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Vážení a milí spoluobčané,
komunální volby
5.–6. října jsou již
minulostí, noví zastupitelé složili slib
a zvolili nové vedení
obce. Velmi si vážím
důvěry, kterou jste
vyslovili kandidátům
volebního sdružení SPOLKY PRO
OBEC S PODPOROU AKTIVNÍCH
OBČANŮ, a tímto vám za ni děkuji.
Je nyní naším úkolem plnit program,
který jsme si předsevzali, totiž lépe
v naší obci hospodařit a zdravě žít.
Nepůjde to však snadno, máme jen
křehkou koaliční většinu. Přestože
jsme nabízeli ustavení širší koalice
a snažili se vyhovět požadavkům
dalšího volebního subjektu, nenašli
jsme pro náš záměr široké spolupráce
dostatečné pochopení. Přesto bychom rádi využili zkušeností staronových zastupitelů zvolených za další
volební subjekty. Doufám, že časem
budou hluboké příkopy vykopané
v minulých volebních obdobích zasypány a převládne atmosféra dělné
spolupráce.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat bývalému vedení obce v čele
s Radimem Šnekem za vykonanou
práci. Budeme pokračovat v rozdělaných úkolech a věřím, že se nám
podaří vyřešit i další problematické
záležitosti, mezi které patří například
stav bytového domu Trňák. Ještě
jednou děkuji za vaši podporu a přeji
vám zajímavé čtení.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Volby přinesly změnu

Novým starostou obce zvolen dr. Michael Rataj (49),
místostarostou Mgr. Michal Zajíček (31) • Koalice snížila režijní náklady na zastupitelstvo • Rozhoduje se
o dalším osudu bytového domu Trňák

Ve dnech 5.–6. října
proběhly také v Brance u
Opavy komunální volby,
kterých se zúčastnilo 605
z celkem 892 oprávněných voličů (67,83 %).
Nadprůměrná
volební
účast (v rámci Moravskoslezského kraje přišlo
k volebním urnám 41,72
procent oprávněných voličů, celostátní průměr byl
o něco vyšší - 47,34 %)
svědčila o tom, že se všem
pěti kandidujícím volebním stranám podařilo mobilizovat voliče, aby přišli
rozhodnout o budou-

cím směřování Branky
u Opavy na další čtyři
roky. Vítězství pak poměrně nečekaně připadlo
nezávislému volebnímu
sdružení SPOLKY PRO
OBEC S PODPOROU
AKTIVNÍCH OBČANŮ,
které získalo šest mandátů,
na dalších místech skončilo Sdružení nezávislých
kandidátů I (4 mandáty),
dále pak Sdružení nezávislých kandidátů II (3).
Volební strany ČSSD
a Pro občany získaly po
jednom mandátu.
Pokračování na straně 2

Ustavující zastupitelstvo proběhlo v pondělí 5. 11. 2018
za poměrně velkého zájmu občanů. Zastupitelé zvolili
nové vedení obce.
Foto: Jarmila Mainušová
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Volby přinesly změnu (dokončení ze strany 1)
Téměř ihned po volbách
začala vyjednávání o nové
podobě vedení obce. Jednání byla od počátku velmi
komplikovaná a dohoda na
širší koalici neprošla kvůli
vyhraněným
personálním
požadavkům. Nakonec se na
spolupráci dohodli zastupitelé sdružení SPOLKY PRO
OBEC, ČSSD a Pro občany.
Na ustavujícím zastupitelstvu v pondělí 5. listopadu
2018 bylo zvoleno nové vedení obce v čele se starostou
PhDr. Michaelem Ratajem,
Ph.D. a místostarostou Mgr.
Michalem Zajíčkem. Radními byli zvoleni Mgr. Martina Kazbundová (všichni tři
SPOLKY PRO OBEC), Mgr.
Vladimír Vícha (ČSSD) a Josef Křesťan (Pro občany).
Záměry nového vedení
Jedním z předvolebních
programových slibů vítězného volebního subjektu
byla úspora režijních nákladů, kterou podpořili také
zvolení zástupci za ČSSD
a Pro občany. Nově zvolený
starosta se zavázal osobně
zpracovávat Branecký zpravodaj pro obec zdarma, což
představuje měsíční vratku
do obecního rozpočtu ve
výši cca 5.200- Kč (počítáno
v aktuálních cenách dosavadního dodavatele). Celkem za
volební období 2018−2022
tak obec na zpravodaji ušetří
cca 250.000,- Kč. V rukou již
držíte Branecký zpravodaj
v nové podobě.
Ustavujícímu zastupitelstvu byl předložen (a posléze
schválen) návrh na nový sys-

Bývalému starostovi obce Bc. Radimu Šnekovi se dostalo
poděkování za jeho dlouholetou práci. "Mnohé pro obec
vykonal," uvedl v děkovné řeči na adresu svého předchůdce
nový starosta dr. Michael Rataj. Foto: Jarmila Mainušová
tém odměňování radních,
předsedů a členů výborů
a komisí, který vychází z
aktuálně platného prováděcího předpisu. Na rozdíl od
minulosti nebudou členové
zastupitelstva pobírat kumulované odměny, ale pouze odměnu za nejvyšší funkci, což
v součtu představuje výraznou
úsporu nákladů oproti předchozímu volebnímu období.
K nejvyšší úspoře nákladů
dojde ve výdajích na mzdu
místostarosty obce. Na rozdíl od předchozího místostarosty, který pobíral 24.474 Kč
hrubého, bude ten nový odměňován 13 tisíci korunami.

Prioritu dostane Trňák
Protože volby dopadly ve
prospěch volebních stran,
které ve svém programu uváděly záchranu bytového domu

Trňák a jeho rekonstrukci,
nové vedení obce ihned zahájilo kroky nutné k záchraně
tohoto objektu. Cílem je rekonstruovat Trňák na bytový
dům s pečovatelskými a tzv.
vstupními byty. Odborníci se
shodují, že dům zachránit lze,
že jeho stav není zdaleka až
tak havarijní, aby se muselo
bourat.

Aktivní občané, zapojte
se!
Nové vedení obce vyzývá všechny občany, aby
aktivně přiložili ruce k dílu
a podpořili činnost nového vedení obce. Vaše připomínky
a podněty jsou velmi důležité,
ale ještě více prospějete obci,
pokud svůj volný čas věnujete
dobrovolné práci ve stávajících nebo také nově založených spolcích. Děkujeme.

ZASTUPITELSTVO OBCE BRANKA U OPAVY
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PhDr. Michael
Rataj, Ph.D.
starosta
/SPOLKY PRO
OBEC, STAN/

Mgr. Michal
Zajíček
místostarosta
/SPOLKY PRO
OBEC/

Mgr. Martina
Kazbundová
radní
/SPOLKY PRO
OBEC/

Mgr. Vladimír
Vícha
radní
/ČSSD/

Josef Křesťan

Ing. Martin
Včelka
zastupitel
/SPOLKY PRO
OBEC/

Jakub Remeš

Kamil Mainuš

Karel Grim

zastupitel
/SPOLKY PRO
OBEC/

zastupitel
/SPOLKY PRO
OBEC/

Ing. arch. Jana
Grodová
zastupitel
/SNK II/

PharmDr. Tomáš Andrýsek,
Ph.D., zastupitel /SNK II/

Ing. Cyril
Šoltys
zastupitel
/SNK I/

Bc. Radim
Šnek
zastupitel
/SNK I/

Ing. Kateřina
Fryčková
zastupitel
/SNK I/

Hana
Rampáčková
zastupitel
/SNK I/

V

radní
/Pro občany/

zastupitel
/SNK II/

senátních volbách byl ve druhém kole voliči z Branky u Opavy zvolen senátorem Mgr. Herbert Pavera /TOP 09 + STAN + ODS + soukromníci + živnostníci/. Z celkem odevzdaných 180 hlasů patřilo 116 hlasů starostovi Bolatic,
který v rámci své předvolební kampaně zavítal také do Branky u Opavy.
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Provozní řád
multifunkčního
hřiště
Ve středu 10. října 2018
bylo dokončeno nové multifunkční sportovní hřiště.
Již 26. září byl radou obce
odsouhlasen Provozní řád
multifunkčního hřiště, jehož úplné znění najdete na
webových stránkách www.
branka.eu.
Nové sportoviště je veřejnosti otevřeno v úterky
až pátky od 14 do 20 hodin
a o víkendu od 9 do 20 h,
přičemž venkovní teplota nesmí klesnout pod 5 °C a na
sportovišti nebude sněhová
nebo ledová vrstva. V zimním období bude sportoviště
uzavřeno. V úterky a čtvrtky
dopoledne bude sportoviště
využívat ZŠ a MŠ, přičemž
předem ohlášené aktivity
školy a školky v odpoledních
hodinách mají přednost před
ostatními zájemci.
Osobám mladším 15 let je
užívání hřiště povoleno jen
v doprovodu rodiče, zákonného zástupce nebo jiné dospělé osoby (např. trenéra).
Jak si můžete pronájem
hřiště objednat/zarezervovat? Rezervace probíhá na
obecním úřadě, nejdéle 14 dní
před termínem. Zaměstnanci
úřadu rezervaci zanesou do
"objednávkové knihy" a vyúčtují poplatek. Uživatel je
povinen se seznámit s provozním řádem multifunkčního
hřiště a stvrdit to svým podpisem. V objektu hřiště bude

CENÍK PRONÁJMU:
ZŠ a MŠ Branka u Opavy bez poplatku
Skupina hrajících do celkového počtu 4 hráčů: 100 Kč/h
Skupina hrajících v celkovém počtu 5 a více hráčů: 200 Kč/h
Celodenní pronájem v provozních hodinách: 800 Kč/pracovní den
Celodenní pronájem v sobotu, neděli a o svátcích: 1.500 Kč

umístěna plánovací tabule
s rozpisem rezervací.
Povolené aktivity
Na multifunkčním sportovním hřišti lze provozovat tenis, nohejbal, volejbal, streetball, badminton, malou kopanou a florbal. Jiné aktivity lze
vykonávat pouze se souhlasem provozovatele (obecního
úřadu). Vstup uživatele je
pouze na jeho vlastní nebezpečí, provozovatel hřiště neodpovídá za škody na zdraví
a za škody na odložených věcech. Každý návštěvník hřiště
je zodpovědný za jím způsobené škody na vybavení a zařízení multifunkčního hřiště
nebo na okolních objektech
a nemovitostech. Prostor
hřiště je trvale monitorován
kamerovým systémem. Nebude-li návštěvník dodržovat

provozní řád, je provozovatel
oprávněn ho z hřiště vykázat
a provozovanou aktivitu předčasně ukončit.
Po ukončení sportovní aktivity jsou návštěvníci povinni
uvést hřiště do původního
stavu, čili uklidit. Zástupce
provozovatele (určený správce
hřiště) provede společně
s uživatelem kontrolu stavu
zařízení a vybavení a případné
neshody zaznamenají.
Vhodné obutí a chování
Vstup na hřiště je možný
jen v čisté sportovní obuvi
bez vroubkování a bez podpatku (cvičky, botasky, tenisky), zakázány jsou boty
s černou podrážkou, kopačky,
tretry, turfy apod. V prostoru
hřiště je zakázána jízda na
kole, koloběžce, kolečkových
bruslích, skateboardu ad.
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Ukázali jsme Polákům krásy hradeckého zámku
V sobotu 22. září se uskutečnil pěší výlet z Branky přes Hanuši a Mariánské
louky k zámku v Hradci nad Moravicí.
Výletu se zúčastnilo 25 osob z polského
Kornowacu a více než 25 našich občanů.
Všichni obdrželi batoh, kšiltovku, jablko,
proteinovou tyčinku a pití. V zámecké
restauraci poobědvali a poté absolvovali
prohlídku nejpohádkovějšího zámku roku
2008. Vše bylo hrazeno z česko-polského
projektu „Sblížení přes hranice – zintenzivnění spolupráce mezi obcí Kornowac
a obcí Branka u Opavy“. V říjnu byl tento
projekt zakončen setkáním pracovní skupiny v Polsku.
Kateřina Fryčková

Pěší túrou na zámek v Hradci n. Mor. byl ukončen
další projekt vytvořený v rámci programu "Překračujeme hranice 2014–2020". Foto: Karel Stuchlík

Pozvánka na prosincové akce

• V neděli 2. prosince od 15 do 16.30 h proběhne v areálu
ZŠ tradiční "Rozsvěcování vánočního stromu". Občerstvení a kulturní program zajištěn.
• V sobotu 8. prosince od 15 hodin pořádá ZŠ a MŠ
Branka u Opavy v sále KD Branka u Opavy vánoční besídku.
• Valná hromada SDH Branka u Opavy se koná v neděli
9. prosince od 13 hodin v přísálí KD.
• Tradiční turnaj ve stolním tenisu je plánován na sobotu
15. prosince od 9 hodin v sále KD.

#Branlan 2018: 30 účastníků

Letošního 12. ročníku setkání
fanoušků počítačových her
#BRANLAN, které probíhalo 19.–21. října v kulturním
domě, se zúčastnilo více než 30
mladých lidí z celé ČR.

Mše svatá za občany Branky

V sobotu 12. října proběhla za krásného počasí v kapli Nejsvětější trojice mše svatá věnovaná občanům Branky u Opavy. Celebroval ji páter Martin Stanislaw Kieras z hradecké farnosti.
Hudební doprovod zajistil Dechový orchestr z Hradce n. Mor.
Na padesát účastníků mše si poté pochutnalo na koláčích, které
zajistilo vedení obce. Poděkování patří též pracovníkům obce,
kteří připravili zázemí.

Také v Brance u Opavy byla
při příležitosti oslav 100.
výročí vzniku Československa
vysazena lípa. Najdete ji
u silničního mostu přes řeku
Moravici. Před stromem
s názvem LÍPA 2018 je na
kameni umístěna pamětní
deska. O vysazení lípy se
zasloužili zaměstnanci
samosprávy.
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Ve školce se děti nenudí. Nacvičují na besídku
V letošním školním roce se
rozjel provoz ve dvou třídách, které čítají každá dvacet jedna dětí.
Pro adaptaci nových dětí na
prostředí, kamarády a jejich
začlenění do běžného chodu
školy jsme využili služeb
chůvy do výchovně vzdělávacího procesu. Umožnilo nám
to opětovné zařazení do projektu „Šablony“, z něhož je
tato výpomoc hrazena.
Pro děti jsme na celý rok
připravili bohatý a pestrý program, který jsme zahájili hudebním představením divadla
„Letadlo“.

V měsíci říjnu byly odstartovány zájmové aktivity,
a to tělovýchovná, výtvarná
a seznamování s anglickým
jazykem. Děti využily cvičení
v přírodním terénu, první výtvarné práce už zdobí prostory
MŠ a děti také zvládají první
slovíčka, hry a písně v anglickém jazyce.

Také jsme zhlédli představení divadélka „Smíšek“
a „Interaktivního divadla“,
která nám přiblížila podzimní
čas.
Již tradičně jsme si do společného programu zařadili
jablíčkový týden. Připravili
jsme si ochutnávku ovoce,
ovocných čajů a upekli jsme si
jablečné záviny. Využili jsme
také výtvarného tvoření a hudebně pohybových činností.
Ve čtvrtek 18. října jsme
pozvali do MŠ rodiče. Připravili jsme si pro ně občerstvení,
prezentaci fotografií z našich
akcí a činností a v neposlední
řadě informace o chodu školy
a našich plánech pro další měsíce. Potom následovaly individuální pohovory.
Děkujeme rodičům za vysokou účast, čímž dokazují, že je
chod a práce školy zajímá.
K podzimu neodmyslitelně
patří vyřezávání a zdobení
dýní, které proběhlo v MŠ 15.
října.
Využili jsme pěkného babího léta k uskutečnění podzimní vycházky do přírody
a k pouštění draka.

Další pěknou akcí byl koncert Pavla Nováka, který se
uskutečnil v KD v Brance.
Nejen, že si děti vyslechly
pěkné písně, ale také si zatančily a zazpívaly a v závěru obdržely fotografii zpěváka.

Fotografování s vánoční
tématikou, které se uskutečnilo 2. listopadu, nám připomenulo blížící se čas adventu.
Zahájili jsme přípravu na
vánoční vystoupení dětí, výrobu zimních dekorací a přáníček pro naše starší občany.
Děkujeme všem, kteří nám
pomáhají při sběru víček a hliníku. Opět jsme byli v uplynulém školním roce úspěšní
a obdrželi jsme finanční odměnu, kterou použijeme pro
nákup hraček.
Jitka Týnová,
vedoucí učitelka MŠ
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Vzdělávací projekty a drakiáda s noclehem
Vzhledem k tomu, že vzdělávání dětí by nemělo být
pouze o pamětním učení
a memorování takto získaných poznatků, snažíme se
dětem výuku zpestřit.
Hned zkraje školního roku
začali žáci 3. ročníku pracovat
na projektu k oslavám 100 let
založení Československé republiky. Se zájmem a s chutí
přijímali informace o historii
našeho státu, poznávali osobnosti z oblasti politiky, vědy,
literatury, umění a sportu
a vše zpracovali do uceleného
materiálu, který je vystaven
v prostorách školy.

Ve čtvrtek 4. října jsme
s žáky 2. až 5. ročníku navštívili zrekonstruované kino Mír
v Opavě, kde jsme zhlédli
další díl unikátního vzdělávacího projektu "Planeta Země
3000", tentokrát s názvem
„Myanmar – divoká cesta
do Barmské říše“. V poutavém příběhu se děti přenesly
do více než 8000 km vzdálené země ležící na západní
straně poloostrova Zadní Indie. Kromě fascinující podívané plné poutavých fotografií
a pestrých videosekvencí se
děti dozvěděly mnoho zajímavého. Dnes už tedy ví, co je to

budhismus nebo pagoda, kdo
jsou Mokenové, že školní docházka v Myanmaru trvá pět
let a vzdělanost je velmi nízká.
V pátek 19. října jsme uspořádali drakiádu. Vítr sice
moc nefoukal a drakům se tak
na oblohu příliš nechtělo, ale
dětem to nevadilo, protože se
těšily na večerní promítání
v tělocvičně a nocování ve
škole. Večeře byla zajištěna
ze sponzorského daru a o bohatou snídani se zasloužily
maminky, které napekly výborné buchty a koláče, za což
jim patří poděkování.
Jan Špička

Rovná stovka dětí se vydala na putování se světýlkem

Na pátek 2. listopadu připravili zaměstnanci školy a dobrovolníci z řad rodičů již třetí ročník „Putování se světýlkem“. Počasí nám tentokrát přálo, a tak na oblíbenou akci
dorazilo 100 dětí, které prokázaly velký kus odvahy při
absolvování trasy plné strašidel a úkolů. Za odměnu pak
na děti čekalo tradiční občerstvení ve formě čaje, párku
v rohlíku a koláče. Za organizaci celé akce patří poděkování
zaměstnancům školy, rodičům, kteří pomáhali, a bez kterých
by to nešlo, a našim tradičním sponzorům.
Jan Špička

Ze školní družiny
Školní družina připravila pro děti v průběhu září a října řadu akcí.
Zaměřili jsme se na bezpečnost při všech
činnostech ve škole a na ochranu zdraví. Proběhlo vzdělávací odpoledne na téma dopravní
výchovy Bezpečně do školy. Společně jsme
opakovali pravidla silničního provozu pro
chodce i cyklisty a poznávali dopravní značky.
V Malém zdravotníkovi jsme se učili poskytovat první pomoc u různých typů zranění,
vyzkoušeli si obvazové techniky a vysvětlili
postup volání na tísňovou linku.
V zábavném odpoledni ,,Puclování“ byla
celá družina pokryta dílky skládaček a skupinky dětí skládaly obrázky různých druhů
puzzle. Cílem akce bylo nejenom procvičení

představivosti a trpělivosti, ale hlavně spolupráce a zábava s kamarády.
Ve sportovním kroužku se uskutečnilo zábavné Odpoledne se zvířátky. Děti besedovaly o životě zvířat a jejich ochraně a zahrály
si tematické závodivé hry.
Veselou akcí bylo i Jablíčkové odpoledne,
kde děti využily k hrám a soutěžím jablíčka.
Starší žáci se zúčastnili Přátelského zápasu ve vybíjené v ZŠ Březová. Po vyrovnaném boji zvítězilo družstvo žáků naší školy.
Naši školu reprezentovali žáci: A. Gebauer,
A. Štork, D. Mocek, V. Toman, M. Ondra,
M. Konečný, V. Rataj, A. Hypšová, S. Přikrylová, B. Mičková, V. Konečná, T. Mainušová
a Emma Steigrová.
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Jan Beinhauer: Branka za mého mládí a dnes
Pan Jan Beinhauer, který
letos oslavil neuvěřitelných
devadesát tři let, je nejstarším občanem naší obce.
Celým životem jej provází
láska k hudbě, a tak není
divu, že okolím je považován za muzikanta tělem
i duší. Sám říká, že neexistuje den, kdy by pro sebe,
ale hlavně pro potěšení druhých, nezahrál na harmoniku, jež k němu neodmyslitelně patří. Jak se Branka
u Opavy za dobu, co zde
žije, z jeho pohledu změnila,
nám povyprávěl v krátkém
rozhovoru.
• Jaká byla Branka za
Vašeho dětství?
Bylo to úplně jiné. S klukama jsme se scházeli na
návsi, která byla na místě
nynějšího kulturního domu.
Nebyla elektřina, takže žádná
televize ani rozhlas. Venku
jsme byli od rána do večera
a když se chlapi v hospodě
po pár půlkách domluvili, že
je potřeba něco udělat nebo
postavit, tak se hned šlo na
věc. Nebylo zapotřebí žádné
potvrzení, i když starosta
v té době už byl, ale byla to
funkce, která se vykonávala
ve volném čase.
• Všechno ale asi nebylo
tak jednoduché. Jak to
bylo třeba se vzděláváním
a prací?
V té době to bylo o dost
těžší. Na školy se dostal málokdo a navíc byla ještě povinná vojna. Já měl to štěstí,
že jsem samouk. Když jsem
se vrátil z vojny, potřeboval
jsem si najít práci, ale jen na

jednu směnu, abych večer
mohl hrávat. Takže jsem začal jako soustružník v Braneckých a večer se ze mě stal
zase muzikant.
• A jaká je podle Vás
Branka dnes?
Naše obec se za ta léta hodně
změnila. Dneska je všechno
uspěchané a hlavně drahé. Vedení obce se taky hodně měnilo, ale jsem rád za nového
starostu. Měl jsem možnost se
s ním párkrát osobně potkat
a popovídat si. Byl mi už od
začátku hodně sympatický,
a tak jsem na něj zvědavý.
Rozdílů je opravdu hodně, to
bychom tady byli dlouho.
• Co byste rád změnil?
Jsem moc rád za to, že se

v Brance nezapomíná na nás
seniory a naše názory obec
zajímají. Co mě ale mrzí, to je
nepořádek, který v naší obci
máme. Kolikrát si kvůli toho
ani nechci vyjít na procházku.
• Řeknete mi něco
i o vašem hraní?
Hraju už od malička. Začínal jsem na housle a vyzkoušel spousty jiných nástrojů,
ale nejvíc mě baví hrát na harmoniku, už určitě přes osmdesát let. Není den, kdy bych
si na harmoniku nezahrál, ale
víc mě těší hrát pro ostatní,
hlavně když se ke mně lidé
přidají a zpívají se mnou. To
mi dělá tu největší radost.
Text a foto
Dominika Ratajová

LISTOPAD 2018

STANOVISKA, NÁZORY A PŘIPOMÍNKY

9

V

ážení čtenáři, tato strana je vyhrazena připomínkám, námětům a názorům občanů,
případně osobním stanoviskům zastupitelů. Příspěvky musí odpovídat zásadám zpracování Braneckého zpravodaje (viz směrnice č. 02/2015) a také vyhovovat svým rozsahem,
jinak mohou být kráceny, případně nezveřejněny.

Poděkování voličům ČSSD
v komunálních volbách

ČSSD je jediná politická strana
mající v Brance u Opavy svou
místní organizaci. Již šesté volební
období v řadě jsou v zastupitelstvu
obce přítomni zastupitelé zvolení
na její kandidátce. Patří za to poděkování voličům, také těm, kteří
za ČSSD za celé toto dlouhé období kandidovali, a v neposlední
řadě členům místní organizace.
ČSSD vždy silně ovlivňovala vývoj obce. Vše muselo být
tvrdě odpracováno. Nyní jsme ale
v jiné kondici, než před čtyřmi
lety. Zodpovědnost za vývoj obce
musí proto převzít ta generace,
která zde chce žít ještě desítky let.
Novému starostovi je nutno dát do
počátku důvěru, nelze vše negovat
předem, jak to je v Brance zvykem. /příspěvek byl zkrácen/
Vladimír Vícha,
zastupitel zvolený za ČSSD

V úterý
18. září
2018 byli
pozváni
všichni
jubilanti
letošního
roku na
malou
oslavu.
Obec pro ně připravila občerstvení i zajímavý kulturní
program. • V neděli 22. 10. pak v přísálí KD proběhlo
vítání občánků. Přivítali jsme sedm v letošním roce nově
narozených dětí.
Foto: Karel Stuchlík a Jiří Hajduk

Co by mělo nové vedení obce udělat s Trňákem? ANKETA
Tereza
Hrubá:
"Je mi líto
vidět chátrat takové budovy.
Myslím, že by
bylo hezké budovu
opravit či strhnout
a postavit novou,
aby opět mohla plnit účel a poskytnout ubytování například seniorům."

Jaroslav
Biler
"Trňák
podle mě
nemá cenu opravovat, nechal bych jej
spíše strhnout a postavil zcela novou
stavbu. Jeho funkci
bych ale zachoval
a nabídl zde bydlení
pro sociálně slabší
nebo seniory."

Markéta
Nováková
"Myslím
si, že by
z Trňáku mohl být
dům s pečovatelskou službou, nebo
by se zde mohly zřídit byty pro sociálně
slabší, eventuálně
začínající rodiny,
nebo by zde mohla
být herna pro děti."

Simona
Pavelková
"Dle mého
názoru by
bylo určitě skvělé
budovu využít pro
sociálně
slabší.
Toto místo k Brance
u Opavy neodmyslitelně patří a byla by
škoda ho ztratit."
Připravila
Dominika Ratajová
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Běhání, Branský triatlon a přetahovaná
lanem, takové bylo 7. sportovní odpoledne
Sedmé sportovní odpoledne organizované Spolkem pro děti
ZŠ a MŠ Branka u Opavy proběhlo 28. září na levém břehu
řeky Moravice. V krásném
teplém počasí dorazilo několik
desítek dětí a rodičů, prarodičů
a dalších příbuzných, aby se
zapojili do běžeckých soutěží
a 3. ročníku Branského triatlonu.
Menší děti do 2. třídy běhaly
trať 100 metrů, od třetí třídy nahoru jednou tak delší. Startovní
čísla si vyzvedlo na 40 dětí,
které současně obdržely minerálky a čokoládová cereální srdíčka. Branského triatlonu (běh
na lyžích, v pytli a s kárama) se
zúčastnilo 14 dvojic rodič-dítě.
Každý, kdo "stál na bedně",
byl odměněn čokoládou Milka,
diplomem a kovovou medailí.
Medaile zajistil jako sponzor-

Foto: Jarmila Mainušová
ský dar Ing. Radomír Hrabě.
Tímto mu patří speciální poděkování.
Po skončení závodů si děti

a také tatínkové vyzkoušeli
svou sílu při přetahované lanem. Všichni si při tom užili
spoustu legrace.

Hasiči sbírali staré elektrospotřebiče

V sobotu 10. listopadu proběhl poprvé v režii sboru dobrovolných
hasičů sběr vysloužilých elektrospotřebičů. Hasiči posbírali od občanů sedm praček, sporáků a jiných velkých spotřebičů, 14 ledniček
a chladniček, cca 6 bagů s drobným elektroodpadem a 31 vysloužilých televizí a monitorů. Na snímku Kamila Mainuše zprava Jakub
Remeš, Jan Kuča, Robin Černík a Adam Remeš.
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"Dýňování" se setkalo s velkým zájmem
Poslední letošní akce organizovaná Spolkem pro děti proběhla v pátek 26. října v pavilonu česko-polského přátelství. Rodiče s dětmi společně
vyřezali dýně a poté je při
závěrečném defilé rozsvítili.
Všichni si se svými výtvory
docela vyhráli, to asi aby si
zasloužili tradiční závěrečné
občerstvení, o které se postaraly svědomité maminky.
Pro větší kreativitu rodičů byl
v nabídce svařáček, děti do-

staly zdarma čaj. Poděkování
patří Šárce Sendlerové za za-

Běžci z Branky vyrazili na Silesii

půjčení varných nádob a uvaření čaje pro děti.

Letošního 8. ročníku SILESIA kros 1/2
marathonu se v sobotu 20. října zúčastnilo celkem 363 běžců a mezi nimi také
několik sportovců z Branky u Opavy.
Aleš Čech byl celkově 68. na trati 23
km, Jan Čech celkově 4. na trati 6 km,
Michal Zajíček (na snímku) celkově
39. na trati 23 km a Václav Kazbunda
celkově 49. na trati 13 km.

T

radiční nohejbalový turnaj uspořádali v sobotu 22. 9.
2018 branečtí Buldoci
na školním hřišti.
Turnaj tříčlenných
družstev vyhrál tým
ve složení Jan Sonek,
Karel Vítek a Drahomír Machovský.

Buldoci rozehráli novou sezonu

Hokejový oddíl HC Buldoci Branka u Opavy rozehrál další
ročník Prajzské hokejové ligy (AHL) v kravařské BULY aréně.
Letošního ročníku soutěže se účastní 24 hokejových týmů
z Opavska. Buldoci vstoupili do soutěže dvěma vysokými prohrami, ale v dalších dvou kolech už neprohráli. Na soupisce
jsou z Branky u Opavy tito hráči: Kamil Mainuš, Daniel Lank,
Jan Sonek, Daniel Sonek, Kamil Šobr, Petr Hochgesandt, Radim Toška, Lukáš Vícha, Karel Šoltys, Zdeněk Šoltys a Patrik
Šoltys.

Žákyně 4. třídy ZŠ
Branka u Opavy Lucie
Kuzníková uspěla
v sobotu 13. října se svou
formací opavské taneční
školy Dance4Life na MS
ve Švédsku. Děvčatům
patří titul mistryň světa!
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Historicky třetí srpnové posezení na ulici Nová čtvrť
Opět po roce se ulice Nová čtvrť zaplnila stoly
plnými dobrot. Sešli se všichni naši milí sousedé. Nathan Beck vyvezl gril, a to pro naši
ulici znamená jedno: ,,Hurá, bude uliční opékačka!“ Pochutnali jsme si na hamburgerech,

koláčcích, roládách, jak slaných tak sladkých.
Nechyběl ani dort a poháry. Hlavním tématem letošního posezení byly „OŘECHOVÉ
LIKÉRY“. Kdo vyhrál? Podle prázdných
lahví se stali vítězi všichni. Takže se dá říci,
že přípravy na posezení začaly už na začátku
léta, protože takový skvělý likér se připravuje
právě ve zmiňovaném ročním období.
Děti se pobavily v nachystaném letním kině,
počasí vyšlo parádně. Už nyní se připravujeme na další sousedské setkání. A co bychom
chtěli ještě dodat? Děkujeme VŠEM svým
sousedům, že na naší ulici jsme k sobě slušní
a umíme si pomáhat.
Manželé Krusberští
Foto: Jarmila Mainušová
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