ZPRAVODA J OBECNÍHO ÚŘADU BRANK A U OPAVY • LEDEN 2020
Vážení a milí spoluobčané,
držíte v rukou první
vydání obecního zpravodaje v magickém
roce 2020, roce nových
začátků (dle výkladu
některých astrologů).
Dovolte mi, jak už
bývá zvykem, abych
vám na začátku nového roku popřál
hodně zdraví, radosti a úspěchů
v osobním i profesním životě. Věřím,
že také naší obci bude letos přát štěstěna a rok 2020 bude rokem, na který
budeme vzpomínat jen v dobrém.
Když jsem na jaře 2015 zakládal facebookový profil naší obce, nazval jsem
jej, aniž bych pro to měl dnes logické
vysvětlení, Branka2020. Intuitivně
jsem k tomuto letopočtu vzhlížel jako
k roku počínajících změn, zásadních
v kontextu samostatné existence naší
obce. Zdali se tato „předtucha” naplní,
záleží na nás všech, kteří máme na
starosti věci veřejné.
Z pohledu finanční situace obce
již není na co čekat. Máme za sebou
rok s historicky nejvyšším rozpočtovým příjmem a také proto aktuálně
disponujeme zůstatkem na účtu ve
výši přes 25 mil. CZK. Tento rok
by neměl z ekonomického hlediska
dopadnout o nic hůře. Čas dozrál
k tomu, abychom zahájili milionové
investice do obnovy obecní infrastruktury a majetku. Za přispění dotací by se nám mohlo podařit zvládnout vše, co dosud nebylo možné.
Více čtěte v rozhovoru na straně 3.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

L

etošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci
v sobotu 4. ledna. Celkem 18 dětí a 6 dospělých
rozdělených do šesti skupinek vykoledovalo od občanů
obce 39 017 Kč, což je o 1 478 Kč více, než činil loňský
rekord. Symbolický 20. ročník sbírky byl vyhlášen na
podporu seniorů, lidí v krizové situaci, umírajících, lidí
s mentálním a kombinovaným postižením nebo těch,
kteří jsou znevýhodněni na trhu práce. Akci pro Charitu Opava organizoval Obecní úřad Branka u Opavy
ve spolupráci s manželi Nevolovými.
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Schválen schodkový rozpočet pro rok 2020
Zastupitelstvo se v prosinci sešlo 2x • Rozpočet na rok 2020: příjmy 18,65 mil. CZK,
výdaje 30,1 mil. CZK • Schválen investiční
záměr rekonstrukce Trňáku • V plánu jsou
opravy pomníků i úprava sběrných míst

Ve čtvrtek 5. prosince proběhlo plánované zasedání zastupitelstva obce, na
kterém byl schválen
rozpočet obce pro
rok 2020. Na příjmové stránce počítá
s 18,65 mil. CZK, což
je sice odvážný, ale
s ohledem na loňskou skutečnost
a predikce odboru financování územních
rozpočtů ministerstva
financí realistický
odhad. Rozpočet byl
schválen jako schodkový, kdy 11,5 mil.
CZK bude použito
z finanční rezervy.

Důvodem jsou plánované investice,
nicméně jejich realizace je tak jako tak
podmíněna přidělením dotace. Zejména
rekonstrukce Trňáku
a multifunkčního
(kulturního) domu.
Počítá se i s předfinancováním projektu
bezpečnosti na Školní
ulici (4,5 mil. CZK)
a realizací dalších
menších projektů.
Záměry s Trňákem
Zastupitelstvo obce
schválilo investiční
záměr rekonstrukce
Trňáku na sociální
bydlení s 12 byto-

vými jednotkami.
Svou roli sehrál také
fakt, že vláda avizovala zmírnění podmínek, které obcím
umožní v sociálních
bytech
ubytovávat
širší portfolio potřebných občanů.
Na mimořádném
zasedání zastupitelstva 19. prosince,
které bylo svoláno
kvůli formálnímu
přijetí dotace na venkovní učebnu, zastupitelstvo obce schválilo také variantu
vybudovat v Trňáku
nájemní byty. Obec
podá žádost o dotaci
z příslušného dotačního programu.
Zastupitelstvo
obce dále schválilo
záměr opravit po-

mník první světové
války a přemístit pietní místo – pomník
Rudoarmějců na pozemek vedle lípy vysazené ke 100. výročí
založení republiky.
Rovněž tento pomník
dostane nový vzhled.
Úpravy sběrných
míst v obci
Zastupitelé také
schválili záměr podání dotační žádosti
z dotačního zdroje
SFŽP na úpravu
a vybudování sběrných míst v obci.
Připravovaný projekt
řeší zkulturnění stávajících sběrných míst
s kontejnery, navýšení
jejich počtu, ohrazení
a případné zastřešení.
Žádost bude podána
v průběhu ledna.

Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 19, 20 a 21
RADA OBCE Č. 19 ze dne
6. 11. 2019
schválila:
• Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o nadstandardním
připojení odběrného elektrického zařízení (Trňák) k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV
• příspěvek na autoškolu strojníka Ing. A. R. z SDH Branka
u Opavy ve výši 10 000 Kč
pověřila:
• starostu obce zadáním poptávky po vánočních ozdobách a poptáním výpůjčky
nebo výroby dřevěného betlému

RADA OBCE Č. 20 ze dne
20. 11. 2019
schválila:
• přemístění pietního místa
– pomníku Rudoarmějců
z parcely č. 663 na parcelu
č. 672 – vedle lípy vysazené
ke 100. výročí vzniku ČSR
• žádost Charity Opava o finanční dar na provoz Charity
Opava v roce 2020 ve výši
2 000 Kč
• výsledek poptávkového řízení na dodavatele stavby
„Prodloužení VO – ulice
Havlíčkova”, kterým byla
jako dodavatel stavby vybrána společnost ALBREKO

RADA OBCE Č. 21 ze dne
10. 12. 2019
schválila:
• rekonstrukci kuchyně a hospody v měsíci lednu – pořízení klimatizace do lokálu
a provedení nutných stavebních úprav a oprav v kuchyni
a na WC a nákup drobných
elektrospotřebičů (zářivky,
ohřívače vody)
• nabídku společnosti BONFIN s.r.o. na zpracování a podání dotační žádosti na vybudování účelové komunikace
z dotačního programu Podpora obnovy rozvoje venkova
MSK za cenu 12 000 Kč
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V roce 2020 nás čeká spousta práce
Ohlédnutí starosty obce Michaela Rataje za uplynulým rokem 2019

Starosta obce PhDr. Michael Rataj, Ph.D. (Spolky
pro obec, STAN) byl zvolen do své funkce 5. listopadu 2018 a v současnosti
„kroutí“ již 15. měsíc. Na
začátku nového roku 2020
ochotně odpověděl na několik zvídavých otázek.

• Když se ohlédnete za svými začátky na
obecním úřadu, jaké byly?
Nebyly úplně snadné, už jen kvůli atmosféry, která tady panovala. Předání úřadu
proběhlo čistě formálně. Nikdo před volbami,
kromě pár optimistů, totiž nečekal, že se vedení obce změní. Vesnicí šly různé fámy, kdy
se někteří občané ocitli v zajetí svých nebo
přejatých předsudků. Jen těsná většina v zastupitelstvu přispívala k nejistotě, kterou tady
někteří kandidáti a voliči méně úspěšných
volebních stran rozsévali. Po pár měsících ale
bylo jasné, že jsme nespadli z Marsu a převzetí vedení obce jsme zvládli, navzdory očekáváním určité skupiny lidí.
• V jakém stavu jste obec převzali?
Před volbami v říjnu 2018 jsme si mohli
v obecním zpravodaji přečíst, že „obec je
v dobré kondici”. Optikou zůstatku na bankovním účtu ano, v té době obec disponovala
finanční rezervou cca 17 mil. CZK. Nicméně
stavem veřejné infrastruktury a obecního majetku se naše obec řadila a nadále řadí mezi
nejhůře prosperující územní celky. Vnitřní
dluh, který tady vznikl nečerpáním dotací,
zejména ve volebním období 2014–2018, ale
i dříve, dosahuje výše desítek milionů korun.
Byl nejvyšší čas s tím začít něco dělat.
• Co konkrétně?
Přidaná hodnota našeho řízení obce spočívá jednak v prioritní snaze získávat dotační
prostředky na projekty, které by jinak buď
vůbec nebyly realizovány, nebo se možná
někdy zrealizovaly celé z vlastních peněz,
jednak v realistickém uchopení letitých pro-

blémů obce, jako je například kulturní dům
nebo Trňák. Během uplynulých měsíců jsme
spolu s odborníky a externí poradenskou
agenturou připravili několik konkrétních
projektů, které buď už získaly, nebo mají
velkou šanci získat dotační podporu. V tuto
chvíli hovoříme o zhruba 30 milionech korunách, jež by mohly po formálním dokončení
a podání dotačních žádostí posílit obecní
rozpočet. S velkou pokorou očekávám vývoj věcí příštích a těším se, že přísliby, které
jsme obdrželi, budou naplněny, a že v tomto
a v příštím roce budeme moci zrealizovat investiční akce ve výši téměř 50 mil. CZK.

• V přístupu k čerpání dotací tedy došlo
k velké změně…
Asi si všichni pamatujeme na článek
v obecním zpravodaji odůvodňující nečerpání
dotací zdlouhavým čekáním, než bude ten
či onen dotační titul vypsán. To bych ještě
s velkými výhradami pochopil, ale už ne to,
že některé dotační peníze v minulosti doslova ležely na cestě, jen je sebrat, a stejně
se do toho nešlo. Prohlášení typu, že dotace
jsou zlem, ve spojitosti s veřejným sektorem
naprosto odmítám. Pokud dotace směřují
do obecních a městských rozpočtů, je to jen
jiná forma financování municipalit. Veřejná
soutěž je stimulem pro komunální politiky,
aby neustále připravovali projekty a snažili se své územní celky vylepšovat. U nás
v Brance jsme se soutěžení donedávna spíše
vyhýbali. Jestliže i zástupce tak konzervativní
organizace, jako je katolická církev, nabádá
– čerpejme, opravujme a budujme, ty stavby
nám nikdo nevezme, tak co si pak myslet
o těch, co dotace pro veřejný sektor odmítají?
Jako strašák občanů některým komunálním
politikům sloužila a slouží i tak zvaná udržitelnost projektu. Nejedná se o nic víc než
o zvýšenou administrativu spojenou s udržením projektu při životě po stanovenou dobu.
Ale položme si otázku – kdybychom rekonstruovali Trňák nebo kulturní dům za našet-
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V roce 2020 nás čeká... (pokračování ze strany 3)

řené peníze, copak bychom neměli zájem
na tom, aby svému účelu sloužil i za 20 let?
Starali bychom se tak jako tak, investovali,
opravovali. Údržba se nesmí zanedbávat. Jak
to vypadá, když se věci neudržují na pořádku,
jsme všichni viděli na stavu Trňáku.
• Politická kultura v naší obci byla v posledním volebním období velmi diskutovaným tématem. Došlo v této oblasti ke
zlepšení?
V podstatě celý rok 2019 se nesl v doznívání
a dohojování zranění způsobených si navzájem některými lidmi v předchozích volebních
obdobích. Neměl jsem vůbec radost z toho,
jak některá zasedání zastupitelstev zejména
v první polovině roku probíhala, ale poslední
dvě zasedání ve mně vzbudila naději, že svítá
na lepší zítřky. Budu jen rád, když do budoucna povedeme v zastupitelstvu i přes
rozdílné názorové postoje korektní diskusi,
nebudeme apriori zastávat negativistické a nepřátelské postoje a přeneseme se přes osobní
animozity a spory. Jen tak je možné naši obec
posunout vpřed. Každý zastupitel si v tomto
procesu může najít svou konstruktivní roli.

• Když se celkově ohlédnete za rokem
2019, jaký byl?
Nemám ještě potřebný odstup a srovnání,
ale myslím si, že to byl rok poměrně zdařilý,
i když dlouho mi i při interních diskusích
v rámci rady obce bylo předhazováno, že jsme
pouze zbourali kaštanovou alej a pověsili jeden radar. Udělala se však spousta neviditelné
práce. Rada obce táhne za jeden provaz, a to je
hodně důležité. Tím nechci říci, že nediskutujeme a nepolemizujeme. Ale ve finále všichni
sledujeme společný cíl, a tím je prosperita,
kultivace a další rozvoj obce.
Pominu to, že jiní starostové – nováčci se
první rok pouze rozhlížejí a učí. Přišel jsem
na úřad, abych rozpohyboval stojaté vody
a šláplo se do pedálů. Začali jsme připravovat projekty, které tady už dávno měly být
přichystány. V rekordně krátkém čase jsme
s architektem Kaštovským zpracovali projekt na nové chodníky a přechody na Školní

ulici zadaný někdy v polovině roku 2017.
A nejen to. Nakonec jsme jako jedna ze dvou
obcí uspěli s žádostí o dotaci ve výši cca dva
miliony korun. K tomu jsme opravili cyklostezku, prodloužili veřejné osvětlení na
Havlíčkově ulici, vysadili prvních 28 stromů
na Rychnovském nábřeží, opravili lavičky
před hospodou, zrenovovali stoly v kulturním
domě, položili podlahu na půdě MŠ, opravili
výmoly na cestě k Závlaze, vyčistili příkopy
a propustky na Cihelní, vybudovali broukoviště, zautomatizovali výpůjční protokol
v knihovně, podpořili projekt venkovní učebny
při základní škole, zahájili opravy v kapli, poskytli prvním občanům kotlíkové půjčky na výměny nevyhovujících kotlů a především našli
řešení dosud neřešitelných problémů obce ve
vazbě na reálné možnosti jejich financování.
Máme stavební povolení na Trňák, žádost
o dotaci byla podána a čekáme na její schválení. Do konce ledna podáme žádost o dotaci
na projekt snížení energetické náročnosti kulturního domu, který mj. řeší i exteriér objektu.
Projekt byl při projednávání na Státním fondu
životního prostředí ČR velmi kladně reflektován, jedná se o inovativní řešení, podobné už
funguje v Mikolajicích nebo Budišově n. B.
Pevně věřím, že také deset let spící projekt nové cyklostezky z Otic do Hradce přes
Branku bude podpořen 85% dotací. Jedna věc
je ale získat desítky milionů korun z dotačních
titulů, druhá pak všechny ty projekty zrealizovat a dotáhnout do úspěšného konce. A pak je
samozřejmě ještě řadu let udržet. To si dobře
uvědomuji.
• Co tedy naši obec čeká v roce 2020?
Spousta práce. Nejen v rámci drobných
projektů – jako je například výsadba stromů,
vybudování WC v suterénu školy a školky
apod. V březnu, dubnu bychom chtěli zahájit stavební práce na Školní ulici. Na podzim
by mohly odstartovat velké projekty: rekonstrukce Trňáku a kulturního domu. Ale budeme se i „bavit“. Třeba naši senioři se mohou
těšit na akce organizované v rámci projektu
„Aktivní senior“. Poděkování patří panu radnímu Mgr. Vladimíru Víchovi, který projekt
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připravil. Dostaneme na něj z dotačního fondu
Euroregionu Silesia až 365 tisíc korun, pouze
15 % výdajů zaplatí obec.
• Co můžete prozradit o dalších plánech?
V příštím roce začíná nové programové období 2021–2027, kdy se bude rozdělovat pro
ČR dalších 100 miliard EUR. Kdo bude na
začátku nového období připraven, sáhne si na
evropské peníze. A my chceme být připraveni.
Proto již chystáme další projekty: zvýšení dopravní bezpečnosti na ulici Opavské (I/57),
novou obecní náves, rekonstrukci chodníků
na ulici Pod lesem, rekonstrukci zázemí
sportovního areálu, brzy vypíšeme výběrové
řízení na dodavatele projektu rekonstrukce
a rozšíření obecního úřadu a řadu dalších
menších projektů.
• Branka má velké problémy s územním
plánem. Návrh územního plánu nebyl
schválen a má dojít k jeho úpravě...
Návrh změny územního plánu, tak jak byl
zastupitelstvu obce předložen ke schválení,
byl v některých záležitostech nekorektní,
v některých ohledech již zastaralý. Přece jen
se tvořil nějakých deset let. Zastupitelstvo
obce až napotřetí schválilo několik úprav, na
kterých začneme s panem architektem Haluzou pracovat v měsíci březnu. Věřím, že proces dokončení územního plánu bude rychlý
a nekomplikovaný a samotný územní plán připravený ke schválení akceptovatelný ze strany
široké veřejnosti.
• Politický program vašeho sdružení
Spolky pro obec byl zastřešen volebním
sloganem „Lépe hospodařit, zdravě žít“.
Jak jste spokojen se společenským životem obce?
Mám pocit, že jsme se v loňském roce zase
o něco více potkávali a družili na veřejných
akcích a chtěl bych za to moc poděkovat
všem občanům – představitelům spolků a zájmových sdružení, ale také pracovníkům ZŠ
a MŠ, kteří tyto akce pro svou obec a občany organizovali. Kromě již proslulých
akcí, jako je Pohádkáč, dětský maškarní
karneval, sjíždění Moravice na nafukovacích plavidlech nebo Putování se světýlkem, proběhla celá řada dalších akcí. Těší
mě, že naši hasiči obnovili tradici stavění
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a kácení máje a sportovci začali využívat
v roce 2018 postavené multifunkční hřiště.
K pozitivům řadím i vznik dvou nových
spolků v obci – Sportovního klubu Branka
u Opavy a Spolku Starý Ještěr. Byl bych ovšem
velmi rád, kdyby se letos i další občané zapojili
do spolkové činnosti a také do veřejných akcí
organizovaných ku prospěchu obce, například
do jarní akce „Ukliďme Česko“, výsadby stromořadí a alejí a podobně. Jsme to my, obyvatelé a občané, kdo si přizpůsobujeme obec
k obrazu svému, kdo tvoříme její přítomnost
a budoucnost.
• Pane starosto, prozradíte na závěr, co
Vám udělalo dosud největší radost?
Mám radost z každého úspěchu nebo z pěkné
akce, ze které se mohou radovat i občané naší
obce, protože pro naši velkou rodinu dýchám.
Mám radost z toho, že nám funguje hospoda
a noví nájemci se snaží navázat na úspěšné působení své předchůdkyně. Tu největší radost
mi ale udělal pan řezbář Pája Špalek, když
pro nás v šibeničním termínu stihl vyřezat
krásný betlém. Dojít si k betlému pro Betlémské světlo na vánoční stromeček, to vypadá na
moc hezkou novou tradici v naší obci.
Za rozhovor poděkoval Petr Provazník
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Mikulášské nadílky, divadélka a Ježíšek

Konec roku se vždy stává pro děti nejkouzelnějším obdobím. Ani v prosinci 2019
tomu nebylo jinak.
V době předvánoční jsme dětem nabídli divadelní představení o planetách, pohádkové
seznámení s angličtinou a tři „maňáskové” pohádky divadla Štenberk.
V pondělí 11. listopadu následoval příjezd
„Martina na bílém koni“. U vstupu do MŠ
jsme si udělali zimní výzdobu.
Ve čtvrtek 28. listopadu předškolní děti navštívily knihovnu, kde si pro ně paní knihovnice Veronika Žurková připravila nejen vyprávění o knihách a informace o půjčování knih,
ale také malou vánoční dílničku. Děti obdržely malé dárky a knihu, která se určitě může
stát inspirací pro výchovu budoucího čtenáře.

První prosincový den byl ve znamení zahájení adventu. Děkujeme všem, kdo si přišli
zakoupit výrobky do našeho stánku na vánoční
besídce (foto na straně 11). Z výtěžku jsme dětem zakoupili krásného svítícího sněhuláka,
který po celý advent zdobil prostory školy.
S „Čertovskou pohádkou“ nás navštívil 5. prosince Mikuláš. Nadílku
obohatila ovocem a dobrotami paní Šárka Kokešová-Sendlerová a předvánoční očekávání dětem
osladila také paní Jana
Kořistková z Cukrárny
Kamahaj, za což oběma
patří naše poděkování.
Jak to vypadá, když
dorazí dva rozverní mrazíci, a co všechno mohou

způsobit, nám předvedlo divadlo „Smíšek“
v pohádce „Dva mrazíci“.
Týden od 9. do 13. 12. byl ve znamení pečení vánočního cukroví. Válení a vykrajování
těsta nám šlo na jedničku. Protože jsme si letos pořídili troubu, užily si děti pečení se vším
všudy. Samozřejmě, že to, co jsme si upekli,
jsme v následujících dnech také snědli.

V úterý 10. prosince jsme udělali svým
vánočním vystoupením v sále KD radost seniorům. Ti dětem připravili na oplátku mikulášskou nadílku s Mikulášem, čertem i andělem. Byla to krásná chvíle spojení generací.
Rozzářené oči všech přítomných prozradily,
že radost z akce byla oboustranná.
Poslední akcí byla „vánoční nadílka“. Společně jsme si ukázali vánoční zvyky a obyčeje,
připravili sváteční tabuli a snažili si prostředí
upravit tak, aby k nám Ježíšek opravdu dorazil. Vánoční zvoneček zazvonil a pohled
na hromadu dárků nás přesvědčil o tom, že
v naší MŠ máme asi hodné děti, protože jinak
by přece Ježíšek nenadělil tolik dárečků. Při
pohledu na rozzářené dětské oči všichni zapomněli na úsilí a práci, kterou tento okamžik
představoval pro dospělé. Uvědomili jsme si,
že čas strávený na přípravě vánočních svátků
není promarněný, a krásné zážitky se hluboko
zapíší do dětských srdcí.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dle
svých možností naší škole pomáháte. Velmi si
vaší přízně vážíme a věříme, že nám zůstanete
nakloněni i v roce 2020. Za kolektiv MŠ vám
přejeme do nového roku hlavně zdraví, štěstí
a krásné chvíle v kruhu nejbližších.
Jitka Týnová, vedoucí učitelka MŠ
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Nabitý závěr kalendářního roku děti zvládly
V lednovém čísle zpravodaje se vždy ohlížíme za
posledními dvěma měsíci
uplynulého roku.
V rámci „Školní sportovní
ligy” si děti vyzkoušely svou
rychlost a obratnost při člunkovém běhu a na velmi oblíbené překážkové dráze, kde
nezdolně překonávaly jednotlivé překážky.

Ve středu 20. listopadu zahájili žáci 2. až 4. ročníku plavecký výcvik, který probíhá
každou středu v Městském
bazénu v Opavě. Plavání je
mezi dětmi velmi populární,
hravou formou se zdokonalují
v plaveckých dovednostech.
Na úterý 26. listopadu si
paní učitelka Mgr. Gabriela
Špičková a děti prvního ročníku připravily pro rodiče
ukázku toho, co se za první
dva měsíce školního roku
již naučily. Za své pokroky
a snahu byly děti pasovány
králem na čtenáře slabikáře
a převzaly si svůj slabikář.
V neděli 10. listopadu vystoupili žáci 2. a 3. ročníku
pod vedením paní učitelky

Mgr. Martiny Kazbundové
na vítání nových občánků.
První adventní neděli, kdy
proběhlo rozsvěcování vánočního stromu, pak děti
předvedly vánoční program
v sále kulturního domu
(foto z akce
na str. 11).
Odměnou
za snahu jim
byl nadšený
potlesk publika. Nedílnou součástí
této akce byla
také vánoční
dílna
podpořená projektem MAS
Opavsko. Následovalo ještě
vystoupení dětí 8. 12. na výroční schůzi SDH pod vedením paní učitelky Mgr. Zory
Stypové a Táni Mičkové
a vystoupení při odhalování
betlému v pátek 20. 12.
V pondělí 2. prosince se
děvčata ze čtenářského klubu
zúčastnila v kinosále Národního domu v Hradci n. M. novinářské dílny moderátorky
a vedoucí redakce kulturního
zpravodajství Českého rozhlasu paní Michaely Veteškové. Děvčata si vyzkoušela,
co obnáší práce novináře a jak
probíhá příprava a vlastní re-

portáž. Společně natočila reportáž o dílně mladého novináře, která byla odvysílána
na stanici Radiožurnál.
Protože měsíc prosinec je
bohatý na překrásné, ale již
zapomenuté tradice, připravila si děvčata z čtenářského
klubu pro ostatní děti program
k svátku a tradicím Svaté Lucie. Děti se dozvěděly, jak
to bylo s vánočním úklidem,
které práce ženy nesměly vykonávat 13. prosince, jak se
lidé chránili před černou magií
a mocí čarodějnic a spoustu
dalších zajímavých informací.

Ve čtvrtek 5. prosince školu
navštívil Mikuláš, který
všechny děti odměnil drobnými dárky. Poslední prosincový školní den pak děti
zakončily zdobením stromku
pro zvířátka, zpěvem vánočních koled u stromečku a rozbalováním dárků.
Chtěl bych tímto poděkovat
všem zaměstnancům školy
a školky, dětem a rodičům
a našim věrným sponzorům
za jejich svědomitou práci
a podporu a popřát jim touto
cestou mnoho úspěchů, štěstí
a zdraví v roce 2020.
Text a foto: Jan Špička,
ředitel školy
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Vyšší poplatek za odpad
Obecní úřad upozorňuje na zvýšení
poplatku za sběr,
svoz a likvidaci komunálního odpadu
z 350 na 380 Kč.
Důvodem jsou
zvyšující se náklady
na svoz a likvidaci
komunálního odpadu. Zdražení ohlásily Technické služby
Opava – výsyp jedné
popelnice
podražil
na 51,91 Kč vč.
DPH. I tak máme
v Brance nejlevnější
výsypy z okolí, protože průměrná váha
jedné popelnice
činí 29 kg, zatímco
okolní obce vykazují průměrnou váhu
popelnice vyšší než
30 kg. Při počtu
9 500 výsypů za rok

se jedná o zdražení
cca o 22 tisíc Kč
ročně.
Poplatek budeme
muset zvyšovat také
v dalších letech, neboť
cena skládkovného
poroste. Pro srovnání:
město Opava letos
vybírá poplatek 660
Kč/osobu, Olomouc
818 Kč/osobu.
Zastupitelstvem
obce nově schválená
vyhláška zachovala
úlevu pro pěti- a vícečetné rodiny ve výši
poplatku za jednu
osobu. Polovina poplatku je splatná do
31. 3. 2020. Úhrada
je možná na OÚ
nebo na účet obce
č. 1846405399/0800,
variabilní symbol =
číslo popisné.

Stolní kalendář obce Branka u Opavy pro rok
2020 obsahuje jednu nepřesnou informaci.
V popisku pod fotografií u 43. týdne (kolem
r. 1930) bylo chybně uvedeno, že se jedná
o rodinu Křesťanovu. Jak uvedla na pravou
míru paní Zdeňka Baťková, na fotografii je
zachyceno více rodin. Na fotografii zleva
a shora dolů: Manželé Víchovi, manželé Gebauerovi a Zdeněk Batěk, *26. 6. 1923 – otec
Zdeňky Baťkové, Josef Vícha s maminkou
(zahynul v koncentračním táboře), dítě Milan
Vícha, manželé Adolf a Marie Bělíkovi, manželé František a Františka Baťkovi (prarodiče
Zdeňky Baťkové), Marie Bělíková (provdaná
Šatalová) – maminka paní Hany Šatalové.

ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Adventní čas ve školní družině byl ve znamení příprav na Vánoce. Děti si připomněly
vánoční zvyky, vyráběly vánoční ozdoby
a proběhly tematické akce.
Naučné odpoledne „Advent a jeho tradice” přiblížilo žákům zvyky a tradice v před-

vánočním období. Součástí odpoledne byla
i malá pracovní dílna. Žáci vyráběli andílky do
výtvarné soutěže ,,Anděl”. Soutěž pořádala
Agentura TOMINO ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Hradci nad Moravicí. Za svou
práci získal v této soutěži cenu žák 2. ročníku
Kristián Šober a žákyně 3. ročníku Tereza
Lanková.
Ve výtvarném a počítačovém kroužku děti
malovaly kapříky v soutěži ,,Vánoční kapr”.
V „Netradičních vánočních soutěžích”,
ve sportovním kroužku, žáci soutěžili a hráli
hry s vánoční tematikou. Žáci Badatelského
kroužku navštívili Slezskou tvorbu v Opavě.
Na exkurzi se seznámili s výrobou tradičních
ručně foukaných a malovaných vánočních ozdob. Výlet na Vánoční trhy v Opavě ukončil
celé předvánoční období ve školní družině.
Text: Helena Cihlářová
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Spolky a zájmová sdružení dostaly na
činnost v letošním roce 256 tisíc korun
Zastupitelstvo obce schválilo pro rok 2020 dotace na
činnost Sportovního klubu
Branka u Opavy a SDH
Branka u Opavy, další dotační prostředky na činnost
spolků a zájmových sdružení schválila rada obce.
Sportovnímu klubu schválilo zastupitelstvo obce dotaci
ve výši 71 tisíc Kč, hasiči
dostali na svou činnost a zejména organizaci akcí pro
veřejnost 59 tisíc Kč. Tenisovému klubu Branka u Opavy
byla přiznána dotace ve výši
12 tisíc Kč, z toho 5 tisíc Kč

na činnost klubu, 6 tisíc Kč
na pokrytí nákladů spojených
s organizací lyžařského zájezdu a 1 000 Kč na pokrytí
nákladů spojených s organizací akce Ukliďme Česko.
Kroužek břišních tanců vedený Renátou Juchelkovou
obdržel na svou činnost 10 tisíc Kč. Včelařský klub Branka
u Opavy získal příspěvek na
činnost ve výši 4 tisíce Kč.
Spolek Starý Ještěr obdržel
25 tisíc Kč, kdy dalších 5 tisíc
Kč může čerpat na náklady
spojené s organizací ochotnického představení Spolku

Starý Ještěr pro obec a dalších 5 tisíc Kč na výlohy (vč.
DPP) spojené s organizací
kulturních vystoupení v rámci
obecních akcí, resp. přeshraniční spolupráce.
Spolek pro děti ZŠ a MŠ
Branka u Opavy bude mít
k dispozici na svou činnost
45 tisíc Kč, Klub seniorů
Branka u Opavy 20 tisíc Kč
a ON-OFF team 10 tisíc Kč. Za
celkově 256 tisíc Kč se spolky
a zájmová sdružení zavázaly
zorganizovat 26 veřejných
akcí a na organizaci dalších se
budou aktivně podílet.

KRÁTCE Z NAŠÍ OBCE
Na konci roku 2019 přišla informace o přidělení financí z dotační výzvy MŠMT „Můj
klub”. Sportovní klub Branka u Opavy obdrží
dotaci ve výši 30 tisíc Kč a SDH Branka
u Opavy 40 tisíc Kč. Sportovci dále ještě požádali o dotaci z České unie sportu, kde mohou
dostat až 30 tisíc Kč. Dotační žádosti zpracoval
místostarosta Michal Zajíček.
Mše svaté za živé a zemřelé obyvatele Branky
u Opavy v roce 2020: 6. 6. od 16 h v kapli
Nejsvětější Trojice ke cti Nejsvětější Trojice;
10. 10. od 16 h tamtéž ke cti svaté Hedviky,
patronky a ochránkyně Slezska; 23. 8. od 9 h
v Kostele sv. Petra a Pavla v Hradci n. M.
s prosbou o potřebné dary Ducha svatého
pro děti, mládež a ty, kdo je vychovávají,
o Boží požehnání, úrodu a příhodné počasí;
6. 12. od 9 h v Kostele sv. Petra a Pavla
v Hradci n. M. s prosbou o Boží milosrdenství.
Na začátku prosince 2019 spatřila světlo
světa již osmá básnická sbírka Davida Bátora
s názvem ROZHRANÍ. Vyšla v nakladatelství Protimluv v Ostravě.
Cena stočného v roce 2020 činí 41,99 Kč/
m3, po snížení DPH z 15 na 10 % v průběhu
prvního pololetí pak 40,16 Kč/m3. Zvýšila se

i cena za likvidaci splaškových vod ze septiků
na 37,01 Kč/m3.
Do 31. května 2020 je splatný poplatek za
psa ve výši 90 Kč, za každého dalšího 120 Kč.
Majitelé psů již byli v minulém zpravodaji vyzváni k nahlášení přiděleného identifikačního
čísla (čipu), v případě online platby uveďte ID
číslo do políčka „vzkaz pro příjemce platby”.
Letošní plesová sezóna zahájí 25. ledna Mysliveckým plesem. Již 8. obecní ples proběhne
v sobotu 8. února. 22. února bude sál a přísálí
KD patřit SSZP Hradec n. Mor. a na 29. února
se chystá Maškarní karneval pro děti.

Z činnosti Klubu seniorů

Klub seniorů se schází každou první středu
v měsíci vždy v 15 h v přísálí KD. Program
setkání je buď tradiční, nebo mezi nás přijde
nějaký zajímavý host. Každoročně pořádáme
jednodenní zájezd – vloni jsme byli v Luhačovicích. Společně jsme navštívili Slezské zemské muzeum, zúčastnili se vědomostní soutěže, navštívili kino a shlédli koncert Spirituál
kvintetu ve dvoraně hradeckého zámku. Velmi
rádi mezi sebou přivítáme i další seniory z naší
obce.
Ludmila Gebauerová
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Výsadba stromů začala na Rychnovském nábřeží
První etapa projektu „Revitalizace ploch
u řeky Moravice, Branka u Opavy” proběhla
v sobotu 23. listopadu pod názvem „STROM
NAŠÍ RODINY” na Rychnovském nábřeží.

sypány štěpkou, kterou jako sponzorský dar
věnoval pan Karel Vlček (pila), před koncem
roku pak byly osazeny cedulkami s textem,
která rodina strom zasadila. Na bedrech účastníků akce spočívá také následná péče o stromy
(zalévání), kterou je nutné vykonávat i nyní,
v zimních měsících. Stromy potřebují vodu o to
víc, že terén je svažitý a voda se v něm neudrží.
Další fáze výsadby bude následovat na
jaře, celkem v rámci projektu bude vysázeno
83 stromů, a to na Rychnovském a Bezručově
nábřeží. Rodiny, na které se nedostalo, mohou
vysadit stromy už na jaře 2020.
Poděkování patří všem občanům, kteří se
rozhodli přispět svými silami ke zlepšení životního prostředí v naší obci a přidali se k této
bohulibé iniciativě.

V rámci této komunitní akce bylo vysázeno
28 stromů, z toho 14 lip a 14 jasanů, které byly
vybrány občany Branky u Opavy hlasováním
na sociální síti Facebook. Akce se zúčastnilo
26 rodin/jednotlivců z Branky u Opavy, celkem více než 60 dětí a dospělých. S vykopáním děr pomohla firma Jiří Šnek – zemní
práce, konkrétně pak Martin Šnek, odborným
garantem akce byl Dalibor Gebauer z Požární
ulice, který na úvod předvedl vzorovou výsadbu stromu. Účastníci akce si vylosovali svůj
strom, poté jej zasadili, postavili čtyřnožky,
stromy přivázali ke kůlům a zalili vodou z řeky
Moravice. Stromy byly v dalších dnech pod-

Velká listopadová retro diskotéka se vydařila
V sobotu 16. listopadu 2019 se rozduněl sál
kulturního domu jako v 90. letech, kdy do
Branky pravidelně přijížděl Petr Sniegoň se

svým DISKOTEAMEM. Asi 140 hostů se bavilo na velké listopadové retro diskotéce, zorganizované k 30. výročí Sametové revoluce.
Přišli pamětníci i mladší ročníky
a všichni společně se skvěle pobavili
a zatančili na písničky servírované
dvojicí dýdžejů – spolu s Petrem
Sniegoněm zahrál i DJ Jiří „Fischi”
Ryba, známý z diskotékového klubu
Bocaccio v nedaleké Březové. Těžko
říct, zda měl ten večer větší úspěch
Michal Horňák nebo Markéta Muchová, ale někdy příště na viděnou!
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Vánoční besídka a rozsvícení vánočního stromu
Letošxu Opavy.
Na trax. místo.
Fotografie: Robert Šamárek
a Adam Kramoliš
.

Branecká osmička přilákala na start 102 běžců

První ročník přespolního závodu s názvem „BRANECKÁ
OSMIČKA” přilákal v neděli
24. listopadu na start celkem
102 běžců, od nejmenších
dětí až po dospělé. Organizá-

toři závodu ON-OFF TEAM
v čele s místostarostou Michalem Zajíčkem připravili několik tratí v délce od 60 m až po
8,8 km. Absolutním vítězem
na nejdelší trati 8,8 km se stal

Roman Janeček z Březové
s časem 33:06 min. Nejrychlejšími občany Branky byli
vyhodnoceni v mužích Marek
Gebauer (36:55) a v ženách
Renáta Jalůvková (47:30).
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Tradiční silvestrovský fotbálek proběhl i v poslední den roku 2019 na multifunkčním hřišti.
V utkání Staří vs. Mladí padla spousta hezkých gólů, na závěr se kopaly penalty. Kdo vyhrál,
není důležité, podstatná byla pohodová a veselá atmosféra, ve které setkání našich fotbalumilovných sportovců probíhalo.
Foto: Jarmila Mainušová

Běžci z Branky u Opavy startovali na Litultovické vánočce
Také na 35. ročníku Litultovické vánočky 26. 12. 2019
startovali běžci z Branky.
Bohužel jen Michael Rataj
za SK Branka u Opavy (18.

v kategorii muži nad 40 let,
trať 3,5 km, čas 18:57 min).
Michal Zajíček za ON-OFF
TEAM obsadil 12. místo
v kategorii muži do 40 let (trať

Nohejbalisté
druzí v turnaji

3,5 km, čas 14:23), Renáta
Jalůvková za Caramba Team
8. místo v kategorii ženy nad
35 let (trať 3,5 km, 16:09)
a Aleš Čech (na snímku) za
Headproteam Opava 31. místo
v kategorii muži nad 40 let
(trať 10,5 km, čas 52:47).

Poháry za druhé místo
v nohejbale trojic brali
zástupci SK Branka
u Opavy 28.12. v Dolních
Životicích. Petr Hochgesandt, Jan Sonek a Kamil Mainuš se v konkurenci šesti týmů neztratili
a vybojovali krásné druhé
místo za Vítkovem.
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.

