ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BRANKA U OPAVY • ČERVENEC 2019
Vážení a milí spoluobčané,
tak tady konečně máme
letní prázdniny. Letošní
absolventi naší malotřídky se naposledy
společně vyfotili (poznáváte Kačku, Terku,
Adélu, Emču, Matea,
Valču, Valdu a Víťu?),
první rodiny vyrazily na dovolenou
k moři nebo do termálu, na poznávací zájezdy nebo jen tak na kolo, na
výšlap, pod stan. Léto budiž pochváleno. Přináší naplnění představ, ke
kterým se mnozí upínali při tom všem
hektickém celoročním snažení. Rád
bych vám ze srdce popřál, aby vaše
jistě zasloužená dovolená vyšla podle
vašich představ, a dětem přeji báječné
prázdniny.
Dění na obci však nelze na prázdniny utlumit, takže nás zaměstnance
úřadu a vedení obce čeká léto možná
až příliš horké... Přejme si, ať vše
zvládneme a zbude čas i na relax.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

V

sobotu 6.
7. proběhl
již 15. ročník "Sjezdu
Moravice na
nafukovacích
matracích
a gumových
duších",
tentokrát se
zapojením
obce. Na
zaplněném
Bezručově
nábřeží vyhrávala od
13 h skupina
GOLF, ve
stáncích se
prodávalo
pivo, nealko,
burgery
a míchané
alko- i nealkoholické nápoje. Stovky účastníků akce si užívaly
velmi teplého slunečného dne a pestré podívané na desítky různých nafukovacích plavidel, jejichž osádky se
vydaly na svou tradiční plavbu do Kylešovic o půl třetí
odpoledne. Program skončil v nočních hodinách.
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Zastupitelstvo schválilo příspěvek na sběrný dvůr
Novou členkou rady obce zvolena Ing. Pavlína Bohdalová •
Schválen Závěrečný účet obce Branka u Opavy za rok 2018 •
Výstavba gabionů v areálu ZŠ proběhne o prázdninách

Již 5. zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy
ve volebním období 2018–
2022 proběhlo ve čtvrtek 20.
června.
Slavnostní úvod
Na samém začátku panovala slavnostní nálada a zazněla česká hymna: dva zastupitelé složili slib (viz text
v rámečku) a následně byli za
svou iniciativu při osamostatnění obce oceněni Marcela
Mainušová, Jiřina Víchová
a Jaroslav Bíler.
Z programu jednání
Samotný program jednání
byl zahájen zprávami předsedů finančního a kontrolního výboru. Následovala
volba nového člena rady
obce – kdy zastupitelstvo

osmi hlasy zvolilo prvního
navrženého kandidáta Ing.
Pavlínu Bohdalovou (Pro
občany), takže na hlasování
o druhém navrženém (Ing. Ivo
Widhalm) se ani nedostalo.
V pátém bodu programu
se zastupitelé neusnesli, čili
schválení územního plánu se
překládá na 5. září. Následně
ovšem většina zastupitelů
zvedla ruku pro prodej nevyužívaného zařízení na štěpkování dřevní hmoty, souhlasilo
také s příspěvkem Hradci
n. Moravicí na provozování
sběrného dvora ve výši 52.250
Kč, schválilo závěrečný účet
obce za r. 2018 a schválilo
předfinancování venkovní gabionové učebny v areálu ZŠ,
jež bude realizována v létě.

Změna v zastupitelstvu
Na červnovém
zasedání
zastupitelstva obce
složili slib
zastupitele dva noví členové. Mimo již avizované Ing. Pavlíny Bohdalové, která nastoupila
místo Josefa Křesťana,
se novým zastupitelem
obce stal také Ing. Ivo
Widhalm (SNK II),
který již v letech 2010–
2014 působil ve vedení
obce jako místostarosta.
Nahradil PharmDr. Tomáše Andrýska, Ph.D.,
MBA, který na pozici
zastupitele rezignoval
ze zdravotních důvodů
dne 13. 6. 2019.

Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 10, 11 a 12
RADA OBCE Č. 10 ze dne
15. 5. 2019
schválila:
• za oficiální facebookový
profil obce Branka u Opavy
komunitní stránky Branka
u Opavy na adrese www.facebook.com/Branka2020/
• vznik projektového týmu
čs.-polské spolupráce ve
složení Mgr. Vladimír Vícha, předseda, Mgr. Martina
Kazbundová, Mgr. Michal
Zajíček, Ing. Pavlína Bohdalová pro realizaci dotovaných
přeshraničních programů Euroregionu Silesia
• pořízení potřebného sportovního náčiní pro kroužek
parkuru v sále KD

RADA OBCE Č. 11 ze dne
5. 6. 2019
schválila:
• zadávací dokumentaci obsahující zadávací podmínky
na výběr dodavatele projektu
„Multifunkční dům (MFD)
- snížení energetické náročnosti objektu zateplením, výměnou zdrojů tepla a dalšími
opatřeními”
• organizaci dvou ukázkových
lekcí východních umění (jóga
a chawan reshuu) ve dnech 7.
a 21. 6. 2019 od 18 do 19.30 h
v areálu ZŠ
• finanční spoluúčast obce na
nákladech spojených s provozováním laserového rychloměru Policie ČR

RADA OBCE Č. 12 ze dne
19. 6. 2019
schválila:
• Memorandum o zapojení
obce Branka u Opavy do projektu MAS Opavsko - výzvy
č. 98 z Operačního programu
Zaměstnanost jako partner
bez finančního příspěvku
• nabídku na zhotovení projektu rozšíření vedení VO
v obci Branka u Opavy na
ulici Havlíčkova od Trňáku
směrem k hřbitovu v délce
117 m
• ustavení stavebního dozoru
pro stavební práce v kapli
Nejsvětější Trojice
• poptávkové řízení na dodavatele opravy cyklostezky

ČERVENEC 2019

ZPRAVODAJ OBCE BRANKA U OPAVY

3

Opravu cyklostezky
podpoří kraj dotací
Pozitivní zprávu
jsme obdrželi
v měsíci červnu
z Krajského úřadu
MSK.
Byli jsme vybráni
jako příjemci dotace
z programu „Pod-

pora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji
pro rok 2019+”. Na
opravu asfaltové Asfaltová část cyklostezky v Brance u Opavy je
části cyklostezky poškozena kořeny okolostojících stromů.
dostaneme dotaci do
výše 256.500 Kč.

Oprava kaple bez dotace

V měsíci červnu jsme
byli informováni
o dvou neúspěšných
žádostech o dotaci.
Nedostaneme peníze
z kraje na projekt odpočinkového centra
v objektu bývalého
kamenolomu (naše
žádost skončila na
47. místě, 43 žádostí
bylo uspokojeno,

chyběl nám 1 bod).
Také s žádostí o dotaci na opravu kaple
a restauraci oltáře
jsme na ministerstvu
pro místní rozvoj neuspěli. Skončili jsme
až jako 4. náhradníci z MSK, když
z našeho kraje byly
podpořeny jen dvě
žádosti.

Zvýšení dopravní bezpečnosti
V době uzávěrky
tohoto čísla zpravodaje jsme finišovali
s projektem „Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci Branka u Op.
na ulici Školní”.
Projekt totiž musel
být ve fázi vydaného
stavebního povolení,
abychom mohli požádat o dotaci z 53. výzvy IROP – udržitelná

doprava – SC 1.2
MAS Opavsko. Počet
předregistrovaných
projektů a částka připravená pro úspěšné
žadatele byly silnými
motivačními faktory
proč stihnout i nemožné. Pokud se dílo
podaří, což budeme
vědět do podzimu,
na jaře příštího roku
bychom přistoupili
k realizaci projektu.

Úřad připravil pro seniory zájezd na Osoblažsko
Obecní úřad připravil pro seniory z Branky
u Opavy tradiční zájezd, tentokrát na
Osoblažsko.
Tento čarokrásný a těžce zkoušený kout
Moravskoslezského kraje navštívíme v úterý
20. srpna. Odjezd autobusu je plánován na
7. hodinu ranní. Postupně navštívíme Kostel
sv. Michaela Archanděla v Hrozové, zámek
ve Slezských Rudolticích, projedeme se po
úzkokolejné železniční trati do Osoblahy, kde
navštívíme židovský hřbitov, Muzeum Československa a v příhodně nazvané restauraci
„Nostalgie” se naobědváme. Následně pojedeme do 15 km vzdáleného polského města

Prudnik, sídla Euroregionu Praděd, kde se
seznámíme s nejzajímavějšími pamětihodnostmi. Je zde počítáno s časem potřebným na
návštěvu kavárny nebo cukrárny. Nutno vzít
s sebou polské zloté. Návrat do Branky
u Opavy je plánován v rozmezí 19 až 19.30 h.
Zájemci o zájezd se mohou hlásit na Obecním úřadu v Brance u Opavy do 12. srpna.
Cena zájezdu je 200 Kč, zahrnuje vstupné,
jízdné úzkokolejkou a oběd. Zájemci budou
evidováni v pořadí, v jakém se přihlásí, do naplnění kapacity autobusu.
Historický výklad zajistí tamější občané:
Dagmar Návratová a Marián Hrabovský.
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Oslava 25 let samostatnosti obce

Zdravice k občanům pronesli také páter Marcin Kieras a wójt partnerské gminy Kornówac
Grzegorz Niestrój, který představitelům obce
Branka u Opavy daroval luxusní upomínkovou kazetu.
Foto: Jiří Siostrzonek
Oslavy 25. výročí Fresserovi, Oldřiosamostatnění obce chu Markusovi (viz
Branka u Opavy snímek vlevo) a Luod Hradce n. Mor. míru Pracnému. Odproběhly v sobotu polednem provázel
8. června na spor- moderátor Jiří Siostrzonek, hrála kapela
tovním hřišti.
Oslava
vypukla RK Band. Největším
v 15 h odpoledne tahákem pro děti byl
proslovem starosty kolotoč „pavouk”,
obce Michaela Rataje nechyběl ani skákací
a následnými zdra- hrad. V programu
vicemi hostů. Došlo vystoupily mažoretky
i na předání pamět- Ještěrky, břišní tanečních listů iniciátorům nice Arsalan a fitness
osamostatnění obce cvičenci. Večer pro- exstarostovi Josefu běhla diskotéka.
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ČOV: Vyčištěno milion
kubíků splaškové vody
Od zahájení provozu (24. 3. 2013) k měsíci
červenci 2019 vyčistila čistírna odpadních
vod v Brance u Opavy již cca 1.100.000 m3
splaškové vody. Na ČOV je napojeno 4.000
občanů. Po vyčištění odtéká do řeky Moravice takové znečištění, jako by 7 rodinných
domů vypouštělo do řeky splašky napřímo.
Po celou dobu se pracovníci ČOV potýkají
s problémy, které vznikají splachováním hygienických potřeb a také použitých jedlých olejů,
ačkoli tyto mohou občané v lahvích zdarma
odkládat do sběrného dvora v Hradci n. M.

Objevuje se i další nepochopitelné chování některých jednotlivců: ve splaškové vodě už se
našel chcíplý králík, dětské štrample, kus koberce nebo kůže z prasete. Vedení DSO-ČOV
proto apeluje na zodpovědnější přístup občanů
v oblasti separace a likvidace odpadů.

KRÁTCE Z NAŠÍ OBCE
Nájemkyně restaurace a kuchyně kulturního
domu Šárka Sendlerová – Hospoda u Mostu
– odstoupila k datu 31. 8. 2019 od nájemní
smlouvy. Obec Branka u Opavy vyhlásila výběrové řízení na pronájem uvolněných prostor
od 1. září 2019. Více na webu www.branka.eu/
pronajem-restaurace/.
V novém šk. roce 2019/2020 bude mateřskou školu navštěvovat 42 dětí, základní školu
46 dětí. Žáci ZŠ budou rozděleni do tří tříd:
1. a 5. třídu povede paní učitelka Mgr. Gabriela Špičková, která se vrací na naši školu
místo paní učitelky Mgr. Pavly Chovancové,
jež odchází do penze. Druhou a 3. třídu povede paní učitelka Mgr. Martina Kazbundová,
samostatnou 4. třídu paní učitelka Mgr. Zora
Stypová.
Ve třetí vlně kotlíkových dotací se k výměně nevyhovujících kotlů na tuhá paliva
I. a II. emisní třídy přihlásilo 30 občanů
Branky u Opavy, z toho jeden zájemce
o výměnu kotle byl převeden ze zásobníku
2. kotlíkové výzvy. Celkem osm zájemců tedy
postupovalo samostatně a nežádá o kotlíkovou půjčku. Obec tak v rámci 2. cíle přišla cca
o 1 mil. CZK, které mohla z kotlíkových půjček použít na snížení energetické náročnosti
provozu multifunkčního domu.
Nově založený kulturní Spolek Starý Ještěr
byl oficiálně založen 6. května 2019. Předse-

dou spolku byl zvolen David Bátor, místopředsedkyní Ing. Dagmar Volfová, tajemníkem Ing. Marek Blatecký.
Obecní úřad upozorňuje občany - majitele
psů, aby zamezili jejich volnému pohybu po
obci. Před několika měsíci došlo dokonce
k napadení a zranění menších psů na vodítku
volně pobíhajícím psem. Volně pobíhající psi
rovněž dráždí jiné psy a vyvolávají tak obtěžující hluk. V září bude zastupitelstvem projednána úprava vyhlášky o pohybu psů na
veřejném prostranství, jejíž dodržování bude
obecním úřadem striktně vyžadováno.
V pátek 30. srpna organizuje Spolek pro děti
ZŠ a MŠ Branka u Opavy již tradiční "Rozloučení s prázdninami". Akce proběhne od 18
do 22 hodin v zahradním pavilonu ZŠ Branka
u Opavy, občerstvení bude zajištěno.
Vedení obce připravuje na základě souhlasu
zastupitelstva podání dvou dotačních žádostí
z Fondu mikroprojektů 2014-2020 Euroregionu Silesia v rámci programu Interreg V-A
ČR-Polsko na projekty „Srdečně zveme,
přijeďte, bavte se, sportujte, relaxujte spolu
s námi” a „Aktivní senior”. Projekty v případě
schválení dotačních žádostí budou realizovány
v příštím roce.
Na základě rozhodnutí rady obce byla obecní
údržba dovybavena bubnovou sekačkou na
trávu DAKR Triton Enduro 2.
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Výlet do Dinoparku zakončil další školní rok
Druhého května proběhl
zápis do MŠ pro školní rok
2019/2020. Na místo odcházejících prvňáčků nastoupí
naši malí kamarádi a kapacita školy je tak opět pro
nový školní rok naplněna.
U příležitosti „Dne matek“
děti z mateřské školy vystoupily s pásmem pro seniory ve
čtvrtek 2. května, následovalo
vystoupení 12. května v sále
kulturního domu a nakonec
odpolední posezení 13. května
se seniory z Hradce nad Moravicí. Paní Šárka Sendlerová
- Hospoda u Mostu se opět
postarala o občerstvení, které
si děti po pěkném vystoupení
určitě zasloužily.
Ve středu 16. května nás
navštívilo divadélko „Koloběžka“ s námořnickou
pohádkou. 21. května jsme
navštívili koncert žáků ZUŠ
v Hradci nad Moravicí. Pro
všechny děti to byl pěkný kulturní zážitek.

dovednosti. Nejvíc děti zaujal
skákací hrad, který jsme měli
jen sami pro sebe. Vyzkoušely
jej opravdu všechny. Nechyběla také hudební produkce
a občerstvení, na kterém se
podílel Spolek pro děti ZŠ
a MŠ Branka u Opavy a cukrářská výrobna „Kamahaj“.
S nastávajícími prvňáčky
jsme se loučili 5. června.
Program zahájila pohádka
divadélka „Smíšek“ a potom
následovalo slavnostní pasování dětí. Nesměl chybět klo-

Oslavu „Dne dětí“ jsme si
tentokrát naplánovali na pátek
31. května. Připraveny byly
nejen soutěžní hry s překonáváním překážek, prolézáním
strachového pytle, ale také
chůze v gumácích a míčové

bouk, šerpa, diplom a kniha
na památku, kterou daroval
Spolek pro děti ZŠ a MŠ
Branka u Opavy. Prezentací
fotografií jsme si připomenuli
chvíle strávené v mateřské
škole.

Jedenáctého června nás
čekal školní výlet do DINOPARKU. Hned ráno sluníčko
rozzářilo oblohu a bylo ho dokonce víc, než bychom si přáli.
Řádně vyzbrojeni jídlem,
pitím a dobrou náladou jsme
se vydali vstříc dobrodružství. Všem se nejvíce líbila
projekce 3D kina, kde se děti
setkaly se zvířaty velmi dávné
minulosti. Úspěch měla také
jízda Dinoexpresem (foto
vlevo). Celé dopoledne bylo
naplněno činnostmi a aktivitami tak, že při zpáteční cestě
většinu dětí přemohla únava
a trošku si pospaly. V MŠ nás
čekal chutný oběd, každé dítě
dostalo na památku hračku
malého dinosaura, kterého si
mohlo vzít domů. Výlet byl
pěknou tečkou za letošním
školním rokem.
Přejeme Vám, aby společné
prázdninové chvíle v kruhu
rodinném byly pro Vás i Vaše
děti plné zábavy, poznání
a dobré nálady. Prázdninový
provoz MŠ bude zahájen
19. srpna 2019, nový školní
rok zahájíme 2. září 2019.
Jitka Týnová,
vedoucí učitelka MŠ
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Výlet na Pustevny, sportovní liga a loučení

Poslední měsíce školního roku byly napěchované aktivitami. Na závěr nechybělo
tradiční loučení s páťáky.
V návaznosti na kroužek Deskových her
jsme v sobotu 27. 4. 2019 uspořádali společné
odpoledne pro žáky kroužku a jejich rodiče.
Děti byly spokojené, že mohou rodiče seznámit s řadou her, které škola zakoupila v rámci
projektu. Samozřejmě nechybělo ani malé občerstvení pro všechny zúčastněné.
Začátek května patřil vystoupením. Nejprve
vystoupili v úterý 7. 5. 2019 žáci gymnastického kroužku na setkání bývalých zaměstnanců firmy Smurfit Kappa, které se konalo
v KD Branka u Opavy, aby následně v neděli
12. 5. 2019 na stejném místě spolu s ostatními
dětmi svým vystoupením popřáli maminkám
k jejich svátku.
Ve středu 15. května jsme se s dětmi a zaměstnanci školy zakoupením kytičky měsíčku
lékařského opět zapojili do 23. ročníku celonárodní sbírky Český den proti rakovině
2019, která patří mezi nejstarší sbírky v republice. Letošní ročník byl zaměřen na nádorová
onemocnění plic.
Ve dnech 22. až 23. května proběhlo
v Rzuchově další setkání dětí v rámci projektu
Polsko-české putování po Evropě. Aktivita
byla tentokrát zaměřena na cyklistiku. První
den proběhla soutěž v jízdě zručnosti a žáci se
seznámili s historií vzniku jízdního kola a cyklistikou v Nizozemsku, které je známé velkým
množstvím cyklostezek. Druhý den děti absolvovaly výlet na kolech po cyklostezce kolem
řeky Odry. Počasí nám sice moc nepřálo, ale
děti byly přesto spokojené a za svou snahu
a výdrž byly
obdarovány
krásnými cenami.
V pondělí
27. května
vyrazily děti
na školní výlet na Pustevny. Prošly
si zážitkovou stezku
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Valašku, protáhly své tělo na turistické trase
a navštívily Kapli sv. Cyrila a Metoděje, kde
některé z nich zastoupily zvoníka a odzvonily
pravé poledne. Výlet byl sice náročnější po fyzické stránce, ale děti se z něj vracely nadšené.

Stejně jako v předešlých letech probíhala
v průběhu roku soutěž s názvem Školní sportovní liga, která měla tentokrát 11 kol. Deset
nejúspěšnějších sportovců tohoto ročníku se
ve dnech 11. až 13. června zúčastnilo sportovního pobytu v Žimrovicích. Veselé koupání
v řece a opékání buřtů první den pobytu
všechny děti nadchlo. Druhý den pak navštívily aquapark v Kravařích a sportovní centrum
Kolbenka v Ostravě. Třetí den byl věnován
cyklistice. Cílem výletu byla obora Jelenice
u řeky Moravice. Počasí nám přálo a na dny
plné zážitků budou děti dlouho vzpomínat.
Vystoupením v tělocvičně školy se 26.
června rozloučili žáci pátého ročníku se svými
mladšími spolužáky. Program posledního
zvonění sledovali i rodiče a pozvaní hosté.
Spolek pro děti ZŠ a MŠ připravil páťákům
dárky a tradiční dort.
Celý školní rok děti zakončily výletem do
Slavkovského lesíku, který pro ně na čtvrtek
27. června připravily paní učitelky. V pátek
28. června jsme společně zhodnotili uplynulý
školní rok, rozdali vysvědčení a popřáli si
pěkné prázdniny.
Závěrem chci poděkovat za práci všem zaměstnancům školy a mateřské školy, dětem,
rodičům, obecnímu úřadu a našim sponzorům
a popřát všem krásné léto.
Text a foto: Jan Špička
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Soutěže a vzdělávací aktivity školní družiny

Pro žáky školní družiny byla v posledních
měsících školního roku připravena řada zábavných akcí a soutěží.
Ochraně přírody a životního prostředí bylo
věnováno několik aktivit. Naučné odpoledne
s názvem ,,Umíme třídit“ přiblížilo žákům
problematiku třídění domovního odpadu
a recyklace. V Ekodílně jsme vyráběli z použitého zbytkového materiálu drobné dekorace.
Exkurze v čističce odpadních vod v Brance
u Opavy ukázala žákům důležitost čištění odpadní vody pro přírodu a cesta za pokladem
,,Šipkovaná“ ověřila znalosti o ochraně přírody.
V družině se i soutěžilo. Žáci úspěšně reprezentovali školu v turnaji ve vybíjené se školní

družinou v Březové. Ve sportovním kroužku
proběhla soutěž ,,Ve dvou se to lépe táhne“.
Soutěžní hry byly zaměřeny na spolupráci
kamarádů v netradičních sportovních disciplínách. V počítačovém a výtvarném kroužku
žáci malovali obrázky do soutěže ,,Veselý
brouček“. Přijali jsme také pozvání na Velké
deskové hry ve sportovní hale v Hradci nad
Moravicí.
Nezapomněli jsme ani na prevenci a před
prázdninami jsme si zopakovali v akci ,,Bezpečné prázdniny“ pravidla ochrany zdraví
a bezpečnosti při hrách a sportech v letních
měsících. Žáci se učili také poskytovat první
pomoc u různých typů zranění.
Text: Helena Cihlářová

5. ročník Branského literárního
festivalu zasáhla prudká bouřka

V sobotu 22. června 2019 proběhl v zahradním pavilonu ZŠ Branka u Opavy 5. ročník
Branského literárního festivalu. S autorským
čtením zde vystoupili Radek Touš, Michal
Kozelka, Jan Kunze, Miroslav Černý a Jakub
Řehák, držitel ceny Magnesia Litera. Hudební
část programu obstarali Milan Bátor se svými
dětmi a folkový zpěvák a hráč na ukulele René
Souček. Ačkoli festival zasáhla prudká bouře
s lijákem, připravený program nebyl narušen
ke spokojenosti hostů i několika desítek návštěvníků. Poděkování míří za organizátorem
festivalu Davidem Bátorem.

Autorské čtení básníka Jakuba Řeháka
z Prahy nenarušil ani prudký liják. Ač smáčen
provazci vody, básník zaníceně přednášel
a obecenstvo zaujatě naslouchalo.

Svátek matek 12. 5.

V neděli 12. května proběhla v Kulturním domě v Brance u Opavy tradiční oslava Dne matek. Ve spolupráci se ZŠ a MŠ Branka u Opavy
ji organizovala obec, která zajistila
cimbálovou kapelu Výhonek a občerstvení. Plný sál žen a balkón mužů
mohl zhlédnout zábavné pásmo vystoupení žáků mateřské a základní
školy, které moderovala dvojice
páťáků Emma Steigrová a Valentin
Rataj.
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Oslava 25 let samostatnosti obce

Zdravice k občanům pronesli také páter Marcin Kieras a wójt partnerské gminy Kornówac
Grzegorz Niestrój, který představitelům obce
Branka u Opavy daroval luxusní upomínkovou kazetu.
Foto: Jiří Siostrzonek
Oslavy 25. výročí Fresserovi, Oldřiosamostatnění obce chu Markusovi (viz
Branka u Opavy snímek vlevo) a Luod Hradce n. Mor. míru Pracnému. Odproběhly v sobotu polednem provázel
8. června na spor- moderátor Jiří Siostrzonek, hrála kapela
tovním hřišti.
Oslava
vypukla RK Band. Největším
v 15 h odpoledne tahákem pro děti byl
proslovem starosty kolotoč „pavouk”,
obce Michaela Rataje nechyběl ani skákací
a následnými zdra- hrad. V programu
vicemi hostů. Došlo vystoupily mažoretky
i na předání pamět- Ještěrky, břišní tanečních listů iniciátorům nice Arsalan a fitness
osamostatnění obce cvičenci. Večer pro- exstarostovi Josefu běhla diskotéka.
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Branský Wimbledon vyhráli Mainuš s Šindelářem
V sobotu 25. května proběhl pod
organizační záštitou Sportovního
klubu Branka u Opavy tenisový turnaj ve čtyřhře.
Na multifunkčním hřišti se střetlo
systémem každý s každým šest dvojic.
Do finále se probojovaly dvojice Kamil
Mainuš - Tomáš Šindelář a Jan Sonek
- Otakar Dak. První dvojice byla nakonec úspěšnější a z rukou starosty obce
převzala poháry pro vítěze. Třetí místo
obsadila dvojice Vlastimil Hendrych
a Tomáš Hendrych.

POHÁDKÁČ sklidil chválu

Také za letošní Pohádkový les zvaný POHÁDKÁČ zaslouží pořadatelé ze Sboru
dobrovolných hasičů Branka u Opavy absolutorium. Navštívilo jej více než 300 dětí
v doprovodu svých rodičů. Na sociálních sítích se objevila jen slova chvály a uznání.

Téměř sto dětí se bavilo na dětském dni
V pátek 31. května proběhl
v areálu Základní školy
v Brance u Opavy tradiční
Dětský den.
Organizátoři ze Spolku pro
děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy
připravili pestré odpoledne se

spoustou zábavy a povyražení
na atrakcích a při šesti soutěžních disciplínách. Děti se
bavily na kolotoči, nafukovací
skluzavce, střelbou z paintballové pistole, jízdou na minibajcích, nechaly si pomalovat

obličej nebo soutěžily v závodech odrážedel a koloběžek.
Za pěkného počasí se akce
zúčastnilo na 97 dětí z Branky
u Opavy a okolí. Za splněný
úkol dostalo každé dítě dárek,
při registraci koláč a nápoj.
Za vydařenou organizaci
patří dík především členům
širšího výboru Spolku pro děti
a dalším obětavým pomocníkům z řad rodičů a přátel
školy, poděkování míří také
za sponzory: Jako už tradičně
se zapojila Cukrárna Kamahaj
a Hospoda U mostu - Šárka
Sendlerová. Poděkování patří
i hlavním partnerům Spolku
pro děti v letošním roce - firmám Opavská lesní a Pila Juglans - Pavel Vlček.
Foto: Jarmila Mainušová
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Kácení májky

O

bnovenou tradici kácení máje zažila Branka
u Opavy v sobotu 1. června.
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Sbor dobrovolných hasičů připravil pro účastníky
program a tři soutěže - hod pneumatikou, střelbu ze vzduchovky
a pití piva na ex. Vítězové Lukáš Včelka, Jana Brunová
a Marián Jaroš si odnesli ceny
a kus májky, kterou pokáceli
Jan Kuča a Adam Remeš.

Na družbě

v Polsku

V neděli 9. června se
více než 20 občanů
Branky u Opavy zúčastnilo zájezdu do
polské obce Lańce,
jež je součástí gminy
Kornówac. Proběhla
zde olympiáda v netradičních disciplínách.
Tým Branky vybojoval páté místo z šesti,
když v některých disciplínách dokázal zvítězit. Všichni si užili
přátelskou atmosféru
a v příštím roce jsou
odhodláni dosáhnout
na lepší výsledek.
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Michal Přibyl s parťákem čtvrtý na Mažoretky zazářily
olympiádě dětí a mládeže v Liberci v evropském poháru

Na konci června proběhly
v Liberci Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže
České republiky. Branka
u Opavy měla želízko
v ohni v zastoupení Michala Přibyla (roč. 2004).
Michal Přibyl je talentovaným beachvolejbalistou
sportovního klubu Happy

Vítězství v turnaji
brali Hradečtí

Turnaj v malé kopané uspořádaný při příležitosti oslav
25. výročí osamostatnění
obce Branka u Opavy od
Hradce nad Mor. vyhrál
paradoxně tým reprezentující město Hradec nad
Moravicí. Na druhém místě
se umístilo mužstvo SK
Branka u Opavy, třetí skončili mladí fotbalisté Branky
hrající pod názvem "Chlíváci", čtvrtí byli fotbalisté
Elektro Moša Branka a poslední tým družební obce
Kornówac.

Sport Opava. V Liberci reprezentoval Moravskoslezský kraj v turnaji dvojic.
Se svým parťákem Jakubem Malíkem pod vedením trenéra Marka Přibyla
nakonec vybojovali čtvrté
místo, když ze skupiny postupovali z 2. místa a v boji
o třetí příčku nakonec podlehli reprezentantům Jihomoravského kraje.

Mažoretky Erika Hendrychová
a Karolína Cucová (na fotce zleva)
startující za Ještěrky SK Branka
u Opavy se mohou pyšnit dalším
skalpem. Po úspěšném vystoupení
na Mistrovství ČR v Hranicích na
Moravě, kde se umístily na první
příčce ve své disciplíně duo senior
baton a Erika Hendrychová vyhrála
i disciplínu sólo baton, zazářily také
v chorvatském městě Crikvenica.
Tam se uskutečnil 16. června
evropský pohár v mažoretkovém sportu. Svou disciplínu
v duu mladé sportovkyně vyhrály
a Erika v sólu navíc brala krásné
třetí místo.
Nyní je čeká start na mistrovství
světa v Praze.

Obec Branka
u Opavy
vyhlašuje záměr
pronájmu prostor
restaurace
a kuchyně
kulturního domu
k datu 1. září
2019
Více na webu www.
branka.eu/pronajemrestaurace/
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