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Vážení spoluobčané,
nacházíme se na začátku měsíce března, ve kterém budeme vítat jaro, které
by nám mělo přinést lepší náladu a pohodu, protože stále zápasíme jak
v soukromém, tak v pracovním životě s koronavirovou pandemií. V této
těžké době, kdy ekonomika stagnuje, zastupitelstvo obce (ZO) na svém 10.
zasedání ZO Brantice dne 25.2.2021 schválilo rozpočet na rok 2021.
Schváleny byly:
příjmy
23 484 910,- Kč
výdaje
27 853 256,- Kč
financování
4 368 346,- Kč
V tomto roce bude zahájen projekt na vybudování nových chodníků na
horní konec obce. V budově obecního úřadu začne rekonstrukce
elektroinstalace, vodoinstalace, odpadů, sanace omítek proti plísni ve
sklepních prostorách. V budově sociálního zázemí areálu TJ Sokol Brantice
bude probíhat rekonstrukce sociálního zařízení, elektroinstalace – výměna
světel, malování. V obci Brantice a místní části Radim bude vybudováno
prodloužení vodovodního řadu. Pokračovat budeme v opravách místních
komunikací, pravidelné údržbě zeleně a majetku obce. Dále občané mohou
počítat s finanční výpomocí při vybudování domovních čističek odpadních
vod a také s poskytnutím návratné finanční výpomoci v programu
„Kotlíková dotace“. Obec zajistí a roznese do poštovních schránek 5 ks
respirátorů občanům starším 80 let. Doufejme, že se tato pandemická
situace zlepší natolik, že budeme moci uskutečnit v dalším období
naplánované kulturně- společenské akce pro tento rok. Budeme se na Vás
těšit.
Váš starosta Vladimír Dofek

Slovo lékaře
Vážení spoluobčané, ocitli jsme se ve vážné době epidemie koronavirem.
Přes všechna doporučená opatření vlády a za cenu obrovským
ekonomických ztrát se nedaří epidemii zastavit. Virus je velmi
nevypočitatelný, když už se zdálo, že nad ním vítězíme, přichází hrozba
mutované verze viru, která se šíří mnohem rychleji.
Jak se v této situaci chovat a jak se chránit?

březen/2021

Opatření proti šíření nemoci nestačí
jen vyhlašovat, ale je nezbytné je
také dodržovat. Zopakujme si ta
zásadní a účinná opatření:
1. Nošení roušek, dbát i na zakrytí
nosu a upravit roušku tak, aby
těsnila i v horní části pod očima.
V žádném případě nenosit roušku
pod nosem!! Při nezbytném
sociálním kontaktu je třeba
používat respirátory – podle
aktuálního nařízení od 1.3.2021
například v hromadné dopravě
nebo obchodech.
2. Další zásadou je udržovat odstup
od jiných osob nejméně 2m, raději
i více.
3. Mytí rukou a obličeje po kontaktu
s druhými
osobami,
pobytu
v obchodě, autobuse a podobně.
K dezinfekci používat na ruce
prostředky k tomu určené, např.
Sanytol, který skýtá velmi dobrou
ochranu před přenosem nemoci
prostřednictvím rukou. Jsou ale i
jiné prostředky ochrany, lze se
poradit a zakoupit v lékárně.
4. Důležité je důkladné pravidelné
větrání místností i za cenu
zvýšené spotřeby energie.
5. Vedle hygienických opatření je
nutné posílení vlastní imunity, to
znamená udržovat tělo v kondici,
chodit na pravidelné procházky i
několikrát denně, otužovat se
chladnou vodou a velmi důležitý
je příjem preparátů, jako je Zinek,
Selen, Vitamin D a hlavně
vitamin C které prokazatelně
zlepšují imunitu a ochranu před
většinou nakažlivých nemocí.
Všechny jsou bez receptu
dostupné
v lékárnách
za
rozumnou cenu.
6. Nejvyšší ochranu ale očekáváme
od plošného očkování proti
Covidu-Sars-2,
které
v naší
republice již probíhá. Bohužel
zatím není dostatek vakcín a tak

zatím marně čekáme na první zásadní dodávku. V našem obvodě je
vysoká proočkovanost proti chřipce, věřím, že i o očkování proti
Covidu bude velký zájem. Až vakcíny obdržíme, budeme vás včas
informovat.
7. Prosím pacienty, aby se do naší ordinace zásadně objednávali předem
telefonicky, zabráníme tak větší koncentraci pacientů v čekárně a tím i
zvýšenému nebezpečí přenosu infekce.
Přeji vám velkou míru trpělivosti, věřím, že nejpozději do konce léta virus
porazíme, ale záleží samozřejmě na nás všech, jak se budeme chránit a tím
i své blízké.
Dr. Herzinger, Váš obvodní lékař
Upozorňujeme na změnu úředních hodin Obecního úřadu Brantice:
PONDĚLÍ A STŘEDA: 8:00-12:00 a 13:00-16:30
(tyto úřední hodiny jsou aktuálně od 1.3.2021 do odvolání omezeny takto:
PONDĚLÍ a STŘEDA: 9:00-12:00 a 13:00-16:00)
Zejména našim novým občanům bude možná prospěšná informace, že náš
obecní úřad je matričním úřadem a je zde možné vyřídit i matriční
záležitosti – pokud nám jejich vyřízení přísluší. Provádíme také ověřování
podpisů a listin a veškeré služby CZECH POINTU.
Kontejnery na objemný odpad: 09.04.2021 -11.04.2021
Radim – náves – plocha u kontejnerů na tříděný odpad
Radim - hospoda
Brantice – zastávka autobusu pod nádražím
Brantice – zastávka autobusu Pod Velehradem
Brantice – u obecního úřadu
Brantice – zastávka autobusu U kříže
Brantice – parčík u zastávky ČSAD na dolním konci obce
Svoz nebezpečného odpadu
Radim u obchodu
Brantice – zastávka pod nádražím
Brantice – u obecního úřadu
Brantice – parčík u zastávky na dolním konci obce

17.04.2021
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

Poplatek za svoz komunálního odpadu byl na rok 2021 stanoven ve výši
500,- Kč/osobu a je splatný do 30.9.2021. Poplatek za psa na rok 2021
zůstává stejný a je splatný také nejpozději do 30.9.2021. Připomínáme
ohlašovací povinnost: nového psa je nutné přihlásit, uhynutí psa nebo
změnu majitele rovněž. Poplatky je možné hradit hotově v úřední dny do
pokladny OÚ Brantice nebo je možné požádat o platební údaje e-mailem
na: podatelna@brantice.cz.
NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Obec podporuje na svém území třídění odpadů. Hlavním důvodem je
snížení množství směsného komunálního odpadu převzatého od občanů a
uloženého na skládku. Tedy čím více občané budou třídit, tím méně odloží
do popelnice.
Obec platí za uložení odpadu na skládku poplatek, jehož cena se odvozuje
od množství kg na občana obce. V tomto novém zákoně, který platí od 1.1.
2021 bylo stanoveno, že celkové množství odpadů, za něž v roce 2021 obec
zaplatí 500,-Kč/t, nesmí přesáhnout 200 kg na jednoho obyvatele obce.
Množství odpadů, které bude nad limit, bude již za 800,-Kč/t.
Je zřejmé, že všechny tyto náklady se projeví na stanovení výše poplatku za
odpady pro občany. Odtud tedy plyne naše apelace na Vás, občany naší
obce, abyste co nejvíce třídili odpad a do popelnice odkládali skutečně
jen to, co již vytřídit nelze.

Ve dnech 27.3.2021-11.5.2021 bude
na území České republiky probíhat
sčítání lidu, domů a bytů pod záštitou
Českého statistického úřadu a ve
spolupráci s Českou poštou. Sčítání se
na našem území koná pravidelně už
od roku 1869. Sčítání je primárně
navrženo jako online, tedy bez
nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
V první fázi tedy proběhne online
sčítání (27.3-9.4.2021) vyplněním
formuláře na webu www.scitani.cz
nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte
online,
má
zákonnou
povinnost od 17.4. do 11.5.2021
vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři. Obecní úřad Brantice na
svých stránkách www.brantice.cz a
na vývěsce před obecním úřadem
zveřejnil
Oznámení
Českého
statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o
konání
sčítání,
nejdůležitější
informace k průběhu sčítání a seznam
kontaktních míst pro sčítání 2021 pro
Moravskoslezský kraj. Po 6.3.2021
budou tyto informace doplněny o
jména, příjmení a čísla průkazů
sčítacích komisařů pro jednotlivé
sčítací obvody.
Bezplatné právní a ekonomické
poradenství pro občany Brantic
bude v roce 2021 probíhat na
Obecním úřadě v Branticích 2 hodiny
měsíčně vždy ve středy v době od
14:30 do 16:30 hodin v těchto
termínech:
3.3.2021,
7.4.2021,
5.5.2021,
2.6.2021,
7.7.2021,
4.8.2021,
1.9.2021,
6.10.2021,
3.11.2021 a 1.12.2021. Mimo tyto
termíny je možné využít tel. číslo: 608
511
199
a
e-mail:
info.spolek@seznam.cz.
Usnesení z 10. zasedání ZO Brantice
je zveřejněno na úřední desce
obecního úřadu a na webových
stránkách obce: www.brantice.cz.
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