ZPRAVODA J OBECNÍHO ÚŘADU BRANK A U OPAVY • LEDEN 2019
Vážení a milí spoluobčané,
na prahu nového roku
2019 mi dovolte,
abych vám popřál
pevné zdraví, štěstí,
spokojenost, nezbytné
pochopení a toleranci
v rodinách i mezi
sousedy, seberealizaci
v zaměstnání i ve volnočasových
aktivitách. Věřím, že nás čeká klidný
a harmonický rok a snad k jeho
dobrému hodnocení přispěje svým
dílem i samospráva, která se pro vás
občany vynasnaží odvést co nejlepší
výsledky jak v rozvoji obce, tak
v organizaci společenského života.
V letošním roce si připomeneme
25. výročí osamostatnění naší obce
od Hradce nad Moravicí. Začátky
nezávislosti Branky u Opavy byly
poznamenány určitými těžkostmi,
ale dnes jsme již plně samostatnou,
emancipovanou obcí s velkým potenciálem, který si říká o využití.
První týdny po volbách bylo nezbytné zorientovat se v mnoha často
komplikovaných problémech, do
jejichž řešení se však vrháme s entuziasmem a vírou. Mnozí říkají - „to
nejde”, anebo „hlavou zeď neprorazíš.” Zastávám názor, že když se
chce, všechno jde. Věřím, že právě
v roce výročí samostatnosti obce
učiníme takové kroky, které nás
v budoucnu utvrdí, že počin našich
předchůdců – pánů Grody, Kuzníka,
Markuse, Bilera, Fressera ad. – znamenal vykročení správným směrem.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Celkem 18 dětí a 6 dospělých se v sobotu 5. ledna
zapojilo do 19. ročníku Tříkrálové sbírky Charity
Opava v naší obci. Koledníci vybrali částku 37.539 Kč,
která půjde na pomoc nemocným seniorům a osobám
s mentálním, zrakovým a duševním onemocněním.
Akci pro Charitu Opava organizoval obecní úřad ve
spolupráci s manželi Nevolovými.

Plány vedení obce v r. 2019

Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020–2021 •
Budou v Trňáku obecní sociální byty? • Spolky a zájmová sdružení obdržely rekordní dotaci na činnost

Zhruba měsíc po ustavujícím zasedání zastupitelstva (5. 11. 2018)
proběhlo první řádné
zasedání Zastupitelstva
obce Branka u Opavy,
které mělo na programu
24 bodů. Nejdůležitějším bodem byl Rozpočet
obce na rok 2019, pro
který hlasovalo všech 13

přítomných zastupitelů.
(Z důvodu pracovního
zaneprázdnění nebyl přítomen Ing. Cyril Šoltys
a na cestách byl PharmDr.
Tomáš Andrýsek, Ph.D.)
Rozpočet je koncipován
jako vyrovnaný, na straně
příjmů i výdajů je částka
15.355.900 Kč.
Pokračování na straně 2
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Plány vedení obce v r. 2019
Snad poprvé v historii tak
Branka u Opavy má rozpočet
schválený před koncem roku
a nemusí se v prvních měsících svazovat pravidly rozpočtového provizoria.
Zasedání se protáhlo na
3,5 hodiny nejen kvůli otázkám týkajícím se převážně
investičních akcí a výdajů
v jednotlivých kapitolách.
Neméně důležité byly body,
ve kterých zastupitelstvo
hlasovalo o zřízení dvou
účelových peněžních fondů
(fond bydlení a fond kulturní
dům, obecní úřad, restaurace
a přilehlé okolí). Zatímco do
prvního fondu zastupitelstvo
schválilo převod pět mil. Kč
z finanční rezervy, do druhého půjdou tři miliony Kč.
V neposlední řadě zastupitelstvo schválilo pravomoc radě
obce provádět rozpočtová
opatření do výše 250 tisíc Kč,
což zrychlí správu finančních
toků. Celý zápis usnesení
z 2. zastupitelstva nového volebního období 2018–2022
je k dispozici na webových
stránkách obce.

BRIGÁDA V TRŇÁKU
Abychom mohli začít
v Trňáku s přípravnými
pracemi, musíme jej
nejprve vyklidit. Bývalí
nájemníci po sobě zanechali spoustu nepořádku.
Přijďte nám pomoci
v sobotu 19. ledna
v 9 hodin vyklidit Trňák!
Svačina bude připravena.

Fond bydlení
Fond bydlení byl zřízen
především kvůli rekonstrukci
bytového domu Trňák. Předchozí vedení obce, potažmo
zastupitelstvo rozhodlo, že
Trňák zbourá. Byl vypracován demoliční projekt. Po
letech vyčkávání a neochoty
investovat do údržby a oprav
objektu měl být problém šmahem vyřešen.
Pořád jde ale o majetek obce v hodnotě cca
dva mil. Kč, takže nové
vedení obce nejprve provedlo
základní
opatření
proti další devastaci objektu
a nechalo vypracovat mykologický posudek. Z něj vyplynulo, že „objekt je v celkem
dobrém stavu. Velmi napadené jsou podlahy v I. NP, napadení dřevěných prvků dřevokaznými činiteli ve II. NP je
pouze lokálního charakteru.
Stropní konstrukce půdy (III.
NP) je v dobrém stavu. Krov
objektu vykazuje neaktivní
povrchové napadení tesaříkem. Dále je zde výskyt plodnic trámovky.”
Dalším důležitým krokem
byl hydrogeologický průzkum
objektu, který měl potvrdit
nebo vyvrátit příčinu vlhkosti
(a následného plesnivění) zděných konstrukcí. Z vyjádření
odborníka během prohlídky
čtvrtého ledna vyplynulo,
že objekt je v relativně dobrém stavu, vlhkost zděných
konstrukcí byla způsobena
havárií původních rozvodů
a také zatékáním dešťové
vody přes komínová tělesa.
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(dokončení ze strany 1)

V podloží nepanují nepříznivé
hydrogeologické poměry, naopak. Kompletní zpráva bude
k dispozici v polovině ledna.
Stanovisko hydrogeologa lze
z pohledu dalšího postupu obce
považovat za rozhodující.
Z uvedeného vyplývá, že
není důvod objekt bourat.
Základním předpokladem
rekontrukce je však spolufinancování z některé dotační
výzvy. V hledáčku je připravovaný program MMR ČR.
Dotace pro spolky
a zájmová sdružení
Ve stanoveném termínu
požádalo o dotaci na činnost
devět spolků a zájmových
sdružení a dvě fyzické osoby.
Rada obce na svém zasedání
2. ledna schválila maximální
hranici dotace 200 tisíc Kč
(navýšení cca 50 tisíc Kč
oproti roku 2018), kterou také
dodržela. Dotované subjekty
se pro tento rok zavázaly zorganizovat nebo podílet se na
organizaci zhruba 25 akcí pro
veřejnost. Nejvyšší počet akcí
mají v úmyslu připravit jediné
dva oficiální spolky v obci hasiči a Spolek pro děti.
SDH Branka 45.000 Kč
Spolek pro děti ZŠ a MŠ
40.000 Kč
Buldoci Branka 36.000 Kč
Klub seniorů 20.000 Kč
Mladí hasiči 15.000 Kč
Tenisový klub 12.000 Kč
Břišní tance 10.000 Kč
Mažoretky Ještěrky 10.000 Kč
Klub včelařů 4.000 Kč
Josef Křesťan 5.000 Kč
David Bátor 3.000 Kč
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Týdeník Region Opavsko
se v prosinci dotazoval starosty obce Michaela Rataje
na záležitost semaforu na
I/57: Jaké jsou záměry nového vedení obce?
„Chceme semafor nastavit
do trvale červeného režimu.
V případě, že řidiči dodrží povolenou rychlost 50 km/h, tak
jim včas problikne zelená, aby
mohli plynule projet. Podobný
systém funguje i v jiných ob-

cích, například v Hněvošicích
nebo v Krnově, které tím jednou provždy vyřešily problém
s neukázněnými řidiči,” sdělil
týdeníku starosta.
Jak vyplynulo z listopadového šetření, stávající instalovaný systém nelze zkalibrovat ani upravit, takže zpomalovací funkce semaforu je
v současném provedení nepoužitelná. Proti jeho využívání
se vyslovila také Policie ČR.

Řešením je přeinstalování
softwaru semaforu a doplnění
potřebných dopravních zařízení, jako jsou kamery, varovné značky apod., aby mohl
být provozován ve zmíněném trvale červeném režimu.
Starosta obce oslovil dodavatelskou firmu ELTODO
a s nabídkou poté seznámí
radu obce a zastupitelstvo,
které rozhodne o případné
úpravě semaforu.

Semafor na I/57 v trvale červeném režimu?

Automatizace knihovny

Zastupitelstvo obce schválilo na
svém prosincovém jednání záměr
vedení obce požádat o dotaci na automatizaci knihovny. Iniciativu vyvinula ředitelka knihovny v Hradci
nad Moravicí PhDr. Markéta Beyerová, která projekt připravila. Automatizace knihovny bude spočívat
v nahrazení zastaralého a pracného
papírového systému výpůjčky za
automatický - knihovnice bude výpůjčku provádět elektronicky pomocí skeneru, kterým načte čarový
kód knihy a přiřadí jej k čarovému
kódu čtenáře.

Během povinné provozní kontroly zařízení, kdy byla
spuštěna funkce zpomalovacího režimu, projelo na červenou, tzn. překročilo povolenou rychlost v obci asi deset vozidel a jeden náklaďák projel křižovatkou dokonce
i v době, kdy svítila zelená na přechodu pro chodce.

Rekonstrukce oltáře Kaple sv. Trojice začne v lednu

Již před třemi lety proběhlo výběrové řízení na zhotovitele restaurátorských prací na oltáři Kaple sv. Trojice. Byla vybrána vítězná firma - Středisko učňovské
mládeže RENOVA z Milotic nad Opavou, avšak na
samotnou realizaci zakázky nakonec nedošlo. Protože
v listopadu 2018 vyhlásilo ministerstvo pro místní rozvoj
dotační titul na opravy a rekonstrukce vesnických kaplí,
nabídku jsme oprášili, zaktualizovali a poslali do realizace. V měsíci lednu začne demontáž oltáře, následně
bude převezen do Milotic a tam zrestaurován. Současně
proběhne sanace obvodového zdiva kaple za oltářem.
I během restaurace oltáře bude kaple sloužit svému účelu.
Proběhnou zde všechny plánované pobožnosti (každý pátek v 15.30 h). Mše svatá za obec je plánována v Kostele
sv. Petra a Pavla 15. 6. v 16 h a 20. 10. v 16 hodin.

4

ROZHOVOR

LEDEN 2019

Otec Marcin: Branka je výjimečná a mám ji rád
Páter Mgr. Marcin Stanislaw Kieras pochází z polského Radzionkówa. Po vystudování teologie v Katowicích působil devět
let na farnosti ve Slavkově u Opavy, další
dva roky v Opavě a nyní je již tři a půl roku
farářem v římskokatolické farnosti Hradec
nad Moravicí. Za dobu svého působení přirostl k srdcím nejen některým obyvatelům
Branky u Opavy, ale také on sám si k naší
obci vytvořil hezký vztah.

• Jak vnímáte Branku u Opavy a místní
obyvatele?
Branku mám rád. Ono je to všechno otázka
poznávání. Čím je déle člověk ve farnosti, tím
více životních situací s lidmi zažívá a v určitou
chvíli nabývá pocitu, že je mu s nimi dobře.
Branka je zajímavá tím, že už nepatří k městu,
ale k farnosti, a díky tomu, že není tak velká, se
tam vzájemně známe a tvoříme si mezi sebou
jakési pouto. Co se mi na Brance hodně líbí,
je to, že se nejen lidé, ale také obec aktivně
zapojuje do chodu farnosti. Například na mši
svatou v místní kapli, která se koná dvakrát do
roka, se zve dechovka, je zde stánek s občerstvením, a to jsem v jiných obcích neviděl.
• Kromě kázání v kapli a kostele navště
vujete také domácnosti. Jak to probíhá?
V domácnostech navštěvuji celkem asi dvacet farníků. Nejvíce jich je z Branky u Opavy,
tam dojíždím asi za osmi osobami. Povětšinou
jsou to starší nebo hodně nemocní lidé, kteří
už nemohou přijít do kostela, a jak já říkám,
když nemohou lidé do kostela, musí kostel za
nimi. Dojíždím k nim jednou měsíčně, s sebou
mám vždy tašku, které se říká burza, a v ní je
vše potřebné k této domácí službě. Jádrem tohoto setkávání je svatá zpověď, následuje svaté
přijímání. Jednou za čas uděluji nemocnému
svátost pomazání, které má člověku dodat více
síly v boji s nemocí.
• Co říkáte na rekonstrukci oltáře v Kapli
sv. Trojice a skutečnost, že tam oltář
bude nějakou dobu chybět?
S tímto se musí počítat. Většina kostelů

Vloni v červenci byl otec Marcin v Brance
hostem akce s názvem „Potlach u Moravice”.
V teplém letním večeru srdečně pohovořil
s účastníky akce a poté si opekl špekáček.
a kaplí jsou staré stavby, které chátrají, a pokud dojde na rekonstrukci, je to jenom dobře.
I kdyby došlo k uzavření kostela, dá se to řešit
například přesunem na jiné místo. Není třeba
se obávat, že by lidé přišli o pobožnosti. Ničemu to nevadí. Pobožnost se dá udělat za jakýchkoli podmínek na jakémkoli místě, když
se sejdou správní lidé.

• Co byste obyvatelům Branky popřál do
nového roku?
Rád bych jim popřál odvahu, aby se nebáli,
hledali příležitosti nejen k setkávání, ale
i k poznávání. Občas se na chvíli zastavili a nepospíchali, dokázali najít pochopení pro druhé
a naučili se problémy řešit a ne od nich pouze
utíkat. Čas přece jen plyne rychle a je škoda
jej ztrácet.
Text: Dominika Ratajová
Foto: Michael Bujnovský a archiv
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V prázdném bytě vznikl archiv obecního úřadu
V uprázdněném obecním bytě nad hospodou byl na konci minulého roku vybudován archiv.
Obecní úřad se dlouhodobě potýká s nedostatkem místa, na druhou stranu obecní
byt nad hospodou byl po odstěhování nájemníka prázdný a pouze jediná místnost
slouží jako šatna zaměstnance údržby. Rada
obce proto rozhodla o zřízení archivu v další
prázdné místnosti a za tímto účelem byly
pořízeny nové regály a bezpečnostní dveře.
Před koncem roku pak začalo stěhování dokumentů vhodných k archivaci, čímž došlo
k výraznému uvolnění místa ve skříních
a dalších prostorách obecního úřadu.

KRÁTCE
• Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy vydal
souhlasné stanovisko k pokácení tzv. kaštanové aleje na začátku Opavské ulice - silnice I/57 ve směru od Opavy. Dendrologický posudek hovoří o havarijní situaci 20 ks jírovců,
obec proto již před časem alej zahradila páskou a upozornila
na nebezpečí úrazu při pádu větví. Kácet se bude ještě v zimě.
• Vedení obce připravuje instalaci digitálního měřiče rychlosti
na Školní ulici ve směru na Chvalíkovice. Povolení k instalaci
měřiče bylo odborem dopravy MMO vydáno již v roce 2009.
• V r. 2018 přišlo na svět 9 nových braneckých občánků, 13 občanů zemřelo. Další dvě zemřelé osoby na katastru obce nebyly
občany Branky, příbuzní o ně neprojevili zájem, takže obecní
úřad musel uhradit výlohy spojené s jejich sociálním pohřbem.
• Všichni občané Branky u Opavy obdrželi zdarma stolní kalendář pro rok 2019. Jsou zde zaznačeny termíny svozu odpadu
i společenské akce. Už 19. 1. proběhne TOMINO maškarní
ples, 26. 1. Myslivecký ples, 9. 2. Ples SRPZŠ Hradec nad Moravicí, 16. 2. Obecní ples (předprodej vstupenek na obecním
úřadu od 15. 1.), 23. 2. Maškarní karneval pro děti, 2. 3. Ples
zdravotně postižených a 9. 3. Oslava MDŽ.

Územní plán předloží ke schválení

Veřejné projednávání Územního plánu obce Branka u Opavy ve
středu 14. listopadu postavilo nové vedení obce do situace, kdy
spolu s pořizovatelem a zpracovatelem ÚP musí čelit námitkám
a také případným žalobám nespokojených občanů a podnikatelských subjektů. Za této situace nebude možné předložený ÚP
v zastupitelstvu schválit. Patrně dojde k přehodnocení některých kroků, což si vyžádá další nezbytné úpravy nebo také návrat k předchozí verzi.

Stočné se zvýší

V roce 2019 se cena
stočného za 1 m3 o pár
procent zvýší. Nově za
kubík odvedené splaškové vody zaplatíme
38,87 Kč, což je pořád
o 1,15 Kč nižší cena, než
jakou svým zákazníkům
účtuje SmVaK.

Velké rodiny ušetří
za svoz popelnic

Vedení obce navrhlo
a zastupitelstvo schválilo
znění obecně závazné
vyhlášky č. 02/2018,
která uleví domácnostem
se třemi a více nezletilými dětmi. Od poplatku
350 Kč za odpad je osvobozeno jedno z dětí.

Zimní údržba

Z výběrového řízení vzešel staronový zajišťovatel
zimní údržby pro období
1. 12. 2018–30. 4. 2019,
Vít Heinz z Hradce n. M.
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Čas adventní je pro děti
v mateřské škole jedno
z nejkrásnějších období
roku plné krásných akcí,
které připomínají kouzlo
Vánoc ve všech podobách.
Ani v prosinci loňského
roku tomu nebylo jinak.
Zahájili jsme je příjezdem
svatého Martina na bílém
koni. Přírodě se toto kouzlo
nepovedlo, ale v naší MŠ sněžilo na každém kroku. Všude
se objevily sněhové vločky
a dětem vůbec nevadilo, že
byly z papíru. Stejně tak sněhuláci.

této akce jsme obohatili nadílku pod naším vánočním
stromečkem v MŠ.

vání. A přesně tak se také
stalo. Pečení trvalo tři dny, ale
mlsání jsme zvládli za jedno
dopoledne.
Ve čtvrtek 13. prosince si
pro nás připravila paní knihovnice Veronika Žurková
pěkné povídání o knihách
a zároveň vánoční tvoření.
Poslední akce proběhla 18.
prosince, a to „Vánoční nadílka“. Děti s netrpělivostí
očekávaly, jestli Ježíšek dorazí i do naší MŠ. Společně
jsme přemýšleli, jestli jsme
byli během roku hodní, ale Ježíškova nadílka byla nakonec
opět bohatá a každý si z pestré palety hraček vybral tu, se
kterou si bude v příštím roce
hrát nejraději. Při pohledu na
rozzářené oči, úsměv, nadšení
a bezelstnou radost našich dětí
si všichni vždy uvědomujeme,
že čas strávený přípravou vánočních svátků není promarněný.
Chtěli bychom poděkovat
všem, kteří dle svých možností naší škole pomáháte.
Snad nám svou přízeň zachováte i do budoucna.

Jak plynul adventní čas v mateřské škole

V pondělí 3. prosince jsme
si společně nazdobili stromeček a začalo adventní koledování. Tóny koled přivolaly
také Mikuláše, který navštívil
děti s bohatou nadílkou.

Celý podzim jsme se připravovali na „Jarmark“,
který se uskutečnil v rámci
akce „Rozsvícení vánočního
stromu“ v neděli 2. prosince. Paní učitelky vytvořily
spoustu dekorací a výrobků
s vánoční tématikou pro prodej v našem stánku. Z výtěžku

V sobotu 8. prosince děti
vystoupily na vánoční besídce v kulturním domě pro
své blízké a občany Branky.
Děti si zaslouží za své tancování a zpívání velkou pochvalu, protože opět nezklamaly očekávání hostů. Paní
Šárka Sendlerová je odměnila
za jejich účinkování občerstvením v podobě sladkostí
a pití.

Děti nepřišly ani o tradiční
divadelní představení. Divadélko „Smíšek“ nás navštívilo s pohádkou „Andělský
zvoneček přání“ a Interaktivní divadlo nám připravilo
„Vánoční povídání“.
V týdnu od 10. do 14. prosince byla MŠ provoněná
čerstvě napečeným cukrovím.
Tuto činnost děti milují, protože ví, že po pilné práci bude
následovat sladké ochutná-

Za kolektiv MŠ vám všem
do nového roku 2019 přejeme
hlavně zdraví, štěstí a krásné
chvíle s vašimi nejbližšími.
Jitka Týnová,
vedoucí učitelka MŠ
Foto: Jarmila Mainušová
a archiv MŠ
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Školní rok má svůj rytmus
a pravidla, a tak stejně jako
v předešlých letech se v listopadu a prosinci kromě
učení děti připravovaly na
vánoční vystoupení, vyráběly ozdoby, soutěžily
a účastnily se různých akcí.
Na pátek 16. listopadu si
paní učitelka a děti prvního
ročníku připravily pro rodiče
akci s názvem „Slavnost
slabikáře“. Během příjemně
stráveného odpoledne předvedli prvňáčci svým rodičům,
co se za první dva měsíce
školního roku již naučili, byli
pasováni na čtenáře slabikáře
a převzali si svůj slabikář.

Hned následující den zahájili žáci 2. až 4. ročníku plavecký výcvik, který probíhá
každou středu v Městském
bazénu v Opavě. Spokojené
výrazy ve tvářích dětí jsou
důkazem, že plavání je mezi
dětmi velmi populární a jde
o příjemné zpestření školní
výuky.
Na první adventní neděli,
kdy proběhlo rozsvícení vánočního stromu, jsme vyzdobili školu. K vidění byly
mimo jiné také dětmi vyráběné vánoční stromky. Nedílnou součástí této akce byla
také vánoční dílna podporovaná projektem MAS Opavsko,
která
probíhala
v tělocvičně
školy a o kterou byl tradičně velký
zájem.

V úterý 20. listopadu jsme
s vybranými dětmi navštívili naši partnerskou školu
v
polském
Rzuchówě.
V rámci projektu přeshraniční
spolupráce s názvem „Polsko-české putování po Evropě“
se děti tentokrát přenesly do
Rakouska. V průběhu dne
se seznámily s tvorbou hudebního skladatele Johanna
Strausse a naučily se základům vídeňského valčíku.
V rámci tohoto projektu nás
ještě do konce školního roku
čekají další aktivity u nás
i v Polsku.

Ve středu
pátého prosince školu
stejně jako v
předešlých
letech navštívil Mikuláš,
který všechny
děti odměnil za jejich snahu
a výsledky ve škole drobnými
dárky. Ani tentokrát si naštěstí
čert nikoho neodnesl, a tak
děti mohly v sobotu osmého
prosince předvést zcela zaplněnému sálu kulturního domu
vánoční vystoupení, za které
sklidily zasloužené ovace.

7

Pasování čtenářů, vídeňský valčík a Mikuláš

Ve čtvrtek 6. prosince naši
školu navštívil ilustrátor
dětských knih Adolf Dudek.
Jeho vtipné vystoupení s názvem „Vánoční malování”
bylo pro děti příjemným zpestřením odpoledního času.
Poslední prosincový školní
den pak děti zakončily zdobením stromku pro zvířátka,
společným zpěvem vánočních koled u stromečku a roz-

balováním dárků.
Závěrem bych chtěl poděkovat zaměstnancům školy
a školky, všem dětem a jejich rodičům za svědomitou
práci a popřát všem mnoho
úspěchů, štěstí a zdraví v roce
2019.
Text a foto: Jan Špička
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Hrátky s oříšky, Bramboriáda a Vánoční zvoneček
Pro žáky školní družiny byla v prosinci připravena řada zajímavých akcí.
Připravili jsme pro děti "Turnaj v pexesu".
Děti soutěžily ve dvou kategoriích - mladší
a starší žáci.
Zábavné odpoledne Hrátky s oříšky přineslo dětem veselé soutěže a hry s vlašskými
ořechy. V malé výtvarné dílničce si děti mohly
vyrobit drobné ozdoby ze skořápek. Členové
"Badatelského klubu" navštívili Slezské
zemské muzeum v Opavě.
V "Bramboriádě" sportovního kroužku si
děti užily hry a zábavu s bramborami místo
sportovního náčiní. Další sportovní akcí byla
"Soutěž v hodu na koš".
Starší žáci se zúčastnili "Sportovního odpoledne" v hradecké školní družině. V tělocvičně školy si vyzkoušeli lukostřelbu pod
vedením zkušené trenérky, která je seznámila
s pravidly této náročné sportovní disciplíny.

Adventní čas znamenal přípravy na Vánoce a mnoho tematických akcí.
Ve Vánoční dílně si mohli žáci vyrobit
ozdoby na stromeček a drobné vánoční dekorace z různých materiálů. Ve výtvarné
soutěži ,,Vánoční zvoneček" děti vytvářely
obrázek zvonku v programu Malování, výrobou stromečků se také zapojily do výtvarné
soutěže ,,Vánoční stromeček" Agentury TOMINO. Starší žáci navštívili adventní výstavu
na střední zemědělské škole a vánoční trhy
v Opavě. Ve sportovním kroužku proběhly zábavné "Netradiční vánoční hry".
Text a foto: Helena Cihlářová

Rozpočet 2019 počítá s investicemi do školy i školky
Zastupitelstvo obce Branka
u Opavy schválilo na svém
zasedání 13. prosince 2018
příspěvek na provoz ZŠ
a MŠ Branka u Opavy v roce
2019 ve výši 920 tisíc Kč.
Mimo to jsou ovšem v rozpočtu zahrnuty také investiční
akce v souhrnné výši 250 tisíc Kč. Z této částky by mělo
být financováno vybudování
WC v suterénu ZŠ přístupné
pro hosty akcí pořádaných

v Pavilonu česko-polského
přátelství, a dále pak toaleta
s umývátkem a sprchový kout
v suterénu budovy mateřské školy, kterou využijí jak
hasiči, tak děti mateřské školy
při pobytu na zahradě.
Rozpočet obce počítá také
s dotací na lyžařský výcvik
žáků ZŠ ve výši 500 Kč na
žáka, s výměnou dveřních videotelefonů v mateřské škole (již proběhla)

i v základní škole (celkem za
více než 50 tisíc Kč), dokončením podlahy na půdě MŠ
a s finančním krytím projektu
venkovní učebny s gabionovým nábytkem v zahradě základní školy za 634 tisíc Kč.
V případě, že se na tuto akci
podaří získat dotaci, vrátí se
do rozpočtu 95 % vynaložených prostředků, v opačném
případě nebude akce vůbec
realizována.

STANOVISKA, NÁZORY A PŘIPOMÍNKY

LEDEN 2019
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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. 01/2019) a také vyhovovat svým rozsahem,
jinak mohou být kráceny, případně nezveřejněny.

Poděkování seniorů
bývalému vedení obce

Členové výborů a komisí

Branečtí senioři se pravidelně
scházeli i v roce 2018, aby nejenom přivítali zajímavé hosty nebo
se potěšili vystoupením dětí, ale
aby si třeba jen tak u kávy a něčeho sladkého popovídali. Rádi
bychom touto cestou poděkovali
bývalému vedení obce za spolupráci a podporu, a to nejen finanční. Na našem prosincovém
setkání se nám představil nový
starosta pan Rataj, který nám také
přislíbil spolupráci.
Přejeme všem hodně zdraví
v roce 2019, těšíme se na další
společná setkání a zveme mezi nás
další nové členy!
Za Klub seniorů
Ludmila Gebauerová

O

becní úřad upozorňuje
na termíny splatnosti poplatků za odpad a za psy. Za
komunální odpad lze popla-

FINANČNÍ VÝBOR

Předseda: Ing. Martin Včelka (zastupitel za Spolky pro
obec)
Členové: Ing. Pavlína Bohdalová (členka kandidátky Pro
občany), Ing. Tomáš Plch (nezávislý)
KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda: Kamil Mainuš (zastupitel za Spolky pro obec)
Členové: Radek Cihlář, DiS. (člen kandidátky Spolky pro
obec), Čestmír Rataj (nezávislý)
STAVEBNĚ-INVESTIČNÍ KOMISE

Předseda: Ing. Marek Blatecký (člen kandidátky za ČSSD)
Člen: Ing. Jiří Hendrych (nezávislý)
KOMISE PRO SPORT A TĚLOVÝCHOVU

Předseda: Kamil Mainuš (zastupitel za Spolky pro obec)
Člen: Daniel Lank (člen kandidátky Spolky pro obec)
PŘESTUPKOVÁ KOMISE

Předseda: Bc. Lenka Veronika Benková (nezávislá)
Členové: JUDr. Jindřich Tichý (nezávislý), Jakub Remeš
(zastupitel za Spolky pro obec)

tek uhradit nejvýše ve dvou
splátkách, a to polovinu do
31. 3. a druhou polovinu do
30. 9. Výše poplatku zůstává

stejná - 350 Kč/osobu.
Poplatek za psa je splatný
do 31. 5. a pro letošní rok činí
90 Kč.

Co (si) přejete a s čím vstupujete do nového roku? ANKETA
Sabina
Stuchlíková
„Přeji všem
h o d n ě
šťastně prožitých
chvil, mnoho krásných zážitků a ať je
rok 2019 stejně vydařený, jako byl ten
minulý. Předsevzetí
si do nového roku
nedávám, většinou
přijdou v průběhu.”

Markéta
Víchová
„Já
osobně
si žádná novoroční
předsevzetí nedávám, protože je
stejně akorát tak
poruším. Občanům
Branky u Opavy
bych v novém roce
2019 popřála hlavně
zdraví a štěstí.”

Lucie Čechovičová
„Do nového roku
vstupuji bez předsevzetí, místo něj
si píšu afirmace ve
formě vědomých
přání, která mají
větší sílu. Je potřeba
je formulovat pozitivně a bez zásahu
do života jiných.”

Monika
Dušková
„Do nového roku
bych všem občanům
Branky u Opavy,
zejména své rodině,
známým a kamarádům, přála hlavně
pevné zdraví. Není
nic důležitějšího.”
Připravila
Dominika Ratajová
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Rozsvícení vánočního stromu s koledami
Jen za obětavého organizačního přičinění pracovníků obce, hasičů, pedagogů
a dalších zaměstnanců ZŠ
a MŠ, seniorů a zaměstnanců
Hospody u Mostu v čele
s provozovatelkou Šárkou
Sendlerovou mohlo v neděli
2. prosince 2018 proběhnout tradiční „Rozsvícení
vánočního stromu”.

Silný povichr totiž doslova
trhal bočnice postaveného
stánku a sfoukával zboží rozložené na pultech. Větší část
akce musela být přeložena do
prostor základní školy. Ti, co
se přestěhovat nemohli, pořádně promrzli. Doslova se
obětovali pro své spoluobčany, kteří měli chuť dát si výborný svařák, punč, trampské
cigáro nebo párek v rohlíku.
O hlavní část programu
se postaraly paní učitelky
a vychovatelky - pro děti připravily v tělocvičně vánoční
dílnu a jarmark, kde prodávaly ruční výrobky našich
dětí; zástupkyně klubu seniorů nabízely vlastní napečené

výrobky, adventní věnečky,
nechybělo textilní a papírové
zboží s vánočním motivem.

Pomozme uklízet obec

Řada občanů žije s přesvědčením, že
když platí daně, stát a obec se musí
postarat. Například o pořádek v ulicích. Leč dvoučlenná obecní údržba
na to sama při dalších úkolech stačit
nemůže, to dá rozum. Jak to tedy dělají v podobně malých obcích, kde
mají tak hezky uklizeno? Při pohledu
za řeku Opavu můžeme „Prajzákům”
u nás na „cisarske” jen závidět. Anebo
taky se dokážeme zapojit, přiložit
ruce k dílu a každou sobotu zamést
ulici alespoň před svým domem?

V programu vystoupili žáci
ZŠ pod vedením paní učitelek
Martiny Kazbundové a Zory
Stypové s pásmem koled.
O kulturní událost se postaralo Pěvecké sdružení slezských učitelek. Na závěr se
rozsvítil „vánoční” strom před
budovou základní školy.

Využijte příležitost vyměnit kotel

Bezúročnou půjčku na výměnu nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva ve výši 20 % ceny nového
kotle na biomasu, tepelného čerpadla nebo plynového kondenzačního kotle může obec Branka
u Opavy poskytnout v příštím roce každému občanovi, který se rozhodne využít program na podporu kotlíkových dotací. Dalších až 80 % způsobilých výdajů zaplatí stát. Obec může také zdarma
zajistit občanům služby specialisty. Majitelé starých kotlů na tuhá paliva, kontaktujte obecní úřad
do konce měsíce ledna pro další informace!

LEDEN 2019
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Turnaj ve stolním tenisu: uspěli přespolní
Tradiční turnaj v ping-pongu proběhl v sobotu 15.
prosince v sále Kulturního
domu Branka u Opavy.
Rekordní účast (14 dětí a 16
dospělých) přispěla k vysoké
úrovni turnaje ve všech třech
kategoriích - chlapci, dívky
a dospělí. Na čtyřech ping-pongových stolech probíhaly
úporné bitvy. Mezi děvčaty
si vedla nejlépe Michaela
Fenková z Vršovic, druhá
skončila Tereza Mainušová
a třetí Erika Hendrychová
(obě z Branky u Opavy). Mezi
chlapci dominoval hradecký
Daniel Drozd, který vyhrál
také superfinále (nejlepší
chlapec vs. nejlepší dívka).
Na druhém místě skončil Tomáš Frenzel a třetí byl Vilém
Hodný. Do semifinále mužské
soutěže se probojovali Radim
Toška z Branky u Opavy,
Pavel Kuzník z Hradce
n. Mor., Jindřich Tichý z Opavy
a Jaroslav Měch z Komárova.
Posledně jmenovaný uplatnil zkušenosti z amatérských
soutěží a ve finálové bitvě porazil Radima Tošku 3:1. Třetí
místo patřilo nakonec obhájci
loňského vítězství Jindřichu
Tichému z Opavy.

Vlevo na fotografii Daniel Drozd, vítěz superfinále i chlapecké
kategorie. Shora úspěšní finalisté v kategoriích chlapci
a dívky, finálový zápas mužů mezi Jardou Měchem a Radimem
Toškou a první tři v kategorii dospělých s představiteli obce.
Zleva starosta obce Michael Rataj, Radim Toška (2.), Jarda
Měch (1.), Jindřich Tichý (3.) a místostarosta obce a hlavní
organizátor turnaje Michal Zajíček. Foto: Jarmila Mainušová
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Litultovická vánočka s účastí běžců z Branky u Opavy
Mikulášského běhu v Litultovicích - již
36. ročníku tzv. Litultovické vánočky - se
zúčastnilo hned několik běžců z Branky
u Opavy včetně starosty a místostarosty obce.
V kategorii muži do 40 let na trati 10,5 km
obsadil místostarosta obce Michal Zajíček 20.
místo v čase 51:28 min se ztrátou 13:06 minut
na vítězného Jana Sýkoru z Dukly Praha. Nadějný Honza Čech (16 let) doběhl 26. v čase
53:23 min. V kategorii muži nad 40 let na téže
trati se jeho otec Aleš Čech umístil na 23.
místě s časem 51:07 min a získal tak pomyslný primát nejúspěšnějšího běžce z Branky
u Opavy (dosáhl nejvyšší průměrné rychlosti
12,32 km/h).
Další běžci z Branky u Opavy startovali na
krátké trati 3,5 km. V kategorii muži do 40 let
doběhl na trati 3,5 km na 29. místě Jaroslav Ledvina (19:34 min), starosta obce Michael Rataj
v kategorii muži nad 40 let skončil dvanáctý
s časem 20:14 min.
Mezi ženami, které soutěžily pouze na trati
3,5 km, se v kategorii ženy do 35 let umís-

tila na 16. místě Dominika Ratajová (25:24
min), 21. skončila její sestra Petra Ledvinová
(28:52 min). Obě běžely s dětmi - Lindou
a Laurou Ledvinovými. V kategorii ženy nad
35 let doběhla na 21. místě Markéta Nováková s dcerou Natálkou (23:18 min).

Rok 2018 zakončilo bruslení a silvestrovský fotbálek
V posledních dnech roku 2018
si sportovně naladění občané
Branky u Opavy mohli zabruslit na ledě anebo zahrát
fotbal. Obec si v pátek 28.
prosince pronajala ledovou

plochu na Zimním stadionu
v Opavě, kde se sešlo několik desítek milovníků bruslení
a hokeje. O silvestrovském dopoledni se poprvé hrál fotbálek na novém multifunkčním

hřišti. Utkali se „staří” s „mladými”, zápas skončil nerozhodně 7:7. Obě akce se setkaly
s pozitivními ohlasy všech
zúčastněných. Těšíme se na
další sportovní setkání!
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