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Vážení a milí spoluobčané,
parkování na místních
komunikacích je přetrvávajícím problémem.
Situace je pořád stejná,
ačkoli vedení obce na
zákaz parkování vozidel na místních komunikacích upozorňuje již
několik let. Ať už se jedná o Havlíčkovu, Selskou nebo ulici Pod lesem,
v případě zásahu záchranného vozidla je průjezd těchto ulic nesnadný.
Proto nebuďme lhostejní a parkujme
vozidla ve vjezdech svých pozemků.
V případě ulic Pod lesem a Cihelní
chystáme výměnu dopravního značení, jehož dodržování pak budeme
po řidičích vyžadovat.
K ožehavým otázkám patří také
údržba zeleně, zejména dřevin. Na
více místech v obci je přerostlá,
vysadilo se, ale dál už se nestaralo.
Ořez stromů a keřů je nutný, někde
bude nutné i kácení. K údržbě zeleně
čtěte více v obsahu dnešního zpravodaje. Týká se i stromů vysázených na
pozemcích soukromých majitelů.
Na konci března započne realizace
investiční akce „Bezpečnost Školní”,
která se bude odehrávat v samém
centru obce a na křižovatce Školní
a Zadní ulice. Budování nových
chodníků, přechodů a bezpečnostních
prahů by nemělo vést k nějakému
zásadnějšímu omezení dopravy či
pohybu chodců. Dokončení akce
a předání do užívání je předběžně
plánováno na začátek června.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Organizační změna:
zrušení obecní údržby
Každý zaměstnavatel
podrobuje svou organizační strukturu
důkladným analýzám
a hodnotí, jestli i nadále
vyhovuje z hlediska stanovených plánů a možností dosažení cílů.
Také Rada obce Branka
u Opavy se v roce 2019
zabývala organizační
strukturou obce ve vazbě
na dosahovanou úroveň
kvality údržby veřejných prostranství a budov a došla k závěru, že
je žádoucí organizační
změna. V měsíci lednu
schválila zrušení obecní
údržby k 31. 3. 2020
a její nahrazení formou
outsourcingu. Současně
bylo vypsáno poptávkové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Údržba zelených
ploch, údržba budov
a veřejných prostranství
a další údržbářské práce
na katastru obce Branka
u Opavy“ v rozsahu cca
2000 hod. ročně a min.
pět sečí zeleně v období
1. 4. 2020 – 31. 3. 2021
na ploše cca 30 tisíc m2.

Bylo osloveno šest firem
z nejbližšího okolí, u kterých byl předpoklad, že se
vyrovnají se stanovenými
třinácti podmínkami – mj.
mají certifikace k údržbě
a ořezu zeleně, k odstraňování cizopasníků, jsou
pojištěny z odpovědnosti
za škodu způsobenou na
majetku atd. Poptávkové
řízení bude vyhodnoceno
18. března.
Efektivněji využívat
prostředky z obecního
rozpočtu

Rada obce zvažovala
založení společnosti
s ručením omezeným,
vstup do TS Hradec nad
Moravicí a další varianty. Důvodem těchto
úvah byla snaha efektivněji využívat prostředky
z obecního rozpočtu, při
stejných nebo nižších
nákladech zvýšit produktivitu práce, odbourat
neproduktivní časy a zejména dosáhnout kvalitativního zlepšení, například při údržbě veřejné
zeleně. Jedním z impulsů
pro hledání jiné formy
Pokračování na straně 2
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Organizační změna: zrušení...

Dokončení ze str. 1
zajišťování obecní
údržby byla skutečnost, že držet
si „obecní údržbu“
vyžaduje také nutnost zajistit údržbě
technické
zázemí,
a to nákupem disponibilní techniky,
která se opotřebovává, kazí a vyžaduje
pravidelný servis
a časem výměnu
za novou. V neposlední řadě pracovníci údržby potřebují

k výkonu své práce
také odpovídající
sociální zázemí. Takové podmínky obec
jako zaměstnavatel
neumí zajistit, aniž
by investovala do
rekonstrukce a modernizace toho stávajícího, v podstatě
nedostatečného.
Organizační změna
by měla přinést efektivnější a produktivnější údržbu obecního
majetku a v důsledku
toho upravenější

vzhled obce a tedy
i větší spokojenost
občanů. V pozici
zákazníka má obec
možnost v případě
nespokojenosti nebo
nedodržování stanovených podmínek
externího dodavatele služeb vyměnit,
dále nemusí řešit dovolené a nemocenské
zaměstnanců, jejich
řádné proškolení
a zdravotní testy,
ochranné pracovní
pomůcky a další
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(dokončení ze strany 1)
nezbytné
povinnosti spojené se zaměstnáváním kmenových pracovníků.
Za výše uvedených okolností se
externí služba jeví
jako nejen ekonomicky výhodnější.
Nekvalifikované
práce v rámci úklidu
veřejných prostranství a budov bude
obec řešit ve spolupráci s úřadem práce
v rámci tzv. veřejně
prospěšných prací.

Nová adresa multifunkčního domu: Školní 300
V měsíci lednu jsme rozdělili objekt multifunkčního (kulturního) domu na dva samostatné objekty. Jeden představuje obecní úřad,
který zůstává na adrese Bezručovo nábřeží
54. K němu přiléhá celé nádvoří včetně dílny
a garáží. Druhý objekt představuje multifunkční
dům, tzn. kulturní dům s hospodou, knihovnou
a bytovou jednotkou (dnes šatnou pro zaměstnance, garsonkou a skladem-archivem OÚ),
kterému byla přidělena nová adresa: Školní 300.

Rozdělení na dva samostatné objekty umožní
požádat o dotaci zvlášť pro multifunkční dům
a zvlášť pro obecní úřad. Zatímco na energetické úspory multifunkčního domu jsme už
dotační žádost podali a čekáme na výsledek
řízení, pro obecní úřad teprve musíme připravit
projekt rozšíření a modernizace, včetně vybudování technického dvora a parkoviště na Požární ulici. Vypsali jsme již poptávkové řízení
a oslovili architekty z blízkého okolí.

Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 22, 23 a 24
RADA OBCE Č. 22 ze dne
7. 1. 2020
schválila:
• Mysliveckému spolku Kalvárie slevu 100 % z nájmu
sálu a přísálí v rámci Mysliveckého plesu pořádaného
dne 25. 1. 2020
• cenovou nabídku firmy
Kamenosochařství Kamil
Ludwig na rekonstrukci
pomníku I. světové války
a přemístění a rekonstrukci
pomníku II. světové války ve
výši 114 236,10 Kč

RADA OBCE Č. 23 ze dne
28. 1. 2020
schválila:
• objednání komplexní přípravy PD, energ. posouzení
a související inž. činnosti na
realizaci projektu energeticky úsporných opatření pro
obecní budovy u společnosti
Young4Energy v rámci přípravy projektu „Snížení energetické náročnosti veřejných
budov v obci Branka u Opavy
propojením 2 objektů a využitím OZE a KVET”

RADA OBCE Č. 24 ze dne
12. 2. 2020
schválila:
• žádost RJ o pokácení
stromu na obecním pozemku
parc. č. 485/1, který svým
stavem ohrožuje soukromý
majetek na sousední parcele
č. 485/3
• záměr organizace obecního
příměstského tábora ve dnech
13. – 17. 7. 2020 pro cca 25
dětí. Zodpovědné osoby Mgr.
Martina Kazbundová a Mgr.
Michal Zajíček
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K černým skládkám, třídění a svozu
komunálního odpadu na katastru obce

Možná to má souvislost se zdražením
uložení stavební suti ve sběrném dvoru
v Hradci nad Moravicí (za přívěsný vozík
už ne 100, ale 300 Kč), možná ne. Faktem
ovšem zůstává, že na katastru obce se opět
množí černé skládky.

Několik občanů se v průběhu uplynulých
dvou měsíců obrátilo na obecní úřad s informací, že na svých nebo jiných pozemcích
soukromých vlastníků objevili uložený odpad
– většinou stavební suť, asfalt, pneumatiky
a jiný nepořádek. Co s tím?

Problematika černých skládek

Problematiku černých skládek upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Podle § 69,
odst. 1b) se fyzická osoba dopustí přestupku,
pokud odloží elektrozařízení mimo místa
k tomu určená nebo mimo místa jejich zpětného odběru (pokuta až 20 tisíc Kč). Podle
odst. 2 fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa - zde
obecní úřad může uložit pokutu až 50 tisíc Kč. Podle odst. 3 pak občanovi hrozí pokuta až 1 mil. Kč, když soustřeďuje odpad
nebo s ním jinak nakládá na místech nebo
v objektech, které nejsou podle tohoto zákona
určeny k nakládání s odpady nebo tato místa či
objekty za účelem soustřeďování nebo jiného
nakládání s odpady pronajímá jiné osobě.

Tento odpad navezl během zimy někdo
z občanů do kamenolomu a založil zde černou
skládku. Jestli víte, na kterém domě sokl byl,
informujte prosím obecní úřad.
Když černou skládku objevíte, nahlaste ji na
obecním úřadě. Uveďte místo a případného
původce černé skládky. Obecní úřad by měl
zahájit přestupkové řízení, jehož výsledkem
by mělo být pokutování zakladatele skládky
a její odstranění. Potíž je zpravidla v tom, že
původce černé skládky se málokdy podaří
identifikovat, přičemž pozemky nelze ani ohlídat, zejména když jde o neoplocené lesní nebo
zemědělské plochy. Podle občanského zákoníku pak nese náklady na odstranění skládky
vlastník pozemku.
Podnikatelé, máte smlouvu s obcí?
Obecní úřad upozorňuje všechny právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby na § 66,
odst. 1, podle kterého se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští přestupku
tím, že využívá systému zavedeného obcí
pro nakládání s komunálním odpadem bez
písemné smlouvy s touto obcí nebo která
nemá zajištěno využití nebo odstraňování odpadů v souladu s tímto zákonem. Za tento přestupek může obecní úřad udělit pokutu až 300
tisíc Kč. Další povinnosti právnických osob
nebo podnikajících fyzických osob vyplývají
z odstavců 2 až 7 uvedeného § 66.
Na základě výše uvedeného přistoupí obecní
úřad v měsíci dubnu ke kontrole smluv

4

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BRANKA U OPAVY

s právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami. V případě, že obecní úřad zjistí
přestupek dle § 66 odst. 1, vyzve dotyčnou
právnickou nebo fyzickou osobu k nápravě –
k uzavření písemné smlouvy.

Novela zákona o odpadech
Změna odpadové legislativy se připravuje již
řadu let. Novelizovaný zákon o odpadech by
měl začít platit od roku 2021. Již v roce 2025
musí Česká republika recyklovat veškerý svůj
komunální odpad z 55 %. Dnes se jí to daří
pouze z 39 % vyprodukovaného komunálního
odpadu. V roce 2030 musí být v ČR recyklováno 60 % komunálního odpadu, za dalších
5 let ještě o dalších 5 % více. Od roku 2030
bude navíc platit zákaz skládkování využitelných odpadů. Ze současných 500 Kč za
tunu uskladněného komunálního odpadu
skládkovné naroste až na 1850 Kč za tunu
v roce 2030.
Zákon zavádí motivační slevy pro obce,
které budou plnit průběžné požadavky na míru
třídění. Když bude obec dostatečně třídit, pak
za skládkování zbylých odpadů nebude platit zvýšený poplatek za ukládání odpadů na
skládky. To samé platí pro občany. Třídicí
sleva totiž umožní obcím skládkovat odpad
zbylý po třídění za nižší cenu, do roku 2025 za
současných 500 korun, později až 800 korun
v roce 2030. Podmínkou pro uplatnění takové
slevy bude ale dosažení vysoké míry třídění
vyprodukovaného komunálního odpadu.
V roce 2020 je využití slevy podmíněno vytříděním minimálně 45 % skla, plastu, papíru,
kovů a biologicky rozložitelného komunálního odpadu z celkové produkce komunálních odpadů na území obce. Obce mají
možnost motivovat občany k třídění například
systémem „Zaplať, kolik vyhodíš“ (PAYT –
Pay as you thow). Tzn. nastavit poplatek za
komunální odpad podle toho, kolik ho občan
skutečně vyprodukuje. Zákon tomu dává jasná
pravidla a chce tím obce motivovat k zavádění
systému, který už dnes funguje zhruba v 15 %
měst a obcí.
Ze statistiky vypracované Technickými službami Opava vyplývá, že v roce 2019 jsme
v naší obci vytřídili celkem 26,6 % recyklovatelných odpadů z celkové produkce 356 tun
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odpadu. Technické služby vyvezly z naší obce
261,4 tun směsného komunálního odpadu,
a to je optikou průměrné hodnoty v ČR příliš
mnoho. Musíme třídit lépe. Abychom vytvořili podmínky pro vyžadované navýšení třídění
odpadů, podali jsme dotační žádost a připravujeme rekonstrukci a rozšíření sběrných míst
v obci s cílem navýšit počet kontejnerů na
sklo, plast, papír a kovy. Občané nemohou být
při třídění omezováni například přeplněnými
kontejnery, jejich malým počtem nebo nesnadnou dostupností sběrných míst.
Povinné třídění textilu
Už od letošního roku funguje celoroční sběr
biologicky rozložitelných odpadů, od počátku
příštího roku (v Brance už od loňského) bude
možné odevzdávat kuchyňské oleje. Nový odpadový zákon zavádí od roku 2025 povinnost
odděleného sběru textilu. To jsou významné
změny, které usnadní občanům třídění jednotlivých složek svých odpadů.

Vedení obce chce zvýšit počet kontejnerů na
sběrných místech, aby se zlepšily podmínky
pro třídění odpadu.
Občané Branky u Opavy a samotná obec se
musí připravit na lepší třídění odpadů a také
na nárůst poplatků za sběr a svoz komunálního
odpadu. Každý musí začít u sebe. Od měsíce
dubna budou zaměstnanci Technických služeb
Opava kontrolovat obsah popelnic - odpad na
pozemku obce je jejím majetkem, a v případě
zjištění, že popelnice obsahuje recyklovatelný
obsah, zanechají majiteli popelnice lísteček
s upozorněním. Toto přechodné období však
po předchozím upozornění ze strany obce
skončí. Pokud bude popelnice stále obsahovat
to, co jednoznačně patří do sběrných kontejnerů (papír, plasty, sklo), nebude vyvezena.
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K udržitelnému rozvoji zeleně na katastru obce
Přetrvávající sucho v posledních letech neprospívá
vitalitě dřevin. Co nezpůsobil nedostatek vody v krajině, to dokonává kůrovec
a jiní škůdci a dřevokazné
choroby.
Dle zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně § 7 odst. 2,
je péče o dřeviny, zejména
jejich ošetřování a udržování povinností vlastníků.
Ke konci stávajícího období
vegetačního klidu (1. 11. –
31. 3.) proto vyvstává před
vlastníky obzvláštní povinnost zkontrolovat stromy na
svých pozemcích a případně
vykonat preventivní opatření.
Největší pozornost je potřeba
věnovat dřevinám rostoucím
mimo lesní porost v blízkosti
veřejných komunikací, dětských hřišť, dopravních zastávek apod.
Také obec má povinnost
jako vlastník se o stromy na
svých pozemcích starat s péčí
řádného hospodáře, současně
sobě a jiným vlastníkům povoluje kácení. Úskalí péče
o zeleň na veřejných prostranstvích a dalších místech
spočívá v nelehkém sklou-

bení těchto dvou rolí - jednak
vhodnou výsadbou a údržbou dřevin zajistit estetickou a enviromentální funkci
veřejného prostoru, jednak
zajistit bezpečnost občanů.
Zvýšený apel je na vlastníky
stromů kladen v případě výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými vážnými
chorobami, kdy orgán ochrany
přírody neboli obec (ale také
další úřady vykonávající státní
správu v ochraně přírody)
může uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů,
včetně pokácení dřevin.
Než obec (v naší obci starosta) vydá povolení ke kácení nebo kácení vlastníkovi
nařídí, měla by zvážit celkovou situaci a opodstatněnost
kácení. Nadřízené orgány doporučují obcím spolupracovat
s odborníkem – arboristou
se znalostmi z dendrologie
(nauky o dřevinách). Obec
Branka u Opavy využívá
služeb Ing. arch. Radky
Schulhauserové, která je
absolventkou
Mendelovy
univerzity v Brně, arboristiku studovala a v oboru pracuje 20 let. Stanovisko obce
se vždy o její posudek opírá

(více v rozhovoru níže). Bez
doporučení dendroložky obec
souhlas s kácením stromu na
obecním pozemku nevydá!
Zanedbání péče řádného
hospodáře s sebou může nést
vážné důsledky, a to nejen
v oblasti ekologie, ale i škod
na zdraví a majetku. Vedení
obce přistupuje k této problematice s respektem. Panuje
všeobecná shoda, že obec by
měla mít k dispozici pasport
zeleně, který by zachycoval
stav celkového porostu dřevin
a zahrnoval také plán ošetření,
údržby, případného kácení,
a především další výsadby na
obecních pozemcích. Pasportizace (mapování) stávající
obecní zeleně začala zpracováním posudku lipové aleje,
která z hlediska estetického
i bezpečnostního již několik
let představuje latentní problém. Cílem je udržitelný
rozvoj obecní zeleně na katastru obce Branka u Opavy,
který bude v příštích letech
naplňován nejen výsadbou
nových stromů, ale bohužel
i kácením těch suchých nebo
nemocných, jež představují
bezpečnostní riziko. Žádný
strom totiž neroste do nebe.

Rozhovor s arboristkou Radkou Schulhauserovou
O rozhovor jsme požádali
Ing. Radku Schulhauserovou, která je nejpovolanějším odborníkem co do posouzení zdravotního stavu
dřevin.
• Paní Radko, pro naši
obec vypracováváte dendrologické posudky na stromy, kterými se
vedení obce řídí. A to se obyčejně setkává

s nevolí některých občanů, pokud dojde
ke kácení stromů. Skutečně je nutné kácet stromy?
Každé rozhodnutí o kácení je důkladně
zváženo na základě posouzení stavu dřeviny
a jejího umístění. Jedním z důvodů může být
například vyhnilý kmen, ulamující se kosterní
větve, je napaden škůdci nebo houbovými
chorobami, popřípadě hrozí jeho statické selhání. Kdyby vyhasl jeden jediný lidský život
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Moravice. Jaký bude mít
výsadba přínos pro obec?
Cílem projektu je zlepšení kvality prostředí v obci,
zvýšení biodiverzity a s tím
spojené zlepšení zdravého
prostředí pro obyvatele, návštěvníky i drobné živočichy
a ptactvo. Dalším z cílů projektu je participace obyvatelstva na samotné realizaci.
Realizací dojde k ekologizaci
místa a ke zvýšení podílu sídelní zeleně.
• Vedení obce hovoří
o vypracování pasportu
zeleně, který v obci chybí.
Co takovýto pasport obnáší a k čemu slouží?
Tak zvaný generel zeleně
je vhodným podkladem pro
hospodárné využití rozpočtu
na údržbu zeleně. Stanovuje
zastoupení jednotlivých vegetačních prvků, např. trávníku,
květinových záhonů nebo dřevin na plochách zeleně. Vyhodnocuje náklady na udržovací péči těchto prvků. Obec

má na jeho základě přehled
o harmonogramu údržby
a s tím spojených výdajů.
• Spolupracujete s vedením obce na nějakých dalších konkrétních projektech?
Připravujeme pasport lipové aleje, která je ve špatném
stavu, při nedávném vichru se
už jedna lípa vyvrátila. Obec
plánuje na příjezdu nové cyklostezky od Otic novou jeřabinovou alej, logicky až po realizaci cyklostezky. U vodního
toku ukončujícího obecní
pole za „kaštankou” chce
pan starosta sázet stromořadí
z ořešáku černého. Půjde
o výrazný krajinotvorný prvek, ořešák dorůstá do výšky
až 40 m. Další místa jsou vytipována – například podél
komunikace k Trňáku nebo
podél komunikace k čistírně
splaškových vod, ale tyto záměry musí být nejprve projednány a odsouhlaseny majiteli
dotčených pozemků.

Čištění splaškové kanalizace Pod lesem
Občané, nesplachujte do WC použité vlhčené ubrousky! Spolu
s papírem ucpávají kanalizaci. Firma S-kontrol strávila na vyčištění ucpané splaškové kanalizace Pod lesem dva dny. Dobrovolný svazek obcí stála tato akce 21 678 Kč.

Svoz nebezpečného odpadu proběhne v termínu 29.
4. 2020, 15–17 hod., místo
Bezručovo nábřeží 54 – parkoviště před OÚ Branka,
a velkoobjemového odpadu
v termínu 30. 4. (14–18 hod.)
a 2. 5. 2020 (8–12 hod.),
1 velký kontejner – 40 m3 –
stanoviště v technickém dvoře
u OÚ Branka u Opavy.
Ukliďme Česko! v sobotu
4. dubna. Občané, přijďte prosím v hojném počtu pomoci
uklidit svinčík na katastru naší
obce! Budeme uklízet plasty,
pneumatiky, suť a další nepořádek, který nemá v přírodě co
pohledávat.

pod ulomenou suchou větví,
kolika stromy se dá vyvážit?
Odpovědnost nese vedení
obce... U každého rozhodnutí
je navíc vyhodnocena ekologická újma a určena adekvátní
náhradní výsadba.
• V západní Evropě je
údajně moderní trend ořezat seschlým nebo napadeným stromům koruny,
ale nechat kmeny stát.
Znovu prý obrazí a ještě
nějakou dobu žijí...
Tento trend se objevuje,
torza stromů jsou totiž životním prostředím pro řadu
živočichů. Je ale potřeba citlivě zvážit, kde taková torza
ponechat (např. v krajině),
a kde je vhodnější a hlavně
ekologicky důležitější obnovit výsadbu zdravých nových
dřevin, které přinesou užitek
všem. Vhodnějším řešením
v intravilánu je ponechání pokáceného kmene na místě.
• Jste autorkou projektu
nové výsadby podél řeky
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Ředitelské volno, lyžák a vycházka na Praděd
V průběhu měsíce ledna se
děti usilovně připravovaly,
aby ještě stihly vylepšit své
známky.
Když již všichni očekávali
pololetní vysvědčení a na něj
navazující jarní prázdniny,
zasáhla naši školu chřipková
epidemie. Absence dosáhla
62 % – ve škole bylo přítomno
pouze 18 žáků. Po konzultaci
s krajskou hygienickou stanicí bylo vyhlášeno ředitelské volno a škola uzavřena.
Vysvědčení děti obdržely až
10. února. 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.

Třetí únorový týden byl pro
děti připraven již tradiční lyžařský výcvik. Při průběhu
zimy však nebylo do poslední
chvíle jasné, zda a jak výcvik
proběhne. Bylo připraveno
několik možných alternativ,
aby výcvik mohl proběhnout.
Protože se vše zdařilo, mohl
v pondělí 17. února toužebně
očekávaný lyžařský výcvik
začít. Průběh však nebyl standardní, neboť na sjezdovku
jsme kvůli velmi špatným

sněhovým podmínkám museli dojíždět do 15 km vzdáleného Ski areálu Troják,
jednoho z mála míst, kde se
ještě lyžovat dalo. Vzhledem
k vysokým teplotám a dešti
by leckdo očekával, že sníh
nevydrží, ale počasí nám
přece jen přálo. V úterý večer
se ochladilo, začalo i sněžit
a podmínky se zlepšily.
Všichni žáci tak zvládli nástrahy počasí, sjezdovky
i lyžování, takže kurz jsme
ukončili s konstatováním, že
se všichni naučili lyžovat.
Po lyžování si děti užívaly
v bazénu, který měly k dispozici, a ve středu odpoledne
se vydaly po stopách draka
Mraka z pohádky s názvem
Za humny je drak. Ubytování

V

e čtvrtek 2. dubna proběhne Zápis dětí do
1. ročníku pro školní rok
2020/2021. Ještě před
zápisem se ve škole
v úterý 24. března uskuteční pro předškoláky
a mladší děti z mateřské
školy již tradiční „Pohádkové odpoledne plné her
a zábavy”, na které tímto
děti zveme.

bylo pěkné, strava chutná,
a tak jsme s dětmi strávili
příjemný týden na zdravém
vzduchu bez úrazu a nemocí.
Ve dnech 26. – 27. února
jsme vyrazili v rámci projektu
Euroregionu Silesia s názvem

„Sportem a turistikou upevňujeme naše přátelství“ s našimi polskými kamarády ze
školy v Rzuchově na lyžařský
výlet na Ovčárnu a vycházku
na Praděd. Žáci 4. a 5. ročníku
si vyzkoušeli lyžování na přírodním sněhu na Ovčárně,
užili si procházku na Praděd
a zažili opravdovou zimu.
Děti se již těší na další aktivity
v rámci tohoto projektu.
Text a foto: Jan Špička,
ředitel školy
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Předškoláci se připravují na zápis do školy
Po vánocích jsme si mysleli, že se počasí
umoudří a dopřeje nám aspoň trochu sněhové nadílky, abychom mohli využít rekreačních činností a dovádění na sněhu. Nestalo se tak a nám nezbylo nic jiného, než
si o zimě aspoň povídat, zpívat a tvořit výtvarné práce s touto tématikou. Mezi další
témata patřila „Zvířátka“ a „Lidské tělo“.
Protože máme hodně zajímavých pomůcek
k daným tématům, tyto činnosti děti zaujaly a
hodně se toho naučily. K obohacení výuky již
od začátku školního roku pravidelně využíváme
tablety, na kterých si děti samostatně procvičují
a upevňují získané vědomosti a dovednosti.
Práci s IT technikou děti zvládly velmi rychle.
Snažíme se ale také o to, aby při ní nešlo
o metodu „pokus a omyl“, ale aby šlo o cílené
přemýšlení, úvahu a kombinaci. Přestože jsou
moderní technologie skvělým nástrojem ve
výuce, nezapomínáme na hudebně pohybové
kreace, soutěže, pohybové hry, písně a říkadla.
V našich aktivitách nesměla chybět také
divadelní představení. Tentokrát to byly pohádky „Kašpárek v pekle“, „Doktorská pohádka“ a pohádka „Pasáček vepřů“.

Již tradičně zveme do MŠ prvňáčky s prvním vysvědčením, aby nás přesvědčili, že ve
škole opravdu nezaháleli. Také letos nám prvňáčci předvedli své čtenářské umění a ukázali
krásné známky na vysvědčení, které jim byly
odměnou za pilnou pololetní práci. Společně
s nimi přišli také páťáci, pro které byla návštěva
milou vzpomínkou na léta strávená ve školce.
Zavzpomínali si na společné hry a činnosti
a také se pochlubili svými studijními výsledky.

Ve středu 19. února následovala návštěva
předškoláků v ZŠ. Děti se velmi těšily na
své kamarády a byly plny očekávání. Viděli
jsme, co všechno děti ve škole už zvládly,
a mohli jsme se aktivně zapojit do vyučování.
Odměnou za společnou pilnou práci byl pobyt
ve školní družině, kde si děti společně pohrály.
V úterý 25. února jsme pozvali maminky
a tatínky do MŠ, aby se podívali, co jsme už
zvládli a jak se připravujeme na zápis do
ZŠ. V úvodu promluvil pan ředitel Špička
a předal informace k zápisu. Potom už následovala ukázka výchovné práce ze všech oblastí přípravy dítěte na vstup do školy.

Děti přítomné rodiče přesvědčily, že zvládají základní pravidla práce v kolektivu a také
v jednotlivých centrech, kde se každé dítě projevilo individuálně a každý rodič měl šanci vidět každodenní práci svých ratolestí. Myslím,
že mnozí byli překvapeni, co jejich děti dovedou a jak dokáží soustředěně pracovat.
Ve středu 26. února jsme si uspořádali
v MŠ „Maškarní rej“. Moc jsme se na něj
těšili. Maminky dětem vyrobily krásné masky
a připravily bohaté občerstvení, za což jim patří velké poděkování. Zábavný program nám
tentokrát přichystal pan Radim Jorda. Společně jsme si zatančili a zazávodili. Bylo to
zábavné a odvážně se začlenili i ti nejmenší.
V průběhu ledna a února probíhaly také zájmové aktivity, kde se děti seznámily s novými
anglickými slovíčky, vytvořily výtvarné práce
se zimní tématikou a sportovaly s využitím nářadí, které máme v MŠ k dispozici.
Jitka Týnová, vedoucí učitelka MŠ
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8. obecní ples si hosté pochvalovali
8. obecní ples navštívilo v sobotu 8. února
asi dvě stě hostů
z Branky i nejbližšího
okolí. Kapela RK
Band z Hranic na Moravě hrála výborně,
takže zábava trvala
až do třetí hodiny
ranní. Latinskoamerickými tanci osvěžili ples sourozenci
Jesionkovi, aplaus si
vysloužili Mažoreťáci

ze Starojické Lhoty.
Občerstvení zajistila
Hospoda u mostu.
O půlnoci se losovala
tombola, do které nám
přispěli naši sponzoři. Hlavní cenou
byl pobytový poukaz
do Hotelu Kempa
Jablunkov. Poděkování za přípravu plesu
náleží zaměstnankyním obce J. Steigrové
a M. Grimové.

Vystoupení sourozenců Jesionkových a Mažoreťáků ze Starojické Lhoty bylo vítaným zpestřením programu 8. obecního plesu.
Foto: Jiří Hajduk

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Také v zimním čase školní družina organizuje pro děti zajímavé volnočasové aktivity.
Zábavnému „Zvířátkovému karnevalu”
(viz foto) předcházela výroba karnevalových
masek zvířátek, které si děti připravily v rámci
výtvarné soutěže. Karneval se soutěžemi pro
jednotlivce i družstva probíhal následující den.
Děti si celou akci náramně užily a na závěr si
vylosovaly cenu v malé tombole.

Soutěžní odpoledne v badatelském klubu
s názvem „Znáš živočichy?” bylo zaměřeno
na poznávání živočichů formou vědomostních
kvízů a her pro družstva.
Naučné „Odpoledne s experimenty” seznámilo žáky se zajímavými pokusy, které
jsme připravili z materiálů a s pomůckami, co
běžně najdeme doma. Proběhly pokusy s vodou, papírem, sponkami, solí, kávou, vajíčky
a olejem. Nechybělo ani pouštění ,,horkovzdušného balónu“ z mikroténového sáčku.
Sportovní odpoledne s názvem „Víčkovaná” naučilo děti, že hrát si můžeme i s materiálem, který není přímo sportovním náčiním.
V zajímavých sportovních disciplínách využily děti víčka od PET lahví. Soutěž „Hod na
koš” prověřila přesný odhad žáků ve střelbě
na koš a soutěž v podbíhání lana zase rychlost
dětí.
Text a foto: Helena Cihlářová
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Jak dál s parcelou č. 446
Zatímco se obcí šíří různé „zaručené zprávy“ o budoucím
osudu pozemku parc. č. 446
(kaštanová alej), vedení obce
zde připravuje náhradní výsadbu stromořadí. Vysázeno
by mělo být 20 kusů listnatých dřevin jírovce pleťového,
vysokokmeny se zapěstovanou korunou, obvod kmene
12-14 cm, výška kmene min.
180 cm. Náhradní výsadba
zatím nebyla provedena z několika důvodů. Nejprve dráhy
budovaly přechod přes koleje.
Opavská lesní již avizovala
vybudování oplocení svého
pozemku. Při těchto akcích
by těžká technika mohla nově
vysázené stromy poškodit,

proto s výsadbou čekáme.
V neposlední řadě má náhradní výsadbu na své náklady provést Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je touto
výsadbou povinováno za
vykácení 7 ks břízy bělokoré
a zapojeného porostu o rozloze
710 m2 při demolici starého
a výstavbě nového mostku
přes potok Macalka firmou
Rušar mosty. Krajskou správou ŘSD jsme byli informováni, že výsadba byla zařazena
do plánu a bude provedena
nejpozději v příštím roce, tedy
v určené lhůtě. Ještě před provedením výsadby bude zkultivován svah příkopu pod pozemkem parc. č. 446.

KRÁTCE Z NAŠÍ OBCE
Ochotníci ze Slavkova
pobavili. Vystoupení ochotnického souboru Slavkovská soda se v neděli 12. l.
u návštěvníků představení setkalo s úspěchem. Divadelní
parodie na hru Jana Wericha
„Stvoření světa“ vyvolávala
salvy smíchu. Zejména nejmladší herec sklízel u diváků
zasloužený potlesk. Do budoucna jistě nezůstane u je-

diného vystoupení ochotnického souboru v sále KD.
Chcete-li dostávat e-maily
s oznámením o konání společenských, kulturních, sportovních a jiných akcí v obci,
napište na e-mail obec@
branka.eu e-mail s tímto zněním: „Souhlasím se zasíláním
hromadného informačního
e-mailu o dění v obci Branka
u Opavy”.
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Víte, že...
... podle vyhlášky MŽP
č. 189/2013 Sb., § 3 není
nutný souhlas orgánu
přírody v případě kácení stromů o obvodu
kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí?
Povolení není rovněž potřebné ke kácení dřevin,
je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen
život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu.

Zvýšení poplatku
za uložení suti
ve sběrném dvoře

Z důvodu rostoucích nákladů
na likvidaci stavební suti
odložené na sběrném dvoře
v Hradci nad Moravicí došlo
od 1. ledna 2020 k navýšení
platby za odložení tohoto odpadu. Malé množství stavební
suti (do 50 kg) lze ve sběrném
dvoře nadále odložit zdarma.
Za větší množství (nad 50 kg
až přívěsný vozík za osobní
automobil, případně ekvivalentní množství dovezené
jiným způsobem, nikoli však
nákladním automobilem) již
zaplatíte 300 Kč.

Brigáda v Trňáku II - sobota 21. března od 8 hod.

Protože jsme již v lednu požádali Státní fond
rozvoje bydlení o přidělení dotace na rekonstrukci Trňáku na sociální bydlení (15,1 mil.
CZK), vedení obce ve spolupráci se SMS služby
s.r.o. již začalo připravovat výběrové řízení
na veřejnou zakázku v podlimitním režimu,
v rámci kterého bude vybrán realizátor stavby.
Abychom měli Trňák nachystaný pro předání
vybrané firmě, potřebujeme objekt ještě vyčistit od zbylých zařizovacích předmětů a přede-

vším stavební suti. Vyhlašujeme proto druhou
brigádu v Trňáku a zveme na ni všechny aktivní občany, zejména muže, kterým není lhostejný osud tohoto objektu. Brigáda proběhne
v sobotu 21. března od 8.00 hod., s sebou
přivezte kolečka, lopaty a metly, případně
i kladiva k otlučení starých obkládaček
a omítek. Občerstvení účastníků zajištěno.
Děkujeme, že pomůžete obci ušetřit peníze za
demoliční a vyklízecí práce.
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Oprava cyklostezky byla dokončena v lednu
V pátek 17. ledna byla oficiálně dokončena oprava
asfaltové části frekventované cyklostezky z Branky
u Opavy ve směru do Opavy
– Kylešovic (cyklotrasa
č. 551). Oprava byla zahájena
v pondělí 25. listopadu 2019
a protáhla se do roku 2020
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh)
a technologických problémů
(poruchy strojního zařízení).
Povrch úseku dlouhého 595
metrů byl již značně narušen

kořeny stromů stojících podél
cyklostezky. Asfalt na mnoha
místech popraskal a leckde
také vyklenul nad úroveň terénu, takže hrozilo nebezpečí
úrazu projíždějících cyklistů. Oblíbenou cyklostezku
houfně využívají cyklisté
i rodiny s dětmi už více než
15 let, takže oprava povrchu
asfaltové části cyklostezky
byla novým vedením obce
na začátku volebního období
2018–2022 zařazena do seznamu priorit.

Nenechte své psy obtěžovat sousedy
Množí se stížnosti občanů na neustálý hlasitý štěkot psů, který
narušuje poklidný spánek lidí, stejně tak občané nacházejí na
svých soukromých pozemcích psí výkaly. V neposlední řadě
po obci pobíhají volně puštění psi, někteří následováni majiteli,
někteří dokonce bez vědomí svého majitele. Přitom v obci platí
obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů. Majitelé psů
jsou povinni tuto vyhlášku respektovat a dodržovat.
Upozorňujeme občany – majitele psů, aby se se svými psy
pohybovali po obci pouze na vodítku a řádně sbírali jejich
exkrementy. K likvidaci exkrementů lze použít obecní odpadkové koše. V některých lokalitách jsou koše dokonce vybaveny sáčky. Na kritických místech obec rozmístila značky
„Zákaz venčení psů“. K volnému pohybu psů (bez vodítka) je
v Brance u Opavy vymezeno dle čl. 2 obecně závazné vyhlášky
pouze pět lokalit: Pravá a levá berma řeky Moravice (parc.
č. 674, 678, 680 a 681), zpevněná cesta směrem na tzv. Závlahu
v délce 600 m (parc. č. 704/1), polní cesta směrem na Štáblovice,
od rozcestí za pilou Pavla Vlčka, tzv. „švestková alej“ (parc.
č. 692/1), nezpevněná cesta směrem na Benkovice, tzv. „lipová
alej“ (parc. č. 693/1), louka u splavu na řece Moravici (parc.
č. 523/1). Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odstavci 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým
vlivem osoby doprovázející psa.

Na opravu cyklostezky získala obec Branka u Opavy
dotaci z Moravskoslezského
kraje z programu „Podpora rozvoje cykloturistiky
v Moravskoslezském kraji
pro rok 2019+”. Krajským
úředníkům patří poděkování,
že situaci v uvedeném úseku
cyklotrasy č. 551 vyhodnotili jako opravdu potřebnou
a projekt vybrali k financování. Po opravě se cyklostezka stala pro cyklisty opět
bezpečně sjízdnou.

Velikonoční
klepání

Pán Ježíš za naše hříchy zemřel na kříži. Tuto bolestnou
událost si křesťané každoročně připomínají tlumeným
zvukem klepaček. „Velikonoční klepání” se u nás
v Brance uskuteční na Velký
pátek a Bílou sobotu 10. a 11.
dubna vždy ráno od 8 hod.
u kaple Nejsvětější Trojice.
Děkujeme všem dětem a mládeži, kteří budou tuto službu
konat.

Máte zaplaceny poplatky?

Do 31. 3. je splatná alespoň
polovina místního poplatku
za odpad, která pro rok 2020
činí 380 Kč/osobu. Poplatek
za psa (90 Kč za prvního, 120
Kč za každého dalšího) je
splatný do 31. 5. Vodné činí
pro letošní rok 47,27 Kč/m3
a stočné 41,99 Kč/m3. Poplatky za stočné a odpad lze
zaplatit přímo na OÚ nebo na
účet č. 1846405399/0800
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Při vodění medvěda se hrálo a tančilo

T

radiční masopustní vodění medvěda
v režii sboru dobrovolných hasičů
proběhlo letos v sobotu 29. 2. Stejně
jako vloni i letos průvod masek v čele s medvědem (Adam Remeš a Patrik Demel) doprovázeli
muzikanti Petr Hrbáč, Milan Vícha a Lumír Grim. Všude, kde zahráli, dostali něco na zub.
U manželů Krusberských například smažené koblížky, u Mainušových pak pravou valašskou
slivovici. Průvod masek obcházel vesnici až do odpoledních hodin. Foto: Jarmila Mainušová

Maškarní karneval splnil očekávání i těch nejnáročnějších
Další ročník tradičního maškarního karnevalu pro děti
proběhl v sobotu 29. února
v kulturním domě.

Organizátoři ze Spolku
pro děti ZŠ a MŠ Branka
u Op. vyzdobili sál balónky a konfetami a při-

pravili rekordní tombolu
s 360 cenami! Na pozvánku
zareagovali rodiče dětí
z Branky a blízkého, ale
i vzdálenějšího okolí. Zábavné odpoledne probíhalo
tradičně v režii agentury
TOMINO, tentokrát s námořnickým programem.
V řadách instruktorů se objevili také místní žáci II. stupně
ZŠ. A dokázali menší děti
pod taktovkou Tomáše Žídka
skvěle zabavit. Hospoda
u mostu připravila občerstvení a sponzoři věnovali
věcné dary do tomboly nebo
přispěli na organizační zabezpečení karnevalu. Všem patří
velký dík!

BRANECKÝ ZPRAVODAJ • Periodický tisk obce Branka u Opavy, Bezručovo nábřeží 54,
747 41 Branka u Opavy • IČ: 47812303 • Redakční rada: PhDr. Michael Rataj, Ph.D., Mgr. Vladimír Vícha
• Evidenční číslo: MK ČR E 22339 • Tisk: OPTYS, spol. s r. o.
Uzávěrky vydání: 31. 10., 31. 12., 28. 2., 30. 4., 30. 6. a 31. 8. Vychází 15. den v každém lichém měsíci.
Příspěvky (texty a fotografie) posílejte elektronicky na e-mailovou adresu obec@branka.eu nebo je
osobně předejte zaměstnancům samosprávy. Vydavatel se při vydávání Braneckého zpravodaje řídí
směrnicí č. 1/2019, která je veřejně dostupná na webových stránkách obce www.branka.eu.

