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14. června 2008 se uskutečnil
zájezd do obce Sedliště, kterého se
zúčastnilo 34 našich občanů.
Starosta Sedlišť a zástupci z klubu
důchodců nás přivítali na nejvyšším
místě v obci – Bezručově vyhlídce
a počastovali nás výbornými
koláčky a slivovicí. Pak nám
ukázali známé poutní místo
V Hájku, kde stojí dřevěný kříž u
vodního pramene. Na okružní jízdě
obcí jsme projeli i několik místních
částí a pak se vrátili do centra obce,
kde probíhaly obecní slavnosti
s bohatým programem.Večer pro
nás pan farář otevřel unikátní
památku - dřevěný kostel Všech
svatých, který byl slavnostně
vyzdoben a připraven na nedělní
pouť.
Protipovodňová opatření
Usnesením vlády ČR č. 444/2008
ze dne 21.4.2008 byl schválen
návrh konečné varianty opatření na
snížení
povodňových
rizik
v povodí horního toku řeky Opavy,
který současně využívá přírodně
blízkých povodňových opatření.
Jedná se o variantu menší vodní
nádrže
Nové
Heřminovy
v kombinaci s dalšími opatřeními
na toku řeky Opavy. Nádrž Nové
Heřminovy s výškou hráze 26
metrů
umožní
zachování
rozhodující části zástavby této
obce.Nádrž je navrhovaná jako
víceúčelová, přičemž hlavním
účelem je její ochranná funkce, tj.
tlumení povodní. Běžně bude mít
objem 3 mil. m³, v případě povodně
zachytí až 16,15 mil. m³ vody.
V prostoru zátopy nádrže se
nachází cca 50 objektů, které budou
odstraněny.
Schválená koncepce ochrany před
povodněmi musí obsahovat i
příslušné ochranné stavby v dalších
obcích. V obci Zátor bude hlavní
stavbou přeložka silnice I/45, která
je řešena jako obchvat obce.

V průchodu
řeky
obcí
se
předpokládá podstatné rozšíření
koryta a místní úprava nábřežních
zdí. Vyvolanými stavbami jsou
zejména
úpravy
místních
komunikací a přemostění. V území
obce dojde k odstranění 13-15
objektů.
V naší obci se předpokládají
úpravy koryta řeky vedoucí ke
zvýšení
její
průtočností
na
dvojnásobek, případně výstavba
místních hrází v zabydlené části
obce.
Podstatnou
součástí
navrhovaných opatření budou
stavby na zachycení a odvedení
vnitřních vod z ohrazovaných
ploch, což budou hráze (valy)
souběžné s korytem řeky, které
zachytí případné rozlité vody.
Úpravy, které se dotknou nejvýše 2
objektů, by měly eliminovat
100letou vodu. Současně se vlivem
nádrže N. Heřminovy předpokládá
snížení max. průtoku v obci ze 210
m³ na 120 m³.
I když s přípravou tohoto záměru se
již začíná,
zahájení výstavby
nádrže se předpokládá v roce 2015
a její ukončení v roce 2020.
vm

Rekonstrukce
Základní
a
Mateřské školy Brantice
Rozsahem se jedná o největší
stavební akci naší obce v letošním
roce. Na základě energetického
auditu bylo projekčně připraveno
zateplení fasády a výměna oken a
venkovních
dveří
na
obou
budovách. Vzhledem ke špatnému
stavu střech bude na obou
budovách položena i nová střešní
krytiny včetně klempířských prvků.
Naše škola, která bude slavit již 90
let své existence však trpí i značnou
vlhkostí, takže je nutná celková
izolace budovy.
Celková rekonstrukce bude podle
výše uvedeného rozsahu náročná i
finančně. Předpokládá se ve výši
8,8 mil. Kč. Naštěstí obec získala
na tuto akci dotaci téměř 4 mil Kč
ze Státního fondu ŽP.
I když akce již začala a snažíme se
co nejvíce prací provést během
prázdnin,
budou
pokračovat
venkovní úpravy ještě v měsíci září
a začátkem listopadu. Žádáme
proto občany o trpělivost, protože
výsledek zajisté přispěje ke
zvelebení naší obce.
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INFORMACE
z 10. zasedání zastupitelstva obce
konaného 30. června 2008
ZO vzalo na vědomí:
✓ informaci o posouzení a
hodnocení nabídek na opravu ZŠ a
MŠ Brantice
ZO schválilo
✓ závěrečný účet obce za rok
2007 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření
✓ prodeje pozemků na žádost
občanů
✓ vyhlášení záměru na prodej
pozemku 1307/7 v k.ú. Brantice
✓ úhradu ocenění pro žáky ZŠ
Zátor v rámci Dne s Policií ČR
✓ příspěvek MS ČČK na úhradu
části výdajů v rámci letního
karnevalu ve výši 6.000,- Kč
✓ uzavření smlouvy o dílo na
zakázku „Zateplení obvodového
pláště a výměna výplně otvorů
Základní školy a Mateřské školy
Brantice“ dodavatelskou firmou
VHH
THERMONT
s.r.o.,
Troubelice , ve výši 7.037.130,- Kč
✓ uzavření smlouvy o dílo na
rekonstrukci střech mateřské školy
a kuchyně ve výši 270.697,- Kč a
základní školy ve výši 772.880,Kč s panem Eduardem Polkou
✓ uzavření smlouvy o dílo
s firmou DEV Company spol. s r.o.
Ostrava na odstranění vlhnutí
vnějšího a vnitřního zdiva ZŠ
Brantice ve výši 602.120,- Kč bez
DPH
✓ uzavření smlouvy o dílo na
projekt 2. etapy oprav centra
Brantic po povodních s p. Ing.
Jaroslavem Koutňákem ve výši
50.000,- Kč
✓ prodejní
ceny
pozemků
v majetku obce v k.ú. Brantice a
k.ú. Radim u Brantic od 1.9.2008:
- stavební parcela: 80,- až 120,- Kč
- ostatní parcely: 20,- až 40,- Kč
prodejní
cenu
stanoví
zastupitelstvo dle stavu pozemku a
vzdálenosti inženýrských sítí
✓ úhradu za zhotovení obětního
stolu do farního kostela Panny
Marie v Branticích ve výši 24.000,Usnesení v plném znění je
vyvěšeno na úřední desce.

Obec Zátor zve naše občany
LETNÍHO KINA. Promítat
bude ve sportovním areálu
Základní školou v Zátoru vždy
21.30 hod.

do
se
za
od

PROGRAM:
7.7. U MĚ DOBRÝ – ČR - komedie
8.7. HORTON – USA – rodinný film
9.7. BOBULE – ČR – letní komedie
10.7.
INDIANA
JONES
A
KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ
LEBKY – USA – dobrodružný film
11.7. IRON MAN – USA – sci-fi
12.7. SPEED RACER – USA - akční
13.7. LETOPISY NARNIE: PRINC
KASPIAN – USA – dobrodružný
film

Zátorské
ELDORÁDO
se
uskuteční v sobotu 26. července
2008 na hřišti TJ, kde bude
připraven bohatý program a večer
taneční zábava. Jste srdečně zváni.
MS ČČK , Obec Brantice a TJ
Sokol Brantice srdečně zvou
všechny místní i přespolní na
tradiční a všemi oblíbený

který se uskuteční v sobotu 19.
července na hřišti TJ Sokol
Brantice. Na programu bude utkání
v kopané mezi Branticemi a
patronátní obcí Sedliště. Zaujme
také vystoupení hasičů z Kostelce,
orientální
tance
v provedení
tanečnic z Krnova. Ukázky výcviku
služebních psů předvedou psovodi
Policie ČR z Bruntálu. Děti jistě
potěší mnohé hry a soutěže
s odměnami. K poslechu bude hrát
DJ Víťa Minarčík, večer pak hudba
„Kvas“ z Bruntálu. O bohaté
občerstvení je také postaráno.
Slavnostní poutní mše svatá
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Branticích se koná:
v neděli 17. srpna 2008 v 9.30.
TJ Sokol Radim pořádá o
prázdninách ve sportovním areálu
v Radimi turnaje ve volejbalu, a to
9.a 30. srpna.

V Úvalně proběhnou tyto akce:
VÍKEND KONÍ – 12. – 13.
července, areál jezdeckého klubu
V.
MORAVSKOSLEZSKÁ
VÝSTAVA
DROBNÉHO
ZVÍŘECTVA – 19. – 20. července,

školní hřiště Úvalno
PEJSKIÁDA + výstava drobných
hlodavců – 16. srpna, školní hřiště
SRAZ HARMONIKÁŘŮ – 16.
srpna, areál restaurace Strážiště
POHÁDKOVÝ LES – 23. srpna,
areál restaurace Strážiště
Obec Lichnov nás zve na
LICHNOVSKÉ
SLAVNOSTI,
konané 23. srpna od 14.00 hod ve
sportovním
areálu
s tímto
programem:
14.00 Ukázka zásahu hasičů
14.45 Železný Zekon
15.45 Břišní tanečnice, žonglérské
vystoupení, fotbalový žonglér
kouzelnické vystoupení
17.00 Cimbálová muzika
18.00 Soutěže a hry pro diváky
20.00 Koncert QEEN revival
21.30 Ohňostroj
21.35 Taneční zábava
s Dost dobrou kapelou
CYKLOBUSY JESENÍKY 2008
Opět začíná sezóna cyklobusů. Z
Krnova pojede autobus směr
Brantice, Zátor, Bruntál, Malá
Morávka,
Hvězda,
Karlova
Studánka, Vrbno, Zlaté Hory,
Revíz, Jeseník. Na rozcestí Hvězda
lze přestoupit na Ovčárnu nebo v
Karlově Studánce směr Videlský
kříž, Bělá pod Pradědem, Jeseník.
Cyklobusy jsou provozovány jako
běžné autobusové linky a mohou je
využít k přepravě jak cykloturisté s
jízdními koly, tak i pěší turisté a
všichni ostatní cestující. Naší obcí
projíždí
linka
č.2.
31.5. až
28.9.2008 - jede o víkendech a ve
dnech státních svátků, v červenci a
srpnu jede denně. Z Brantic odjíždí
cyklobus v období prázdnin každý
den v 8.16 hod. od obecního úřadu
a v 8.19 hod. ze zastávky pod
nádražím.
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