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Vážení a milí spoluobčané,
v čase distribuce posledního zpravodaje byl
kvůli epidemii koronaviru vyhlášen nouzový
stav a ze dne na den nás
omezila přijatá vládní
opatření. Strach
o zdraví naše i našich
nejbližších na jedné straně paralyzoval
běžné společenské a pracovní aktivity,
na straně druhé vyvolal vlnu zájmu
a solidarity. Tímto děkuji Martině
Kazbundové, Renatě Juchelkové,
Lence Fresser, Lence Borzucké
a dalším obětavým ženám, které zcela
nezištně začaly šít a distribuovat
roušky svým spoluobčanům. Kázeň
a disciplína obyvatel obce, dodržování karantény v případě navrátilců
ze zahraničí, to vše vedlo k úspěšnému zvládnutí první vlny epidemie
covid-19. Život se postupně vrací
do normálu, nicméně musíme zůstat
obezřetní. Vyhráno ještě úplně není.
Každá krize je současně také příležitostí k progresu. Využili jsme
přerušení provozu školských zařízení,
hospody a kulturního domu a při
celkovém zklidnění každodenního
shonu provedli rekonstrukci chodníků
v centru obce, dobudovali podlahu na
půdě školky, nájemci hospody zvelebili její interiér, při všech těch opatřeních jsme stačili v obci vysadit 89
nových stromů, uklidit nepořádek na
katastru a mnohé další. A to nás může
v době, která příliš radosti a svobody
nenabízí, jenom těšit.
Váš dr. Michael Rataj, starosta

Nové projekty změní

postupně tvář obce

Projekt Zvýšení bezpečnosti na ulici Školní je ve
finále • Na rekonstrukci bytového domu Trňák
získala obec příslib dotace 15,1 mil. CZK • Projekt
obecní návsi postoupil do fáze zhotovení projektové
dokumentace

Na konci měsíce března
byly zahájeny stavební
firmou
JANKOSTAV
práce na nových chodnících a přechodech pro
chodce v centru obce podél ulice Školní. Projekt
byl připraven v červnu
2019 Ing. arch. Adamem
Kaštovským. Prostřednictvím MAS Opavsko
se nám z Integrovaného
regionálního operačního
programu podařilo získat
dotaci ve výši 1,9 mil.
CZK, když celkové investiční náklady dosáhnou
cca 4,5 mil. CZK.
Stavba pokračuje velmi
rychle kupředu, takže
původně ohlášený termín
dokončení na přelomu
měsíců května a června
bude dodržen. V rámci
této akce jsou budovány
nové chodníky a přechody pro chodce, dále
pak zvýšené bezpečnostní
prahy na vjezdu ulic Bez-

ručovo nábřeží, Selská
a Havlíčkova. Kolem
cesty bude vysázeno osm
sakur – jabloní a prostor
mezi chodníkem a komunikací oset speciální,
ale také velmi drahou
luční směsí. Vysazenou
zeleň budeme pravidelně
zavlažovat. Obecní úřad
žádá občany, aby nevstupovali na osetou plochu
a zeleň ještě před vyklíčením nezničili.
Probíhá výběrové řízení
na realizaci projektu
sociálního bydlení Trňák

Na začátku měs íce
dubna t.r. jsme obdrželi
informaci ze Státního
fondu rozvoje bydlení
ČR, že náš projekt sociálního bydlení Trňák
dostal zelenou a na rekonstrukci objektu nám
bude poskytnuta dotace
ve výši 15,1 mil. CZK.
Úspěšná dotační žádost
Pokračování na straně 2
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Nové projekty změní postupně tvář obce
Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavebních úprav
komunikací a vybudování chodníků zvýšit bezpečnost
dopravy v centru obce Branka u Opavy

tak završila 14 měsíců trvající
přípravné období, ve kterém
jsme postupně zrušili úředně
povolenou demolici Trňáku
a nechali zpracovat potřebné odborné posudky,
architektonickou
studii,
a nakonec i projektovou dokumentaci stavby.
V současnosti bylo vypsáno
výběrové řízení na dodavatele stavby. Očekáváme, že
se s realizační cenou dostaneme níže, než jaká vyplynula z položkového rozpočtu
stavby. To by znamenalo,
že obec bude rekonstrukci
spolufinancovat částkou rovnající se součtu zůstatkové
hodnoty objektu, který měl
být zbourán, a ceny za plá-

novanou demolici. Je tak
rozdíl, jestli obec za tutéž
cenu získá zelenou plochu,
nebo 12 bytů, které jsou
v Trňáku naprojektovány.
Po výběru dodavatele stavby
budeme plánovat harmonogram rekonstrukce Trňáku.
Předběžně
předpokládáme
zahájení prací v září, jak již
bylo uvedeno v lednovém
zpravodaji. V příštím roce by
měla být stavba dokončena,
spuštění do provozu tak může
být uspíšeno a první nájemníci by se mohli do Trňáku
nastěhovat už v roce 2022.
Centrum obce pro lidi

Provedené úpravy v centru obce po levé straně
Školní ulice (viz text strana

1) jsou začátkem celkové
proměny vzhledu a funkcionality obecní návsi. Jedná
se v podstatě o první etapu
rekonstrukce centra obce –
vytvoření dopravní zóny.
Proměna centra bude pokračovat v dalších dvou etapách.
Ve druhé etapě bude opraven
multifunkční (kulturní) dům
a ve třetí pak zbývající prostor
návsi mezi multifunkčním
domem a nově vybudovaným
chodníkem, který bude rozdělen na volnočasovou a klidovou zónu. Rozfázování do tří
etap není podmíněno pouze
technologickým
postupem
(při opravě multifunkčního
domu bude stavební technika
využívat prostor návsi), ale
zejména získáním dotačních
prostředků. Na spolufinancování každé ze tří etap bude
podána žádost do jiné dotační
výzvy. Rekonstrukce multifunkčního domu má být spolufinancována ze 121. výzvy
OPŽP (již podáno, čekáme
na schválení), rekonstrukce
zbývající plochy z některého
z dotačních titulů vypsaných
na úpravu veřejných prostranství. Projekt se momentálně
zpracovává, když návrh řešení předložený Ing. arch.
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(dokončení ze strany 1)
Zlaticou Mojžíškovou (ASA
Expert) byl schválen na konci
měsíce dubna radou obce.
Klidová a volnočasová zóna

Na přiloženém výkresu
řešení veřejného prostoru
mezi multifunkčním domem
a novým chodníkem v centru
obce je patrné, že klidovou
zónu budou nadále utvářet
tři stávající lípy s lavičkami
a záhony, na ni navazující volnočasová zóna bude zahrnovat dlážděný chodník umožňující příjezd svatebčanů až
ke vchodu do multifunkčního
domu, terasu místní hospody, prostor pro postavení
prodejních stánků a také kotvení pro vánoční strom nebo
májku. Cyklisté budou moci
zaparkovat kola ve stojanech
nebo nabít své elektrokolo
ve stanici umístěné u objektu
mateřské školy. Dále zde budou rozmístěny herní prvky
pro děti a mini amfiteátr
s odstupňovaným přírodním
hledištěm. Vše bude zarámo-

Návrh řešení veřejného prostoru mezi multifunkčním domem
a novým chodníkem v centru obce.
váno do nově vysázené zeleně
a doplněno mobiliářem a veřejným osvětlením. Prostor
bude řešen v niveletě chodníku před multifunkčním
domem a od dopravní zóny
(nového páteřního chodníku)
oddělen gabionovou zídkou,
která absorbuje výškové rozdíly. U zídky budou vytvořeny
lavičky jak pro chodce, tak
z vnitřní strany pro občany
a návštěvníky obce trávící
svůj čas v centru naší obce
s dětmi nebo při návštěvě nějaké společenské události.
U přístupového chodníku

do centra návsi bude instalována kovaná skulptura charakterizující naši obec. Celé
řešení bude vyhovovat stanoveným nárokům dotačních
programů na revitalizaci veřejných prostranství v novém
programovém období 2021–
2027 (například podmínce
zasakování dešťové vody)
a současně má plnit funkci
centrálního prostoru pro sociální kontakt a společenský
život naší komunity.
Realizace projektu se předpokládá po dokončení rekonstrukce kulturního domu.

KRÁTCE Z NAŠÍ OBCE
Projekt Aktivní senior se uskuteční až příští
rok. Z důvodu nebezpečí nákazy covid-19 se
akce plánované na 30. 5. a 17. 6. přesunou do
roku 2021.
Pro všechny majitele chytrých telefonů obec
nabízí stažení mobilní aplikace „V obraze”. Je
dostupná na www stránkách branka.eu.
K 30. 4. byly v naší obci zrealizovány dvě
kotlíkové výměny, smlouvu na kotlíkovou
půjčku má podepsáno pět občanů.
Projekt rozšířeného obecního úřadu s technickým dvorem a parkováním na Požární
ulici bude zpracovávat Ing. arch. Petr Mlýnek
z Ateliéru Zóna. Volba je výsledkem poptávkového řízení.
Sbírejte psí exkrementy! Vedení obce ape-

luje na majitele psů, aby při procházkách podél
řeky nezapomínali na úklid exkrementů svých
čtyřnohých miláčků.
Spolek pro děti vzhledem k vládnímu nařízení povolit akce o větším počtu účastníků
uspořádá Dětský den. Proběhne v pátek
5. června na sportovním hřišti.
Letošní 6. ročník Branského literárního
festivalu byl pořadateli ze Spolku Starý Ještěr
přesunut na 19. června 2021 od 16 h v Altánu
před ZŠ v Brance u Opavy. Místo pražského
muzikanta Jakuba Čermáka – Cermaque vystoupí známá hudební skupina Dobrozdání
z Opavy.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve
středu 20. května od 15 do 17 h u OÚ.

4

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BRANKA U OPAVY

KVĚTEN 2020

Sportoviště v provozu, chybí adekvátní zázemí

Novodobá historie budování víceúčelového
sportoviště se zázemím se v Brance u Opavy
datuje od roku 2006. V září toho roku spatřila světlo světa studie na využití hřiště s názvem „Revitalizace sportovní plochy a výstavba univerzálního hřiště včetně zázemí,
Branka u Opavy“. Autor studie, který vzešel z poptávkového řízení, navrhl vybudování dvou hřišť pro minikopanou a jednoho
univerzálního hřiště s umělých povrchem,
navrhl zbourání boudy zázemí (bývalý kuřín) a na jiném místě vybudování nového
objektu s šatnou, sprchami a oddělenými
toaletami, s výčepem a venkovním krytým
posezením. Rozpočtovaná cena byla cca 11
mil. CZK.

První nerealizovaný projekt
Na studii navázalo vedení obce v roce 2007
vypsáním poptávkového řízení na zpracování projektu rekonstrukce sportovního hřiště
včetně zázemí. Výběrová komise doporučila
radě obce uzavřít smlouvu s firmou KONY
– Ing. Pavel Konečný. Ten se také stal autorem projektu, který byl o dva roky později
podán ve spolupráci s agenturou EUcentrum,
a.s. pod názvem „Sportovně-společenský
areál v Brance“ k Regionální radě regionu
soudržnosti Moravskoslezsko spolu s žádostí
o dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II. Způsobilé výdaje projektu dosáhly
výše 13,7 mil. CZK, z toho 92,5 % měla pokrýt dotace. Projekt však nebyl v lednu 2010
Výborem Regionální rady vybrán k financování z důvodu nesplnění eliminačního kritéria
„význam projektu“ a byl vyřazen z hodnocení.
Oproti studii z roku 2006 projekt počítal
s rekonstrukcí boudy sportovního zázemí, respektoval však předchozí studii alespoň co do
počtu vybudovaných hřišť a jejich situování.
Po neúspěchu žádosti o dotaci obec nechala
projekt upravit a v říjnu 2010 opětovně požádala o dotaci, tentokrát bez výstavby zázemí
budovy. Způsobilé výdaje projektu byly sníženy na 6 676 286 Kč, dotace z ROP měla pokrýt 85 %. Jak už víme, ani tato dotační žádost
neuspěla. V důsledku úvěrové smlouvy na
ČOV a kanalizaci, kdy veškeré investice nad

Budova zázemí sportovního hřiště dle studie
Ing. arch. Richarda Grody z roku 2006.
500 000 Kč podléhaly schválení banky, nastala po roce 2010 investiční odmlka.

Vybudování multifunkčního hřiště
Otázka sportovního hřiště se znovu začala
řešit v roce 2017. Vedení obce oslovilo projektanty s poptávkou po studii víceúčelového
hřiště o rozměrech 43x23 m, s plochami pro
workout, fitness stroje a skatepark, cvičnou
plochou pro hasiče, mobiliářem a travnatou
plochou pro pořádání obecních akcí. Na základě uvážení projektantů mělo být rozhodnuto o rekonstrukci nebo demolici budovy
zázemí. Zadání připravit studii bylo svěřeno
Ing. Jiřímu Jurečkovi a Ing. arch. Petru Mlýnkovi, kteří s ohledem na požadavky navrhli
řešení s jedním víceúčelovým hřištěm. Realizaci projektu s názvem „Stavba a instalace
multifunkčního hřiště – veřejně přístupné víceúčelové sportoviště – Branka u Opavy“ dotáhl
po projekční stránce Jan Dudr – Projektování
sportovišť a po stavební stránce Stavby Krajča
s.r.o. Situování hřiště bylo oproti návrhu ve
studii nakonec změněno. Výstavba hřiště přišla obec na více než 4 mil. CZK, zkolaudováno
bylo v listopadu 2018. Stejně jako v roce 2010
i v roce 2018 obec neuspěla s žádostí o dotaci
na hřiště z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“, když dotace byla
požadována ve výši 400 000 CZK.
Dobudování zázemí sportoviště
Nové vedení obce považuje dobudování
Pokračování na straně 5
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Sportoviště v provozu... (dokončení ze strany 3)
sportoviště za jednu ze svých priorit, což
ovšem neznamená, že po 14 let táhnoucím
se řešení problému bude za rok všechno hotovo. K dispozici je studie z roku 2017, podle
které bylo realizováno zatím jen víceúčelové
a workoutové hřiště, a dále projekt příjezdové
komunikace s parkovacími stáními z Rychnovského nábřeží. To nejdůležitější – projekt
budovy zázemí, ať už rekonstruované nebo
nově postavené, musí být teprve vypracován,

protože řešení z roku 2009 nevyhovuje současným požadavkům sportovců a také technickým
normám. V poptávkovém řízení byla vybrána
firma JEŽEK atelier architects,s.r.o., která nejprve připraví návrh řešení (studii) a poté vypracuje projektovou dokumentaci. Celkové řešení
by mělo být projektově připraveno a veřejnosti
představeno ještě letos. Pokud půjde vše podle
plánu, podáme na dobudování zázemí sportovního hřiště také žádost o dotaci.

Sportovní kroužek pro děti zahajuje v úterý 19. května

Sportovní kroužek dětí obnoví
svou činnost pod vedením trenérů Ivo Widhalma a Kamila
Mainuše v úterý 19. května
v 17 h a bude probíhat každé
následující úterý a pátek od 17
do 18.30 h na multifunkčním
hřišti. Sraz na hřišti bude vždy
v 16.45 h, aby v 17.00 mohl
začít trénink.

Trenéři se zase rádi potkají
s devíti chlapci, co již chodili do tělocvičny, ale uvítají
i další děti ve věku 5-12 let,
které se chtějí naučit základy
míčových her a získat potřebnou fyzickou kondici. Rodiče,
přihlaste své děti na tel. č. 777
267 982 (Ivo Widhalm), nebo
na e-mail iwocomp@volny.

cz. Nábor bude ukončen při
počtu 25 zájemců.
Každé dítě si přinese fotbalový míč a obuv vhodnou
na povrch multifunkčního
hřiště – nejlépe tenisky nebo
turfy. A samozřejmě sportovní oděv: trenýrky, tričko,
případně brankářské rukavice.
Tréninky jsou zdarma.

Z jednání Rady obce Branka u Opavy č. 25, 26, 27, 28 a 29
RADA OBCE Č. 25 ze dne
4. 3. 2020
schválila:
• záměr výstavby skladových
hal v areálu firmy ANDRLA
CZ z ocelové nosné konstrukce, opláštění plachtou
z polyvinylchloridu, určených
ke skladování stavebního materiálu a výrobků
• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Branka u Opavy za rok 2019
RADA OBCE Č. 26 ze dne
18. 3. 2020
schválila:
• rekonstrukci hospody v navrženém řešení v maximální
výši 100 tisíc Kč vč. DPH
• osazení pozemku parc.
č. 673 (východní a jižní strana
areálu ZŠ) zelení, a to 66 ks

RADA OBCE Č. 27 ze dne
1. 4. 2020
schválila:
• účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Branka
u Opavy za rok 2019
• stavbu přípojky kNN v obci
Branka u Opavy, Havlíčkova 1, a uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí na věcné
břemeno – služebnost na parcele č. 569/1 a 570/1
• prodej dřevní hmoty z pokácených stromů naskladněné
v technickém dvoře, a to zájemci s nejvyšší nabídkou
RADA OBCE Č. 28 ze dne
15. 4. 2020
schválila:
• vypsání výběrového řízení
na projekt revitalizace kamenolomu

• úhradu výměny jističe
v Hospodě u mostu a následné
přefakturování této faktury Hospodě u mostu s.r.o.
a umožnění splacení dlužné
částky v dílčích splátkách dle
splátkového kalendáře, počínaje měsícem červnem
RADA OBCE Č. 29 ze dne
29. 4. 2020
schválila:
• montáž 2 ks svítidel veřejného osvětlení na Rychnovském nábřeží firmou Albreko,
včetně prodloužení kabelu, za
cenu 18 931 Kč vč. DPH
• vypsání výběrového řízení
na zhotovitele projektu parkování v centru obce (ZŠ,
Havlíčkova – kaple) + rekonstrukce chodníků Havlíčkova
vjezd
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Po dvou měsících školka zahájí znovu provoz
Ještě 10. března jsme uspořádali pro rodiče předškolních dětí odbornou
přednášku Mgr. Zuzany
Pavelové na téma „Školní
zralost“. Informace k zápisu dětí do ZŠ sdělil zákonným zástupcům také ředitel
školy Mgr. Jan Špička. Následující dny však zhatily
vše, co jsme měli připraveno.
Ve středu 18. března zřizovatel uzavřel mateřskou školu
z důvodu pandemie covid-19.
Děti se tak nemohly připravit
k zápisu do ZŠ, neproběhla
pestrá divadelní představení,
neoslavili jsme Velikonoce,
nenavštívili knihovnu, nepřipravili se na „Den Země“, nenavštívili muzeum ani se nesetkali s polskými kamarády.
Naplnilo se známé přísloví:
„Člověk míní, ale život mění“.
Děti sice zůstaly se svými
rodiči doma, ale my jsme
v MŠ určitě nezaháleli. Obec
dobudovala podlahu v půdním prostoru, a tak jsme se
pustili do úklidu a třídění výtvarného materiálu. Pokračovali jsme v dezinfekci všech

prostor školy. Naší péči neunikla žádná hračka ani didaktická pomůcka. Převlékly se
lůžkoviny a dezinfekcí prošla
kuchyň, jídelna i sociální zařízení školy.
Celou dobu jsme se snažili
o udržení kontaktu s dětmi
a rodiči. Každé pondělí jsme
na webových stránkách školy
vydali časopis „Předškoláček“. Nabízí dětem rozmanité
činnosti, hádanky, obrázkové
čtení, básničky, písničky,
omalovánky, recepty k přípravě jednoduchých jídel, náměty k výtvarným a pracovním činnostem, rébusy, ale
i řadu informací a poučení.
Předškolním dětem jsme
doručili pracovní listy, které
je měly udržovat v činnosti
při přípravě na zápis do ZŠ.
Všechny zaslané fotografie
domácích činností dětí jsme
umístili do školní galerie na
stránkách školy a zároveň
jsme všechny zákonné zástupce pravidelně informovali
o změnách a zprostředkovali
jim formuláře k uplatnění
ošetřovného.

Přistoupili jsme také k výrobě nových didaktických
pomůcek a k přípravě „Rozloučení se školáky“.
Děti také potěšila návštěva
paní učitelek, které jim před
Velikonocemi doručily balíčky od našeho „Velikonočního zajíčka“, a videopřání
zaslané e-mailovou poštou.
Znovuotevření mateřské
školy proběhne v pondělí
18. května a bude se řídit
zvýšenými bezpečnostními
a hygienickými pravidly:
počet dětí ve skupině – do
15; bude probíhat běžné stravování – teplá strava; zákonný
zástupce při prvním příchodu
do MŠ odevzdá podepsané
„Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků a o rizikových
faktorech
Celý pokyn k provozu
mateřských škol je zveřejněn na webových stránkách
zsbranka.cz.
Věříme, že tato výjimečná
situace se brzy vyřeší a provoz se vrátí do normálu.
Jitka Týnová,
vedoucí učitelka MŠ
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Malotřídka se žákům otevře 25. května
Plány na jarní měsíce vzaly kvůli onemocnění Covid-19 a následnému uzavření škol
a vyhlášení nouzového stavu za své.
Začátkem března jsme ještě stihli přednášku
s názvem „Nebezpečí kyberšikany”. Lektor
z Poradny pro primární prevenci na ní seznámil žáky 2. až 5. ročníku se základními dovednostmi bezpečného využívání internetu.
Žáci badatelského klubu navštívili Městskou
knihovnu v Hradci nad Moravicí, kde pro ně
byla připravena přednáška o provozu knihoven.
Žáci 4. ročníku probírali ve vlastivědě pravěk. A protože je dokázáno, že si nejvíce pamatujeme na základě vlastního prožitku s využitím všech lidských smyslů, ukončili tento celek 10. března ukázkou života v pravěku. Děti
k tomu přistoupily zodpovědně, vyrobily si
a donesly spoustu předmětů a výuku si užily.

Tentýž den odpoledne proběhlo ještě další
kolo Školní sportovní ligy, kdy 17 dětí bojovalo v soutěži ve šplhu s časem a gravitací.
Od 11. března pak byla na základě mimořádného opatření zakázána osobní přítomnost žáků ve školách a školských zařízeních.
Ze dne na den jsme byli nuceni uzavřít školu
a zahájit tzv. distanční výuku. Pedagogové,
děti a rodiče se museli co nejrychleji přizpůsobit nové situaci a čelit novým výzvám. Situace byla a stále ještě je složitá. Ale i když
byla škola zavřená, tak se v ní stále pracovalo.
S dětmi a rodiči jsme komunikovali pomocí
moderních technologií, výukových programů
a webových stránek. Chtěl bych touto cestou
poděkovat všem, kteří se podílejí na distančním vzdělávání, za práci, kterou odvedli.

Obec zafinancovala výsadbu bobkovišní
a tří hlohů před školou a tří sakur v areálu
ZŠ. Také o nově osázené pařeniště a zasazené
květiny je personálem školy dobře postaráno.
Vláda ČR stanovila datum otevření 1. stupně
ZŠ na pondělí 25. května a MŠMT k tomu
vydalo písemné pokyny s názvem „Ochrana
zdraví a provoz základních škol v období do
konce školního roku 2019/2020”, podle kterých budeme při otevírání školy postupovat.
V případě žáků 1. stupně ZŠ je zákonný
zástupce dítěte povinen vyjádřit zájem o docházku nejpozději do 18. 5. 2020. Současně
je povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. K dalším podmínkám patří, že ranní
a odpolední družina nebude v provozu, budou
vytvořeny neměnné skupiny s max. počtem 15
žáků, s jedním žákem v lavici a rozestupem
lavic min. 1,5 m. Žáka nelze zařadit do školní
skupiny později než k 25. 5. 2020.Každý
žák musí mít s sebou na den minimálně dvě
roušky a sáček na uložení roušky. Vydávání
obědů bude zajištěno pří dodržení předepsaných zpřísněných hygienických pravidel. Celý
pokyn i s dalšími podrobnými informacemi
je zveřejněn na webových stránkách školy
zsbranka.cz.
Na splnění podmínek pro otevření školy
intenzivně pracujeme. Zároveň touto cestou
děkuji za sponzorský dar ve výši 5 000 Kč na
nákup bezpečnostních štítů a dezinfekčních
prostředků, který nám poskytla firma Catering
a jídelna Raduň Šárka Kokešová-Sendlerová.
Mgr. Jan Špička, ředitel školy
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Revitalizace ploch u řeky Moravice
dokončena, vysadili jsme 83 stromů

Po podzimní první etapě výsadby 28 stromů na obou březích
řeky Moravice proběhla v měsíci dubnu etapa druhá, ve které
jsme na Bezručově a Rychnovském nábřeží vysadili dalších 55
stromů. Poděkování patří všem občanům, kteří se do komunitní
akce „Strom naší rodiny” zapojili a dobrovolně se zavázali
o „svůj” strom počas jeho růstu pečovat. Z celkem 83 nově vysázených stromů má nad 70 stromy patronát konkrétní rodina či
jednotlivec, přičemž 95 % všech patronů je z naší obce.
Stejně jako na podzim jsme sadili lípu a jasan, na Bezručově
nábřeží pak jeřáb. Na výsadbu obec požádala prostřednictvím
MAS Opavsko o dotaci ve výši 60 % celkových nákladů.

Revitalizace ploch u řeky
Moravice, Branka u Opavy
Cílem projektu je zlepšit kvalitu prostředí v obci, zvýšení
biodiverzity a ekosystémových
funkcí znehodnocených ekosystémů a zajištění zdravého
prostředí pro obyvatele, návštěvníky i drobné živočichy
a ptactvo.

Projekt cyklostezky dostal na fondu zelenou
Státní fond dopravní infrastrukury v pátek 9. dubna
rozhodl o přidělení dotace
ve výši přes 10 mil. CZK na
vybudování cyklostezky na
trase Opava - Otice - Branka
u Opavy - Hradec n. Mor.
Společnými silami představitelů zmíněných municipalit se podařilo dotáhnout do
zdárného konce projekt, jehož
počátky sahají do roku 2008.
Realizací projektu dojde
k odklonění cyklistické a pěší

dopravy od frekventované silnice I/57 a ke zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří
míří za prací či za nákupy
do Otic nebo až do Opavy.
Celkové náklady na realizaci
cyklostezky jsou vyčísleny
na 13 milionů korun. Dotací nekryté náklady si mezi
sebe rozdělí jednotlivá města
a obce. Skutečná výše nákladů bude upřesněna po
ukončení výběrového řízení,
Branka u Opavy předběžně

počítá s částkou cca 327 tisíc
Kč, když další peníze dá na
výkup pozemku vedoucího
pod cyklostezkou. Termín
realizace stavebních prací je
plánován na závěr roku 2020
a první polovinu roku 2021.
V souvislosti s projektem se
chystá směna a prodej obecních pozemků kolem 1. Hradecké zemědělské z důvodu
zabezpečení soukromého objektu a také vytvoření nové
polní cesty pro zemědělce.
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Interiér hospody po úpravách prokoukl
V rozpočtu pro rok 2020 vedení obce pamatovalo na rekonstrukci interiéru hospody
částkou 100 tisíc Kč. Příležitost realizovat záměr se naskytla poté, co vláda uzavřela
restaurační zařízení kvůli
pandemii koronaviru.
Nájemce hospody se k rekonstrukci odhodlal ještě
v březnu, když bylo zřejmé,
že restaurace se jen tak brzy
neotevřou. Ve spolupráci
s řemeslníky dostal interiér
hospody nový vzhled. Původní obložení bylo překryto
novým, béžovou kombinaci
vhodně doplnilo tmavě hnědé
lištování. Dveře byly přestříkány na okrovou barvu, zčásti
renovovány a opraveny. Rozklížené stoly a židle nahradil
zánovní nábytek z přísálí, kde
budou využity loni zrenovované původní stoly. Také karetní stůl se dočkal opravy.

Na základě připravené a postupně realizované koncepce
obecní návsi bylo znovu
zprovozněno kdysi funkční
výdejní okénko z výčepu,
které se velmi osvědčilo záhy
po uvolnění omezujících
opatření. Do budoucna by
jeho existence měla usnadnit
obsluhu hostů na terase hospody, která bude situována

na návsi, zatímco dosud využívaný dvůr bude uzavřen
a sloužit již jen jako technické
zázemí obecního úřadu.
Zatímco otevření zahrádek
již proběhlo k datu 11. května,
dveře restaurací se otevřou až
ve 22. týdnu. Všichni občané
jsou srdečně zváni, aby do
Hospody u mostu přišli oslavit
konec koronavirové krize.

Položení kytic k pomníkům
letos bez průvodu a fanfár
Letošní lampiónový
průvod ze známých
důvodů neproběhl,
nicméně na výročí
osvobození naší obce
na obecním úřadu
nezapomněli a oba
válečné pomníky ozdobila kytice rudých
květů.
V souvislosti s úpravami obecní návsi
rada obce před časem
schválila přemístění
pietního místa – pomíku Rudoarmějcům
– do prostoru vedle

lípy vysázené ke 100.
výročí vzniku samostatného československého státu. Přemístění by mělo proběhnout ještě letos. Nové
pietní místo musí být
nejprve upraveno,
následně může být
pomník (kámen) teprve usazen. Návrhem
a realizací nového
pietního místa byl
pověřen kameník
a autor celé řady pomníků Kamil Ludwig
z Opavy-Palhance.
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Obec požádá o dotaci na vybudování suterénních toalet
Součástí stanovených priorit vedení obce
pro volební období 2018–2022 je vybudování suterénních toalet v objektech
základní a mateřské školy. Zatímco toalety v suterénu budovy základní školy
mají sloužit dětem při výuce ve venkovní
učebně nebo při venkovních aktivitách
v družině, toalety (a sprcha) v suterénu
budovy mateřské školy poslouží dětem
při pobytu a hrách na zahradě a výrazně
tak ulehčí pracovnicím MŠ dozor nad
dětmi. Pohotovostní sprchu mohou využít také dobrovolní hasiči po návratu ze
zásahu. Projekty jsou nachystány a připraveny k realizaci, úředně schváleny.
Obec nyní na oba projekty podá přes
MAS Opavsko dotační žádost do článku
20 Programu rozvoje venkova.

Dvě suterénní místnosti – stejné využití pro školu
i školku. Nové toalety budou sloužit našim dětem
při pobytu na zahradě.

Kaštanová alej se vrátila v podobě stromořadí
S předstihem oproti avizovanému termínu obec splnila
povinnost stanovenou Odborem životního prostředí
Magistrátu města Opavy obnovit do tří let historickou
alej jírovce na parcele č. 446.
V průběhu měsíce dubna
firma Dvořák lesy, sady, zahrady realizovala zakázku,
kterou vysoutěžila u ŘSD

Ostrava. Stromy byly vysazeny jako náhradní výsadba
za pokácené břízy kolem I/57,
takže zasazení 20 ks nových
jírovců pleťových obec nic
nestálo. Přestože alej je totéž
co stromořadí, zvažuje vedení obce dosadbu stromořadí
v původních dvou řadách.
Toto však bude rozhodnuto
až na základě skutečného si-

tuování nového plotu Opavské lesní, jehož výstavba byla
aktuálně zastavena z důvodu
opětovného ověření vedení
hranice pozemků č. 446
a 445/1.
Současně s výsadbou
stromů proběhla rekultivace
svahu a odvodňovacího příkopu na pozemku 471. Svah
bude nyní zatravněn.
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COVID-19: Život se snad brzy vrátí do normálu
Celosvětová pandemie onemocnění způsobeného tzv.
koronavirem (COVID-19)
ohrozila také zdraví a životy
obyvatel České republiky.
Nemoc se naštěstí zastavila
před branami obce, byť ze
sousedního Hradce n. Mor.
a nedaleké Opavy byly hlášeny případy nakažených.
Měsíce březen, duben a ještě
také květen roku 2020 přinesly
podobnou atmosféru strachu
o zdraví a život jako epocha,
kterou si každoročně na konci
dubna připomínáme: konec
druhé světové války, kdy obcí
prošla válečná fronta. Bohudíky, z pandemie, která po celém světě zasáhla miliony lidí,
jsme vyvázli bez obětí.
Nemoc před branami

Nejtěžší byl snad druhý
březnový týden, kdy vláda
přijala nouzový stav, byly
zakázány hromadné akce,
uzavřena restaurační zařízení,
školy a vzápětí i předškolní
zařízení a navzdory těmto
opatřením nemoc plíživě promořovala obyvatelstvo všech
koutů naší republiky. Média

svým 24-hodinovým zpravodajstvím rozpoutala doslova
„koronavirové
šílenství”,
a tak nebyla nouze o panické
reakce občanů. Vedení obce
bez zbytečného zvyšování
všeobecného napětí bedlivě sledovalo vývoj situace
a připravovalo se na opravdový stav nouze. Vyzvalo
občany k dodržování vládních nařízení a nejohroženější
skupinu
seniorů
k omezení vycházení a kontaktů s dalšími lidmi. Této
skupině byly dobrovolníky
distribuovány roušky a také
letáčky s nabídkou obce na
zajištění zásobování jídlem
a nákupů základních potravin a jejich doručení až do
domu. S prodejnou TEMPO
byl dohodnut odběr potravin
a současně připravena organizace jejich distribuce občanům ZDARMA. Nabídky
však nakonec žádný ze seniorů nevyužil. Zásobení obyvatelstva ochrannými pomůckami probíhalo i v dalších
dnech. V čase, kdy konečně
dorazila slíbená, avšak ome-

Poděkování
Chtěla bych poděkovat člence rady obce Mgr. Martině
Kazbundové, která v prvních chvílích, kdy jsme byli informováni sdělovacími prostředky o povinném nošení
roušek, velice rychle a pohotově reagovala na jejich nedostatek a společně se svou dcerou Klaudinkou a sousedkou Lenkou Fresser je začala s vypětím všech sil od
časných ranních hodin do noci šít a hned rozvážet nejen
seniorům a nemocným v Brance, ale i do Slezské nemocnice v Opavě, a to bez nároku na finanční odměnu.
Mgr. Hana Šatalová

zená pomoc z kraje, byli obyvatelé obce již dostatečně vybaveni rouškami a též samozásobeni dezinfekcí. Všichni
tak byli nachystáni na příchod infekce, která postupně
na Opavsku postihla necelé
dvě stovky lidí. K nízkému
rozšíření velmi pomohlo dodržování vládních nařízení,
disciplína občanů. Navrátilci
ze zahraničí se uchylovali
do čtrnáctidenní karantény.
Liduprázdné centrum i ulice
byly důkazem, že občané naší
obce berou varování vážně.
Život v obci zcela ustrnul.
Jak dál? Návrat k normálu

Po sousedních městech
se infekce rozjela i ve společnosti BRANO, ale to už
křivka růstu onemocnění
klesala. Byla spuštěna tzv.
„chytrá karanténa”, která by
měla zabránit dalšímu šíření
nemoci. Vyhráno sice stále
není, nicméně v případě druhé
vlny pandemie nebo jejího lokálního výskytu jsou už zdravotnické záchranářské složky
připraveny a vybaveny veškerými ochrannými pomůckami
a zdravotnickým materiálem.
Stále platí, že nejúčinnější
prevencí je poctivé mytí rukou mýdlem, případně jejich
dezinfekce lihovými roztoky
a dodržování odstupů. Vedení
obce nadále sleduje vývoj
situace a věří v brzký návrat
života do normálu.
Důležité kontakty:
Krajská hygienická stanice,
pracoviště Opava:
+ 420 553 668 841
Slezská nemocnice Opava:
+420 553 766 111
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Akce „Ukliďme Česko“ neproběhla, a proto se
v Brance šlo na procházku do přírody s pytlem

Přestože tradiční akce „Ukliďme Česko”
pořádaná v dubnu byla z důvodu pandemie zrušena, na katastru naší obce se uklízelo. Náhradní akci organizačně připravil
Ivo Widhalm z Tenisového klubu Branka
u Opavy.
Kvůli nařízení vlády se účastníci vydali uklízet katastr obce po rodinách nebo ve dvojicích
v rámci neorganizované procházky. Přesto se
podařilo vyčistit od PET a skleněných lahví,
papíru, pneumatik, linolea, koberců i čtyř
kýblů se zaschlým betonem všechny naplánované trasy. Akce byla rozložena do druhého
dubnového týdne. Uklízelo se od úterý do soboty v celkem osmi vytipovaných lokalitách.
Zapojilo se několik rodin a další dobrovolníci
z řad občanů. „Všem bych chtěl za pořadatele
moc poděkovat. I těm, co se hlásili v sobotu
a všechny trasy již byly rozebrány. Příští rok
se všem zájemcům ozvu,” uvedl Ivo Widhalm.
Letos se opět podařilo uklidit asi 700 kg
nepořádku. Jako nejhorší se situace jevila
v úvozu nad silnicí na Chvalíkovice. I přes

dva odvezené přívěsné vozíky je v této lokalitě soustředěno až několik tun odpadu, převážně suti. Dlouhá léta navezený nepořádek
na obecním pozemku bude muset obec zlikvidovat pomocí těžké techniky. „Jako účastník
každoročního úklidu se nestačím divit, kde se
ten nepořádek pořád bere. Ale asi mezi námi
stále ještě žije dost občanů, co neví o sběrném
dvoře, nebo si nevšimli spousty nových odpadkových košů, kde své nepotřebné věci mohou
bezplatně odložit,” konstatuje Ivo Widhalm.
Na stránkách www.uklidmecesko.cz je uvedena informace, že termín letošního úklidu
byl přesunut na 19. 9. 2020. „My již uklizeno
máme, ale pokud kolem obce zase vzniknou nějaké černé skládky, tak akci „Ukliďme Česko”
připravíme. Budu rád, když občané budou
pozorní a na obecním úřadu oznámí, kde při
svých vycházkách po okolí obce našli něco, co
tam nepatří,” dodává hlavní organizátor.
K poděkování účastníkům „úklidové procházky” se připojuje i vedení obce. „Věřím, že
příště se zapojí i další rodiny,” doufá starosta.
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