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Vážení spoluobčané,
nastal čas blížících se vánočních svátků. Čas je ve skutečnosti jeden, ale
v našem světě je rozdělený na tři parametry: minulý, přítomný, budoucí.
To, co jsme prožili, bychom měli brát jako lekci a poznání, které nás formuje.
Přítomnost bychom měli prožívat naplno. Zejména když nás netrápí velké
starosti a žal. Tento rok je zvláštní v tom, že nás zasáhla koronavirová
pandemie a tím nás omezila jak v soukromém, tak v pracovním životě, ale také
v pořádání kulturně-společenských a sportovních akcí. Měli bychom být vděční
za to, že žijeme v míru a ve svobodné zemi. Je třeba si cenit toho, že jsme
zdraví, máme kde bydlet a co jíst.
Přítomnost by měla být tím, co nás posiluje a činí šťastnými i v tak složité
době. A budoucnost? Nevíme, co bude, ale proč o ní uvažovat pesimisticky či se
strachem? Pojďme si přát, aby budoucnost byla krásná a šťastná.
Usmějme se nad tím, co prožíváme teď, ale i nad tím, že nás určitě čeká něco
hezkého.
Proto vnímejme vánoční čas jako magický, přejme si něco pro sebe i pro ostatní.
V záplavě radosti ze setkání s rodinou, přáteli a z dárků si pro tento svět
přejme také něco krásného.
V dnešní těžké ekonomické situaci, způsobené koronavirovou pandemií, obec
provedla v tomto roce rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů
v Domě služeb, bytu a pošty v budově OÚ. V roce 2021 bude tato rekonstrukce
dokončena v nebytových prostorách OÚ.
Dále byla provedena výměna části vodovodního řadu, který byl v havarijním
stavu v uličce Lubina-Bravenec.

V KD Brantice byla provedena výměna
nevyhovujících 2 ks plynových kotlů
s opravou vnitřních omítek kotelny.
V budově zdravotního střediska byl
také vyměněn 1 ks plynového kotle
s venkovní úpravou odvodu plynových
spalin do ovzduší. Kromě pravidelné
údržby obecních pozemků se prováděla
také oprava místních komunikací po
zimě.
Obec finančně zajistila ZŠ Brantice
k provedení rekonstrukce odpadů, svodu
dešťových vod a sanace omítek ve
sklepních prostorách školy s možností
vytvoření učebny školních dílen. V MŠ
Brantice byla provedena oprava podlah
a schodiště s výměnou krytin.
Dovolte mi proto, Vážení spoluobčané,
abych Vám jménem zastupitelstva obce,
pracovníků obecního úřadu a jménem
svým popřál krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku.
Váš starosta
Vladimír Dofek

dolním konci v profilu „nový most
přes řeku Opavu“. Předseda
povodňové komise zrušil II. stupeň
dne 16. 10.2020 v 6:30 h.
Obec požaduje, aby správce toku
provedl
zprůtočnění
koryta
Krasovky (odtěžení nánosů) ve
spodní části intravilánu místní
části obce Radim z důvodu
ohrožení
nemovitostí
v bezprostřední blízkosti toku. Dále
požadujeme zprůtočnění koryta
v úseku souběhu se státní silnicí
nad obci Radim směr Krasov- voda
se vylévá na silnici, ohrožuje
bezpečný průjezd vozidel.
Opět jsme byli svědky ničivého
živlu vody na řece Opavě, který
tentokrát neměl za následek tak
velké škody na majetku a životech
lidí, což příště nemusí být. Touto
povodňovou události by si vedení
obce Nové Heřminovy a jeho
občané měli už konečně uvědomit,
že výstavba přehrady a s tím
spojená protipovodňová opatření
na horním toku Opavy jsou nutná.
Dofek Vladimír
starosta
Povodňová událost říjen r. 2020
Vlivem dlouhotrvajících dešťů (od neděle 11.10.2020) a
v důsledku nepříznivé předpovědi počasí na nejbližší dny
byli občané bydlící v záplavovém území obce Brantice a
místní části Radim vyrozuměni pomocí místního
rozhlasu, aby zahájili opatření ke své ochraně před
povodní podle povodňových plánů.
Povodňová komise obce Brantice byla svolána starostou
obce Vladimírem Dofkem (předseda povodňové komise)
dne 13.10.2020 v 18:30 hod.
Pochůzková hlídková služba monitorovala stav vodního
toku na Krasovce a řece Opavě. Na vodním toku
Krasovky dne 13.10.2020 v 19:10 hod. byl vyhlášen II. a
dne 14.10. v 2:30 hod. III. stupeň povodňové aktivity.
Nedošlo k vylití vodního toku Krasovka v intravilánu
Radimi. Zrušení III. stupně povodňové aktivity dne
15.10.2020 v 11:10 h a II.stupně v 19:30 h. Jedině kde
došlo k vylití Krasovky a to na státní silnici nad místní
části Radim směrem na Krasov. Dne 15.10. v 10:35 hod.
předseda povodňové komise vyhlásil II. stupeň
povodňové aktivity na řece Opavě v profilu „jez u zámku
Brantice“. Došlo k částečnému vylití řeky Opavy na

Projekt záchrany kulturní památky kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Branticích
Obec Brantice v tomto roce zaslala Ministerstvu
kultury ČR, Odboru památkové péče, doporučení
zařazení obnovy kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Branticích do programu ,,Program
záchrany architektonického dědictví“ pro rok
2021.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Branticích je
farní kostel postavený už ve 14. století,
renesančně přestavěn v roce 1593 a přistavěna
věž s psaníčkovými sgrafity, sakristie a boční
kaple. Kolem roku 1784 barokizován. Jedná se o
architektonicky a historicky cenný areál kostela,
který doplňuje hřbitov s ohradní zdí a kaplemi.
V současnosti se kostel nachází v havarijním
stavu. Krov lodi kostela je napaden dřevokazným
hmyzem a houbami (některé prvky zcela
podlehly destrukci) a je staticky narušen.
V havarijním stavu je i eternitová krytina lodi
kostela. Kopule věže kostela je rovněž ve
špatném stavu. Krytina z pozinkovaného plechu
je dožilá. Část prvků krovu je napadena
dřevokazným hmyzem a houbami. Stejně tak část
prvků dřevěných podlah v patrech věže a
schodišť je dožilá a je nutná jejich výměna.
Fasáda kostela je dožilá. Chodník kolem kostela
je ve špatném stavu. Dále bude potřeba provést obnova ohradní zdi.
Obec Brantice má mimořádný zájem na realizaci obnovy kostela a
proto vítá snahu farnosti a Biskupství ostravsko-opavského o
záchranu tohoto architektonicky a historicky cenného chrámu.
Římskokatolická farnost Brantice je malinká farnost, která ze svých
vlastních prostředků není schopna nejen provést obnovu objektu bez
finanční podpory Biskupství ostravsko-opavského, finanční podpory
obce Brantice a dotací MK ČR, s jednorázovým příspěvkem Česko-

německého fondu budoucnosti
vzhledem k dlouhodobé spolupráci
církve a německých rodáků
z Krnovska.
Předpokládané
finanční náklady na obnovu
památky jsou 13 mil. Kč a jsou
rozděleny na pět etap oprav.
Tento rok byla zahájena obnova
kopule věže s dokončením v roce
2021. V měsíci říjnu byla
dokončena oprava spadlé ohradní
zdi. Finanční pomoc obce pro rok
2020 byla 300.000,- Kč.
Kostel slouží občanům obce
k pravidelným
bohoslužbám,
pohřbům, příležitostným koncertům. Kostel je dominantou obce
Brantice.
Věříme, že zařazení kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Branticích do programu obnovy
přispěje k záchraně dominanty celé
obce a krnovska.
Dofek Vladimír, starosta

NÁDOBY NA POUŽITÉ OLEJE A TUKY

KALENDÁŘ
BRANTICE 2021
Obec Brantice tentokrát nechala
zhotovit kalendář s fotografiemi,
na kterých jsou zachyceny
proměny dominantních budov
v obci, a to tak, že historická
fotografie prolíná do fotografie ze
současnosti. Dále jsou v kalendáři
historické fotografie z interiérů
brantického zámku. Opět jsme do
kalendáře zapracovali důležitá
telefonní čísla. Najdete zde i
termíny plánovaných kulturních
akcí. Jejich pořádání se ale bude
odvíjet od aktuálních opatření proti
koronaviru.
Obec Brantice věnuje 1 kalendář
do každé domácnosti zdarma, jen
je nutné si ho vyzvednout.
Kalendář obce se bude vydávat od
pondělí 30.11.2020 občanům,
přihlášeným k trvalému pobytu
v místní části Radim, v prodejně
potravin
paní
Prawdové
v otevíracích hodinách.

Jsme rádi, že naši občané využívají černé nádoby s oranžovým
víkem k likvidaci použitých tuků a olejů po smažení jídla. Vývoz
obsahu těchto nádob zajišťuje společnost Trafin Oil a.s. Oleje a tuky
se recyklují, stávají se součástí výroby biopaliv druhé generace.
Svoz odpadů v době vánočních svátků
Termín pravidelného svozu komunálního odpadu připadá tentokrát
na Boží hod vánoční, proto byl z pátku 25.12.2020 přesunut na
pondělí 28.12.2020, kdy proběhne společně se svozem PET a
TETRA PACK obalů. Další svoz bude mimořádně v lichý pátek
8.1.2021 a pak už se bude pokračovat běžně – sudý pátek 15.1.2020.
Termíny všech svozů v roce 2021 jsou zveřejněny v kalendáři
Brantice 2021.
Obecní úřad v Branticích bude v období vánočních svátků
uzavřen od 21.12.2020 do 31.12.2020.

Občanům, přihlášeným k trvalému
pobytu v místní části Brantice, se
bude kalendář vydávat na Obecním
úřadě v Branticích od pondělí
30.11.2020 do pátku 18.12.2020,
a to: pondělí a středa: 9:00 12:00 a 14:00 - 16:00, úterý,
čtvrtek, pátek: 8:00 – 12:00.
Je možnost, abyste kalendáře
vyzvedli a předali svým sousedům.
Pro urychlení vyzvednutí budete
potřebovat sdělit čísla popisná
domů, do kterých kalendář dodáte.
Je nám velice líto, že se nesetkáme
v neděli 6.12.2020 na návsi na
tradičním Adventním odpoledni a
na Adventním koncertě v kostele.
Současná opatření proti koronaviru
nám organizaci akce neumožňují.
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