ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BRANKA U OPAVY • ČERVENEC 2020
Vážení a milí spoluobčané,
sotva skončily „koronavirové prázdniny“, už
začaly ty letní. Nechci
se opakovat, ale ani letos nás nějaké „leháro”
nečeká. „Doba pokoronavirová” přináší
ekonomické turbulence
a s nimi příležitosti. Chceme je využít.
Ještě v létě budou zahájeny dvě stavební zakázky za výrazně nižší náklady, než jsme očekávali. Na novou
cyklostezku a rekonstrukci Trňáku
už čekáme dlouho, v příštím roce by
konečně mělo být hotovo.
V době „koronavirových” daňových
propadů jsme dokončili první větší investiční akci. Snad nové chodníky na
Školní ulici přispějí k bezpečnějšímu
pohybu chodců přes naši obec. Byli
jsme také úspěšní v získávání dotací.
Celkem jsme od 5. 11. 2018 získali
přísliby navýšení příjmů obecního
rozpočtu o cca 24,5 mil. Kč. Peníze
vyčerpáme postupně, tak jak budou
realizovány jednotlivé projekty.
I přes předpovídaný výpadek daní
neočekáváme, že bychom museli
nachystané projekty odkládat. Máme
našetřeno, a to i díky rekordnímu
výběru daní v loňském roce a nastaveným úsporným opatřením na začátku
volebního období.
Přeji vám všem příjemné a poklidné
prožití léta a prázdnin, snad už nás
nebudou trápit letošní časté vydatné
deště a slunce bude svítit nejen nad
naší Brankou.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Byl dotačně podpořen
energetický projekt?

Projekt „Snížení energetické náročnosti veřejných
budov v obci Branka u Opavy propojením dvou
objektů a využitím OZE a KVET” byl ve výběrové
komisi SFŽP projednáván 30. června, výsledek zatím
neznáme • Pokud obec obdrží dotaci, rekonstrukce
multifunkčního domu za cca 20 mil. CZK má zelenou

Dosavadní průběh července je ve znamení netrpělivého čekání na zveřejnění seznamu schválených žádostí ze zasedání
výběrové komise SFŽP,
které se uskutečnilo
v úterý 30. června.
Naším želízkem v ohni
byl projekt na snížení
energetické náročnosti
multifunkčního domu
v Brance u Opavy. Na
přechozích dvou zasedáních komise uspěly jiné
dvě dotační žádosti naší
obce: digitální povodňový
plán a revitalizace ploch
kolem řeky Moravice.
Rekonstrukce musí začít
od střechy

Kulturní dům postavený
v akci Z v 60. letech
chátrá, je nejvyšší čas
zahájit rekonstrukci. Zub
času se nejvíce podepsal
zejména na stavu fasády, otvorových výplní

a střechy. V lednu jsme
zachraňovali před odlétnutím střechu nad jevištěm, červnové prudké
bouřky přinesly zatečení
dešťové vody do stropu
nad sálem. Voda se dostala až mezi parkety.
Nová střecha je tedy první
a tou nejdůležitější součástí rekonstrukce celého
objektu. Stavební část
projektu byla dokončena
paní projektantkou Olgou Hájkovou a předána
k vyjádření úředníkům.
Pokud náš projekt uspěl
a bude podpořen dotací
ze 121. výzvy OPŽP, co
nejdříve začnou přípravy
na výběrové řízení
na generálního dodavatele stavby. Vedení
obce představí projekt
rekonstrukce kulturního
domu veřejnosti v měsíci září, setkání s občany
bude včas avizováno.
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Po prázdninách startují dva projekty:
cyklostezka a rekonstrukce Trňáku

V měsíci červnu proběhla dvě výběrová řízení na veřejnou
zakázku podlimitního rozsahu. V Hradci nad Moravicí
se 11. 6. soutěžila nová cyklostezka Opava-Otice-Branka
u Opavy-Hradec nad Moravicí, v pondělí 22. 6. došlo v kanceláři starosty obce k rozpečetění elektronických nabídek na
stavební akci s názvem, „Sociální bydlení Havlíčkova č.p. 1
v Brance u Opavy“.
Obě výběrová řízení reflektovala současnou nejistotu,
která panuje na stavebním
trhu. Nižší předpokládané příjmy veřejných rozpočtů mohou zastavit nebo odložit plánované stavební akce municipalit, stejně tak se do investičních akcí nebude pouštět část
soukromého sektoru, který
v souvislosti s koronavirovou
krizí řeší spíše udržitelnost
podnikání. Do výsledku veřejných zakázek se rovněž promítl záměr investorů provádět
stavby i během zimních měsíců, kdy je stavebních zakázek s ohledem na klimatické
podmínky významně méně.
Výběrové řízení na cyklostezku vyhrála z 10 zájemců
společnost Silnice Morava
s.r.o. s nabídkovou cenou

10 083 917 Kč vč. DPH, což je
cena asi o 3 mil. Kč nižší, než
jaká byla uvedena v položkovém rozpočtu. Realizace je
plánována od 7. 9. 2020 do 30.
6. příštího roku, když na katastru naší obce by se mělo stavět
až po ukončení zemědělských
prací, přibližně od začátku měsíce listopadu. V souvislosti
s plánovanou akcí je připraveno „pozemkové narovnání“
s 1. HZ, kolem jejíhož areálu
nová cyklotrasa povede.
Pomyslné finále přípravné
fáze rekonstrukce Trňáku
představuje proběhlé výběrové
řízení na dodavatele stavby.
Již průzkum trhu naznačil, že
varování některých zastupitelů před enormním zatížením
obecního rozpočtu jsou lichá
a obec jako investor se do-

káže s cenou dostat pod 20
mil. Kč. Vysoutěžená cena je
nakonec ještě mnohem nižší.
Společnost Unicont Opava
vyhrála s nabídkou 17,1 mil.
Kč vč. DPH, což je cena
o 30 % nižší vůči položkovému rozpočtu. Nyní bude
podepsána smlouva o dílo
a následně smlouva o poskytnutí dotace 15,1 mil. Kč ze
Státního fondu podpory investic ČR, kterou musí schválit zastupitelstvo obce. Poté by
již nic nemělo bránit zahájení
stavby na přelomu září a října
tohoto roku. Stavební práce
budou probíhat jeden rok.
Do zpracování zásad samotného výběru nájemníků
z žadatelů o sociální bydlení
se bezplatně zapojí manažeři
projektu sociálních služeb
z MAS Opavsko. Memorandum o spolupráci a přistoupení
naší obce k projektu MAS
Opavsko bylo podepsáno již
vloni, letos byl projekt podpořen dotací. První nájemníci se
do Trňáku budou moci nastěhovat v průběhu roku 2022.

Pietní místo II. sv. války bylo přestěhováno

V pondělí 15. června proběhlo přestěhování
pietního místa – pomníku II. světové války
z centra obecní návsi na druhou stranu silnice 4644
k lípě zasazené ke 100. výročí vzniku Republiky
Československé. Přemístění „balvanu” provedli
zaměstnanci Kamenictví Ludwig z Palhance ve
spolupráci s firmou Zemní práce Jiří Šnek. Byl vybudován nový sokl z lomového kamene, okolí ještě
čekají sadové úpravy. Před pomníkem budou umístěny dvě nové parkové lavičky.
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Pomník I. světové války se příští rok dočká opravy

se na něm voda a nečistoty.
Jsou zde rovněž okem zjevné
otluky, stavební materiál již
evidentně neplní své základní
funkce.
Při realizaci akce dojde
k obložení zvětralé podesty
žulou cihlové barvy se zdrsnělým povrchem. Betonový
stupeň bude obložen hladkou
žulou cihlové barvy. Budou
opravena všechna písmena
na pomníku - přesekána a začerněna. Celý pomník bude
vyčištěn, přebroušen a dvakrát naimpregnován, aby byly
vylepšeny vlastnosti materiálu
pomníku a nečistoty společně
s vodou po povrchu stékaly
a nezasychaly.

V měsíci červnu byla obci ministerstvem obrany přiznána
dotace na opravu pomníku
„Obětem světové války 1914–
1918“, který je situován ve
výklenku za plotem školní zahrady. Celkové způsobilé výdaje činí dle projektu 76 182
Kč, dotace nám bude poskytnuta do výše 60 945 Kč, resp.
80 % uznatelných nákladů.
Oprava pomníku proběhne
v příštím roce, realizací bude
pověřeno Kamenictví Ludwig
z Palhance.
Válečný pomník stojí na
dnes již zvětralé betonové podestě a betonovém soklu. Sokl
je navíc popraskaný, prorostlý
mechem, nerovný a udržuje

Digitální povodňový plán a nová elektrocentrála z dotace
Na začátku měsíce června
jsme obdrželi zprávu, že naše
dotační žádost na zhotovení
digitálního
povodňového
plánu byla poskytovatelem
dotace (MŽP) doporučena
k financování. Znamená to,
že z celkových nákladů ve
výši 338 tisíc Kč na zhoto-

vení digitálního povodňového
plánu (webové stránky) půjde
288 tisíc Kč (85 %) z dotace.
V rámci uvedené ceny pořídíme pro obec také novou
elektrocentrálu zn. Honda
(cca za 140 tisíc Kč), která
bude sloužit jednotce dobrovolných hasičů v případě

výpadku elektrického proudu
během mimořádných událostí. Za dodavatele digitálního povodňového plánu byla
v poptávkovém řízení vybrána
firma Crisis Consulting. Realizaci díla a proúčtování nákladů bychom měli zvládnout
ještě v tomto roce.

KRÁTCE Z NAŠÍ OBCE
Rozloučení s prázdninami. Tradiční akce
Spolku pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy se
uskuteční v sobotu 29. srpna 2020 na sportovním hřišti cca od 18 h. Na programu bude
diskotéka pro děti a poté i pro dospělé. Akce
potrvá do 24 h.
Pozvánka na zasedání zastupitelstva: 13.
zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy
se uskuteční v pondělí 20. července od 18 h
v přísálí kulturního domu. Na programu bude
jedenáct bodů, mimo jiné složení slavnostního
slibu dvou nových zastupitelů.
Obecní úřad má ještě k dispozici jednu novou BIO popelnici, kterou může přeprodat zá-

jemci o svoz zeleného odpadu. Zájemce ať se
hlásí se na OÚ. Cena popelnice je 1295 Kč.
Svoz BIO odpadu zajišťují Technické služby
Opava.
Na zastávce BUS před základní školou se
našlo horské kolo. Majitel nechť se hlásí na
obecním úřadě. V případě, že popis kola bude
odpovídat, resp. předloží dokumenty ke kolu,
bude mu vráceno.
Výměna svislého dopravního značení.
Firma Dominotrans provede v měsíci červenci
výměnu svislého dopravního značení na ulicích Cihelní a Pod lesem, které do určité míry
změní zdejší dopravně-bezpečnostní poměry.
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Kapli Nejsvětější Trojice opravíme s dotací

Když jsme vloni obdrželi z Ministerstva
pro místní rozvoj zprávu, že nedostaneme
dotaci na opravu kaple Nejsvětější Trojice,
přehodnotili jsme v radě obce plány a pustili se do opravy kaple z obecních peněz.
Nejprve jsme kapli v oblouku nechali odbornou firmou podřezat a zaizolovat proti
zemní vlhkosti, následně sklepali vlhkou
omítku a natáhli sanační (práci provedl pan
Josef Mainuš). V další fázi jsme vybourali
celou podlahu a také obětní stůl, jehož cihlová výplň byla totálně provlhlá. Zednická
parta z Hradce nad Moravicí přes zimu
zhotovila nové konstrukční vrstvy podlahy
včetně izolace a zateplení, byla provedena
výmalba. V kapli tak již v červnu mohl dvakrát proběhnout růženec za naše zemřelé.
Časové prodlení nastalo u rekonstrukce oltáře. Milotické učiliště stanovilo nový, zářijový termín dodání, a to včetně obětního
stolu ze dřeva. Snad se dodavateli oltáře podaří termín dodržet, 10. října 2020 je v kapli
plánována bohoslužba spojená se slavnostním
vysvěcením.
Do tohoto naplánovaného harmonogramu
přišla zpráva, že u dotačního programu MMR
byla navýšena alokace, a tudíž dotaci mohou
získat i připravení náhradníci. My připraveni
byli, takže na probíhající rekonstrukci kaple
nakonec naše obec dostane požadovanou 70%
dotaci, tedy až půl milionu korun. Znamená to
však, že v průběhu léta musíme ještě zvlád-

nout zrekonstruovat věžičku s bání a křížkem,
která byla zahrnuta v dotačním projektu. Ve
věžičce řádí červotoč, na střeše je nebezpečný
eternit... Protože obec již má nabídku na výměnu kovového zvonu za bronzový, bude rozměr krovů věžičky rovnou upraven tak, aby se
tam případný nový zvon do budoucna vešel.
Finanční prostředky ale obec zatím v rozpočtu
nemá, pouze cenovou nabídku: zvon a veškeré
příslušenství přijdou na 160 tisíc Kč...
V neposlední řadě vedení obce usiluje o vybavení kaple kostelními lavicemi, které by interiéru této sakrální stavby dodaly autentický
vzhled. Ve výhledu bylo více variant, nakonec
obec řeší zhotovení lavic na míru.

Třetina zastupitelstva obměněna Nové venkovní lavičky
Další dvě rezignace na mandát zastupitele obdržel sta-

rosta obce v průběhu měsíců května a června. Dne 13.
května se mandátu zastupitele vzdal Bc. Radim Šnek
(SNK I). Na jeho místo nastoupil 15. května 2020 náhradník Ing. Michal Řezníček, když Mgr. Radek Nevola mandát zastupitele 14. 5. 2020 odmítl. Dne 10. 6.
2020 se mandátu vzdal také Ing. Martin Včelka (Spolky
pro obec) a na jeho místo 11. 6. 2020 nastoupila paní
Pavlína Kuzníková. Podle zákona o obcích složí noví
členové zastupitelstva slavnostní slib na červencovém
zasedání zastupitelstva obce. Z původně zvoleného zastupitelstva je tak již třetina členů nová.

Rada obce na svém
32. zasedání schválila
pořízení a instalaci
5 ks nových parkových laviček. Současně vybrala
místa, kde budou lavičky umístěny. Lavičky budou sloužit k oddechu, jsou současně umístěny na
katastru obce tak, aby umožnily
výhled do okolí, na řeku apod.
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Stav objektu bývalého lomu vyžaduje revitalizaci

Geologický posudek vypracovaný společností ENVIprojekt CZECH s.r.o.
v květnu loňského roku
doporučuje řešení stavu
objektu bývalého kamenolomu Pod Hanuší.
Podle geologů lze v jihozápadní části lomu doložit
existenci sesuvu, pokračující
eroze (prorůstání kořenů náletových dřevin a dešťová voda)
snižuje stabilitu kamenných
srázů. Tuny suti zakryté vegetací, které sem byly navezeny za předchozích vedení
obce, znamenají další nákladnou položku revitalizace pozemku. V neposlední řadě je
zde uskladněn stavební materiál, jehož využití se k revitalizaci vysloveně nabízí.
Protože se v lomu objevila

nová černá skládka suti, vedení obce přistoupilo k oplocení prostoru kolem vjezdové
brány, aby zamezilo dalšímu
navážení stavebního a jiného
odpadu. Postupně také nechá
zlikvidovat bilologický odpad
naskladněný v kamenolomu
údržbou obce v průběhu posledních měsíců při realizaci
výsadby nových stromů, proklestění švestkové aleje nebo
vyčištění svahu pod kaštanovou alejí.
Veřejná zakázka na projekt
revitalizace kamenolomu byla
vypsána v březnu, ale protože
přišla pouze jedna nabídka,
rada obce soutěž zrušila. Následně byly cíleně osloveny
projekční kanceláře specializující se na rekultivaci a revitalizaci důlních objektů.

V měsíci květnu byly z kamenolomu vyvezeny všechny
pařezy, které údržba obce
nashromáždila za poslední
rok. Zlikvidován byl také
pařez, který „strašil” několik
let na hřišti. Kontejner vážil
5,64 tuny.

Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 30, 31, 32 a 33
RADA OBCE Č. 30 ze dne
13. 5. 2020
schválila:
• změnu termínů konání akcí
v rámci programu Aktivní
senior: Česko-polský den seniora 29. 5. 2021, Relaxační
den seniora 17. 6. 2021, Výlet
pro seniory „Krajem dětství
matky lvů” 17. 9. 2021 a Společné vaření 18. 11. 2021
• darovací smlouvu mezi Catering a jídelna Raduň, Šárka
Kokešová-Sendlerová a ZŠ
a MŠ Branka u Opavy na
částku 5 000 Kč
RADA OBCE Č. 31 ze dne
27. 5. 2020
neschválila:
• pronajímání bubnové rotační sekačky DAKR v majetku obce

schválila:
• uzavření mateřské školy
v Brance u Opavy v době
hlavních prázdnin od 1. 7. do
31. července 2020
• návrh na obsazení místa
obecního kronikáře Mgr. Veronikou Žurkovou
RADA OBCE Č. 32 ze dne
10. 6. 2020
vzala na vědomí:
• nástup zaměstnance na VPP
Aleše Trčky od 1. 6. 2020
s dotací Úřadu práce Opava,
a to na půl roku
schválila:
• darovací smlouvu mezi
obcí Branka u Opavy a městem Hradec nad M. na částku
48 000 Kč na spolufinancování nákladů vzniklých v souvislosti s provozem sběrného

dvora města Hradec nad M.
pro rok 2020
• na doporučení výběrové komise za vítěze poptávkového
řízení č. 04/2020 na realizaci
trvalého dopravního značení
na ulici Cihelní, Pod lesem
a Pod Hanuší firmu Dominotrans Opava s nabídkovou cenou 96 790 Kč vč. DPH
• výsadbu zeleně na svahu severní strany areálu ZŠ s realizační cenou do 50 tisíc Kč
RADA OBCE Č. 33 ze dne
25. 6. 2020
schválila:
• nabídku společnosti BHZ
Invest s.r.o. na podání dotační
žádosti na vybudování zázemí
pro obec nebo obecního pracovníka včetně kontejnerů
v rámci re-use centra
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MATEŘSKÁ ŠKOLA BRANKA U OPAVY

V průběhu měsíce května
proběhl zápis do mateřské školy pro školní rok
2020/2021.
Letos se uskutečnil poněkud netradičně. Z důvodu
uzavření školy nebylo možno
zapsat děti osobně, ale pouze
elektronicky nebo poštou.
Na místo 13 odcházejících
prvňáčků nastoupí noví malí
kamarádi a kapacita mateřské školy je tak opět pro nový
školní rok naplněna.
Ani další plánované akce
nebylo možné na jaře uskutečnit, a tak děti přišly o divadelní představení nebo
o vystoupení dětí ze ZUŠ,
které bývá dobrou příležitostí přiblížit dětem svět
hudby, dále o návštěvu
knihovny, o návštěvu muzea
a také o školní výlet.
Maminky a babičky přišly
o vystoupení dětí ke „Dni
matek“ a ani děti neoslavily v mateřské škole svůj
svátek „Den dětí“. Snažili
jsme se zůstat v kontaktu
s dětmi prostřednictvím časopisu „Předškoláček“, kde
jsme publikovali veršované
texty, obrázkové čtení, písničky, rébusy, hádanky, grafomotorické cviky, náměty
k výtvarnému tvoření a také
k pohybovým hrám. Děti plnily úkoly, maminky zasílaly
fotografie z těchto činností
a my je umisťovali do fotogalerie na webových stránkách
školy. Nic z toho však nenahradilo pobyt v kolektivu
s kamarády.
Provoz mateřské školy byl
znovu zahájen 18. května za

Předškoláci 2019/2020. Vzadu zleva: p. uč. Jitka Týnová
a p. uč. Alice Štalcerová, stojící zleva: Sofie Přikrylová, Sofie
Smejkalová, Patrick Rataj, Elen Mlčúchová, Filip Černík,
Amálie Fryčková, Petr Janek a Tomáš Vítek. V podřepu zleva:
Matěj Nevřela, Ondřej Mainuš, Šárka Kvasničková, Valentýna
Molnárová a Daniel Maiwald.
stanovených bezpečnostních vých třídách různé úkoly,
podmínek, které se postupně aby děti mohly ukázat, co se
v MŠ naučily. Následovalo
uvolňovaly.
Děti si velmi rychle osvojily občerstvení a hry ve školní
přísná hygienická opatření družině. Rodiče se dověa dnes už jsou pro ně automa- děli, jak se mají na začátek
tickými činnostmi, které při- školní docházky připravit,
a na závěr společně se svými
jaly bez problémů.
Jedinou akcí, o kterou jsme ratolestmi vymysleli přání,
naše budoucí školáky nechtěli které napsali na cedulku připřipravit, bylo „Rozloučení pevněnou k balónku. Všechna
se školáky“. To se opravdu svá přání poté děti vypustily
podařilo. Uskutečnilo se do nebe. Věřme, že vše, co si
v prostorách zahrady a bu- přály, se jim splní. No a my
dospělí si určitě přejeme, aby
dovy základní školy.
se situace minulých měsíců
Tento den měli naši nastáuž neopakovala.
vající prvňáčci školu jen pro
Prázdninový provoz masebe. Nejen, že byli pasoteřské
školy bude zahájen
váni na školáky a obdrželi
nezbytný klobouk, šerpu v pondělí 3. srpna 2020. Do
a diplom, ale také od Spolku té doby vám přejeme krásné
pro děti ZŠ a MŠ Branka prázdninové zážitky a hlavně
u Opavy krásnou knihu. Škola zdraví pro nás všechny.
pro děti připravila v jednotliJitka Týnová, ved. učitelka
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Páťáci zakončili školní rok únikovou hrou
Dětem začaly prázdniny, takže je čas zhodnotit školní rok 2019/2020.
Zpočátku vše běželo podle plánu, ve škole
se učilo, organizovaly se kulturní akce, soutěže, exkurze a vystoupení. V březnu jsme však
ze dne na den z důvodu pandemie způsobené
onemocněním Covid-19 museli školu uzavřít
a děti se téměř 11 týdnů vzdělávaly z domova.
Zpátky do lavic se dostaly až v pondělí 25.
května. Byly rozděleny do menších skupin po
jednotlivých ročnících, aby mohla probíhat intenzivní výuka. Myslím si, že díky práci pedagogů a přístupů dětí a rodičů jsme vše zvládli
a děti nebudou do dalšího ročníku vstupovat
s handicapem.
Přes zpřísněná hygienická opatření se nám po
návratu do školy podařilo zorganizovat několik
pěkných akcí. Vzhledem k tomu, že veřejné
prostranství mezi kulturním domem a školou
prošlo výraznou změnou, děti aktivně pomohly
s úpravou terénu kolem školního plotu na ulici
Opavská. V rámci pracovního vyučování se
tedy děti pustily s chutí do práce, která jim šla
pěkně od ruky. A protože jich bylo jako mravenců, měly hotovo, jak se říká, raz dva.
Vzhledem k tomu, že letos neproběhl standardní zápis dětí do 1. ročníku a ani se neuskutečnilo oblíbené Pohádkové školní odpoledne,
rozhodli jsme se spojit pasování předškoláků
s netradičním pojetím zápisu. Po slavnostním

Poděkování panu řediteli
Mgr. Janu Špičkovi

Pane řediteli, přijměte poděkování rodičů
žáků pátého ročníku za pěknou rozlučkovou
akci, kterou jste společně s paní učitelkou Gabkou připravili našim dětem. Pět let uteklo jako
voda a dětem zůstane mnoho hezkých vzpomínek na školu a školní aktivity, které mohly
prožívat. A že jich nebylo málo! Snad nejvíce
budou vzpomínat na lyžáky, příměstské tábory,
sportovní ligu, výlety gymnastického kroužku,
týmovou „únikovou hru" a také výlety a další
různé akce. Děkujeme.
Rodiče páťáků

ceremoniálu pasování se děti přesunuly do
školy, kde plnily na jednotlivých stanovištích
zadané úkoly. Na všechny děti čekaly drobné
dárky, malé občerstvení, které zajistila cukrárna Kamahaj, a překvapení ve formě tajného
přání. Toto přání děti s rodiči napsali na papír
a společně jsme přání vypustili s balónky do
nebe. Šťastné tváře dětí mluvily za vše.
Spolek pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy
každoročně daruje vycházejícím žákům 5. ročníku hmotný dar. Letos se ovšem děti dohodly,
že po dlouhém odloučení při uzavření školy by
rády vzpomínaly na společně prožité chvíle.
A tak se zrodil nápad absolvovat únikovou hru
s názvem Středověký žalář. Děti s nadšením
a zápalem spolupracovaly, hledaly indicie,
luštily úkoly, aby se v co nejkratším čase dostaly ze žaláře ven. Výsledný čas 48 minut a 20
vteřin dokazuje, jak jsou úžasní a zaslouženě
na svém absolventském triku nosí název ALL
STAR TEAM. Čas se zastavit nedá, a tak školu
stejně jako v předešlých letech tato parta dětí
opouští. Jsou to Adam Gebauer, Adam Štork,
Daniel Mocek, Lucie Kuzníková, Barbora
Mičková a Kateřina Sonková. Školní rok jsme
úspěšně zakončili v úterý 30. června, kdy bylo
dětem rozdáno vysvědčení.
Závěrem chci poděkovat za práci všem zaměstnancům školy a školky, dětem, rodičům,
obecnímu úřadu, našim sponzorům a popřát
všem krásné léto.
Mgr. Jan Špička, ředitel školy
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Projekt „Zvýšení bezpečnosti na Školní
ulici” byl dokončen, blíží se kolaudace
V první polovině července byl dokončen projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy na ulici
Školní“, který se dotýkal samotného centra
obce a procházející krajské silnice III. třídy
č. 4644. Firma Jankostav se svými subdodavateli vybudovala za cca 4,5 mil. Kč nové
chodníky, bezpečnostní prahy, osvětlení přechodů pro chodce a zelené plochy. Zvýšila
se tak nejen bezpečnost chodců, ale i estetický vzhled veřejného prostranství v centru
obce, přibyl počet stromů ve středu obce. Po
vyřešení drobných reklamací týkajících se
bezpečnostního práhu na Zadní ulici a dopravního značení bylo hotové dílo převzato
vedením obce a připraveno ke kolaudaci.
Následně bude čerpána dotace. Obec na tuto

akci získala prostřednictvím MAS Opavsko
z IROPu, resp. Evropského fondu pro regionální rozvoj 1,9 mil. Kč.

Prázdninové služby obecní knihovny
Dne 1. 6. 2020 proběhla pravidelná cirkulace knih a do
knihovny byly dodány soubory nových knih. Tak přijďte, určitě si vyberete!
O
letních
prázdninách
bude knihovna otevřena
ve čtvrtek 16. 7. a 13. 8. od
16 do 18 hod. Poté opět až
po prázdninách, poprvé ve
čtvrtek 4. září 2020. Knihy
je možné půjčit i po individuální domluvě na telefon-

ním čísle 724 926 813, nebo
prostřednictvím
emailu:
knihovnabranka@seznam.cz.
Přinášíme několik tipů
z knižních novinek:
● Falcones, I.: Katedrála
moře
● Gawrecki, D. a kol.: Dějiny
českého Slezska 1740-2000
1. a 2. díl.
● Jung, J.: Lichnovští z Voštic
● Kosiński, J.: Nabarvené
ptáče

● Lednická, K.: Šikmý kostel
● Picoultová, J.: Vypravěčka
● Skalička, V.: Slovník nářečí
opavského Slezska
● Szántó, J.: Za oponou války
Cassová, K.: Siréna
● Špaček, L.: Dědečku, vyprávěj o světě
● Pantermüllerová, A.: Lenčiny katastrofy
● Král, P.: Jirka: výběr toho
nejlepšího z komiksů Jirky
Krále (1. a 2. díl).
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Chystá se změna v odpadovém hospodářství
V radě obce započala diskuse o změně v odpadovém hospodářství. Naše obec vybírá nejnižší
poplatky za svoz a likvidaci odpadů v širokém
okolí (380 Kč/osoba/rok) a tak se stoupajícími
poplatky za skládkování a se zvyšujícími se
nároky na třídění recyklovatelných odpadů
stojí před vedením obce nutnost přijetí zásadní změny. Zvláště když obec na odpadové
hospodářství už nyní ročně doplácí cca 200
tisíc Kč ze svého rozpočtu. Diskuse je vedena
o přechodu od paušálního poplatku na osobu
na platby za výsyp popelnice (systém „Zaplať,
kolik vyhodíš”), a dále o tom, jak zlepšit třídění v naší obci, které je na 26,6 %, zatímco

průměr v ČR je 39 %. V roce 2030 musí být
toto číslo na 60 % a o pět let později na 65 %!
Základním předpokladem lepšího třídění
je samozřejmě zkvalitnění podmínek třídění.
Na začátku srpna bude známo, jak uspěla
naše žádost o dotaci na nové kontejnery.
V plánu je navýšení počtu kontejnerů a sběrných míst v obci a kultivace těchto míst.
Ve středu 8. 6. proběhl první svoz bioodpadu.
Tuto službu si zaplatilo celkem devět občanů.
Ve středu 22. července budeme testovat svoz
plastů ve žlutých pytlech a v září bude definitivně známo, jaký systém likvidace odpadů
v obci od 1. 1. 2021 nastavíme.

Na nové stromy
u řeky Moravice
dotace z OPŽP
Po několikaměsíčním čekání
způsobeném „koronavirovou”
krizí jsme z ministerstva životního prostředí obdrželi informaci o poskytnutí dotace na
výsadbu stromů kolem řeky
Moravice ve výši 60%.
Dotační projekt podaný prostřednictvím MAS Opavsko
a financovaný z Operačního programu životního prostředí byl
dokončen na jaře t.r. Podél řeky
Moravice na ulicích Rychnovské nábřeží a Bezručovo nábřeží
bylo vysázeno celkem 83 stromů,
konkrétně 28 jasanů, 28 lip a 27
jeřabin. Část stromů zasadili
sami občané v rámci komunitní akce „Strom naší rodiny”.
Stromy výrazně oživily prostředí
kolem řeky. Vedení obce vyzývá
všechny patrony vysázených
stromů, aby nezapomněli na jejich zavlažování za teplého a suchého letního počasí.
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Letní koncerty před Hospodou u mostu

Spolek Starý Ještěr uspořádal v sobotu 13. června
před hospodou a kulturním domem „První Letní
koncert“ za účasti kapel Bužma, Dobrozdání a Jake
Ondero. Koncert navštívilo okolo 150 lidí. Z vybraných peněz se uskuteční v sobotu 18. července
od 18 h „Druhý Letní koncert“. Vystoupí zde folkově zaměřená hudební tělesa s příměsí alternativy,
blues a punku Tajuplný Kolich, MY DVA TRIO
a Jakub Tichý z Frýdku-Místku.
David Bátor ze Spolku Starý Ještěr již ohlásil
konání „Třetího Letního koncertu“. V sobotu 15.
srpna 2020 od 16.30 h před hospodou a kulturním domem vystoupí kapela Otorinolaringologie
(rock-metal) složená z žáků ZUŠ v Hradci n. Mor.,
v 17.30 h Jindra Holubec-Fredy, v 19 h Jiří Miža
ze Staré Vsi a od 20.30 h Botanyk z Ostravy (pop-rock).
Foto: Martin Kůs

120 dětí na slunečném dětském dni v Brance
Spolek pro děti ZŠ a MŠ Branka u Opavy
nerezignoval na své aktivity a v pátek 12.
června zorganizoval ve sportovním areálu
v Brance u Opavy tradiční dětský den.
Slunce svítilo, z avizovaných bouřkových
mračen nedorazilo ani jedno, a naopak – přišly
mraky dětí se svými rodiči a prarodiči. Točil
se nově vylepšený dětský kolotoč, nafukovací
skluzavka a skákací hrad se prohýbaly pod
skotačícími rošťáky, kousek dál se pálilo ostrými z paintballové pušky, a mezi tím vším
obíhaly děti, aby splnily všech pět připravených úkolů - sestřelily tenisákem pár plechovek, vyluštily nějaké kvízy, správně určily
potraviny, pohádkové postavičky a předměty
v krabici. Za splnění všech úkolů si pak vybraly odměnu v podobě hračky.
Po 17. hodině odstartovaly na multifunkčním hřišti závody odrážedel a koloběžek. Děti
soutěžily ve třech kategoriích za povzbuzování
svých kamarádů. Při závěrečném vyhlášení pak
první tři obdrželi diplomy a sladkou odměnu
– vítězové dětské šampaňské a druzí a třetí
v pořadí čokoládu. No a pak se pokračovalo
až do deváté večerní v řádění na atrakcích.
Dětský den by se neuskutečnil bez pomoci
sponzorů Spolku pro děti ZŠ a MŠ. Tímto patří

poděkování Opavské lesní, Larix Vlček (pila
Pavla Vlčka), Zámečnictví Vichta, Ing. Jiřímu
Hendrychovi, Andrla CZ, Cukrárně Kamahaj
za výborné koláče a Hospodě u mostu za nanuky.
Foto: Jarmila Mainušová
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Obecní příměstský tábor: týden prázdnin pro 24 dětí
Necelých 14 dní po ukončení
školního roku se v areálu
základní školy znovu objevily děti. Celkem 24 školáků se ve dnech 13. až 17.
července účastnilo příměstského obecního tábora pod
vedením autorky projektu
a hlavní vedoucí Martiny
Kazbundové.
O děti se dále staraly paní
Monika Klímková (učitelka
MŠ a instruktorky Klára Bártová a Karolína Kazbundová
(studentky střední pedagogické školy). Při přípravě táborového programu se tvůrci
inspirovali pověstmi a bájemi
z našeho kraje, obce a okolí
(hastrman ve mlýně, pověst o svaté studni, duch
knížete Lichnovského, setkání pradleny s rytířem).
O zážitky tedy děti neměly
mít mít nouzi.
Celý obecní příměstský tábor byl vyladěn do modrých
barev. Děti si vlastnoručně
nabatikovaly trička, měly
absolvovat vodácký výcvik
a na závěr tábora upéct modré
dorty.
Hned v pondělí se děti seznámily s okolím Branky
a setkaly se starostou obce,
který jim popřál dobré počasí a veselou náladu po celý
týden. Následně se děti podívaly do hasičské zbrojnice
a shlédly ukázku výcviku
policejního psa. V úterý (po

Děti, vedoucí a instruktorky obecního příměstského tábora na
společné fotografii se starostou obce u obecního úřadu.
Foto: Jaroslava Steigrová
redakční uzávěrce) měly děti
v plánu výlet vlakem do
Úvalna, kde se nachází zrcadlový labyrint, rozhledna
Hanse Kudlicha a přírodní
koupaliště se skluzavkou.
Ve středu měly cestovat
pro změnu do Jilešovic, kde
je čekalo vodácké dopoledne
i s obědem v restauraci.
V areálu restaurace se nachází hřiště, průlezky a místní
atrakce – holandské kozičky.
Dobrodružný čtvrtek měl
přinést
hledání
pokladu
u Svaté studny na Hanuši. Děti
čekal pěší výlet až ke splavu
v Žimrovicích. Večer mělo
být pro ty odvážnější připraveno promítání, noční hry
a poté přespání ve stanech.

V pátek měly děti v plánu
podívat se do areálu 1. Hradecké zemědělské a shlédnout ukázku ošetřování skotu,
poté navštívit též Pilu Vlček.
Následovat mělo táborové
vyhodnocení, míčové hry
a soutěže.
Poděkování hlavní organizátorky za sponzorské dary
a vstřícnost míří za obcí, firmou Kofola, dobrovolnými
hasiči a šéfkou mladých
hasičů Renatou Juchelkovou,
Šárkou Kokešovou-Sendlerovou, Ing. Janou Ulbrichovou
z 1. HZ, psovodem Martinem
Lankem a jeho kolegy z Policie ČR a celým realizačním
týmem obecního příměstského tábora.
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