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Vážení a milí spoluobčané,
příroda, potažmo životní prostředí dostává
od nás – obyvatel této
planety – pořádně naloženo. Země je zamořena plasty a jinými
odpadky, ovzduší
v zimním období
nedýchatelné, rozorané meze a remízky nezadrží vodu v krajině, sucho
ohrožuje živočichy, kterých rapidně
ubývá. Všimli jste si například, jak
málo létá motýlů? Proto každá iniciativa, která se snaží tento stav změnit,
je doslova životně důležitá. Jsem rád,
že také u nás v obci nejsme k přírodě
a životnímu prostředí lhostejní. Na
20 domácností projevilo zájem o
výměnu starých kotlů na tuhá paliva.
V zimním období tak budeme mít
zase o něco „dýchatelnější” ovzduší.
V rámci akce „Ukliďme Česko” jsme
posbírali spoustu odpadků rozsetých po katastru obce. Co do třídění
odpadů dle statistik EKOKOMu výrazně překračujeme průměr. (Jen kdybychom ještě plast a kartonový papír
před odložením do kontejneru více
zmačkali, ať se vleze víc.) V tomto
vydání zpravodaje se dočtete také
o broukovišti, které má organismům
nahradit přirozené životní prostředí.
A to není vše, co se v naší obci děje
nebo připravuje. Děkuji všem uvědomělým občanům, kterým není
současný stav přírody a životního
prostředí lhostejný a kteří se neváhají
v této záležitosti angažovat.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Územní plán zastupitelstvo

neschválilo ani nezamítlo

Zastupitelstvo 25. dubna nerozhodlo o územním
plánu obce • Obec žádá o dotace na opravu cyklostezky, na projekt volnočasového centra a na rekonstrukci multifunkčního domu • Neschválen odprodej
obecního pozemku v průmyslové zóně

Zasedání zastupitelstva
obce ve čtvrtek 25. dubna
mělo na programu celkem
čtrnáct bodů, které projednávalo třináct členů
zastupitelstva. Omluveni
byli dr. Tomáš Andrýsek
a Ing. Cyril Šoltys.
O územním plánu
nerozhodnuto
Nejdůležitějším bodem
programu byl územní plán
obce. Nový územní plán
byl předchozím vedením
obce připravován od roku
2011, jeho schválení však
nové vedení obce odmítlo.
Nicméně na prosazení
svého záměru připravený
územní plán přepracovat
nakonec nezískalo potřebných koaličních osm
hlasů. Opětovně bude
územní plán zařazen na
program jednání červnového zastupitelstva.

Žádáme o dotace
Zastupitelé dále odhlasovali a schválili po-

dání dotačních žádostí
na opravu asfaltové části
cyklostezky (čtěte na
straně 3), na projekt volnočasového centra v bývalém kamenolomu a na
rekonstrukci multifunkčního (kulturního) domu.
Posledně zmíněná záležitost je spojena s třetí
vlnou kotlíkových dotací
a na ni navazujících kotlíkových půjček (čtěte na
straně 2).
Prodej pozemku
č. 470/2 neschválen
Zastupitelstvu obce byly
předloženy žádosti tří
podnikatelských subjektů
z průmyslové zóny „Cihelní” o odkoupení nebo
směnu pozemku č. 470/2
o celkové rozloze 22 718
m2. Zastupitelé svým hlasováním zaúkolovali radu
obce, aby formulovala
podmínky případného
prodeje/pronájmu nebo
směny pozemku.
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Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 7, 8 a 9
RADA OBCE Č. 7 ze dne
27. 3. 2019
schválila:
• umístění sídla spolku SK
Branka u Opavy, z.s. na adrese Branka u Opavy, č. pop.
301
• pronájem sálu kulturního
domu Tanečnímu klubu Heart
Dance, z.s. ve čtvrtky od 16
do 18 h
• zadání projektu na výsadbu
nové aleje v lokalitě pod Dolním dvorem (1. HZ) namísto
stávajících dřevin
• organizaci akcí „zájezd pro
seniory” a „vítání občánků”
dle schváleného rozpočtu
• vyčištění 2 ks odvodňovacích šachtic těžkou technikou
na poz. parc. č. 722/1, k.ú.
Branka u Opavy

RADA OBCE Č. 8 ze dne
10. 4. 2019
schválila:
• výpůjčku obecních pozemků
parc. č. 692/11, 695/2, 695/21,
695/2, 695/21, 696/11, 729/1
Mysliveckému spolku Kalvárie a realizaci výsadby plodonosných dřevin a keřů na
těchto pozemcích
• žádost Sportovního klubu
Branka u Opavy, z.s. o výpůjčku multifunkčního hřiště
v Brance u Opavy na dobu
15 let
• žádost Mgr. Vladimíra Víchy o bezplatný pronájem přísálí KD v Brance u Opavy za
účelem uspořádání přednášky
s názvem „KLDR - SFMS
1989”, Měsíc u Kim-Ir-Sena
jako delegát festivalu mládeže

RADA OBCE Č. 9 ze dne
24. 4. 2019
schválila:
• uzavření Mateřské školy
Branka u Opavy v době hlavních prázdnin od 1. 7. do 16.
8. 2019
• nabídku zhotovení projektové dokumentace na WC
v suterénu ZŠ a WC a sprchy v suterénu MŠ Branka
u Opavy a na získání všech
potřebných
povolení
ke
stavbě od OSVČ J.H., Mánesova 23, Opava, za cenu
25 652 Kč vč. DPH
• žádost R.J. o povolení výjezdu vozidlem JSDHO mimo
dislokaci jednotky obce na
veletrh požární ochrany PYROS 2019 do Brna v termínu
29. 5. – 1. 6. 2019

Jak dál v záležitosti kulturního domu
Stav multifunkčního (kulturního) domu
(MFD) je předmětem pozornosti zastupitelů obce již několik volebních období. Zatím však kromě architektonické studie a její
levnější varianty z února 2016 nebyl učiněn žádný další krok vedoucí k zásadnější
úpravě či přestavbě objektu.
V souvislosti s třetí vlnou kotlíkových dotací vyvstal před vedením obce úkol realizovat enviromentální projekt, na který by obec
mohla použít nevratné finanční prostředky
státu určené na financování kotlíkových půjček. Jednoznačně nejnaléhavější potřebou se
jeví snížení energetické náročnosti objektu
multifunkčního domu (sál, přísálí, obecní úřad
a další prostory), který je velmi nehospodárný
(energetický štítek "F"). Rada obce proto doporučila a zastupitelstvo 25. 4. 2019 schválilo
nabídku na přípravu žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti multfunkčního domu Branka u Opavy”. Aktuálně
je připravováno výběrové řízení na dodavatele
projektu, který bude kromě opatření na snížení

energetických nákladů zahrnovat také plán
přístavby obecního úřadu s bezbariérovým
přístupem, přístavbu s novými sociálkami a
nový vstup do sklepních prostor pod jevištěm
pro účinkující. Multifunkční (kulturní) dům by
tak měl být nejprve půdorysně rozšířen o přistavěné objekty a následně dostat nové okenní
a dveřní výplně, zateplenou fasádu, nové
zdroje vytápění, osvětlení a nucené větrání
sálu. Klíčový bod z pohledu finanční náročnosti rekonstrukce představuje vyřešení úniků
tepla přes strop II. nadzemního podlaží a střechu. V dalších etapách by mělo dojít k úpravám vnitřní dispozice MFD dle finančních
možností obce a případných dotačních výzev.
Kromě výše uvedeného zásadního projektu
rada obce již dříve schválila opravu všech
stolů v sále kulturního domu. Renovace obitých a poškozených stolů byla svěřena Lukáši
Černíkovi (kovové podnože) a Truhlářství
Raška. Byla také opravena opona a potrhané
závěsy. Vzhledu interiéru prospělo také vyprání záclon a navoskování parket.
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Broukoviště náhradním útočištěm organismů
Broukoviště vytváří
životní podmínky
pro organismy vázané na odumírající nebo odumřelé
dřevo.
Po pokácení kaštanové aleje s odumírajícími
stromy
bylo rozhodnuto, že
zbytky kmenů budou
využity pro stavbu
broukoviště,
které
organismům nahradí
přirozené prostředí.

Broukoviště se stane náhradním útočištěm hmyzu, který pokácením
přestárlé kaštanové aleje přišel o své přirozené životní prostředí.
Po vzoru broukoviště valé kaštanové aleje byl obsypán štěpkou
v Raduňském mok- uměle vznikl soubor z větví a doplněn jiřadu tak na konci bý- části kmenů, který nými dřevinami.

Změna ve složení zastupitelstva

Vedení obce děkuje Janu Kučovi, veliteli
JSDH Branka u Opavy, za příkladnou pomoc
při kácení kaštanové aleje a likvidaci pařezů.
Svou iniciativou a aktivním nasazením ušetřil
obci nemalé finanční prostředky.

Záměr opravit cyklostezku
Neuspokojivý stav
asfaltové části cyklostezky z Branky
u Op. do Kylešovic
v délce 595 m volá
po rekonstrukci.
V měsíci lednu
bylo proto vyvoláno
poptávkové řízení na
opravu cyklostezky.
V dubnu byla podána
dotační žádost na

úřad Moravskoslezského kraje. Pokud
obdržíme z dotačního
programu „Podpora
rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském
kraji pro rok 2019+”
finanční prostředky,
rekonstrukce asfaltové části cyklostezky
proběhne možná už
na podzim.

Ve čtvrtek 25. dubna
složil mandát zastupitele člen rady
obce Josef Křesťan
(Pro občany). Dle
zákona o obcích na
jeho umísto nastoupila první náhradnice
ze stejné kandidátky
Ing. Pavlína Bohdalová, která na nejbližším zasedání zastupitelstva 20. června

s l o ž í
slib. Dle
platné
koaliční
smlouvy
by
se
nová
zastupitelka
měla současně stát
také členkou rady
obce. Volba proběhne na zmíněném
zasedání zastupitelstva.

Zvýšení dopravní bezpečnosti
V těchto dnech finišuje příprava projektu
„Opatření ke zvýšení dopravní bezpečnosti
v obci Branka u Opavy na ulici Školní”.
Projekt zahrnuje vybudování nových chodníků, zejména pak podél Školní ulice v prostoru
obecní návsi a dále podél části pravé strany
ulice k ulici Zadní, zřízení nových osvětlených
přechodů pro chodce na křižovatce ulic Školní
a Zadní, na Školní a v ústí ulice Havlíčkova,
dále pak přeložení příjezdu ke KD a hasičské
zbrojnici ze Selské, vybudování zpomalovacích prahů v ústí ulic Havlíčkova, Selská a Bezručovo nábřeží (na základě požadavku odboru
dopravy) a řadu dalších drobných opatření. Na
realizaci projektu chceme získat dotaci.
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Básník David Bátor o Brance kulturní
David Bátor je občanem Branky u Opavy
od r. 1991. Znám je především jako básník, mimoto je textařem, publicistou
a organizátorem kulturních akcí. V krátkém rozhovoru jsme si s Davidem popovídali nejen o nadcházejících kulturních událostech, které v Brance připravuje, ale také
o jeho tvůrčí činnosti.

• Jak je na tom Branka u Opavy z Vašeho
pohledu co do kulturních akcí?
Vzhledem k tomu, jak je Branka velká či
spíše malá, tak je zde, co do nabídky kulturních akcí, poměrně pestrý výběr. Lidé jsou
na některé akce zvyklí chodit více, na některé
méně. Dle mého názoru jsme na tom ale velmi
dobře. Značná výhoda je možná i to, že se zde
navzájem všichni známe.
• V sobotu 22. června proběhne již 5.ročník Branského Literárního Festivalu. Jak
se festival vyvíjel za dobu své existence
a na co se mohou letos návštěvníci těšit?
Většina začátků je krutá a v tomto případě
tomu nebylo jinak, ale rok od roku se to lepší.
První tři ročníky byl stejný hudební program.
Doprovod nám dělal Dominik Fajkus s Janem
Hanouskem. Samozřejmě si toho pravidelní
návštěvníci všimli, a tak jsme udělali změnu.
Vloni nám zahrála kapela Listověj, letos se
o hudební doprovod postarají Milan a Lukáš
Bátorovi a známý folkář René Souček.
Co se týká básníků, recitovat budou například Radek Touš nebo Honza Kunze, ale i děti
ze základní školy v Brance. Na závěr vystoupí
držitel Ceny Magnesia Litera 2013, básník
Jakub Řehák z Prahy, Veškerý program proběhne klasicky v pavilonu před základní školou od 16 h.
• K literatuře máte blízko, zejména
k poezii. Na čem momentálně pracujete?
Chystám se v Ostravě vydat svou zatím
poslední sbírku s názvem Rozhraní. V pořadí
bude osmá a docela odlišná od těch předešlých. Dříve jsem psal spíše melancholické
a sociální básně, zatímco teď se věnuji pozitivním věcem a snažím se brát život z té pozitivnější strany. Myslím si, že to bude na dlou-

David Bátor v místní Hospodě U mostu.
hou dobu má poslední vydaná sbírka, protože
se chci věnovat především své rodině, dvěma
festivalům v Brance a dalším kulturním aktivitám v rámci nově vznikajícího spolku, který
v těchto dnech zakládáme společně s Dášou
Volfovou a Markem Blateckým.
• V říjnu chystáte novinku - hudební festival BrankaFest. Na co se můžeme těšit?
Ano, je to první ročník a sám jsem zvědav,
jaký bude mít ohlas. BrankaFest se bude konat 5. října od 16 h v sále Kulturního domu
v Brance u Opavy. Vystoupí zde kapely z našeho kraje, některé známější, co již třeba hrály
v zahraniční nebo na větších festivalech, ale
také ty méně známé. Na své si přijdou zejména
fanoušci rockové a metalové hudby
• Máte v plánu rozšířit paletu kulturních
akcí v Brance u Opavy?
V rámci nového kulturního spolku bychom
určitě rádi pořádali i samostatné koncerty
pro fanoušky folkové, country nebo bluesové
hudby. Teď mám na starosti hlavně literárně-hudební Branský Literární Festival a hudební festival BrankaFest. V řešení je taktéž
i obnovení dobrovolného divadelního souboru
Havlíček. Pokud čas a samozřejmě také finance dovolí, něco nového bychom určitě rádi
vymysleli. Aby si opravdu přišli na své i starší
spoluobčané, kterým třeba rocková hudba nic
neříká.
Text a foto: Dominika Ratajová
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Obec slaví svou
samostatnost

Letošní 25. výročí osamostatnění obce Branka
u Opavy od Hradce nad
Moravicí si připomeneme
obecní slavností, která
se připravuje na sobotu
8. června.
Akce proběhne na sportovním hřišti. Od 9 h bude
probíhat fotbalový turnaj,
v 15 h je plánováno slavnostní
zahájení. Účast přislíbil i senátor Herbert Pavera. Během
odpoledne bude hrát k poslechu kapela RK Band, je připraveno bohaté občerstvení.
V 19.30 h začne diskotéka.

Od 1. dubna jsou u Obecního úřadu Branka u Opavy
zaměstnáni Josef Ešík a Oldřiška Sovová z Opavy. Téměř
veškeré mzdové náklady na půlroční zaměstnání veřejně
prospěšných pracovníků jsou hrazeny z dotačních prostředků
poskytovaných úřadem práce. Na snímku jsou zachyceni při
natírání hranolů dřeva, které budou použity při rekonstrukci
zahradních setů Hospody U mostu.

KRÁTCE
Ve dnech 24. a 25. května proběhnou také v Brance u Opavy
volby do Evropského parlamentu. Volební místnost bude zřízena v tělocvičně základní školy. Otevře se v pátek 24. května
ve 14 hodin.
V posledním únorovém týdnu, jak již bylo zmíněno v minulém čísle zpravodaje, provedla Česká školní inspekce v naší
škole kontrolu právních předpisů a veřejnosprávní kontrolu.
V průběhu necelých dvou let se tedy jednalo již o druhou kontrolu ze strany ČŠI, tentokrát však na základě anonymního
podnětu. Výsledkem kontroly je konstatování, že nebylo zjištěno porušení právních předpisů a stanovené závazné ukazatele byly dodrženy. Celý protokol o kontrole je zveřejněn na
webových stránkách.
Ve středu 29. května v 19 hodin proběhne v přísálí kulturního domu přednáška Mgr. Vladimíra Víchy s názvem „KLDR
- SFMS 1989, měsíc u Kim-ir-Sena jako delegát festivalu mládeže”. Nenechte si ujít unikátní svědeckou výpověď z r. 1989.
V měsíci květnu byl založen kulturní spolek Starý Ještěr z.s.
Předsedou se stal David Bátor, místopředsedkyní Ing. Dagmar
Volfová. Nový spolek převezme organizaci Branského Literárního Festivalu a hudebního festivalu BrankaFest, dále bude
organizovat samostatné koncerty, vystoupení ochotnického divadla a další kulturně-společenské akce.
V dubnu jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení dotace 23 000
Kč na automatizaci výpůjčního protokolu v obecní knihovně.

Akce v Brance u Opavy
květen - červenec

V měsících květnu, červnu
a červenci probíhá řada kulturních a společenských akcí
pod širým nebem. Občané
Branky u Opavy se kromě
již na jiných místech zpravodaje zmíněných akcí mohou
zúčastnit také:
18. 5. Pohádkáč pro děti (pořádá SDH Branka u Opavy)
31. 5. Dětský den v areálu ZŠ
(pořádá Spolek pro děti)
1. 6. Kácení májky na sportovním hřišti (pořádá SDH
Branka u Opavy)
15. 6. Zábavné odpoledne pro
členy ZO OS KOVO Brano na
sportovním hřišti s přístupem
pro veřejnost (vstupné 150 Kč)
6. 7. Sjíždění řeky Moravice
na nafukovacích matracích
a gumových duších s hudební
produkcí skupiny GOLF (od
13 h na Bezručově nábřeží).
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Novinky z mateřské školy: na výletě v muzeu
V mateřské škole jsme ve
středu 6. března uspořádali
pro rodiče předškolních dětí
odbornou přednášku Zuzany
Pavelové na téma „Školní
zralost“. V úvodu proběhla
praktická
ukázka
práce
s dětmi a potom následoval
rozbor činností, kde se rodiče
seznámili se základními požadavky na školní zralost.
Ve středu 20. března nás
navštívilo divadélko Koloběžka s „Jarní pohádkou“
a přiblížilo nám tak krásy
a změny, které s sebou jarní
období přináší.
V pondělí 1. dubna naši
předškoláčci navštívili první
třídu ZŠ, kde si mohli vyzkoušet, jaké to bude, až budou prvňáčky. Společně si
pak se staršími kamarády pohráli ve školní družině.
Prostředí základní školy
děti mohly navštívit také
2. dubna, kdy bylo uspořádáno „Pohádkové odpoledne“ - více na další straně.
V pondělí 8. dubna proběhlo
jarní fotografování. Opět jsme
se přesvědčili o tom, jak jsme
za uplynulý rok povyrostli.
Společná fotografie bude hezkou vzpomínkou na MŠ.
Projektovým
týdnem

u příležitosti
„Dne Země“
nás provázel
vodníček Volšoveček, který
měl pro nás
spoustu zajímavých informací o přírodě
a o tom, jak
se k ní máme
chovat. Učili
jsme se společně třídit odpad.
Ve čtvrtek
11. dubna za
námi přijelo velmi zajímavé
loutkové divadlo, které nám
s marionety zahrálo pohádku
„O pyšné princezně“. Po
představení si děti prohlédly
krásné loutky a seznámily se
s technikou vodění loutek.
V pondělí 15. dubna jsme již
podruhé v tomto školním roce
navštívili obecní knihovnu.
Mgr. Veronika Žurková si pro
nás připravila zajímavé vyprávění o knihách. Své znalosti
děti uplatnily ve vědomostní
soutěži. Ve znalosti pohádkového světa jsme obstáli na jedničku. Domů jsme si potom
odnesli nejen jarní dekoraci
a sladkosti, ale také knihu

s obrázkovým čtením.
Ve středu 17. dubna nás již
tradičně navštívil „Velikonoční zajíček“ a připomenul
nám jarní zvyky a tradice.
Sladkou nadílku přinesl ve
velkém koši a nezapomněl na
nácvik správného využívání
pomlázky a koledování.
V posledním týdnu měsíce
dubna starší děti navštívily
„Slezské zemské muzeum“
v Opavě, kde je nejvíce zaujaly exempláře slonů.
25. dubna nám zahrálo
pohádku „O neposlušném
autíčku“ divadélko Smíšek.
V tento den také proběhly
třídní schůzky“ pro všechny
rodiče. Na programu byly informace o akcích a aktivitách,
které nás ještě v tomto školním roce čekají, a v závěru
jsme zhodnotili naši celoroční
práci. V současné době se již
pilně připravujeme na vystoupení u příležitosti „Dne
matek“, které se uskuteční
12. května v sále KD.
Jitka Týnová,
vedoucí učitelka MŠ
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Žáci základní školy se na jaře ještě nenudili
Také první jarní měsíce přinesly dětem naší
školy spoustu zajímavých edukativních zážitků.
V úterý 5. března se žáci 3. až 5. ročníku
zúčastnili besedy se spisovatelkou Petrou
Braunovou, kterou pro děti připravila Městská knihovna v Hradci nad Moravicí. Paní
Braunová děti zaujala poutavým výkladem
a nadchla je krátkými čtenářskými ukázkami
ze svých nejnovějších knih. Zájem dětí byl
důkazem, že takovéto besedy jsou plnohodnotnou součástí výuky.
Ve středu 20. března jsme pro děti z mateřské školy uspořádali v prostorách školy
tradiční „Pohádkové odpoledne“, při kterém
se děti před zápisem do 1. třídy seznamují
s prostředím školy. Děti a jejich rodiče strávili
při plnění úkolů příjemné odpoledne. Za svou
snahu byly děti odměněny drobnými dárky,
pamětním listem a sladkou odměnou. Zkrátka
ovšem nepřišli ani rodiče, pro které bylo připraveno malé pohoštění.
Ve čtvrtek 4. dubna se děti ze školní družiny zúčastnily okresní soutěže v plavání,
která se konala v Městském bazénu v Opavě.
Této soutěže se zúčastňujeme pravidelně
a stejně jako v minulých letech se děti umístily na předních místech, a také na stupních
vítězů (Bára Grosmannová – 1. místo, Marie
Grossmannová – 2. místo a Adam Gebauer –
3. místo). Poděkování za úspěšnou reprezentaci školy však patří všem zúčastněným dětem
a také paní vychovatelce Táni Mičkové.
Ve stejný den proběhl také zápis dětí do
první třídy. Pro školní rok 2019/2020 bylo
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zapsáno devět dětí, které se budou učit ve
spojené třídě s žáky pátého ročníku.
Vzhledem k tomu, že 22. duben, tedy „Den
Země” letos připadl na Velikonoční pondělí,
připomněli jsme si s dětmi tento významný
den již ve středu 17.4. Kromě plnění úkolů
a práce ve třídách si děti mohly tentokrát
přinést nebo přivést do školy své čtyřnohé
či okřídlené domácí mazlíčky, se kterými
seznámily své spolužáky. Škola se pro tento
den prostě proměnila v malou zoologickou
zahradu, a tak byli k vidění křečci, morčata,
králíci, suchozemské i vodní želvy, leguán zelený, andulka, kočka a několik psů. Jednalo se
sice o netradiční, ale zdařilou akci.
Hned druhý den, tedy v době velikonočních
prázdnin, vyrazili žáci naší a ZŠ v Hradci nad
Moravicí na exkurzi do Dolní oblasti Vítkovic, kde navštívili Malý a Velký svět techniky
a 3D kino. Výlet finančně podpořila obě sdružení rodičů a přátel školy – z Hradce i Branky.
Ve čtvrtek 25. dubna pak proběhla II. aktivita v rámci společného mezinárodního projektu „Polsko-české putování” po Evropě.
Tentokrát přijely děti z Polska k nám a spolu
s našimi čtvrťáky a páťáky se přenesly do
světa pohádek, konkrétně pohádek bratří
Grimů. Kromě nácviku a hraní pohádek děti
ochutnaly německou kuchyni, shlédly multimediální prezentaci o Německé spolkové
republice a užily si sportovní aktivity s polskými kamarády. Celý projekt bude ukončen
III. aktivitou, které se zúčastní někteří žáci
3. ročníku, a která proběhne v měsíci květnu
v Polsku.
Text a foto: Jan Špička
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Král střelců a Vlaštovčí olympiáda v družině

Pro žáky školní družiny byla připravena
řada zábavných akcí a soutěží.
Proběhla veselá „Soutěž o nejlepší vtip” ze
všech oblastí života. Nebylo vůbec snadné vybrat nejlepší vtip, proto získali odměnu všichni
soutěžící.
V Týdnu s kvízy, rébusy a hádankami řešili
žáci různé hlavolamy a rébusy na procvičení
paměti, postřehu a logického myšlení.
Na školní zahradě se konala „Vlaštovčí
olympiáda”, ve které děti soutěžily s vlastnoručně vyrobenými a malovanými vlaštovkami
v hodu na cíl, na dálku i přesnost letu.
Ve sportovním kroužku se uskutečnila soutěž pro mladé fotbalisty „Král střelců”. Cílem soutěžících bylo trefit se do branky v pěti
pokusech.
Úspěšně si vedli žáci v „Okresní soutěži

v
plavání
školních družin” v Městských lázních
v Opavě. Žáci
plavali 25 m
v kategoriích
podle ročníků.
Školu
reprezentovali
žáci: Emma Steigrová, Tereza Mainušová,
Bára Grossmannová, Marie Grossmannová,
Matěj Konečný, Adam Gebauer a Valentin
Rataj. Žákyně 3. ročníku Bára Grossmannová
se umístila na 1. místě, Marie Grossmannová
na 2. místě, žák 4. ročníku Adam Gebauer získal 3. místo.
Text a foto: Helena Cihlářová

Založen Sportovní klub Branka u Op.
Ve středu 20. března proběhla ustavující členská
schůze Sportovního klubu
Branka u Opavy, z.s. Předsedou klubu byl zvolen Kamil
Mainuš, dalšími členy výkonného výboru Jan Sonek,
Marián Jaroš, Marta Cucová
a Michal Zajíček. Do kontrolního výboru byli zvoleni Daniel Lank, Petr Hochgesandt
a Michael Rataj. Funkční období obou orgánů trvá čtyři
roky.

V rámci sportovního klubu
budou fungovat zatím oddíly ledního hokeje, nohejbalu, běhu a volnočasových
a rekreačních sportů (mažoretky Ještěrky). Na členské
schůzi, která proběhne v měsíci květnu, bude rozhodnuto
o výši členských příspěvků.
Sportovní klub dostal do výpůjčky multifunkční hřiště
a měl by zaštítit rozvoj sportovních aktivit dětí a dospělých v naší obci.

Úspěchy sportovců

Bolatická 30: Jan Čech
1. místo, Eliška Čechová
3. místo. Porubajk
MTB Marathon: Eliška
Čechová trasa 9 km: 1.
místo, celkově 88. ze 131
dětí. Jan Čech 4. místo.
Mažoretky,
finále
MČR: Erika Hendrychová sólo baton, vítěz
finále MČR Karolína
Cucová a Erika Hendrychová duo baton.
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Mše svaté v malé kapli
Římskokatolická
farnost
v Hradci nad Moravicí ve
spolupráci s obcí Branka
u Opavy a farníky
z řad občanů připravuje dvě mše svaté
v malé kapli pod skálou.
Důvodem pro přesunutí mší svatých do malé
kaple je stav kaple Nejsvětější
Trojice,
která
čeká na opravu. Oltář
byl v lednu demontován
a v současnosti finišuje jeho
restaurace.
První mše svatá je plánována v sobotu 15. června

v 16 hodin ke cti Nejsvětější
Trojice za živé a zemřelé
obyvatele Branky u Opavy.
Podzimní mše svatá bude
sloužena otcem Marcinem
z hradecké farnosti v sobotu
12. října od 16 hodin ke cti
svaté Hedviky – ochránkyni
Slezska – za všechny živé
a zemřelé obyvatele Branky
u Opavy.
Kromě uvedených mší
proběhne mše svatá za živé
a zemřelé obyvatele Branky
u Op. také v neděli 25. srpna
od 7.30 h v Kostele sv. Petra
a Pavla v Hradci n. Mor.
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Jak dál s hřištěm?

V minulém zpravodaji
jsme vyzvali rodiče dětí
se zájmem o kroužek parkuru, aby nám napsali
na obecní e-mail. V současnosti evidujeme zájem
25 chlapců a podnikáme
kroky k otevření kroužku.
Další výzva mladým
sportovcům se týká nevyužitého prostoru za
workoutovým hřištěm.
V minulosti zazněl názor,
že by zde obec mohla vybudovat skatepark. ?????
Uvítáme Vaše názory na e-mailu obec@branka.eu.

Třídíme odpad lépe než průměrná obec v kraji i ČR

Statistika společnosti EKOKOM za rok 2018 přinesla potěšující čísla o třídění odpadu
v naší obci. V celkových
číslech i většině komodit jsme
dosáhli lepších výsledků než
průměrná obec ve spádové
lokalitě Opavy, v Moravskoslezském kraji, v České republice nebo mezi obcemi o počtu
1000–2000 obyvatel. Rezervy
máme pouze v třídění papíru.

Co říkáte na obnovenou tradici kácení máje? ANKETA
Karel Vítek
„Mám docela radost, že se tato
tradice do Branky
u Opavy vrátila. Jiným vesnicím, kde
se stavění a kácení
máje udrželo, jsem
ji opravdu záviděl.”

Čestmír Rataj
„Nemohu tuto tradici srovnávat s minulostí, jelikož jsem
se zde přistěhoval,
ale vnímám ji rozhodně pozitivně.”

Obecní úřad upozorňuje občany, že k 31.
5. 2019 je splatný poplatek za psa (90 Kč).

Alena
Malchárková
„Do Branky jezdím sporadicky,
ale na tuto tradici si velice ráda
a dobře vzpomínám. Jsem potěšena, že se díky
novému
vedení
opět zavedla.”

Luboš Novák
„Májka na hřišti
mě
překvapila
v dobrém slova
smyslu.
Jsem
ale zvědavý, jak
dlouho se staronová
tradice
udrží.”
Anketu připravila
Dominika Ratajová

ZPRAVODAJ OBCE BRANKA U OPAVY
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Jaké zdroje vody lze využít v nemovitosti?
Poslední dobou se na nás občané obracejí
s dotazem, jak se počítá spotřeba vody pro
výši poplatku za odvádění a čištění odpadních vod (stočné), když používají v domácnosti vodu ze studny i z veřejného vodovodu, popřípadě když v současnosti přestali
studnu používat kvůli kvalitě či množství
vody a používají dočasně jen veřejný vodovod.
Měřením množství odváděných odpadních
vod se zabývá §19 zákona o vodovodech a kanalizacích, který uvádí předpoklad, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští
do kanalizace takové množství vody, které
odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným
číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen
odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru
z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby
vody směrná čísla roční potřeby, nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem
vodovodu měřených zdrojů.
Pokud tedy majitel nemovitosti má možnost
odběru vody z více zdrojů - typicky veřejný
vodovod společnosti SmVaK s vodoměrem
pro pitnou vodu a vlastní studna bez vodoměru pro vodu užitkovou (praní, sprcha, spla-

pouze veřejný vodovod

chování, atd.), pro výpočet celkového množství odpadních vod domácnosti se použijí
pouze směrná čísla spotřeby vody. V současné
době je dle prováděcí vyhlášky č. 428/2001
množství roční potřeby vody na osobu ve výši
36 m3. Typicky se tedy např. při tříčlenné domácnosti a čtvrtletní fakturaci stočného stanoví množství odpadních vod jako čtvrtina
z roční potřeby vody násobena počtem osob,
tedy 9 m3 x 3 = 27 m3.
Je nutno si uvědomit, že výše popsané platí,
i pokud se zdroj používané vody dá měnit dle
potřeby. Tedy v případě, kdy majitel nemovitosti dle potřeby přepíná zdroj vody ze studny
na vodovod a zpět, stále se množství odpadní
vody počítá na základě směrných čísel potřeby
vody. Není třeba majitele kanalizace informovat o dočasné změně zdroje.
V případě, že majitel nemovitosti má více
zdrojů vody a chce mít odpadní vody fakturovány dle skutečného množství, je třeba,
aby si na přívod vody ze studny nainstaloval
vodoměr. Množství odpadní vody pak bude
počítáno jako součet spotřebované vody
z veřejného vodovodu a spotřebované vody ze
studny. Odečet množství vody ze studny provádí pověřený pracovník ČOV a kanalizace
Hradec nad Moravicí – Branka u Opavy.

pouze studna

veřejný vodovod a studna
(např. pro praní, splachování)

Je přívod ze studny
opatřen vodoměrem?
NE
dle množství
na vodoměru
u vodovodu

množství dle vyhlášky
č. 428/2001
(aktuálně 36 m3/os/rok)

ANO
dle množství
na vodoměru
u vodovodu

dle množství na
vodoměru
u vodovodu
+ množství na
vodoměru
u studny
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Fotbalisté Branky třetí ve Chvalíkovicích
Již popáté se seniorský tým fotbalistů
Branky u Opavy představil na hřišti
ve Chvalíkovicích, tentokrát v rámci
I. ročníku Memoriálu Josefa Beláse.
Memoriál se odehrál na hřišti menších rozměrů. Fotbalisté Branky
u Opavy nevstoupili do turnaje šťastně,
s Raduní i domácími Chvalíkovicemi
prohráli shodně 0:3. S Litultovicemi se
však vytáhli a dokázali poprvé v historii těchto zápasů zvítězit 3:2, když
zápas otáčeli z výsledku 1:2. Branky
vstřelili Jaroslav Přikryl, Jan Sonek (parádně přes hlavu do šibenice) a Tomáš
Eller. Tým Branky u Opavy obsadil třetí
místo, vítězství obhájili domácí, kteří
z rukou starosty Chvalíkovic Radima
Hlaváče převzali putovní pohár a šampaňské. Poděkování si zaslouží pořadatelský tým v čele s Ondřejem Rýžem.

Kácení máje 1.6.

Po dlouhých
letech došlo
v Brance u
Opavy
na
stavění máje.
O obnovení
této tradice
se zasloužili
dobrovolní
hasiči v čele
se starostou
SDH a zastupitelem za
volební sdružení Spolky pro obec Jakubem Remešem. Stavba máje zabrala
členům sboru a dalším dobrovolníkům
celé prvomájové dopoledne. V noci na
11. května však máj pokácela partička
„záškodníků” z nedaleké obce. Stavitelé
se však rozhodli postavit nový máj, abychom o obnovenou tradici nepřišli. Ke
slavnostnímu pokácení máje v sobotu
1. 6. 2019 jsou zváni občané. Nebude
chybět občerstvení a hudba.

Tým Branky u Opavy. Zleva nahoře: Hynek Ondra,
Jaroslav Přikryl, David Stoczek, Radim Toška, Jan
Sonek, Antonín Mička, Michael Rataj. Dole zleva:
Dalibor Majdanicz, Břetislav Cibulka, Petr Hochgesandt, Tomáš Eller (C).

V říjnu I. ročník BrankaFest

Další kulturní počin z umělecko-organizační dílny
Davida Bátora je připraven na sobotu 5. října.
V sále kulturního domu proběhne od 17 hodin
I. ročník hudebního festivalu s názvem BrankaFest. Festival otevřou bluesrocková a garážová
kapela Boosta Grande a zakončí ho vynikající
post-rocková kapela February.
Kompletní seznam vystupujících kapel:
Boosta Grande (blues-rock) Opava
Sorefingers (rock-grunge) Havířov
Under the skin (crossover-rock) Frýdek-Místek
Places (indie-rock) Ostrava
February (indie-post rock) Ostrava
Helpness (trash-crossover) Píšť-Opavsko
tartarO:s (hardcore-crossover) Krnov
Zájem kapel o účast na festivalu BrankaFest byl
tak velký, že David Bátor rovnou začal připravovat
druhý ročník, který proběhne v sobotu 3. 10. 2020 od
17 h také v kulturním domě. Účast již potvrdily kapely
Menu65 (rock) Odry, Tamala (garage-alternative)
Ostrava, Sacagawea (alternative-rock) Ostrava, Butterfly Kiss (crossover-rock) Havířov, Munroe (rock)
Opava, Anselm (melodic-death) Ostrava a HC3 (nu
metal-alternative) Odry. Nezbývá než věřit, že první
ročník festivalu bude hojně navštívený a úspěšný
a vznikne tak nová tradice tentokrát pro fanoušky alternativní muziky.

12

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BRANKA U OPAVY

KVĚTEN 2019

Uklízeli jsme Branku u Opavy v rámci akce Ukliďme Česko
V sobotu 6. dubna proběhla také v Brance
u Opavy celostátně organizovaná akce
„Ukliďme Česko”.
Ke každoročnímu úklidu se za deštivého
a chladného počasí přidalo na 30 dobrovolníků z Branky u Opavy, z toho polovinu tvořily děti. Jejich přičiněním zmizelo z krajiny
sedm pneumatik, jedna autobaterie, spousta
skleněných a plastových lahví a desítky kilogramů papíru. Podařilo se uklidit okolí obce
směrem na Chvalíkovice, ulici Pod Lesem,
Cihelní ulici směrem k průmyslové zóně,
okolí 1. HZ a bývalé kaštanové aleje, cyklostezku na Kylešovice, příkopy kolem hlavní

cesty na Opavu, okolí čističky odpadních
vod a okolí autobusové a vlakové zastávky
na hlavní cestě. Samostatnou kapitolou byl
úklid po obou stranách řeky Moravice, prostranství kolem splavu a celé okolí sportovního hřiště, které sám uklidil již v pátek Petr
Hrbáč. Za svůj aktivní přístup byl odměněn
trikem od pořadatele s motivem akce Ukliďme
Česko (ve výřezu). Po dopoledním úklidu byli
účastníci akce pohoštěni uzeninou a nápojem
v místní hospodě na náklady obce. Zvláštní
poděkování pořadatele akce Ivo Widhalma
patřilo Haně Vavrečkové, která zajistila rukavice a pytle.
Text a foto: Ivo Widhalm

Lampionový průvod s vatrou se vydařil

V sobotu 27. 4. proběhly tradiční
oslavy osvobození obce v podobě
lampionového průvodu, kladení
kytic k pomníkům světových válek a zapálení vatry, vše v režii
dobrovolných hasičů, za účasti
představitelů obce a hudebního
doprovodu Hradecké dechovky.
Lampionového průvodu se
i přes chladné počasí zúčastnilo
několik desítek občanů. Poté co

starosta dobrovolných hasičů Jakub Remeš a starosta obce Michael Rataj položili kytici k pomníku obětem II. světové války,
se lampionový průvod vydal obcí.
Na sportovním hřišti přednesl
starosta obce projev a následně
vzplála vatra. Občerstvení v režii
hasičů, kterým patří poděkování
za bezvadnou přípravu akce, uspokojilo všechny její účastníky.
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