny potravin. Nezbývá než věřit, že i tato
krize v dohledné době odezní a nezpůsobí zásadní sociální otřesy a pnutí. Možná si i my
začneme více vážit věcí, které považujeme za samozřejmé.
Ve středu 21.9. jsme posledním jednáním zastupitelstva uzavřeli další čtyřletý cyklus.
Když se za těmi čtyřmi léty ohlédnu, nemohu se ubránit pocitu, že nejvíc se mi do paměti
vryla covidová pandemie se všemi událostmi, které s sebou přinesla, včetně dvakrát
odložených obecních oslav. Uplynulé čtyři roky měly pro nás i pozitivní události – jen
namátkou dokončení cyklostezky do Poličné, opravy obecních budov v centru obce,
opravy místních komunikací, opravu smuteční síně, množství nových stromových
výsadeb, nový rybníček na Drahách, nové parkoviště za školou a další.
Rozpracované jsou některé další významné projekty – na cyklostezku do Polic máme
vydáno stavební povolení a už jsme jednou, bohužel neúspěšně, žádali o dotaci na její
realizaci. Na výstavbu nových stavebních parcel na Záhumení už máme vydáno územní
rozhodnutí, stavební řízení běží i na projekt nového chodníku u Kříže.
Velkou radost mám z nadšených rodičů a trenérů, kteří nevídaným způsobem rozjeli
práci s dětmi na fotbalovém hřišti a už si užívají prvních velkých úspěchů. Těší mne
otevření druhého oddělení v mateřské škole a nárůst počtu žáků v naší malotřídce. I přes
nelehkou situaci se uskutečnila celá řada kulturních a společenských akcí, od dětských
karnevalů přes jarmarky až po košty slivovice. Členkám kulturní komise v čele s paní
Věrou Slámovou patří velké poděkování za jejich organizaci. Moje díky za rozvoj
kultury a společenského života patří i spolkům – TJ Sokol Branky, Sboru dobrovolných
hasičů, Spolku pro obnovu zámeckého parku, Českému svazu žen, Mysliveckému
spolku Branky Poličná. Velký kus záslužné práce mají za sebou členky Sboru pro
občanské záležitosti, i jim děkuji především za udržování sounáležitosti mezi
braneckými občany. Zapomenout nemohu ani na pokračující tradici braneckého divadla.
Spoustu poctivé práce odvedli zaměstnanci obecního úřadu, udržovat pořádek v obci,
opravovat obecní majetek a zároveň svépomocí realizovat menší stavební akce je pro
několik našich zaměstnanců opravdu náročné. Náročná je i práce v kanceláři, které
neustále přibývá a k jejímu zvládnutí je nutné si neustále rozšiřovat vědomosti – i Vám
díky dámy a pánové.
Volby do obecního zastupitelstva rozdaly po čtyřech letech nové karty. Věřím, že
noví zastupitelé najdou společnou řeč a společně budou naši obec rozvíjet
ke spokojenosti svých občanů. Já osobně děkuji za vaše hlasy, velmi si jich vážím.
František Svoboda
starosta obce Branky

USNESENÍ
21. zasedání Zastupitelstva obce Branky konaného dne 21. 9. 2022
I. Zastupitelstvo obce schvaluje:

21/1 Návrhovou komisi: Věra Slámová, Milena Včelaříková
21/2 Program ZO doplněný o bod 13 a) - Smlouva o smlouvě budoucí o výměně nemovitostí
– směnné smlouvy ve věci směny obecního pozemku se soukromým pozemkem p.č.
1066/3 v k.ú. Branky.
21/4 Rozpočtové opatření č. 3/2022 dle předloženého návrhu včetně SF, FRB OB a FRR.
21/5 Směnu části obecního pozemku p.č. 1001 o výměře 1707 m2 v k.ú. Branky za části
pozemků p.č. 1000, 999, 998 o celkové výměře 1880 m2 vše v k.ú. Branky s p. Surým.
Cena směňovaných pozemků je stanovena na 200 Kč/m2.
21/6 Revokaci bodu 20/13 20. Usnesení Zastupitelstva obce Branky ze dne 22.6. 2022.
21/7 Navrhovanou kupní cenu 122 000 Kč bez DPH za pozemek p.č. 1214/10 v k.ú. Branky.
21/8 Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku p.č. 1124/8 v k.ú. Branky
s VaK Vsetín, a.s.
21/10 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1005C22/62 se Státním
pozemkovým úřadem pro stavbu " Prodloužení vodovodu a kanalizace Branky, Dolní
Dvůr".
21/11 Odměnu pro uvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 40 000 Kč.
21/12 Smlouvu o smlouvě budoucí o výměně nemovitostí – směnné smlouvy ve věci směny
obecního pozemku budoucí p.č. 271/52 v k.ú. Branky se soukromým pozemkem paní
Mackové p.č. 1066/3 v k.ú. Branky.
II. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
21/3 Informace ze zasedání RO.
21/9 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2021.

Základní škola
Hurá do školy!
Tatínku a maminko,
usmějte se malinko.
I sluníčko svítí přes mráček,
koukněte, už jsem PRVŇÁČEK!
V letošním roce jsme slavnostně přivítali ve škole 12 prvňáčků. Připravili jsme
pro ně pirátskou stezku odvahy s pokladem. Jakmile děti našly poklad s drahokamy a
zlatými penězi, byly pasovány pirátským mečem na „branecké prvňáčky“ panem
starostou Mgr. Františkem Svobodou. Přejeme letošním prvňáčkům úspěšné zahájení
nového
školního
roku
2022/2023
a
rodičům
pevné
nervy
při zdolávání nových překážek.
Jsou to téměř tři měsíce, co jsme se loučili se školou a těšili se na letní prázdniny.
Ani jsme se nenadáli a nový školní rok je tady. Ten letošní bude opět jiný, výjimečný,
s ohledem na situaci ve světě a extrémním cenám energií.

V letošním školním roce školu navštěvuje 30 žáků. Přejeme jim hodně
trpělivosti, dostatek motivace při získávání nových vědomostí a dovedností. Výuka
probíhá ve třech třídách podle školního vzdělávacího programu „Chci, pokusím se,
dokážu…“ Žáci první třídy pracují s učebnicemi vydavatelství Taktik s názvem „1. třídu
hravě zvládnu“.

Jedním z úkolů pro letošní školní rok je zapojení se do operačního programu Jana
Amose Komenského, ze kterého získáme finance na vzdělávání učitelů, asistentku a
pomůcky. Žáky čeká v průběhu školního roku tradičně mnoho akcí, soutěží, besed,
olympiád a vycházek do přírody. Druhé a třetí třídy absolvují kurz plavání, žákům jsme
nabídli kurz bruslení, o který je již tradičně velký zájem. Nabídneme také lyžařský
výcvik, který plánujeme v měsících leden, únor. Chtěli bychom navštívit
i horolezeckou stěnu a opakovaně golfové hřiště.
Dětem byla nabídnuta bohatá zájmová činnost. Otevíráme dva kroužky
anglického jazyka, výtvarný kroužek, kroužek taneční, cvičení se Sokolíkem a kroužek
florbalu. Mnohé kroužky nám vedou rodiče a fanoušci naší školy. Děkujeme za jejich
zájem a přejeme všem, aby se jim při rozvoji pohybových, výtvarných a jazykových
dovedností našich dětí opravdu dařilo.
Ani o prázdninách
jsme
nezaháleli.
Vymalovali jsme chodbu
v kuchyni a částečně
také třídy v ZŠ. Díky
obecnímu úřadu nám za
školou vznikla důležitá
parkovací plocha, kde
mohou parkovat nejen
učitelé, ale také rodiče a
veřejnost při návštěvě
braneckého kostela.
Přejeme si, aby
byl letošní školní rok
úspěšný
jako
roky
předchozí. Do nadchá zejících měsíců přeji
všem učitelům, provoz ním
zaměstnancům
hodně štěstí, pracovních
úspěchů, spokojenosti
s dosaženými výsledky,
a především pevné
zdraví. Našim žákům
přeji, aby se v naší
branecké škole cítili
dobře, aby do školy chodili s radostí, s touhou
poznávat, učit se a
objevovat svět kolem
sebe.
Vám, čtenářům přeji, abychom nadcházející podzim a zimu přečkali ve zdraví.
Za pedagogický sbor Mg. Lenka Kajabová

Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a my začínáme nový školní rok 2022/2023.
V letošním školním roce bude mateřskou školu navštěvovat 39 dětí, v 1. třídě
„Veverky“ je 17 dětí, ve 2. třídě „Sovičky“ je 22 dětí. Z tohoto počtu půjde letos 14 dětí
k zápisu do 1. třídy základní školy. V 1. tř. s názvem „Veverky“ vykonávají letos práci
učitelky Mgr. Petra Hermanová (staronová posila) a Bc. Pavla Žurková. Ve 2. tř.
s názvem „Sovičky“ pracují Bc. Miloslava Juráňová a nová paní učitelka Věra
Kořístková. Opět budeme mít podporu asistenta pedagoga, kterou bude i nadále Pavla
Halaštová a bude ji vykonávat ve třídě „Veverek“. Vedoucí stravování je dále paní Pavla
Halaštová a o naše hladová bříška se starají kuchařky paní Jarmila Vogelová a Adriana
Džobáková. Čistotu ve školce zajišťuje nová paní uklízečka Eva Marečková.

Ve čtvrtek 8. září v 16. hod. se v 1. třídě „Veverek“ uskutečnila informativní
schůzka pro všechny rodiče. Rodiče se seznámili se Školním řádem, dostali informace
o školním stravování, platbě školného. Rodiče se seznámili s důležitými informacemi,
změnami a akcemi, které nás budou provázet během školního roku.
Děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před zahájením povinné
školní docházky, budou navštěvovat kroužek „Předškoláček“. Tento kroužek bude
bývat 2x týdně během odpočinku mladších dětí a bude probíhat formou skupinové práce.
Náplní kroužku je připravovat děti hravou formou na školní práci, rozvíjet jejich
schopnosti a dovednosti pro úspěšné zvládnutí školní výuky.
V letošním roce se opět zaměříme hlavně na logopedii a logopedickou prevenci.
Logopedie v naší školce začne od měsíce října pod vedením paní učitelky Mgr. Petry
Hermanové.

Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme také poznávací, sportovní a
kulturní aktivity. Během školního roku, budeme mít s dětmi možnost využívat
tělocvičnu Základní školy pro pohybové aktivity. V září s dětmi navštívíme v rámci
týdenního tématu poštu, kde se děti mohou seznámit s prací paní pošťačky a chodem
pošty. V říjnu plánujeme pro děti a rodiče Zamykání zahrady, Branecké strašeníčko ve
spolupráci se ZŠ. V listopadu k nám do školky zavítá divadlo Leonka s pohádkou
Loupežník a slunečnice, navštíví nás zdravotní sestřička v rámci tématu „Doktora se
nebojíme.“
V rámci vzdělávání v naší školce se děti mohou těšit například na Jablíčkový a
mrkvičkový den, Drakiádu, Halloweenské řádění a podzimní hrátky v barevné přírodě -

výroba Skřítků Podzimníčků a dýňových strašáků.
I v letošním školním roce budeme podávat aktuální informace a fotky na našich
webových stránkách: www.zsbranky.cz a pro komunikaci s rodiči a veřejností budeme
využívat email: msbranky@email.cz.
Přejeme si, abychom mohli celý rok s dětmi prožít ve zdraví, bez omezení a uzavírání.
za kolektiv MŠ Mgr. Petra Hermanová

Spolek pro obnovu zámeckého parku
V pátek 16. září jsme se připojili k dobrovolnické akci
„UKLIĎME SVĚT – UKLIĎME ČESKO", kterou organizuje
spolek Ukliďme Česko s ČSOP a koná se na území celé České
republiky i v dalších evropských zemích. Skupina dobrovolníků se tentokrát
vydala uklízet zámecký park a centrum obce v Brankách.
Nyní se spolek prioritně věnuje novému projektu „KNIHOBUDKA PANA
DUDKA".
Jeho cílem je posílení prevence v oblasti šetrné
spotřeby a recyklace. V rámci tohoto projektu
vyhlašujeme novou soutěž „Ze starého nové" pro
děti, mládež i dospělé z Branek
a okolí, kdy
účastníci mohou tvořit, oživovat staré věci, hledat
pro ně jiné využití a vdechovat jim "nový život".
Dále by měla vzniknout v obci „knihobudka“,
vydáme brožurky k tématu a plánujeme dvě
veřejné akce s edukačními programy a workshopy
se zaměřením právě na šetrnou spotřebu a
recyklaci. Tento projekt je spolufinancován
Zlínským krajem.
Již nyní se můžete těšit na veřejnou akci
„PODZIM V ZÁMECKÉM PARKU“ v pátek 14. října 2022 od 15 hodin
s loutkovým divadlem pro děti, výstavou na stromech s tématikou Fairtrade,
sestavováním a vyvěšováním budek či krmítek s ČSOP a sférickým kinem.
Nebude chybět ani kavárna s cukrárnou v zámku s nabídkou tradičních přírodních
moštů.
Těšíme se na Vás!
Blanka Palátová (za Spolek pro obnovu zámeckého parku)

TJ Sokol Branky
Vážení sportovci, fandové, spřízněné sportovní duše, začala nám nová
sportovní sezóna 2022/2023 a s ní se nám opět rozjela soutěžní klání.
Muži i žáci trénují naplno a výsledky jsou dobré. Žáci jsou o kategorii výše a
chvíli bude trvat, než se sehrají proti starším soupeřům. To, jak si vedou, je
především zásluha trenérů. Za to jim patří poděkování. Díky patří, ale také
celým realizačním týmům, rodičům a všem fanouškům, ať již jsou to babičky, dědečkové či
přátelé. Ne vždy nám štěstí přeje, ale i neúspěchy ke sportu patří.
Jsme si vědomi, že poslední roky jsou ve znamení nejistoty, ať již se jedná o covid, válku
na Ukrajině nebo energetickou krizi, která neobchází ani sport. Sportovní kluby využívají
energii a nyní řeší, co bude dál a neustále hledají podporu. I v našem případě rostou náklady na
energie, ale také na údržbu, například trávníku. Zatím jsme na tom finančně dobře, ale vidina
příštího roku je prozatím nejistá. Úspěchem určitě je, že se nám podařilo vyřídit dotace
z Národní sportovní agentury Zlínského kraje, která je pod vedením Ing. Tomáše Dudy. Nejen
jemu, ale celému jeho týmu patří velké díky. V minulém měsíci byla vyhlášena také dotace na
údržbu z NSA, z naší strany byla žádost podána. Věříme, že bude úspěšná.
Na začátku září se nám podařilo také zorganizovat pravidelnou akci „Dětský den –
Ukončení léta“ pro naše děti. Akce měla velký ohlas, počasí nám vyšlo a věřím, že i děti si užily
atrakce, hry a zábavu. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli.
Na závěr popřejme našim týmům zejména zdraví a štěstí při hře. Výbor děkuje všem členům
realizačních týmů za odvedenou práci.

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi poděkovat jménem celého výboru Milošovi, Davidovi a Martině Hadašovým a
všem pořadatelům za uspořádání Dětského dne. Poděkování patří také Ing. Ondřejovi Markovi
(MS Technik Šenov), Luboši Chromčákovi, Laďovi Kristkovi a paní Žurkové za poskytnuté
finanční dary, které byly využity na pořádání akcí a provozu fotbalových oddílů. Nemalé
poděkování patří obecnímu zastupitelstvu, které podpořilo TJ Sokol finančním obnosem, dále
zaměstnancům obce, kteří se také podílejí na zajištění chodu hřiště. Všem touto cestou ještě
jednou děkuji.
Anton Pastorek, předseda TJ Sokol Branky

TJ Sokol Branky muži – dolní řada zleva: David Hrabovský, Daniel Džobák, Daniel Vepřek, Daniel
Váhala, Ondřej Džobák, Patrik Hrabovský, Dominik Džobák, Patrik Vepřek, horní řada zleva: Patrik
Ševčík, Pavel Juršták, Zdeněk Pala, Michal Pastorek, Adam Fojtík, Jan Hradil, Pavel Gardian, Jiří Feix,
Dalibor Ševčík, Jan Batrla, ležící dole Jakub Novosad

Fotbalová mládež TJ SOKOL BRANKY
Mladší přípravka se po letní pauze opět pustila do trénování. Přivítali jsme nové
zájemce o náš sport, kteří hned zapadli do kolektivu. Každý víkend absolvují turnaj, kde
změří síly s okolními týmy. Dělají nám velkou radost!
Starší přípravka s žáky byla před sezónou na víkendovém soustředění na Horní Bečvě,
kde jsme pilovali fotbalové dovednosti a utužovali kolektiv. Mužstvo prošlo malými
změnami, některé hráče jsme přesunuli do žáků a někteří z mladší přípravky nás zase
posílili. Kostra týmu zůstala stejná a to se projevuje na hře, která se nám líbí čím dál
více. Hlavně bychom si přáli, ať to kluky baví a vyhýbají se nám nemoci a zranění.

Naši nejstarší mládežničtí hráči po historickém vítězství v kategorii mladších žáků
v nové sezoně nastoupí v kategorii starších žáků. Poprvé si tak zahrají na celé hřiště
v klasickém počtu 11 na 11. Nějaký čas potrvá, než si zvyknou na nové podmínky.
Sezóna to bude náročná, což se už potvrdilo v prvním zápase s Podlesím. Se soupeřem
jsme drželi krok pouze první poločas (1:1), nakonec jsme odešli poražení 1:8. Popřejme
našim žákům do dalších zápasů hodně vstřelených branek, získaných bodů a co nejméně
zraněných.
Muži navázali na jarní neporazitelnost a v podzimní části mají bilanci čtyř výher ze
čtyř zápasů. Máme mladé mužstvo, které doplňují tři zkušení hráči. Zvedla se účast na
tréninku, kde chodí průměrně 10 hráčů. V kádru máme 20 hráčů a skoro všichni jsou
z Branek.
Děkuju všem hráčům za přístup k tréninkům i k zápasům a taky rodičům, fanouš kům, funkcionářům a všem, kteří nám pomáhají klub vést.
Kolektiv trenérů TJ Sokol Branky

SDH Branky
Letní období je za námi a s ním i zvýšené riziko vypuknutí
požáru v přírodě. Letošní prázdniny pro nás probíhaly
v poklidném duchu, kdy jsme nemuseli vyrážet k žádnému
požáru či jiné živelné události.
Ve výjezdové jednotce stále očekáváme dodání nového
dopravního automobilu, předpokládaný termín byl několikrát
odsunut. Proto doufáme, že letošní podzim je již finální. Po
dodání hodláme uspořádat malou oslavu na přivítání nového vozu. Termín zatím není
daný, včas budeme spoluobčany informovat.
V polovině července se konala oblíbená akce degustace piva. Kvalitní druhy
pěnivého moku a teplé počasí přilákaly do prostoru zbrojnice opět velký počet
vyznavačů českého národního nápoje č.1.
V sobotu 8.10. provedeme sběr elektroodpadu (probíhá zároveň s velkoobjemovým
odpadem).
Na 19. listopadu pro vás chystáme novou akci, kdo se dostaví, bude mít boule za
ušima a mastný úsměv.
S nastávající topnou sezónou doporučujeme vyčištění a kontrolu komínů a předejít
tak škodám na zdraví a majetku. Dotčená oblast je řešena zákonem č. 133/1985 Sb., o
požární ochraně a Vyhláškou č. 34 ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi
spalinové cesty.
Čištění komína u kotlů na tuhá paliva alespoň 3x ročně s odstupem min. 4 měsíce,
u plynových kotlů 1x ročně (možno provádět svépomocí, je žádoucí vést si o
čištění záznamy).
Kontrola komína a kotle 1x ročně odborně způsobilou osobou (živnost v oboru
kominictví).
Závěrem přejeme všem spoluobčanům krásné a poklidné prožití podzimních dní.
Za SDH Branky Jan Petružela

Myslivecký spolek Branky – Poličná
Období prázdnin, letních dovolených je za námi a pomalu přichází podzim se sychravým
počasím.
Na začátku prázdnin jsme uspořádali společné posezení na naši myslivecké chatě s bohatým
občerstvením, atrakcemi pro děti a střelnicí pro vzduchovky.
Během prázdnin jsme nasušili kvalitní luční seno, připravili letninu z okusových dřevin,
zajistili 22 metráků ovsa. Aktuálně sbíráme kaštany a žaludy pro podzimní a zimní přikrmování.
Již brzy nastane období, kdy bude nutno začít zvěři toto krmivo předkládat do krmných zařízení.
V tomto období jsme také intenzivně hlídali porosty kulturních plodin, jako je řepka a kukuřice,
aby na nich nedocházelo ke škodám a my tím plnili odlov zvěře černé (divočáků).
Slíbené zastřešené posezení nad Hájem se nám také podařilo zbudovat a v tuto chvíli již
plní svůj účel a je hojně navštěvováno turisty. Dodatečně jsme ho doplnili o odpadkový koš a
věříme, že bude vždy řádně uklizeno.
Obavy jsme měli z velkého sucha, které panovalo téměř celé prázdniny. Čerstvě, námi
vysazené ovocné dřeviny v katastru
Branek jsme museli pravidelně
zalévat a věřit, že se zdárně uchytí.
Z celkového počtu 64 ks se neujal a
uschl pouze jeden, což považujeme
za velký úspěch.
Na konci prázdnin jsme se podíleli
na akci „Rozloučení s létem –
Dožínkách“ v Poličné. Pro děti
jsme připravili střelnici pro střelbu
ze vzduchovky. Na občerstvení měli
návštěvníci
možnost
ochutnat
výborný zvěřinový guláš.
V měsíci září se dva týmy
z našich členů mysliveckého spolku
zúčastnili soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš v Poličné a umístili
se se svými zvěřinovými guláši na
II. a V. místě.
Pro nás myslivce právě začíná
hlavní lovecká sezóna a aktuálně
připravujeme podzimní plán honů
na zvěř drobnou.
Závěrem bych chtěl požádat
všechny motoristy, kteří pravidelně
jezdí v úseku Branky – Poličná, aby ve večerních a nočních hodinách v tomto úseku uzpůsobili
rychlost své jízdy a zamezili tak střetu se zvěří. Jak jste si určitě všimli, jsou na krajnicích a
příkopech velké zásoby ovoce. Zamezit zvěři přístupu k nim je velký problém. Zvěř tak
pravidelně tyto lokality navštěvuje a přilehlou vozovku přechází.
Věřím, že aktuální nevlídné počasí se ještě změní a prožijeme krásné babí léto.
Papež Michal – myslivecký hospodář

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva konaných 23. a 24. 9.
Voleb se v naší obci zúčastnilo celkem sedm volebních stran.
Volební strana č. 1 – SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRANKY - 1 mandát
Volební strana č. 2 – Komunistická strana Čech a Moravy – 1 mandát
Volební strana č. 3 – „BRANEČTÍ OBČANÉ“ – 1 mandát
Volební strana č. 4 – SNK TJ Sokol Branky – 4 mandáty
Volební strana č. 5 – Nezávislí Pro Branky – 5 mandátů
Volební strana č. 6 – Spolek pro obnovu zámeckého parku – 3 mandáty
Volební strana č. 7 – „MY“ – 0 mandátů
Členy zastupitelstva obce se stali dle počtu hlasů:
František Svoboda 261 Nezávislí Pro Branky
Anton Pastorek
211 SNK TJ Sokol Branky
Blanka Palátová
169
Spolek pro obnovu zámeckého parku
Marek Havran
161
Nezávislí Pro Branky
Zdeněk Marek
156
SNK TJ Sokol Branky
Michal Papež
151 Nezávislí Pro Branky
Věra Slámová
145
Nezávislí Pro Branky
Oldřiška Matějičná 143
Spolek pro obnovu zámeckého parku
Jiří Dufek
141
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRANKY
Josef Zajíc
137
SNK TJ Sokol Branky
Pavla Sedláčková
134
SNK TJ Sokol Branky
Milena Včelaříková 130
Nezávislí Pro Branky
Ladislava Jašíčková 120 „BRANEČTÍ OBČANÉ“
Jana Janíčková
116
Spolek pro obnovu zámeckého parku
Dáša Bazalková
70
Komunistická strana Čech a Moravy

UPOZORNĚNÍ NA ODSTÁVKU ELEKTŘINY dne 11.10. 2022, od 8 do 15 hodin

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
8.10. 2022
Statek :
Hrobiska :

8:00 – 8:45
9:00 – 9:45

Dráhy: 10:00 – 10:45
Náves: 11:00 – 11:45

Důležité upozornění: Eternit nebo jiný odpad obsahující azbest nebude přebírán nezabalený.
Balte jej do pytlů na nebezpečný odpad nebo do tlutých fólií a zalepujte páskou nebo do jiných
neprodyšných obalů. S odpady obsahujícími azbest, který je vysoce nebezpečný nemanipulujte
bez roušky. Do kontejnerů je možné odevzdat komunální odpad, který se nevejde do popelnice
(starý nábytek, koberce, matrace, linolea, umyvadla, sportovní vybavení apod.) Nebude vybírán
odpad, který je možno vytřídit do kontejnerů na tříděný odpad – papír, plast, sklo, kovy,
bioodpad, textil. Nebude vybírán ani stavební odpad, jehož uložení si každý občan řeší na vlastní
náklady.

Obec Branky děkuje Zlínskému kraji za poskytnutou
finanční dotaci na projekt „Pořízení nové požární
techniky – nákup dopravního automobilu v roce 2021
v rámci spolufinancování Programu MV – GŘ HZS ČR
„Dotace pro jednotky SDH obcí“ ve výši 300 000 Kč.
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