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Vážení a milí spoluobčané,
konec kalendářního
roku patří k nejhektičtějším obdobím
v roce a nejinak tomu
je i letos. Jsme v plné
přípravě obecního
rozpočtu pro příští rok,
který bychom měli
schválit na zasedání zastupitelstva
5. prosince. Po dlouhých letech
vyrovnaných rozpočtů tvoříme rozpočet výrazně schodkový, k jehož
pokrytí použijeme značnou část
finanční rezervy. Zapojení rezervy
vyžadují nutné investice do obecního
majetku a infrastruktury. „Utrácet”
však budeme jen za předpokladu, že
si sáhneme na dotační peníze, bez
kterých tak náročné projekty jen stěží
můžeme zahájit.
O většině projektů, které připravujeme, jsme již informovali na stránkách obecního zpravodaje v průběhu
roku. Z dalších akcí mohu zmínit
vybudování pohotovostní sprchy
a WC v suterénu objektu mateřské
školy, vybudování toalety v suterénu
základní školy, zhotovení projektu
obecní návsi a parkování v centru
obce, rekonstrukci střechy na budově
sociálního zázemí sportovního hřiště
nebo výsadbu stromů a stromořadí na
katastru obce. Prioritu však mají již
publikované projekty zvýšení bezpečnosti na Školní ulici, snížení energetické náročnosti multifunkčního
(kulturního) domu a rekonstrukce
bytového domu Trňák.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

V

neděli 10. listopadu 2019 proběhlo v přísálí kulturního domu tradiční „vítání občánků” narozených v letošním roce. Pozváno bylo pět rodičovských
párů a jejich dětí, kterým zazpívali sourozenci Bátorovi
za kytarového doprovodu otce Milana Bátora ml.
a žáci 2. a 3. třídy základní školy pod vedením paní
učitelky Martiny Kazbundové. Marek, Sofie, Oliver
a dva Mathiasové obdrželi od obecního úřadu pamětní
list a tašku s hračkou, maminky pak z rukou starosty
obce kytičku.
Foto: Jiří Hajduk

Dvě mimořádná jednání
zastupitelstva v říjnu

Jednání zastupitelstva obce proběhla 3. a 17. října •
Územní plán do dalšího kola úprav • Schválen program obce Branka u Opavy pro poskytování kotlíkových půjček • Nová směrnice určí pravidla zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu

Hned dvakrát se v měsíci říjnu sešlo Zastupitelstvo obce Branka
u Opavy, aniž by původně

zasedání byla plánována.
Na programu prvního zasedání bylo 12 bodů.
Pokračování na str. 2
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Dvě mimořádná zastupitelstva v říjnu
Uzemní plán do dalšího kola úprav
Půl roku trvalo prosazení záměru poslat
územní plán připravený ke schválení do dalšího kola úprav. Nakonec se to podařilo až napočtvrté, 3. října, kdy se zastupitelstvo sešlo
v plném počtu. Návrh prošel jen těsnou většinou. Od ledna bude tedy Ing. arch. Jaroslav Haluza pracovat na zadání nových osmi
úprav, z nichž asi nejzásadnější je úprava
vedení dopravního koridoru pro obsluhu průmyslové zóny Cihelní. Případnou další změnu
územního plánu zastupitelstvo odsouhlasí za
předpokladu, že odborný geologický posudek
lokality na Zadní prokáže sesuvy půdy zásadnějšího charakteru.
Program na kotlíkové půjčky
Zastupitelstvo obce dále naprostou většinou hlasů schválilo „Program obce Branka
u Opavy pro poskytování bezúročné návratné
finanční výpomoci (kotlíkové půjčky)”. Naše
obec se zařadila k úspěšným obcím, které včas
podepsaly smlouvu se Státním fondem životního prostředí ČR. Již jsme také na účet obdrželi první dva miliony korun, které půjčíme
občanům zapojeným do zmíněného programu.
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(dokončení ze strany 1)

Nová směrnice č. 02/2019
Nová interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vnese větší přehled do záležitostí týkajících se poptávkových
a výběrových řízení. Jednoznačně definuje
pravidla jak postupovat, když se jedná o zakázky do 2 mil. CZK bez DPH na služby a do
6 mil. CZK bez DPH na stavební práce.
Zastupitelé dále projednali a schválili podání
dotačních žádostí na výsadbu sídelní zeleně, na
rekonstrukci chodníků na Opavské (podél I/57)
a na rekonstrukci Trňáku na sociální byty.
Nová cyklostezka: dotační žádost podána
Druhé říjnové zastupitelstvo bylo svoláno
kvůli jedinému bodu programu. Tím bylo
schválení uzavření Smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi naší obcí a majitelem pozemků
vedoucích pod plánovanou cyklostezkou
Opava – Otice – Branka u Opavy – Hradec
nad Moravicí Janem Mikoškem. Původně
podepsaná smlouva totiž vypršela uplynutím
pěti let. Zastupitelstvo počtem hlasů všech
10 přítomných zastupitelů smlouvu schválilo
a dotační žádost tak mohla být podána na
Státní fond dopravní infastruktury ČR.

Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 16, 17 a 18
RADA OBCE Č. 16 ze dne
18. 9. 2019
vzala na vědomí:
• zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
Branka u Opavy v roce 2019
ze dne 19. 8. 2019
• návrh Smlouvy o dílo na
projekt „Branka u Opavy Digitální povodňový plán
obce" uzavřené mezi Obcí
Branka u Opavy a CRISIS
CONSULING s.r.o.
doporučila:
• zastupitelstvu obce ke
schválení „Program obce
Branka u Opavy pro poskytování bezúročné návratné finanční výpomoci („kotlíkové
půjčky”)”

RADA OBCE Č. 17 ze dne
9. 10. 2019
schválila:
• nákup pracovního adaptéru
„Mulčovač MTR” jako příslušenství na rotační bubnovou sekačku DAKR Triton
Enduro 2 v ceně 6 320 Kč
• termín ukončení podávání
žádostí o dotaci z rozpočtu
obce k 30. 11. 2019, termín
odevzdání zprávy k čerpání
dotace v roce 2019 k 30.
11. 2019, a schválila částku
250 tisíc Kč jako maximální
předpokládanou výši finančních prostředků vyčleněných
z rozpočtu obce v roce 2020
• sponzorský dar pro hospic
Strom života ve výši 1 000 Kč

RADA OBCE Č. 18 ze dne
23. 10. 2019
doporučila:
• zastupitelstvu obce ke
schválení OZV č. 03/2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• termíny zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy
v roce 2020: Zasedání ZO
proběhne v měsících únor,
duben, červen, září a prosinec
• výroční zprávu o činnosti
ZŠ a MŠ Branka u Opavy za
školní rok 2018/2019
• nákup motorové pily Stihl
MS-311 za cenu 14.690 Kč
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Pozornost vedení obce patří i „drobným” záležitostem

Nejen přípravou milionových projektů žije
každodenně vedení obce. Ze zřetele neztrácí
také drobné provozní záležitosti.
V současnosti je aktuálním tématem snižování komunálního odpadu a lepší separace
odpadů. Rada obce proto schválila přidání
1 ks kontejneru na plasty v ulici Pod lesem,
zřízení nového sběrného místa pro kontejnery
na plast a papír na ulici Zadní a vyzkouší také
kontejner na kovy. Upozorňujeme občany, že
hliníkové plechovky, pokud je neodevzdáváte
ve školce, patří do žlutých kontejnerů na plast!
V letošním roce jsme vyčistili příkopy podél ulice Cihelní. Poděkování náleží firmě
Andrla CZ za spolupráci a vyčištění příkopy
nad areálem firmy. Následovat bude čištění
propustků, které jsou výrazně zaneseny bahnem a od doby výstavby se ještě nečistily.
Poděkování si zaslouží také pan Tomáš
Kuzník, který byl nápomocen při opravě
propadlého kanálu naproti 1. HZ. Dokončení

opravy zabetonováním proběhne na jaře.
V letech 2020–2022 jsou v plánu rekonstrukce propustků pod silnicí I/57. Starosta obce
ocenil vstřícný přístup SmVaK, který chystá
odstranění starého vodovodu pod silničním
mostem a výstavbu nového pod dnem řeky.

Pan Milan Bátor s místostarostou obce Michalem Zajíčkem opravili v neděli 10. listopadu havárií poničené zábradlí u silnice I/57.

Vánoční koncert Miroslava
Beinhauera na zámku v Hradci

S

etkání jubilantů proběhlo v úterý 17. září
v přísálí KD Branka u Opavy. Z pozvaných
36 občanů Branky, kteří se v letošním roce
dožili kulatého nebo půlkulatého jubilea počínaje sedmdesátinami, se akce zúčastnilo devatenáct osob, přičemž nechyběl ani nejstarší
občan obce Jan Beinhauer (94). Přítomní
jubilanti shlédli muzikálové vystoupení „Číše
paní operety” v podání herců Slezského divadla v Opavě, pochutnali si na vynikající svíčkové, a při kafíčku a zákuscích, a samozřejmě
také při něčem ostřejším, se po „sousedsku”
pobavili.
Foto: Jarmila Mainušová

V neděli 15. prosince 2019 od 17
hodin proběhne ve
Velké dvoraně zámku
v Hradci n. M. již
7. ročník tradičního
vánočního koncertu
klavíristy
Miroslava Beinhauera
z Branky u Opavy.
Jako host programu
letos vystoupí mladý
talentovaný klavírista
Kamil El-Ahmadieh.
V první polovině
koncertu zazní Variace na kánon od
Roberta Schumanna
pro klavír op. 1b od

Aloise Háby a Sonáta č. 1 Carla Vinea.
Ve druhé polovině
koncertu zazní Sonáta
pro dva klavíry f moll
op. 34b Johannese
Brahmse, která se řadí
mezi nejvýznamnější
díla romantismu.
Vstupenky na vánoční koncert jsou
v prodeji v cenových
relacích 200 Kč a 100
Kč (studenti, senioři, ZTP) exkluzivně
v Informačním centru Hradec nad Moravicí a v opavské
Sluně.

Tříkrálová sbírka v naší obci proběhne
v sobotu 4. ledna 2020. Organizuje obecní
úřad ve spolupráci s manželi Nevolovými.
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ANIMA VIVA, z.s. nabízí občanům Branky své služby
Zapsaný spolek ANIMA
VIVA vznikl v roce 2002. Na
území Moravskoslezského
kraje poskytuje dvě sociální
služby – odborné sociální
poradenství a sociální rehabilitaci.
Vedlejší činností je pak
zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech.
Služby ANIMA VIVA z. s.
jsou určeny osobám s chronickým duševním onemocněním,
osobám s mentálním a kombinovaným postižením, osobám
se zdravotním postižením
a osobám v krizi. Jsou poskytovány ambulantně na dvou
místech v Opavě, mohou však
být poskytnuty rovněž terénní
formou, tedy v domácím prostředí uživatele.
Posláním služby je podporovat a posilovat osoby se

zdravotním postižením při
jejich snaze zapojit se do běžného života, aby s co nejvyšší
mírou samostatnosti zvládali
péči o svou osobu a domácnost, byli schopni navazovat
a udržovat kontakty, byli
připraveni na získání práce,
nebo získali nové znalosti
a dovednosti, které jim
umožní vykonávat běžné činnosti. Služba je poskytována
osobám od 18 do 80 let.
A v jakých oblastech Vám
může služba pomoci?
• péče o sebe a svou domácnost
• navazování a udržování
kontaktů
• vyřizování osobních záležitostí a příprava na zaměstnání
Jednou z návazných aktivit
na službu sociální rehabilitace
je podpora vzniku a fungování
svépomocných skupin, které

mají za cíl podpořit společná
setkání a sdílení zkušeností
osob s chronickým duševním onemocněním. V rámci
těchto aktivit funguje hudební
uskupení ANIMA BAND,
které kromě pravidelných
setkání absolvuje veřejná hudební vystoupení, jež mají
za cíl přibližovat komunitu
široké veřejnosti a duševně
nemocných s cílem zmírnit
či ještě lépe odstranit nálepku
„duševní onemocnění”.
KONTAKTY:
Sociální rehabilitace: Liptovská 21, Opava-Kylešovice, TEL: 553 821 300, 739
404 488; E-mail: centrum.
opava@animaviva.cz
Sociální poradna: Sušilova 1,
Opava, budova Franciscanea,
s.r.o.; TEL: 739 404 544;
E-mail: poradna@animaviva.
cz

Hasiči organizovali deskové hry
V sobotu 9. 11. proběhly v KD deskové
hry pro děti. Akci
organizovali Renáta
a Dalibor Juchel-

Superpohár ve florbalu získala ZŠ
Otická s Terezou Plachkou v sestavě

Na konci září proběhl v Uherském Brodu Superpohár ve florbalu, ve kterém se spolu
utkali vítězové Mistrovství České a Slovenské
republiky v kategorii děvčat a chlapců. V dívčím finále zastupovala Českou republiku ZŠ
Otická Opava, která porazila mistryně Slovenska ze ZŠ Nemšová 10:5. V sestavě ZŠ Otická
nastupovala Tereza Plachká z Branky u Op.

kovi, kterým pomáhali mladší hasiči.
Do KD dorazilo na
25 dětí, které soutěžily o zajímavé ceny
ve stolních hrách
Golem, Double, Člo-věče, nezlob se,
Věž, Twister, Olaf na
ledě, Žížaly, Blechy,
Dáma nebo Z pohádky do pohádky.
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Povinné označování (čipování) psů
Majitelé psů v České republice mají ještě
zhruba měsíc a půl na to, aby nechali svá
zvířata u soukromého veterinárního lékaře
označit mikročipem.
K 1. lednu 2020 bude, na základě novely
veterinárního zákona schválené v roce 2017,
povinné očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
v půl roce věku. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši
až 20 000 Kč.
U označeného zvířete bude možné snadněji
prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné
v případech krádeží psů, ale také v případech,
kdy zvíře způsobí škodu (například zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je
potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Na

druhou stranu - zatoulané, řádně označené
a evidované zvíře má
podstatně větší naději,
že se vrátí ke svému
původnímu majiteli,
než neoznačený pes.
Obecní úřad již disponuje čtečkou psů, která umožní identifikaci
a rychlejší navrácení zatoulaného psa majiteli
bez asistence odchytové služby či případného
umístění do útulku pro psy, což majitele zatoulaných psů doposud stálo nemalé peníze.
Obecní úřad proto vyzývá všechny majitele
psů, aby při zaplacení poplatku za psa na rok
2020 nahlásili rovněž přidělené identifikační
číslo, které bude zapsáno do obecní databáze.
V případě online platby přes účet vpište číslo
čipu do políčka „vzkaz pro příjemce”.

KRÁTCE Z NAŠÍ OBCE
Ve čtvrtek 19. září proběhla členská schůze
Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy,
na které byl zvolen nový pětičlenný výkonný
výbor spolku ve složení Pavlína Kuzníková,
Lenka Krátká, PhDr. Michael Rataj, Ph.D.,
Jarmila Mainušová a Alena Hlačíková. Následně proběhla schůze výkonné rady spolku,
na které byl staronovým předsedou spolku zvolen PhDr. Michael Rataj, Ph.D., ve funkci tajemnice spolku pokračuje Pavlína Kuzníková.
V neděli 24. listopadu bude v Brance u Op.
organizován běžecký závod „Branecká osmička”. Připraveny budou trasy pro děti, kondiční běžce (4,4 km); hlavní závod měří 8,8
km. Prezence od 9 h před kulturním domem.
V neděli 1. prosince proběhne od 14.30 h
v sále a přísálí KD „Vánoční besídka s rozsvícením vánočního stromu”. Od 17.30 h
bude koncertovat Lucie Redlová.
V sobotu 14. prosince proběhne v sále KD
tradiční OPEN turnaj ve stolním tenisu.
Ve čtvrtek 26.12. od 18 do 20 h mají občané
Branky u Opavy rezervovanou ledovou plochu
na Zimním stadionu v Opavě. Vezměte děti
a přijeďte si zabruslit a zasoutěžit!

V neděli 12. 1. 2020 se v sále KD představí
ochotnický soubor Slavkovská soda. Sledujte
obecní vývěsky, web a FB!

Setkání s občany v přísálí KD

V úterý 26. listopadu 2019 proběhne v přísálí kulturního domu setkání s občany, kteří
se ve spolupráci s Obecním úřadem Branka
u Opavy přihlásili do 3. vlny kotlíkových
dotací. Obec již obdržela finance ze Státního
fondu rozvoje bydlení, jež použije na tzv.
kotlíkové půjčky občanům, kteří splňují podmínky Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí. Na setkání
budou občané – žadatelé o půjčku informováni
o dalším postupu.
Od 18 hodin pak proběhne setkání vedení
obce s obyvateli ulic Pod lesem a Cihelní.
Občanům bude představena nově připravená
koncepce dopravního značení v této lokalitě
a také architektonický návrh řešení chodníků
na ulici Pod lesem. Kromě představitelů vedení obce budou přítomni také autoři obou
projektů – Michal Semera ze společnosti Dopravní značení a Ing. arch. Adam Kaštovský.
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Pestrý program dětí v mateřské škole
V letošním školním roce máme opět plně
obsazenou kapacitu školy, a to 42 dětí.
Provoz je rozdělen do dvou tříd po 21 dětech. Vzhledem k tomu, že jsme se opět zapojili do projektu „Šablony“, využíváme
výpomoc chůvy u dětí mladších tří let. Ta jim
napomáhá při adaptaci na nové prostředí, vede
je k samostatnosti a zvládání sebeobsluhy, aby
se co nejdříve vyrovnaly svým starším kamarádům a aby pro ně byl pobyt v MŠ zábavný
a také přínosný pro jejich další vývoj a růst.
Pro děti jsme na celý rok připravili bohatý
a pestrý program, který jsme zahájili hudebním představením divadla „Letadlo“. Zavítalo
k nám s pohádkou „Průzkumníci v lese“.
V měsíci říjnu odstartovaly zájmové aktivity, a to tělovýchovná, výtvarná a seznamování s anglickým jazykem. Zařadili jsme také
nový kroužek, a to „Seznamování s flétničkou”, který vede učitel ZUŠ Roman Vaněk.
Bude následovat také průprava práce
s tablety, která naváže na využívání interaktivní tabule. Děti se nejen naučí pracovat
s technikou, ale hlavně obohatí a rozšíří své

vědomosti a dovednosti ve všech tematických
oblastech. Činnost bude zaměřena na předškolní děti v rámci přípravy na vstup do ZŠ.
V září jsme si do výchovných činností zařadili projektový týden o dopravě a zavzpomínali na naše prázdninové cestování. Tím jsme
uzavřeli kapitolu léta a už nám na dveře zaťukal podzim.
Naplánovali jsme si týden podzimního
čarování s vycházkou do přírody a s pouštěním draka. Následovalo výtvarné tvoření ve
všech podobách. Vytvářeli jsme papírové koláže, draky, ježky, barevné listí, omalovánky
s podzimní tématikou a navlékali jsme
kaštany. Došlo také na pečení jablečných závinů, vaření ovocných čajů a ochutnávku podzimních plodů, zavařenin, marmelád a džemů.
Zakončením potom byla pohádka divadélka
„Smíšek“ – „Podzimní strašáčci“.
Takovou třešničkou na dortu bylo „Dýňování v MŠ“. Bylo náročné, ale zároveň zábavné a věnovali jsme se mu dva dny. Výsledek našeho tvoření byl úžasný a vyřezané dýně
zdobily prostory školy celý týden.
17. října jsme pozvali rodiče, abychom je
seznámili s provozem školky a připravenými
aktivitami. V závěru proběhla bohatá diskuse.
22. října nám vánoční fotografování připomenulo, že závěr roku se kvapem blíží. Zahájili
jsme přípravu na vánoční vystoupení dětí
pro dobu adventní a výrobu zimních dekorací.
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 na nákup
hraček.
Jitka Týnová, vedoucí učitelka MŠ
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Za krásami Kolumbie

Protože vzdělávání dětí není pouze o pamětním učení a memorování takto získaných poznatků, snažíme se dětem výuku zpestřit.
A proto jsme ve čtvrtek 3. října s žáky 2. až
5. ročníku vyrazili do kina Mír v Opavě, kde
jsme zhlédli další díl unikátního vzdělávacího
projektu Planeta Země 3000, tentokrát s názvem „Kolumbie – ráj slasti a neřesti“. Během
projekce se děti přenesly do země s bohatou historií, ale také s poněkud pochmurnou pověstí.
Poutavým způsobem se dozvěděly něco o historii Kolumbie, o způsobu života na venkově
i mezi domorodci kmene Nukak Makú, o tradiční ruční výrobě kávy, o kulturních zvyklostech i krásách a pestrostech tamější přírody, ale
také o současných ekologických problémech,
které ohrožují celý svět. Už se všichni těšíme na
další díl pořadu s názvem „Magický Senegal“.
Texty a foto: Jan Špička, ředitel školy

N

a přelomu října a listopadu zaměstnanci obecní údržby nainstalovali
u venkovní učebny z gabionového nábytku
funkční meteostanici, jejíž čidla měří a zaznamenávají teplotu a vlhkost, rychlost
a směr větru, rosný bod, barometrický tlak
a údaje o srážkách. Děti tak mohou v hodinách prvouky a přírodovědy, ve kterých se
o počasí učí, sledovat vývoj a stav počasí
přímo v Brance u Opavy.

Eliška Čechová a Adam Gebauer na bedně v MTB-CROSSU

V pátek 27. září se osm žáků
naší školy zúčastnilo MTBCROSSU, jinak řečeno závodu na horských kolech základních a středních škol. Závod se tradičně konal v okolí
Stříbrného jezera v Opavě
a zúčastnilo se ho celkem 270
žáků opavských škol. V této
silné konkurenci se naše děti

neztratily, urputně bojovaly
a dosáhly na stupně vítězů.
Na 1. místě ve své kategorii
se umístila žákyně čtvrtého
ročníku Eliška Čechová a na
3. místě žák pátého ročníku
Adam Gebauer. Také ostatní
děti odvedly kus dobré práce
a skvěle reprezentovaly naši
školu, za což jim patří dík. Za

zmínku stojí ještě umístění
Matěje Konečného, který
obsadil 5. místo a Valentýny
Špičkové, která i přes nepříjemný pád na jedné z překážek na trati dojela do cíle na
6. místě. Poděkování rovněž
patří rodičům žáků, a to jmenovitě panu Aleši Čechovi
a Petru Gebauerovi za technickou a psychickou podporu
během závodu.
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Z činnosti Včelařského klubu Branka

Včelařský klub Branka
sdružuje 14 včelařů různých věkových skupin se
150 včelstvy, které nutně
nemusí být umístěny
v katastru naší obce.
Klub vznikl 7. prosince
minulého roku, symbolicky na svátek Sv. Ambrože, který je patronem
včelařů.
Také po sezoně se pravidelně scházíme, abychom
sdíleli nasbírané zkušenosti
z uplynulého včelařského
roku.
V létě jsme se aktivně
podíleli na organizaci
Včelařské slavnosti, která se pravidelně koná
v Kajlovci. Podzim patřil názorné ukázce,
jež proběhla na nejkrásněji umístěné včelnici
pana Jana Dubového, který dětem z místní
školy poutavě představil život a péči o včely.
Za seznámení s hierarchií včelího společenství jsme se s žáky vydali i do školy v Žimrovicích, kde jsme měli možnost pozorovat včely
v proskleném úlu.
Po představení všech pomůcek a nářadí,

které jsou k chovu včel
nezbytné, mohly děti ve
skupinách vyřešit logickou
úlohu týkající se vývoje
včely, závěr patřil sladké
odměně v podobě medové
svačinky.
Letos se ani našim
včelařům nevyhnula nákaza Varroázy (infekční
onemocnění včel způsobené roztočem Varroa
destructor = kleštík včelí),
která decimovala slabá
včelstva. Včelí úly následně vyloupily agresivní
vosy, což vedlo k úhynům
včelstev. V některých částech ČR se jednalo o 50–100 % úhynů včelstev. Tato pohroma se opakuje zhruba každé
čtyři roky.
Našim včelám přejeme dostatečně chladnou
zimu s konstatními teplotami pohybujícími se
kolem bodu mrazu, našim spotřebitelům „tekutého zlata“ chladné období bez viróz a nachlazení. „Kdo má med v almaře, ten neshání
lékaře!“
Za Včelařský klub Martina Kazbundová

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
V průběhu září a října jsme pro děti připravili řadu akcí.
Zaměřili jsme se na bezpečnost při všech
činnostech ve škole a na ochranu zdraví
v rámci vzdělávací akce „Bezpečně do školy”.
V zábavném odpoledni „Není houba jako
houba” se děti učily veselou formou poznávat naše druhy hub. Zahrály si hry, zatančily
a nakonec vyráběly drobné houbové dekorace.
V „Šipkované” jsme se vypravili hledat
poklad do přírody, otázky byly zaměřeny na
znalosti ČR a našeho okolí. Proběhla také družinová „Drakiáda”.
V rámci badatelského klubu jsme připravili pracovní dílnu s názvem „Přírodniny
v praxi”. S žáky jsme vyráběli dekorace a oz-

doby z různých přírodních materiálů. Do práce
se zapojily i děti z hradecké školní družiny pod
vedením paní Petry Tomanové, které k nám
přišly na návštěvu.
Ve výtvarné soutěži ,,Veselá tykvička“ malovali žáci na papírové talíře barevné vyřezávané tykve.
Ve sportovním kroužku se uskutečnilo zábavné „Odpoledne se zvířátky”. Děti besedovaly o životě zvířat a jejich ochraně a zahrály si tematické závodivé hry.
V „Jablíčkovém odpoledni” děti využily
k soutěžím jablka a ve veselých „Halloweenských hrátkách” si užily legraci s netradičními pomůckami.
Text: Helena Cihlářová
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STROM NAŠÍ RODINY
Obecní
úřad
Branka
u Opavy vyhlašuje v rámci
projektu „Ozelenění veřejného prostoru v obci Branka
u Opavy“ komunitní akci
„STROM NAŠÍ RODINY”.
Záměrem obce je vysadit
v sobotu 23. listopadu prvních 28 stromů, a to na Rychnovském nábřeží směrem od
mostu ke splavu podél cyklostezky. K výsadbě bude
připraveno 14 ks lípy srdčité
a 14 ks jasanu úzkolistého,
tedy stromy, pro které hlasovalo nejvíce obyvatel Branky
u Opavy v rámci průzkumu na
sociální síti Facebook.
Akce bude zahájena v 9 h
ráno u obchodu potravin, následně odborný garant akce pan Dalibor Gebauer - vysadí

na ukázku první strom do již
připravené jámy a opatří podpěrnými kůly. Následně započne výsadba zbývajících 27
stromů, každý účastník akce
- nejlépe vícečlenná rodina si vylosuje svůj strom a místo
výsadby. Obecní úřad vyzval
občany obce, aby převzali
nad výsadbu stromů patronát,
a to nejlépe jedna rodina = jeden strom. Rodiny se zájmem
o převzetí patronátu nad výsadbou a růstem stromu se
mohou přihlásit na obecním
úřadu do čtvrtka 21. 11. 2019.
Každý vysazený strom
bude po ukončení projektu
označen cedulkou se jménem rodiny, která jej vysadila
a která se bude starat o jeho
zdárný růst
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Účastníci akce by měli disponovat vlastní lopatou (rýčem), hráběmi, konví na vodu
a dobrou náladou.
Projekt bude pokračovat
jarní výsadbou dalších 42
stromů na Rychnovském
a Bezručově nábřeží. Na výsadbu budeme žádat dotaci
přes MAS Opavsko.

Na kamínkovou výzvu zareagovalo dvanáct občanů

Občané požádali mj. o úpravu prostranství obecních pozemků před domy č. p. 40 a 161.

Vedení obce se rozhodlo vyjít vstříc poptávce občanů a ve druhé polovině měsíce
září zveřejnilo tzv. „kamínkovou výzvu”.
Občané, jejichž nemovitost sousedí s úzkým
a špatně udržovatelným obecním pozemkem, mohli ve spolupráci s obecním úřadem na tomto pozemku provést štěrkovou
úpravu povrchu.
Do výzvy se přihlásilo celkem 12 žadatelů,
z nichž většina svépomocí zajistila odstranění travnatého porostu a zeminy z pozemku.
V některých případech byla nápomocna
obecní údržba, minimálně odvozem vykopané
zeminy. Následně byl připravený pozemek
pokryt tkanou zahradní textilií, na kterou byl
nasypán okrasný štěrk zn. Mohelnice, frakce
16-32. Na úpravu všech zapojených ploch
bylo použito více než 10 tun štěrku, z čehož
firma Andrla CZ poskytla 5 tun formou sponzorského daru. Poděkování za osobní angažovanost v projektu míří za místostarostou Michalem Zajíčkem.
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Nápadité maškary přilákaly 120 dětí se světýlkem
Na pátek 18. října
připravili zaměstnanci školy a dobrovolníci z řad
rodičů již čtvrtý
ročník „Putování
se světýlkem“.
Vzhledem ke zkušenostem z předešlých
let
a oblíbenosti
této
akce
jsme tentokrát start
a cíl připravili
v sále KD.
Sál
byl
tematicky
vyzdoben,
pro děti
bylo připraveno malé
občerstvení,
pro rodiče

příjemné posezení
a na trase na děti čekalo 12 krásných stanovišť s úkoly. Počasí
nám opět přálo, a tak
na oblíbenou akci dorazilo 120 dětí, které
prokázaly velký kus
odvahy při plnění
úkolů.
Za organizaci celé
akce patří
p o d ě kování
zaměstnancům
školy,
j m e novitě
Heleně
Cihlářové,
Martině
Kazbundové, Táni

Mičkové, Jarmile
Schreierové, Zoře
Stypové a Gabriele
Špičkové, dále rodičům a jejich dětem,
kteří pomáhali a bez
kterých by to nešlo,
a to Lukáši, Robinu
a Ivetě Černíkovým,
Danielu Lankovi,
Michalu Zajíčkovi,
Lence Nevřelové,
Marcele Widhalmové,
Karolíně
a Klaudii Kazbundo-

vým, Kláře Bártové,
Jarmile a Kamilu
Mainušovým, Lence
Krátké, Jaroslavu
a Lauře Ledvinovým,
Janu Čechovi, Ondřeji Raškovi a Veronice Bakšové, ale také
tradičním sponzorům,
kterými byly firmy:
Catering a jídelna
Raduň Šárka Kokešová-Sendlerová
a Cukrárna Kamahaj.
Text a foto: Jan Špička

Dýňování v teplém odpoledni bavilo děti i rodiče

Poslední letošní akce organizovaná Spolkem
pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy proběhla netradičně ve čtvrtek v Pavilonu česko-polského
přátelství v areálu ZŠ. Na všech měřících stanicích v České republice padaly ten den teplotní
rekordy, takže Dýňování připomínalo spíše
„rozloučení s létem”. Na termín 24. října při-

padlo vskutku luxusní počasí, které také přilákalo spoustu dětí a rodičů. Poděkování za pěknou akci patří pořadatelkám ze spolku pro děti,
ale také maminkám, které přinesly spoustu
vlastnoručně napečených dobrot, na kterých si
pak všechny děti náramně pochutnaly.
Foto: Jarmila Mainušová
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Běžci z Branky se na Silesii neztratili

Letošního 9. ročníku SILESIA kros půl
marathonu se v sobotu 19. října zúčastnilo
několik desítek běžců a cyklistů a mezi nimi
také několik sportovců z Branky u Opavy.
Na trati 23 km byl celkově 13. a ve své kategorii 6. Marek Gebauer (roč. 1974) s časem
1:54:14,8. Na trati 13 km pak Michal Zajíček
(roč. 1986) dosáhl času 1:03:05,8 a celkově
skončil na 19. místě (ve své kategorii na 8.).
Spolu se svým týmovým kolegou (ON-OFF
Team) získali první místo v double (13 km
běh a 55 km kolo), individuálně pak obsadil
3. místo.
Další běžec z Branky Václav Kazbunda
(roč. 1977) doběhl na trati 13 km s časem
1:11:02,2 na celkově 35. místě (13. ve své
kategorii). Mezi dorostenci se na trati 6 km
objevil Jonáš Gebauer (roč. 2004) a s časem
0:24:08,0 vybojoval celkově 3. místo.
Fotografie: Robert Šamárek
a Adam Kramoliš

.

Nahoře
Michal
Zajíček,
dole zleva
Václav
Kazbunda
a Marek
Gebauer.

Osmé sportovní odpoledne, podruhé na břehu řeky

Poslední zářijovou neděli
proběhlo v pořadí již osmé
sportovní dopoledne pro děti

z Branky u Opavy. Na pravém břehu řeky Moravice
soutěžilo 37 dětí na krátké

(75 m) a dlouhé trase (300 m)
a v překážkovém běhu. Výsledky se posléze sečetly
a vyhodnotily.
Čtvrtého ročníku
Branského
triatlonu
se
zúčastnilo 20
dvojic (rodič +
dítě), zvítězili
Grossmannovi.
Za organizaci
akce patří dík
členům širšího
výboru spolku
pro děti a také
dalším dobrovolníkům,
Cukrárně Kamahaj pak za
koláčky.
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Úspěšný první ročník festivalu BrankaFest

První ročník hudebního
festivalu BrankaFest je
úspěšně za námi.
V sobotu 5. října 2019 vystoupilo na 1. ročníku hudebního festivalu BrankaFest
v Kulturním domě v Brance
u Opavy šest hudebních kapel,
které potěšily fanoušky alternativní hudby. Festival zorganizoval Spolek Starý Ještěr
ve složení David Bátor, Marek Blatecký a Dagmar Volfová, kterým právem patří
poděkování za „oživování”
kulturních tradic spojených

BOOSTA GRANDE
Kulturní Spolek Starý Ještěr děkuje sponzorům, kteří podpořili 1. ročník hudebního
festivalu BrankaFest.
Seznam sponzorů: MAS Opavsko, Tiskárna
Schneider, Cukrárna Kamahaj, Jiří Šnek –
zemní práce a doprava, Volf-Matějek s.r.o,
Tomdau EU s.r.o, Fitcom s.r.o, Andrla CZ,
Marek Moša, Bornit s.r.o, Petr Havrlant, Ing.
Michal Řezníček, 1. Hradecká zemědělská
a.s, Obec Branka u Opavy, Pila Karel Vlček,
Zdeněk Včelka, Jiří Březina, Monika Šneková,

s Kulturním domem v Brance
u Opavy.
První ročník festivalu navštívilo okolo stovky hostů,
kteří si užili skvělých výkonů
pozvaných umělců. Slovy
hlavního iniciátora a autora
myšlenky festivalu Davida
Bátora byl první ročník
nejen v hudebních ohledech
úspěšný: „Na festivalu byla
pohodová atmosféra, lidé se
dobře pobavili. Radost spokojených účastníků festivalu
je pro nás nejdůležitější.”
Foto: Václav Kavan

HELPNESS
Marek Blatecký, Jiří Sonek, Milan Bátor, Hana
Vavrečková, aj.
Dále děkujeme dobrovolníkům, kteří pomohli při stavbě a následné demontáži stage
pro festival BrankaFest i při organizovaní tohoto festivalu. Tito dobrovolníci se stali členy
Spolku Starý Ještěr. Každou akci, kterou bude
náš spolek pořádat od příštího roku, mají členové spolku vždy zdarma. Jsou to: Radek Touš,
Jiří Chmel, Aleš Volf, Adam Groda a Jonáš
Slovák.
David Bátor
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