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Povodeň v obci
V minulých dnech nás opět
ohrozila VODA.
Voda, bez které nejde žít, se
občas stane člověku i nepřítelem.
Chápu pocity těch, kteří jsou při
větších deštích ohroženi na
majetku,
případně
i
na
životech.Sám jsem to zažil.
Nechápu však, že 10 let po
katastrofální povodni náš stát
(námi zvolení zástupci) není
schopen nic pro naši ochranu
udělat.
Zrekapituluji současný stav.
Zastupitelé Moravskoslezského
kraje schválili jako jediné
optimální řešení výstavbu vodní
nádrže v Nových Heřminovech.
Návrh byl předložen vládě, která
však dosud nerozhodla. Tím také
nejsou státním
podnikem
Povodí Odry realizována žádná
jiná opatření. Protipovodňová
opatření na řece Opavě jsou
v naší obci na 10letou vodu.
V červnu letošního roku se
uskutečnila v Krnově konference
k 10. výročí velké povodně
v roce 1997. Přítomní starostové,
ředitelé podniků a další účastníci
se dověděli, že vláda dosud
nerozhodla, jaká protipovodňová
opatření by se měla provést. Tato
neschopnost
vyplývá
i
z materiálu pro schůzi vlády
konané v únoru letošního roku,
kde se uvádí, že na tento
problém bylo zpracováno 22
studií za asi 6 miliónů korun.
Výsledkem je 8 variant
protipovodňových
opatření.
Snad nejpravděpodobnější jsou
dvě.
Výstavba
víceúčelové
nádrže Nové Heřminovy nebo
varianta malé vodní nádrže N.

Heřminovy spolu s dalšími 11cti
vodními nádržemi, z nichž jedna
by byla na Krasovce. Nemám
tolik prostoru, abych mohl dále
komentovat
tento
materiál,
napadá mě totiž srovnání, že jak
se říká „hora porodila myš“.
Navíc když materiál počítá i
s tzv. nulovým řešením, což
znamená, že žádná technická
protipovodňová opatření se dělat
nebudou a postiženým občanům
a obcím se škody (snad) uhradí.
Další
materiál
s návrhem
postupu realizace opatření na
ochranu
před
povodněmi
v povodí horní Opavy má být
předložen vládě do 30. září
2008. Takže nám nezbývá než
čekat. Chtěl bych k tomu jen
dodat, že čím více variant řešení,
tím déle může vláda a parlament
ve svých palácích kde neprší o
nich diskutovat a obyvatelé
postižených oblastí budou se
strachem sledovat přívalové
deště.
Pokud se týká Krasovky, budou
na základě našich urgencí
provedeny stavební práce včetně
jejího vyčištění do konce let.
roku. Práce by měly začít
koncem září.
Starosta
Informace ze 6. zasedání
zastupitelstva obce, konaného 5.
září 2007 v Branticích
Zastupitelstvo obce schválilo:
- uzavření smlouvy s firmou
DEV COPANY, spol. s r.o.
Ostrava, na odstranění vlhnutí
zdiva obecního domu Brantice
č.p. 32 za cenu 419.000,- Kč
včetně DPH
- uzavření smlouvy na opravu

září/2007

místních komunikací s firmou
Silnice.cz s.r.o. Staré Purkartice
v Radimi k chatové oblasti za
212.000,- Kč a Branticích u
Pohostinství Kačabar za 19.000,Kč
- příspěvek za financování
Studie
proveditelnosti
–
odkanalizování obcí Brantice,
Čaková, Zátor ve výši 80.973,Kč
- uzavření Dohody o spolupráci
a partnerství s obcí Sedliště
- provedení regulace komínů
v mateřské škole a obecním
úřadě firmou Ing. Tomáš Kubík
Ostrava za 33.000,- Kč
- rozpočtová opatření k 5.9.2007
Zastupitelstvo obce jmenovalo
členy Školské rady při ZŠ a MŠ
Brantice J. Hadaščokovou a Evu
Krejčí.
DŮLEŽITÁ INFORMACE !
Svoz nebezpečného odpadu
v obci proběhne v sobotu 20.
října 2007. Mobilní kontejner
bude přistaven na těchto
stanovištích:
Radim u obchodu:
8.00-9.00
Brantice, autobusové zastávky:
- pod nádražím:
9.30-10.30
- u obecního úřadu: 10.30-11.30
- na dolním konci: 11.30-12.30
Kontejnery na objemný odpad
budou přistaveny od pátku
odpoledne 26.10. do pondělí
ráno 29.10.2007 a to na těchto
obvyklých místech:
Radim: u obchodu a u hospody
Brantice, autobusové zastávky:
- pod nádražím
- pod Velehradem
- u obecního úřadu
- U kříže
- na dolním konci obce

Do Základní školy v Branticích
přivedli rodiče 3. září 11 prvňáčků.
Děti přivítali nejen jejich spolužáci
a vyučující, ale jako každý rok je
první den školní docházky přišel
pozdravit o popřát úspěchy i pan
starosta.
Sdružení rodičů a přátel školy při
ZŠ a MŠ Brantice po prázdninové
odmlce opět plánuje svou činnost a
již nyní srdečně zve všechny
občany na již tradiční

REPREZENTAČNÍ
PLES ŠKOLY,
který se uskuteční v sobotu 24.
listopadu 2007 v kulturním domě
v Branticích. Nenechte si tuto pěkně
připravenou společenskou akci ujít !
Příspěvek Mgr. Jany Berkové
V sobotu 8. září uspořádala MS
ČČK Brantice pro 45 účastníků
zájezd na jižní Moravu. Uherské
Hradiště nás přivítalo velkolepým
průvodem k 750. výročí založení
města. Projeli jsme kolem Baťova
kanálu a na chvíli jsme navštívili
milé slovenské městečko Skalici.
Odpoledne ve Strážnici jsme se
potěšili výbornou dechovou hudbou
Lipovjanka, krojovaným průvodem,
tradičními zvyky a scénkami při
zahájení vinobraní, tanečními a
pěveckými
soubory
z okolí.
Závěrem jsme si pak sami zazpívali
a zatančili ve vinném sklepě Petrov
- Plže, kde tamních 90 sklepů patří
ke světové památce UNESCO, a
alespoň na chvíli jsme tak
zapomněli na povodňové starosti.
Pokud jste tak ještě neučinili,
nahlédněte na oficiální stránky naší
obce: www.brantice.cz, na kterých
kromě základních informací o
provozu obecního úřadu můžete
najít elektronickou podobu úřední
desky, zajímavé informace z
historie obce, pěkné fotografie
z minulosti i současnosti a také
několik
vydání
OBECNÍHO
ZPRAVODAJE.
TJ Sokol Brantice zve občany na
podzimní zápasy okresního přeboru
mužů a žáků. Rozpis utkání je

zveřejněn na vývěsce u obecního
úřadu.
V červenci a srpnu probíhaly
opravy kabin, které jsou majetkem
obce. Areál TJ Sokol patří
k nejhezčím v okolí. Jeho celoroční
údržba stojí obec a také TJ Sokol
nemalé prostředky. Bohužel je tento
areál v blízkosti řeky a bývá často
zaplaven, jak se tomu stalo nejen
v roce 1997, ale také v noci ze 6. na
7. září. Řádění přírodních živlů
nezbývá
než
respektovat
a
odstraňovat následky. Daleko horší
jsou však škody na majetku, které
vznikají
záměrně.
V období
prázdnin
někdo
opakovaně
poškozoval čerstvě opravenou
fasádu kabin, byla rozbita okna,
několikrát museli zaměstnanci obce
odstraňovat
odpadky
z jezírka
v parku poté, co do něj někdo
vyklopil koš. Přestože je do areálu
zakázán vjezd, často i v parku jezdí
mladiství na motorkách. Aby
nedocházelo k dalším zbytečným
škodám na majetku, vydává Obec
Brantice

ZÁKAZ
ZDRŽOVÁNÍ SE
V PROSTORÁCH KABIN
(VČETNĚ TERASY) V DOBĚ
MIMO KONÁNÍ
OFICIÁLNÍCH
SPORTOVNÍCH AKCÍ.
Zároveň upozorňuje především
rodiče mladistvých, kteří se často
zdržují v areálu a způsobují zde
škody,
že
bude
razantněji
postupovat, aby zjistila viníky a
v případě nutnosti předávat tyto
„hříšníky“ policii nebo komisi pro
projednání přestupků.
ODPADY – ODPADY - ODPADY
V naší obci byla opět rozšířena síť
kontejnerů na třídění odpadu.
Přibyly 2 kontejnery na plasty a 2
kontejnery na sklo. Do konce tohoto
roku obec zakoupí a umístí 2
kontejnery
na
papír.
V této
souvislosti opět připomínáme, aby
občané nevhazovali do kontejnerů
jiný odpad, než na jaký je určen.
Především kontejnery na bílé sklo

je nutné využívat pouze na tento
odpad, stále se v něm objevuje větší
množství
barevných
příměsí,
nemůžeme je pak vyvážet a
vykazovat jako bílé a tím se
připravujeme o část finanční
odměny, kterou nám za třídění
odpadu poskytuje firma EKOKOM, a.s. Tyto prostředky obec
využívá
k nákupu
dalších
kontejnerů.
Upozorňujeme občany, kteří hradí
poplatek za vývoz komunálního
odpadu ve dvou stejných splátkách,
že termín pro zaplacení druhé
poloviny je do 30. září. Těm, kteří
se
chtějí
platbě
vyhnout
připomínáme,
že
obec
má
pravomoc vymáhat pohledávky na
základě zákona o správě daní a
poplatků
formou
exekuce.
Vymáhání poplatků je nákladné.
Obec jako správce daně může
v souladu
s obecně
závaznou
vyhláškou navýšit poplatek na dvoj
až trojnásobek. Takto se občanům
odkládání
úhrady
poplatku
rozhodně nevyplatí.
Výměna občanských průkazů
Nejpozději dnem 31. prosince 2007
skončí platnost občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na
občanské průkazy s vyznačenou
platností „bez omezení“ s výjimkou
občanských
průkazů
občanů
narozených před 1. lednem 1936. O
bezplatnou výměnu můžete požádat
i na našem obecním úřadě, nejlépe
do konce listopadu, neboť vyřízení
dokladu trvá 1 měsíc.
Zapisování dětí mladších 10 let do
cestovního dokladu rodiče bude
opět možné od 1. března 2008.
Blahopřejeme jubilantům:
Ludmile
Markové,
Emilii
Koznovské, Anděle Lipovské,
Eduardu
Krasulovi,
Emilii
Kurečkové, Bohuslavu Bohačíkovi
a Rozálii Lukešové. Hodně štěstí a
zdraví všem !
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