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Vážení spoluobčané,
stále jsme vystrašení, když přijdou přívalové deště a může dojít
k vylití vodního toku Krasovka v Radimi a řeky Opavy v Branticích,
jak se stalo v říjnu roku 2020. Po této události jsem vedl jednání se
správci těchto vodních toků ohledně snížení protipovodňových rizik.
Firma Lesy ČR s.p., správce vodního toku Krasovka, vyčistila tento
vodní tok v rizikových úsecích. Se správcem vodního toku řeka
Opava jsem jednal s firmou Povodí Odry s.p.
Nyní se pohnuly ledy a první vlaštovkou protipovodňových rizik je
to, že tato firma připravuje jako investor realizaci těchto opatření
v průchodu intravilánem obcí k snížení zmiňovaných rizik.
V současné době se zpracovává dokumentace pro vydání
společného povolení pro dílčí stavbu 02.061 – jez Brantice stavba č.
5882, kde správce toku řeší prostor stávajícího jezu Brantice a
přilehlého území. Snížení negativních projevů povodní se dosáhne
náhradou dnešního pevného jezu za jez pohyblivý (vakový), který
bude za povodní snížen až na úroveň jeho pevné spodní stavby. Za
běžných průtoků zajistí vakový jez vzdutí hladiny umožňující odběr
vody do náhonu k využití existující malé vodní elektrárny. Součástí
stavby je dále nová levobřežní zeď v nadjezí a úprava koryta
v podjezí dosahující cca 35 m za současný silniční most. Tento málo
kapacitní most pod jezem bude v současné poloze nahrazen
mostem novým s vhodnějšími průtočnými charakteristikami.
Věříme, že s realizací této stavby se začne co nejdříve a tímto se
sníží riziko povodní
v dané lokalitě.
Dofek Vladimír
starosta
Oprava kostela
Stavební práce na
kostele Nanebevzetí
Panny
Marie
v Branticích pokračují
obnovou části zdi
kolem
hřbitova
(v rozsahu cca 270
tis. Kč). Provedení
měděné krytiny na
věži kostela by mělo
být zahájeno v první
polovině října. Práce
budou
dokončeny
včetně
demontáže
lešení
do
konce
tohoto roku.

říjen/2021

Obnova katastrálního operátu
6.9.2021 byla v katastrálním území
Brantice
zahájena
obnova
katastrálního operátu zjišťováním
průběhu hranic pozemků a vnějšího
obvodu budov. Dokončení akce je
předpokládáno
do
1.11.2022.
Vlastníci nemovitostí jsou ke
zjišťování průběhu hranic postupně
písemně zváni nejméně týden
předem. Podle § 37 katastrálního
zákona jsou vlastníci povinni
zúčastnit se na výzvu katastrálního
úřadu jednání nebo na toto jednání
vyslat svého zástupce a označit na
vlastní náklad nesporné hranice
svých pozemků. Po ukončení
obnovy bude katastrální operát
v obci
vyložen
k veřejnému
nahlédnutí.
29.8.2021 jsme uspořádali pro děti
akci „Rozloučení s prázdninami“
Kdo se nenechal zastrašit počasím a
přišel včas, ten si mohl dostatečně
užít všech připravených atrakcí. Děti
měly k dispozici 3 krásné skákací
hrady, čtyřkolku a šlapací kárky pro
jízdu v parku, koníky a poníky,
tvoření, malování na obličej a
animační program s Křemílkem a
Vochomůrkou. Video z akce můžete
shlédnout na: www.brantice.cz .
Další akcí, kterou pro vás
připravujeme,
bude
Adventní
odpoledne v neděli 5.12.2021 od 15
hodin. Tentokrát se můžete těšit na
show řezbáře Jaroslava Pecháčka a
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Brantice.
Na této akci budeme občanům
vydávat KALENDÁŘ BRANTICE 2022.
Adventní koncert po ukončení
adventního odpoledne se uskuteční
v kostele v 17 hodin s vystoupením
Dětského
pěveckého
sboru
Janáčkovo Brumendo z Krnova.

Kontejnery na objemný odpad 29.10.2021 – 31.10.2021
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 6.11.2021
Radim u obchodu
8:00 – 8:30
Brantice – zastávka pod nádražím
8:30 – 9:00
Brantice – u obecního úřadu
9:00 – 9:30
Brantice – parčík u zastávky
9:30 – 10:00
na dolním konci obce
Občané, nezapomínejte na to, že hlavním úkolem je snížit množství
směsného komunálního odpadu převzatého od vás prostřednictvím
popelnic a uloženého na skládku! Toho lze dosáhnout důkladnějším
tříděním a tím, že budete do popelnice odkládat skutečně jen to, co již
vytřídit nejde. JEN TAK SE NEBUDE ZVYŠOVAT SAZBA POPLATKU ZA
ODPAD NA POPLATNÍKA!!!

Novinky ze ZŠ a MŠ Brantice
Nový školní rok je v plném proudu a vypadá nadějně. Tentokrát jsme
ho zahájili s početnou třídou prvňáčků, kterých je dvanáct. Jsou to malí
Průzkumníci, jejichž maskotem je plyšový astronaut. Pevně věříme, že
se letošní situace vyvine v náš prospěch a nebudeme se muset
uchylovat k distanční výuce. Škola totiž nabízí široké spektrum aktivit.
Děti se v tomto školním roce mohou těšit na nové kroužky, například
šachy, jógu či zumbu. Prvňáčci už dokonce podnikli svou první velkou
výpravu autobusem do Městské knihovny v Krnově. Přivítali je dva milí
skřítkové Knihovníčci. Ti si s dětmi povídali o tom, jak taková kniha
vzniká a jak se k ní správně chovat. 17. září jsme měli ve škole
neobvyklou návštěvu – OZOBOTY, miniaturní robůtky. Žáci pro ně
zkusili připravit cestu a zařídit, aby se pohybovali podle toho, jak chtějí.
Pro naše druháky nastala ve škole nová situace. Jsou spojeni se
čtvrťáky v jedné třídě. Děti se vzájemně poznávají. V adaptačním týdnů
hráli spoustu her ve třídě, v
tělocvičně i venku. Na školní
zahradě máme nové vyvýšené
záhony, takže jsme toho hned
využili a v družině vysázeli
jahody. Těšíme se, až si
smlsneme na vlastní úrodě.
Školka se má také čím
chlubit. Její hřiště teď zdobí
nová cyklotrasa, na které si
děti mohou natrénovat jízdu
na kole. Díky vlídnému
počasí si ji mohou užívat o
něco déle.
Děkujeme Obci Brantice za
podporu, díky které můžeme
oba areály dále zkrášlovat.

Představenstvo MS ČČK Brantice
srdečně zve členy ČČK
na „Valnou hromadu MS ČČK“
s občerstvením, která se bude
konat
v pátek
29.10.2021
v kulturním domě Brantice v 18
hodin. Po ukončení Valné hromady
v 19 hodin se bude konat
„Společenský večer“ s hudbou i
pro zájemce z řad nečlenů ČČK.
Srdečně zvou pořadatelé
SRPŠ při ZŠ Brantice srdečně zve
všechny občany na Kateřinskou
zábavu, která se uskuteční
v sobotu 20.11.2021 od 20 hod.
v kulturním domě v Branticích.
Hraje DJ FLOCK. Nenechte si tuto
společenskou akci ujít!
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR - 8. a 9.10.2021
Výsledky hlasování v obci Brantice
za oba okrsky:
Volební účast: 61,02 %
ANO 2011
267 hlasů
SPOLU
117 hlasů
SPD
85 hlasů
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
55 hlasů
PŘÍSAHA Roberta Šlachty 33 hlasů
KSČM
32 hlasů
ČSSD
24 hlasů
Trikolora Svobodní Soukr. 24 hlasů
VOLNÝ blok
15 hlasů
Ostatní strany měly méně než 10
hlasů – výsledky: www.volby.cz.
14. října 2021 se konalo 12.
zasedání
Zastupitelstva
obce
Brantice, kde byl kromě jiného
schválen finanční dar obcím,
zasaženým vichřicí v červnu 2021 –
Obec Hrušky, Městys Moravská
Nová Ves, Lužice a Mikulčice. Každá
obec obdrží finanční dar ve výši
50.000,- Kč na jejich transparentní
účty. Usnesení bude vyvěšeno na
úřední desce a v elektronické
podobě na www.brantice.cz.
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