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Vážení spoluobčané,

 
jsou tomu již čtyři roky, kdy po dlouhé době jste měli možnost volit ze dvou 
kandidátek. Tehdy jsme usoudili, že už je čas na změnu. Naše rozhodnutí  
velkou měrou podpořily i reakce od Vás spoluobčanů. Zvolili jste 3 kandidáty 
spolku do zastupitelstva obce a nám tím umožnili nějaké změny realizovat.

Ač naši zastupitelé byli v této funkci noví, vždy se snažili rozhodovat podle 
svého nejlepšího svědomí a v souladu s platnými zákony, ač to bylo občas  
v rozporu s dosavadními zvyklostmi.

V minulosti bylo vykonáno mnoho prospěšného. Bohužel je i dost věcí, které 
se nepovedly. Jsme přesvědčení, že u některých z nich bylo v silách zastupite-
lů toto ovlivnit. 

Již před minulými volbami byla situace v obci ohledně mezilidských vztahů 
špatná. I proto kandidoval náš Spolek „Za společný Branov“ do obecního  
zastupitelstva. Jak je z názvu patrné, hlavní cíl byl spojit lidi v obci. Byli jsme  
a jsme přesvědčeni, že cestou k tomu je mimo jiné i  začít nazývat vše pravými 
jmény, nebát se občany informovat o veškerém dění v obci i zastupitelstvu, 
jednat se VŠEMI občany a umět přijmout i názor druhých. 

Proto chceme znovu kandidovat do obecního zastupitelstva a pokračovat  
v práci, kterou jsme před čtyřmi lety začali. Stále jsme přesvědčeni, že vzájem-
ný dialog je klíčem k nalezení řešení, která pak budou v souladu s názorem 
většiny občanů.

Nechceme, aby obec i zastupitelstvo bylo rozděleno na dva tábory, ale chce-
me docílit „spojení“. 

„Každý občan nás zajímá a je pro nás partner pro jednání“

SPOLEČNÝM ÚSILÍM CHCEME VYTVOŘIT BRANOV,
KTERÝ BUDE NAŠÍM DŮSTOJNÝM DOMOVEM.

BRANOV JE NAŠÍM DOMOVEM



BUDEME TEDY PODPOROVAT:

V OBLASTI KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ:

• činnost dalších zájmových organizací (myslivci, svaz žen)
• kulturní akce (zachování tradičních akcí a oživení akcí již zaniklých a organi-

zování zájezdů na základě podnětů občanů.) 
• sportovní aktivity v obci (zaměřit se hlavně na děti a mládež, kterým pohyb 

chybí)
• v zájmu informovanosti občanů vydávání „Obecního zpravodaje“ o veške-

rém dění v obci. 
• zajištění zdravotní péče (zvláště starším spoluobčanům umožnit potřebnou 

návštěvu lékaře) 
• rozvoj podnikatelské činnosti v obci, zemědělského i nezemědělského pod-

nikání, služeb a cestovního ruchu

V OBLASTI BUDOVÁNÍ A ROZVOJE OBCE:

• vybudování kanalizace a čističky odpadních vod s využitím „spádového ře-
šení“, které sice může být investičně dražší, ale do budoucna zajistí výrazné 
provozní úspory

• rekonstrukci požární nádrže u obecní studny, tak aby mohla sloužit svému 
účelu

• důkladnou přípravu veškerých plánovaných akcí (po zkušenostech z minu-
lého volebního období nechceme jít cestou „ono to nějak dopadne“)

• komunikaci s občany při plánovaní investičních záměrů
• opravy místních komunikací a s tím související narovnání vlastnických vzta-

hů u pozemků pod nimi.
• dokončení rekonstrukce webové prezentace obce (aktuální informace 

ohledně dění v obci, zveřejňování výběrových řízení, veškerých smluv uza-
vřených OÚ.   

Toto je pouze hrubý nástin našich plánů na další 4 roky v naší obci, které 
chceme v případě zvolení zrealizovat. Věříme, že vám osud Branova není lho-
stejný a stejně jako před 4 lety půjdete volit. Tentokrát máte proti minulosti 
ještě o jednu kandidátku navíc a máte tak možnost vybrat 9 zastupitelů z 27 
kandidátů.

BRANOV JE NAŠÍM DOMOVEM
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KANDIDÁTNÍ LISTINA
OBČANSKÝ SPOLEK ZA SPOLEČNÝ BRANOV

FRANTIŠEK 
JIRÁSEK

ING. KAREL 
SKLENIČKA

HANA 
JIRÁSKOVÁ

PETR
ZELENKA

JAROSLAV 
KRUBA

LADISLAV 
ZIKMUND

PETR 
RAMPAS

MARTIN 
ZIKMUND

HANA
RAMPASOVÁ


