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Vážení a milí spoluobčané,
v měsíci únoru uplynulo „100 dní hájení”
nového vedení obce.
Když se k těmto dnům
vrátím, musím konstatovat, že to především
byly dny hektické. Převzít veškerou agendu
starosty obce vyžaduje spoustu času
na seznámení se s rozpracovaností
nejrůznějších úkolů a projektů,
nastudování někdy hodně vousaté
historie a pochopení příčin některých
problémů, jež se táhnou jako červená
nit. Do toho vstupuje povinné a nutné
vzdělávání se v oblasti samosprávy,
stále se objevující nové možnosti
a dotační výzvy, které není možné
jen tak přejít, pokud chceme něco
v obci vybudovat, a samozřejmě
tlak občanů, kterým nejsou „věci
veřejné” lhostejné. Přesto se domnívám, že jsme nesnadný začátek poměrně dobře zvládli, byť samozřejmě
pravá lednová zima připomněla
i novému vedení obce, že jsou zde
každoročně opakující se nedostatky,
jež vyžadují bdělost a systémovou
připravenost, ať jste ve funkci nový či
zkušený matador.
Naším nejdůležitějším cílem pro
první část nového volebního období
je zvýšení aktivity obce v oblasti
přípravy projektů s těsnou návazností
na dotační příležitosti. Již jsme stihli
požádat o dvě dotační podpory, další
žádosti chystáme. Více se dočtete
v aktuálním vydání zpravodaje.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Demolice Trňáku zrušena,
vzniká studie rekonstrukce
Vedení obce čeká na vyhlášení dotačního titulu
• „Koncepce sociálního bydlení Trňák” stanoví podmínky pro nájemní sociální bydlení • Architektonická
studie má být hotova do konce měsíce března

Veřejné zasedání zastupitelstva obce dne 21.
února 2019 opět přetáhlo
desátou hodinu večerní.
Je to dáno také skutečností, že nové vedení
obce zrušilo tzv. pracovní
zastupitelstva, kde se vše

dopředu projednalo, načež následné veřejné zasedání probíhalo již většinou bez diskusí zastupitelů. Přítomní občané
tak většinou jen sledovali
hlasování zastupitelstva.
Pokračování na straně 2

Již 7. obecní ples uspořádaný v sobotu 16. února 2019
zaznamenal rekordní návštěvnost. Obecní úřad prodal
238 vstupenek, takže sál byl bezezbytku zaplněn
a na tanečním parketu moc prostoru nezbývalo.
Pořadatelé připravili do tomboly s pomocí sponzorů
97 hodnotných cen, k tanci a poslechu hrála hudební
skupina GRADACE z Hranic. Dámy u vstupu obdržely
bílou růži, občerstvení pro hosty spolehlivě zajistil
personál Hospody u Mostu.
Foto: Archiv
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Demolice Trňáku zrušena...
Jedním z nejdůležitějších
bodů programu třetího zasedání zastupitelstva byla revokace rozhodnutí o demolici
bytového domu Trňák. Zastupitelstvo demolici Trňáku
zneplatnilo těsnou většinou
hlasů. Ve výběrovém řízení
na architektonickou studii
rekonstrukce Trňáku zvítězila nabídka Ateliéru Zóna,
který ji připraví nejpozději
do konce měsíce března. Následně bude připomínkována
a zadán projekt. Nutným
předpokladem rekonstrukce je
úspěch žádosti o dotační pod-

poru z připravovaného programu na podporu výstavby
sociálních bytů. Současně je
nutné nachystat „Koncepci
sociálního bydlení Trňák”,
která zdůvodní potřebu sociálního bydlení v obci, definuje cílové sociální skupiny
a stanoví kritéria výběru nájemníků. Na koncepci s vedením obce spolupracuje pověřená pracovnice ministerstva
práce a sociálních věcí.
Venkovní učebna ZŠ
Zastupitelstvo obce také
vzalo na vědomí úspěch dotační žádosti u MAS Opavsko
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(dokončení ze strany 1)

na projekt Venkovní, tzv. živé
učebny v areálu ZŠ Branka
u Opavy. Rozpočet byl vyčíslen na 633.556 Kč, dotace
pokryje 95 % nákladů, takže
obec ze svého rozpočtu uhradí
zbývajících 5 %, tj. 31.678
Kč. Realizace je plánována
o letních prázdninách. Venkovní zahradní učebnu (cca
130 m2) bude tvořit několik
gabionových stolů a lavic na
sezení, gabionové pařeniště,
ohniště, bibliobox, venkovní
meteostanice, venkovní měřicí stanice přírodních veličin, mikroskopy a další.

Obec se zapojí do třetí výzvy kotlíkových dotací

Zastupitelstvo obce na svém únorovém jednání schválilo smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva”, na základě
které bude spolufinancovat výměny kotlů
konečných uživatelů – vlastníků rodinných
domů na území obce částkou 5 000 Kč.
Příjem žádostí do 3. výzvy bude zahájen
13. května a potrvá do 29. listopadu 2019.
S pomocí „kotlíkového specialisty” pověřeného obcí a zaměstnanců obecního úřadu
každý zájemce o výměnu kotle na tuhá paliva
I. a II. emisní třídy připraví potřebné dokumenty: žádost o poskytnutí dotace, doklad
o vedení bankovního účtu, doklad o kontrole
technického stavu stávajícího kotle (revizní
zprávu), zajistí fotodokumentaci stávajícího
kotle a písemné souhlasy vlastníka domu. Do
3. vlny kotlíkových dotací lze zahrnout i výměnu kotle provedenou od srpna roku 2015.
Místo starého kotle na tuhá paliva lze nově
instalovat pouze kotel na biomasu s ručním
nebo automatickým přikládáním (80 %, max.
100.000 nebo 120.000 Kč), plynový kondenzační kotel (dotace 75 %, max. 95.000 Kč)
nebo tepelné čerpadlo (80 %, max. 120.000
Kč). K této dotaci každý žadatel obdrží příspě-

vek 7.500 Kč (navýšení pro prioritní území),
dalších 7.500 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje a 5.000 Kč přidá žadateli obec
Branka u Opavy. Pokud zmíněné dotace a příspěvky nepokryjí celou investici, obec žadatelům zbývající částku půjčí, a to za nulový úrok,
když splácet tuto půjčku budou moci až 10 let
a maximálně 2.000 Kč měsíčně. Důležité je, že
na celou výměnu kotle dostane obec od Moravskoslezského kraje finanční prostředky, čili
akce bude předfinancována a žadatel nemusí
mít na výměnu kotle naspořenu ani korunu.
Seminář pro občany Branky u Opavy
ke kotlíkovým dotacím proběhne v úterý
2. dubna od 17.30 h v přísálí kulturního
domu.
Obec Branka u Opavy si zapojením do třetí
vlny kotlíkových dotací také výrazně přilepší
- dotace poskytnuté Státním fondem životního
prostředí občanům na výměnu kotlů a kotlíkové
půjčky se vrátí do její pokladny. Bude z nich
moci spolufinancovat nějaký vlastní enviromentální projekt, například energetické úspory
v kulturním domě. Platí zde přímá úměra: čím
více občanů se do 3. výzvy kotlíkových dotací
přihlásí, tím více finančních prostředků obec
získá na realizaci vlastního projektu!
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Kamenolom brownfieldem
Bývalý kamenolom
v lokalitě Pod Hanuší
byl v únoru zařazen
do Národní databáze
brownfieldů.
Vedení obce má
s kamenolomem konkrétní úmysl. Chce
zde vybudovat jakési
volnočasové odpočinkové centrum,
místo kulturně-společenských venkovních setkání, dějiště

slavnostních aktivit
a zastávku pro cykloturisty, kteří budou
projíždět kolem po
cyklotrase
OpavaOtice - Branka
u Opavy - Hradec nad
Mor. Samozřejmě jen
za předpokladu, že se
podaří získat dotaci
z programu Podpora
regenerace brownfields pro nepodnikatelské využití.

Sleva dovozu palivového dříví

pro občany Branky u Opavy

Opavská lesní vyšla vstříc občanům Branky
u Opavy, když v měsíci únoru snížila na žádost starosty obce cenu dopravy palivového
dříví pro místní obyvatele na 280 Kč/1x dovoz
avií vč. DPH. Palivové dříví lze objednávat
v Dřevoskladu Opavské lesní Branka u Opavy
na tel. čísle 731 421 528.

Radar už upozorňuje řidiče
Po 10 letech od schválení instalace radaru na
Školní ulici došlo konečně na realizaci. Radar
měří a upozorňuje řidiče
na zvýšenou rychlost.

Oltář z kaple Nejsvětější Trojice byl odvezen
k restauraci do dílny Soukromého střediska
praktického vyučování RENOVA v Miloticích
nad Opavou. Na restauraci se podílí také
učeň Jiří Novák z naší obce.
Foto: Vladimír Novák

Branka u Opavy má zastoupení
v Prezidiu Euroregionu Silesia
Ve čtvrtek 7. února
2019 byl radní Mgr.
Vladimír Vícha zvolen na valné hromadě
Euroregionu Silesia
(české části) členem
Prezidia Euroregionu Silesia. Spolu
s ním v prezídiu zasedají primátor města

Opavy Ing.
Tomáš Navrátil,
starosta Nového
Jičína
Bc.
Stanislav Kopecký,
starosta Rohova Daniel Procházka a starosta Hlučína Mgr.
Pavel Paschek.

K parkování vozidel na místních komunikacích

V měsíci lednu se znovu
naplno projevil problém
nedisciplinovanosti některých občanů, kteří svá vozidla nechávají odstavená
na místní komunikaci,
přestože je mohou zaparkovat ve vlastních vjezdech.
Z důvodu nepovoleného
a dokonce dopravními značkami zakázaného parkování

osobních vozidel bylo úklidové technice často znemožněno řádně vyčistit veřejnou
komunikaci od sněhu. Průjezdnost místních komunikací
je zaparkovanými vozidly
výrazně snížena, což se může
neblaze projevit v případě potřebného zásahu protipožární
techniky nebo zdravotnické
služby, kdy jde doslova o

vteřiny. Nepovolené a provoz
omezující parkování se objevuje prakticky na všech páteřních místních komunikacích.
Vedení obce v této souvislosti vyzývá občany k parkování ve vlastních vjezdech.
Jakmile bude dokončena
pasportizace dopravního značení v obci, bude důsledně vyžadováno jeho respektování.
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Trňák sloužil generacím občanů Branky
Trněný mlýn, Branka - číslo popisné 1, nebo
jen „Trňák”. První zmínky o této stavbě se
datují již do roku 1650, kdy momentálně
zchátralý objekt měl svého úplně prvního
majitele a sloužil jako jeden z braneckých
mlýnů. V následujících stoletích se mlýn
dědil z generace na generaci, popřípadě byl
prodán jinému majiteli. Jedním z posledních vlastníků mlýnu se stal Antonín Werner. Ten jej předal svému zeti Josefu Schulzovi, který byl mimo jiné v letech 1870–1885
také starostou Branky. Trňák byl ještě
několikrát pronajat nebo předán do vlastnictví a až v roce 1908 jej v exekuci koupili
majitelé Braneckých železáren a přestavěli
na byty pro své zaměstnance.

Někteří obyvatelé Branky si pamatují, jakoby to bylo včera, kdy se z mlýnu staly obytné
byty. Pro některé se tento dům stal místem,
které nazývali domovem. Například Libuše
Bretschneiderová se z Branky č. 1 odstěhovala asi před osmnácti lety, ale stále na padesát let svého života v tomto domě vzpomíná:
„Chovali jsme různá zvířata, za domem měl
každý byt svou zahrádku a záhonky, na kterých
jsme pěstovali všechno možné.“ Zavzpomínala také na krásné sousedské vztahy, které
v bytovém domě vládly: „Všechno je o lidech
a o tom, jací jsou. V té době to bylo hodně jiné.
Každý pomáhal každému a nebylo cítit jakousi
zášť, což se o lidech v dnešní době moc říci
nedá.“
Na sousedy, včetně
paní Bretschneiderové
vzpomíná také Alena
Svrčková,
která
v této budově strávila
se svými rodiči celé
své dětství. „Bylo to
super,“ začíná vyprávění o svém rodném
domě. Ovšem při pohledu na jeho aktuální
stav je jí úzko. Trňák
od zmiňovaného roku
1908 fungoval jako

Trňák, „vřed” na tváři obce Branka u Opavy.
Bývalí nájemníci bytového domu vzpomínají
s láskou na léta, která v tomto domě prožili.
bytovka a nájemci se zde údajně moc neměnili:
„Moc ráda na všechno a všechny vzpomínám.
Byli jsme taková jedna velká rodina, takže
když jsme se odstěhovali, bylo mi to hrozně
líto. Dokonce jsem pak při zpáteční cestě ze
školy chodila sousedy z Trňáku navštěvovat.“
Obě bývalé obyvatelky domu se shodly, že
stav Trňáku je katastrofální. „Maminka tam
dělala správce a vždycky, když něco nefungovalo, tak to řešila. Co si pamatuji, tak už za nás
byla například okna v hrozném stavu. Proto se
ani nedivím, jak to vypadá dnes,“ vzpomíná
paní Alena. Objekt bez potřebné údržby jen
chátral. Demolice stavby je ale podle většiny
obyvatel na místě jen v případě, že Trňák bude
znovu postaven a bude fungovat jako dříve. To
znamená, že v něm budou vytvořeny opět bytové jednotky.
Co se bude se stavbou, která k Brance neodmyslitelně patří, dít dál, je otázka, kterou si
pokládá nejeden občan. Momentálně vzniká
architektonická studie rekonstrukce Trňáku,
která by měla být veřejnosti představena na
konci měsíce března.
Text a foto: Dominika Ratajová

BŘEZEN 2019

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BRANKA U OPAVY

5

Brigádníci uklidili Trňák po nájemnících
Celkem 22 občanů Branky
u Opavy, dva z Hradce
nad Moravicí a jeden z Oldřišova přišlo v sobotu 19.
ledna uklidit nepořádek po
bývalých nájemnících bytového domu Trňák.
Bytový dům ukrýval „stoletý” binec, kterým brigádnici naplnili jeden kontejner
na velkoobjemový odpad.
Další - plasty, sklo, železo byl separován a patřičně zlikvidován, dřevo spáleno. Za
dvě hodiny bylo uklizeno. Na
závěr brigády připravily zaměstnankyně obecního úřadu
pro všechny účastníky chutnou svačinu.

Účastníci akce „Z”, jak byla brigáda v Trňáku v nadsázce
nazvána vedením obce, se symbolicky vyfotili se srpem
a kladivem.
Foto: Jarmila Mainušová

KRÁTCE
Český červený kříž ocenil Zlatým křížem 3. třídy občana
Branky u Opavy pana Libora Lorenze za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Darovat krev znamená darovat život, proto
se jako obec připojujeme k poděkování panu Lorenzovi za
tento hluboce lidský postoj.
Dne 24. dubna 2019 proběhne od 15 do 17 hodin sběr nebezpečného odpadu do kontejneru před obecním úřadem. Ve
dnech 26. 4.–28. 4. 2019 bude taktéž před obecním úřadem přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.
Obec Branka u Opavy připravuje akci s názvem Den osamostatnění Branky u Opavy. Proběhne v sobotu 8. června
2019. Zahájíme turnajem v malé kopané (9 h), v 15 h proběhne
oficiální začátek akce. Odpoledne bude provázet živá hudba,
od 19.30 h diskotéka DJ Pavla (do 24 h).
Na základě dotazu občana obce na veřejném zasedání zastupitelstva byla zlikvidována letitá černá skládka na švestkové
aleji. Obec zde následně umístila značku ZÁKAZ SKLÁDKY
POD POKUTOU a vyzývá občany, aby nezatěžovali životní
prostředí odpadem, který do přírody nepatří.
Tradiční Pohádkový les, neboli POHÁDKÁČ organizují
branečtí dobrovolní hasiči v sobotu 18. 5. od 14 do 16.30 h.
Obecní úřad připomíná občanům, že do 31. března je
splatných 50 % poplatku za odpad pro rok 2019. Úhrada
je možná na obecním úřadu nabo na účet České spořitelny
č. 1846405399/0800, variabilní symbol = číslo popisné.

Starosta je k dispozici
24 hodin denně
Není nutné, abyste v případě,
že potřebujete cokoli vědět/řešit, dodržovali úřední hodiny
obecního úřadu. Pokud jsem
přítomen a nemám jednání,
jsou dveře otevřeny všem občanům. Můžete přijít kterýkoli den, vždy si na Vás rád
udělám čas.
Starosta obce, ať už uvolněný nebo neuvolněný, vykonává veřejnou funkci,
a to 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu. Výkon této veřejné
funkce přitom není prací
v pracovním poměru – starosta není zaměstnancem
obce – a zákoník práce zde
tedy použít nelze. Ani zákon
o obcích nestanovuje starostovi „pracovní dobu" nebo
kdy má být k dispozici občanům obce.
Váš starosta
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Pohádkové odpoledne a maškarní rej ve školce

Další témata, která jsme zařadili do výchovně vzdělávací
činnosti, byla „Zvířátka”
a „Lidské tělo”. Vzhledem
k tomu, že máme opravdu
hodně zajímavých pomůcek,
obrázků a knih k daným tématům, tyto činnosti děti zaujaly
a hodně se toho naučily.

se
přesvědčili
o tom, že
opravdu
ve škole
n e z a hálely.
Předvedly
nám své
čtenářské
u m ě n í
a krásné
známky na vysvědčení jim
byly odměnou za pilnou pololetní práci.
V úterý 12. února jsme si
uspořádali v MŠ „Maškarní
rej“. Moc jsme se na něj tě-

Ve čtvrtek 17. ledna jsme
si uspořádali „Pohádkové
dopoledne”. Starší děti
si pro své malé kamarády
připravily dramatizaci pohádek „O Budulínkovi”,
„O rukavičce” a „O perníkové chaloupce”. Naší malí
herci byli opravdu úžasní
a sklidili velký potlesk.
Již tradičně zveme do MŠ
prvňáčky s prvním vysvědčením a ani letos tomu nebylo
jinak. 31. ledna nás navštívily
děti z 1. a 2. třídy a my jsme

šili. Maminky dětem vyrobily
krásné masky a připravily
bohaté občerstvení, za což
jim patří velké poděkování.
Připravili jsme si promenádu
masek, tancování a závodění.
Po vyčerpávající činnosti
muselo následovat řádné občerstvení. Tak jsme vydrželi
řádit až do oběda. Potom nás
ale přepadla únava a všichni
se už těšili na svůj pelíšek, ve
kterém si po dobrém obědě
odpočinuli.

V průběhu ledna jsme si povídali o zimním sportování
a dle sněhových možností
jsme využili rekreační činnosti na naší školní zahradě.
Podmínky ke stavění sněhuláků nebyly zrovna ideální,
ale sněhový hrad se nám
opravdu povedl.

V úterý 19. února jsme se
sešli s rodiči předškolních
dětí, abychom si ukázali, co
již dovedeme a jak se připravujeme na zápis do první třídy.
V úvodu předal pan ředitel Jan
Špička informace k zápisu
a potom již následovala ukázka
výchovně vzdělávací práce
pod vedením paní učitelky
Jitky Týnové. Děti přítomné
rodiče přesvědčily především
o tom, jak zvládají základní
pravidla práce v kolektivu
a také v jednotlivých centrech,
kde se každé dítě projevilo individuálně. Rodiče měli možnost vidět každodenní práci
svých ratolestí. Myslím, že
mnozí byli překvapeni, co jejich děti dovedou a jak dokáží
soustředěně pracovat.
Ve středu 27. února nás navštívilo Divadélko Smíšek
s pohádkou „O líném Honzovi“.
V průběhu ledna a února proběhly také zájmové aktivity,
při kterých se děti seznámily
s novými anglickými slovíčky, vytvořily výtvarné
práce se zimní tématikou
a sportovaly s využitím náčiní, které máme k dispozici.
Jitka Týnová,
vedoucí učitelka MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRANKA U OPAVY

První pololetí šk. roku 2018/2019 je za námi

Měsíc leden začal ve škole
netradičně, a to přednáškou
o robotice.
Pan Tomáš Nevřela nám
nečekaně učinil nabídku,
která se nedala odmítnout,
a tak se dětem naskytla možnost vyslechnout si přednášku
o práci studentů střední školy
v oblasti robotiky s názornou
ukázkou. Děti se zájmem poslouchaly výklad a sledovaly
ukázky jednotlivých robotů.
Mateo Gracin se dokonce
utkal s robotem v souboji ve
skládání Rubikovy kostky.
Úspěšnější byl tentokrát sice
naprogramovaný stroj, ale
i tak Mateo sklidil potlesk
všech dětí, protože byl jediný,
kdo kostku dokázal složit.
V průběhu měsíce se pak
děti usilovně připravovaly,
aby ještě stihly vylepšit své
známky. Poslední lednový
den se tak většina dětí mohla
radovat ze svého pololetního
vysvědčení. Pro prvňáčky to
bylo vůbec poprvé, a tak se šli
se staršími spolužáky a paní
učitelkou pochlubit svým výsledkem do mateřské školy,

kde pro ně byl připraven
pěkný program. Děti tak strávily příjemné dopoledne.
V únoru se uskutečnil již
počtvrté lyžařský výcvik,
kterého se účastnili žáci 2. až
5. ročníku. Pravidelně vyrážíme s dětmi do Rekreačního
střediska Trnava, které leží
na úpatí Hostýnských vrchů.
V krásném a příjemném
prostředí děti strávily pět
nezapomenutelných dní plných lyžování, her, zábavy
a wellnes. V průběhu týdne se
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o děti starali Mgr. Jan Špička,
Mgr. Pavla Chovancová, Helena Cihlářová a personál
rekreačního střediska. Na
závěr děti absolvovaly lyžařský závod. Všechny byly odměněny diplomy, medailemi
a sladkostmi, které nám zajistili sponzoři. Veselé tváře
a spokojenost dětí byly důkazem toho, že se jedná o velmi
oblíbenou akci. Na lyžařský
výcvik dětem přispěla Obec
Branka u Opavy a na dopravu Spolek pro děti ZŠ
a MŠ Branka u Opavy, z.s.
Závěrem bych rád pozval
všechny rodiče a děti z mateřské školy na již tradiční
Pohádkové odpoledne, které
ve škole organizujeme před
zápisem dětí do první třídy.
Ve středu 20. března 2019
bude pro děti ve škole od
15.30 hodin připraven bohatý
a zajímavý program a pro
všechny drobné občerstvení.
Text a foto: Jan Špička

Zápis do první třídy
proběhne v ZŠ ve čtvrtek 4. dubna 2019 od
14 do 17 hodin.

Inspekce ve škole

Kontrolu právních předpisů
a veřejnoprávní kontrolu provedla Česká školní inspekce
v příspěvkové organizaci ZŠ
a MŠ Branka u Opavy ve
dnech 23.–25. února 2019.
V obou sledovaných oblastech inspektorky nezjistily
porušení právních předpisů
a konstatovaly, že příspěvková organizace je vedena na
dobré úrovni.

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE
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Zajímavé soutěže a beseda ve školní družině
Ve školní družině proběhla od začátku
tohoto roku řada naučných, zábavných
i sportovních akcí.
Naučné odpoledne Zima v naší přírodě bylo
zaměřené na ochranu a péči o zvířata a ptáky
v zimním období. V Cestě kolem světa žáci
zábavnou formou získali informace o jednotlivých světadílech a zemích a zahráli si tematické hry.
Uskutečnila se také velmi zajímavá beseda
s cyklistou Petrem Hamplem, který vyprávěl starším žákům
o cyklistice. Nadějný sportovec
reprezentuje naši
republiku v týmu
TJ Favorit Brno.
Oblíbené jsou
družinové karnevaly, na letošní
Kloboukový karneval s veselým
programem, soutěžemi a malou tombolou se děti velmi
těšily (viz foto).

V Družinové SuperStar jsme hledali nové
pěvecké talenty. Výkony malých zpěváků
hodnotila čtyřčlenná porota, která neměla jednoduchou volbu.
Proběhly sportovní hry a soutěže. Ve Víčkované byly k hrám a soutěžím využity vršky od
plastových lahví. Soutěž Obručová královna
vyzkoušela obratnost starších dívek a soutěž
v podbíhání lana ověřila hbitost a rychlost malých sportovců.
Text a foto: Helena Cihlářová

Občané Branky se aktivizují - vznikají nové spolky
Klub včelařů

V neděli 17. února se poprvé sešli branečtí včelaři,
jejichž klub organizuje radní
obce Martina Kazbundová.
Cílem je zlepšit vzájemnou
komunikaci a sdílet cenné
zkušenosti. S rozjezdem klubu
pomohla obec dotací ve výši
4.000 Kč. V příštím roce klub
chystá včelařskou slavnost.

SK BULDOCI BRANKA U OPAVY
Ve středu 20. března
v 17.30 h proběhne v přísálí kulturního domu ustavující schůze Sportovního
klubu Buldoci Branka

u Opavy, z.s. Sportovní klub
vznikne transformací již nefungujícího HBC Buldoci
Branka u Opavy. Srdečně jsou
zváni všichni sportovně založení občané Branky u Opavy,
kteří se mohou na schůzi stát
členy sportovního klubu. SK
Buldoci významně přispěje
k oživení spolkové činnosti
v obci.
Organizátoři schůzky předpokládají ustavení několika
sportovních oddílů, které
by do budoucna reprezentovaly Branku ve svazových
soutěžích. Z existujících zájmových sportovních aktivit

by Sportovní klub Buldoci
Branka u Opavy mohl zastřešit hokejisty, tenisty, nohejbalisty nebo také běžce. Klub
bude sídlit ve dřevostavbě na
hřišti č. pop. 301, již obec
plánuje zrekonstruovat.
Členy sportovního klubu
se mohou stát jak dospělí,
tak děti. Členové budou moci
po zaplacení členského příspěvku zdarma při oddílových aktivitách (tréninky, zápasy) využívat multifunkční
sportovní hřiště.
Na schůzi budou schváleny
stanovy sportovního klubu
a zvolen výkonný výbor.

STANOVISKA, NÁZORY A PŘIPOMÍNKY
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Obec odprodá nevyužitá zařízení: frézu, kartáč a štěpkovač

Obec Branka u Opavy zveřejňuje podle § 39 odst.
1) Zákona č. 128/2000 Sb.
(o obcích), ve znění pozdějších
předpisů, záměr prodeje:
1. ROTAČNÍHO KARTÁČE
ZK 120, rok výroby 2011.
Minimální prodejní cena ro-

tačního kartáče je 16 000 Kč.
2. SNĚHOVÉ FRÉZY CANADIANA 8,5-27. Minimální prodejní cena frézy je
celkem 12 000 Kč.
3. KOMBINOVANÉHO DRTIČE LASKI KDO 85/14
/CH 440 T/ rok výroby 2013.
Doporučený průměr větví

Knižní novinky v obecní knihovně
Cass,K.: Šťastně až navěky; Seifertová, L.: Tajemná
Ostrava; Pospíšilová, Z.: Hedvika a Andělín; Peroutková, I.: Anička u moře; Milbourne, A.: Šípková Růženka; Collins, T.: Deník vlogerky; Viewegh, M.: Muž
a žena; Mlynářová, M.: Samorostka; Elgar, E.: Teď mlč; Keleová-Vasilková, T.: Jsi jako slunce; Hartl, P.: Okamžiky štěstí;
Mornštajnová, A.: Hana; Třeštíková, R.: Veselí; Valko, T.:
Arabská krev; Valko, T.: Arabská dcera; Pötzsch, O.: Katova
dcera; Jacobs, A.: Pánský dům.
Připomínáme občanům, že půjčování knih z knihovny je
zdarma a v knihovně je návštěvníkům k dispozici také počítač s přístupem k internetu.

max. 1,5 cm. Minimální prodejní cena štěpkovače Laski
je 25 000 Kč.
V případě zájmu o prohlídku
nabízených zařízení kontaktujte obecní úřad.
Nabídky zasílejte v zalepené
obálce označené názvem zařízení na adresu Obecního
úřadu v Brance u Opavy do
31. 3. 2019.
Podrobnější informace jsou
zveřejněny na webových
stránkách obce.

Jak vnímáte dopravní provoz na Cihelní ulici? ANKETA
Miroslav Srkala
„Obec nám vybudovala plot, který by
měl zabraňovat nadměrnému prášení,
což je hezké, ale na
druhou stranu zabraňuje i výhledu. Za
pár let si ale zvyknete. Nemám problém, pokud nám
budou ulici čistit od
prachu, jak slibují.”

Lenka Petrásková
„Doprava na naší
ulici je příšerná,
prach a hluk i ve večerních hodinách.
Máme malé dítě,
které nemůže večer
pomalu ani spát. Jenom si otevřít okno,
je na vlastní nebezpečí. Ve městě jsme
takový problém vůbec neměli.”

Jiří Vilášek
„Jezdím sem navštěvovat své prarodiče a obdivuji je, že
zvládají na tak rušné
ulici žít. Já osobně
jsem z města a ani
s tak velkým hlukem jsem se tam
zatím nesetkal, což
je docela zarážející.
Mělo by to být spíše
naopak.”

Marie Holíková
„Provoz je tady
fakt strašný. Prach
a hluk jde nejen od
cesty, ale i z Opavské lesní. Situace
se trochu zlepšila,
když se opravila
cesta, ale ani tak nemohu říci, že bych
byla s tímhle řešením spokojená."
Dominika Ratajová
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Kaštanová alej zbourána, obec vysadí nové stromy
V pondělí 28. ledna zahájil HZS Opava
bourání tzv. kaštanové aleje na začátku
obce. Jak už bylo uvedeno, jírovce se nacházely v havarijním stavu a hrozilo zde nebezpečí pádu větve a úrazu. Kácení proběhlo
úspěšně, byť první den zásahu poněkud ztížily klimatické podmínky.
Odborný dendrologický posudek nechalo
zpracovat předchozí vedení obce v říjnu minulého roku, realizace však již čekala na vedení
nové, které muselo získat povolení dotčených
orgánů. Velmi nám pomohl Hasičský záchranný sbor v Opavě v čele s ředitelem územního odboru Kamilem Pastuzskem, jehož muži
přestárlou kaštanovou alej zbourali v rámci
povinného výcviku. Obec tak ušetřila nemalé
finanční prostředky. Vedení obce nyní nechá
vybudovat z několika pořezaných kmenů tzv.
broukoviště, aby živočichové s příchodem jara
nepřišli o svůj přirozený životní prostor.
Jak vyplývá ze stanoviska odboru životního
prostředí Magistrátu města Opavy, obec je povinována do tří let provést náhradní výsadbu
a vysadit dvacet nových jírovců. Pro novou
výsadbu je však nutné nejprve připravit kvalitní půdní a prostorové podmínky. Je na zvážení, zda nevysadit jiný druh jírovce, například
kaštan jedlý, který je odolnější proti houbovitým chorobám. Kromě této chystá obec i další
výsadbu nových stromořadí a alejí.

Bourání proběhlo skutečně za pět minut
dvanáct. Špatný stav jírovců byl způsoben zanedbaným řezem v minulosti. Dle vyjádření
hasičů, kteří stromy káceli, byly kmeny prohnilé, při pádu nedržely vytyčený směr. Muselo se postupovat obezřetně a pomalu.
Pokácené dřevo bylo nabídnuto zájemcům,
kteří si je o dvou následujících sobotách přímo
na místě naporcovali a odkoupili.

Sbírka použitého ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov bude
v pondělí 29. 4. od 16 do 18 hodin sbírat použité ošacení. Sbírka se uskuteční ve vestibulu
kulturního domu. Občané mohou přinést letní
a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, látky, obuv, hračky, deky a přikrývky.

Rozvojový plán obce Branka u Opavy 2019+

Doposud se jen velmi málo
v Braneckém zpravodaji
napsalo o strategickém rozvojovém plánu obce, jehož
aktualizaci schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 21. února 2019 pod názvem Rozvojový plán obce
Branka u Opavy 2019+.
Rozvojový
plán
obce
Branka u Opavy 2019+ je
klíčovým dokumentem pro
formování
podnikatelské
strategie obce. Stanovuje cíle

a priority, definuje příležitosti
k rozvoji obce a ku prospěchu
všech jejích obyvatel. Strategický plán slouží nejen zastupitelům obce, ale také všem
občanům, kteří chtějí znát záměry samosprávy. Strategický
plán je rovněž nutnou podmínkou pro zpracovávání žádostí o čerpání dotací z fondů
Evropské unie a z národních
fondů. Dodržování priorit
a realizace strategického
plánu rozvoje obce umožní

lépe využívat finanční prostředky obce k jejímu rozvoji
a povede ke zvyšování kvality
života obyvatel obce.
Rozvojový plán obce je
tedy základním dokumentem
a vizí samosprávy pro řízení
rozvoje obce v budoucnosti.
Je dostupný na webových
stránkách www.branka.eu
v sekci Směrnice a jiné dokumenty. Záměry vedení obce
jsou definovány v několika
strategických oblastech.
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Masopustní průvod a Den žen v obrazech
Tradiční masopustní rej maškar, tzv. vodění medvěda,
proběhl v sobotu 9. března
v režii dobrovolných hasičů.
Průvodu masek tentokrát nevyhrávala reprodukovaná, ale
živá hudba ve složení Petr Hrbáč, Milan Vícha, Lumír Grim
a Jiří Mikolajek. Za medvědy
se převlékli Patrik Demel
a Honza Kuča.

Mažoretky Ještěrky sbíraly
úspěchy na 7. ročníku soutěže Hradecká hůlka, která
proběhla 16. února 2019
v Hradci nad Moravicí.
1. místo kadetky pom (foto
vpravo)
1. místo: Erika Hendrychová
sólo baton

1. místo: Karolína Cucová
a Erika Hendrychová duo baton (foto vlevo)
2. místo: velká formace little
pom
4. místo: sedmice little baton
4. místo: Karolína Cucová
sólo baton
Blahopřejeme!

Ve stejný den, v sobotu
9. března, oslavily ženy a dívky
z Branky u Opavy a okolí tradiční MDŽ. Pořadatelka Šárka
Sendlerová tentokrát pozvala
revival Michala Davida.
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Úspěšný dětský maškarní karneval s agenturou TOMINO
Tradiční maškarní karneval pro děti proběhl v sobotu 23. února v sále Kulturního
domu v Brance u Opavy.
Pořadatelé ze Spolku pro děti ZŠ a MŠ
Branka u Opavy pozvali agenturu TOMINO
s večerníčkovým programem a s pomocí sponzorů připravili do tomboly na 250 cen. Nakonec dorazil prakticky stejný počet účastníků dětí i dospělých, takže sál byl opět bezezbytku
zaplněn. Všichni si užili zajímavý a hravý
program, děti se vyřádily, někteří rodičové
s nimi, vládla zde pohoda a úsměvy, které již
tradičně k této únorové akci patří. Hospoda
u Mostu zajistila občerstvení, sličné hasičky
požární hlídku, paní Marcela Mainušová a paní
Rozsívalová provoz šatny a ochotní tatínkové

pomohli s tombolou. Všem patří poděkování.
Zejména děkujeme letošním partnerům
Spolku pro děti: Firmě JUGLANS - Pavel
Vlček, Zámečnictví Pavel Vichta z Chvalíkovic a společnosti Opavská lesní. Děkujeme
také dalším sponzorům: Andrla CZ s.r.o.,
Ing. Jiří Hendrych, Pila Karel Vlček, Autodoprava Bohumil Wolf, Zemní práce Jiří
Šnek, Bohemiaflex CS - Ing. Božena Plachká, Cukrárna Kamahaj, Jan Kuzník (OSVČ
Chvalíkovice), Albreko, 1. Hradecká zemědělská, Optys a dalším drobným sponzorům,
stejně tak rodičům, kteří věnovali finanční
a materiální dary a všem návštěvníkům akce,
kteří přispěli k finančnímu výtěžku na dobrovolném vstupném. -mrjFoto: Archiv

Senioři navštívili muzikál „Muž z kraje
La Mancha” ve Slezském divadle Opava
Rada obce na svém 5. zasedání schválila pro seniory
z Branky u Opavy úhradu vstupného na divadelní představení
„Muž z kraje La Mancha” společný projekt činoherního

a operního souboru Slezského
divadla v Opavě. Na třicet zájemců o toto povedené muzikálové vystoupení se tak v sobotu 23. února mohlo potěšit
z hezkého kulturního zážitku.

Obec mapuje zájem dětí do 15 let
o tréninky parkuru v sále KD.
Rodiče zájemců,
dejte nám vědět na e-mail
obec@branka.eu
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