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Vážení spoluobčané,
když jsme začátkem letošního roku pokořili dvouletou koronavirovou
pandemii a začínáme se nadechovat k normálnímu životu, tak celý svět
prožívá a sleduje válečný konflikt, kde Rusko napadlo mírumilovnou
Ukrajinu. Věříme, že tato agrese Ruska brzy skončí, bude nastolen mír,
nebudou umírat nevinní lidé a budeme žít v míru. Obec Brantice se bude
snažit pomoci válkou postižené Ukrajině, jejímu lidu, kde máme své přátele
a někteří z nás rodiny. Obec Brantice, MS ČČK a TJ Sokol již poskytly
zdravotnický materiál jako humanitární pomoc určenou nemocným a
raněným na Ukrajině prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže.
Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří pomáhají jak
s humanitární pomocí, tak s ubytováním lidem z Ukrajiny v jejich těžké
životní situaci.
Nyní bych Vás chtěl informovat o tom, že zastupitelstvo obce (ZO) schválilo
na svém 14. zasedání ZO Brantice dne 24.2.2022 rozpočet na rok 2022.
V letošním roce zahájíme projekt
Schváleny byly:
s následnou
realizací
vybudování
příjmy
23 894 000,- Kč
posilovací stanice vodovodního řadu na
výdaje
36 668 049,- Kč
horním konci obce pro zvýšení tlaku ve
finance 12 774 049,- Kč
vodovodní síti. Začne postupná výměna
vodoměrů v rodinných domech a také
převod části vodovodního řadu na dolním konci obce do majetku obce.
V měsíci prosinci r. 2021 jsem informoval ZO na veřejném zasedání, že
termín vypracování projektové dokumentace na vybudování chodníků na
horním konci obce nebude dodržen, protože firma, která zajišťuje
projektovou dokumentaci, se potýká s dlouholetou nemocí zaměstnanců
způsobenou koronavirovou pandemií. Proto ZO schválilo na 14. zasedání
ZO prodloužení termínu ukončení prací do 31.5.2022.
V budově sociálního zázemí TJ Sokol Brantice se dokončí rekonstrukce
sociálního zařízení. MŠ Brantice se vybaví novými herními prvky. Na
kostele se provede generální oprava věžních hodin (termín do 30.4.2022).
V tomto roce byla vyhlášena 4. výzva na kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji. Obec poskytne k tomuto projektu finanční
příspěvek z rozpočtu obce na jeden úspěšný projekt 5 000,- Kč, celkem ve
výši 150 000,- Kč. Z důvodu vysoké inflace, zdražení výrobků a služeb v r.
2022, ZO rozhodlo navýšit nenávratný finanční příspěvek v programu na

Procházka kolem řeky Opavy je příjemná v každém ročním období...
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výstavbu
domovních
čistíren
odpadních
vod
v jednotlivých
případech na částku 60 000,- Kč od
1.1.2022. Veškeré informace k této
podpoře najdete na úřední desce OÚ
a webových stránkách obce Brantice.
Z tohoto programu, který vyhlásila
obec Brantice v roce 2019, tak do
31.12.2021
čerpalo
finanční
prostředky 19 žadatelů v celkové výši
830 150,- Kč. Jako každým rokem
budeme
pokračovat
v opravách
místních komunikací, udržování zeleně
a vzhledu obce.
Nyní se chci vyjádřit k parkování a
stání na chodnících. Na obec
přicházejí stížnosti občanů hlavně
z dolního konce obce, kde bezohlední
řidiči motorových vozidel parkují na
chodnících a vjezdech (součást
chodníku) z důvodu návštěvy známých
nebo rodiny. Tímto porušují pravidla
silničního provozu. Nejenom obec, ale
také spoluobčané upozorňují majitele
rodinných domů, ke kterým přijede
návštěva, ať neparkují na chodníku.
Většina občanů nám dává za pravdu.
Jsou ale mezi námi občané, kteří
řeknou, ať chodci (např. maminky
s kočárky) obejdou auta přes cestu.
Nejen já, ale i další občané, si
klademe
otázku:
„Proč
jsme
vybudovali chodníky? Aby byla
zajištěna bezpečnost chodců nebo aby
sloužily pro stání vozidel?“ Proto
jsem požádal dopravní policii ČR
Bruntál, ať častěji provádí kontrolu
dodržování dopravních předpisů v
obci, parkování na chodnících,
dodržování rychlosti přes obec,
vzdálenost zaparkovaných vozidel
stojících za sebou.
Vážení spoluobčané,
stojí za to se zamyslet na tím, jestli
jsme k sobě ohleduplní, zda si mezi
sebou
nevytváříme
zbytečné
problémové situace. Je třeba si
uvědomit, že život je sám o sobě dosti
složitý, tak proč si ho ještě
znepříjemňovat.
Vladimír Dofek, starosta

Rekonstrukce jezu v Branticích
Povodí Odry, státní podnik připravuje jako investor realizaci souboru
opatření na snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy
(dále „Opatření na horní Opavě“ nebo „OHO“). Jeho součástí je ochranná
nádrž VD Nové Heřminovy, opatření na vodních tocích, využívající
technické i přírodě blízké přístupy a soubor dalších organizačních a
kompenzační opatření a dalších aktivit v území.
V úseku řeky Opavy od VD Nové Heřminovy po město Krnov jsou v
průchodu intravilánů obcí připravována opatření pro snížení povodňových
rizik založená na úpravách pro dosažení potřebné průtočné kapacity toku s
předpokladem funkce VD Nové Heřminovy. Jednou z těchto staveb je i
stavba 02.060 - Opatření v úseku Brantice.
V současné době je pro Povodí Odry, státní podnik připravována
společností AQUATIS a.s. dokumentace pro vydání společného povolení
pro dílčí stavbu 02.061 Jez Brantice. Dotčená úsek je vymezen ř.km 77,6
až 78,7 (na levém břehu ř.km 79.200), staničení dle správce toku a řeší
prostor stávajícího jezu Brantice a přilehlé území.

vizualizace - pohled po toku řeky z ptačí perspektivy na nový jez
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. Současně dojde k přizpůsobení
stávajícího náhonu tak, aby se náhon mohl podílet na převádění
povodňových průtoků. Návrhový průtok koryta v místě stavby, ve shodě s
koncepcí staveb OHO, odpovídá stoletému průtoku se započtením účinku
plánovaného VD Nové Heřminovy, přičemž na převádění povodňových

vizualizace stavby – pohled proti proudu řeky Opavy (z mostu)

průtoků se bude podílet koryto Opavy
a rekonstruovaný náhon.
Za běžných průtoků zajistí vakový jez
vzdutí hladiny umožňující odběr vody
do náhonu. Jez bude nově doplněn
rybím přechodem a bude obnovena
funkce štěrkové propusti. Stavbou
dojde k nápravě nevyhovujícího
technického stavu jezu, náhonu a
odpadního koryta při respektování
nutné
koexistence
s
okolními
nemovitostmi.
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.
Navrhovaná
náhrada mostu vyvolá přeložku
inženýrských sítí umístěných na
mostní konstrukci (tj. stávajícího
vodovodu a sdělovacího vedení), které
bude v cílovém stavu opět přeloženo
na novou mostní konstrukci nebo
jejich funkce bude zajištěna jiným
technickým řešením podle podmínek
jejich správců.
Rekonstruovaný jez bude vybaven
prvky pro jeho překonání vodáky a
prvky pro zajištění bezpečnosti osob.
Nově navržený rybí přechod bude
umístěn v prostoru pravobřežního
zavázání.
Předpokládané časové údaje
o realizaci stavby:
Zahájení stavby: 11/2022
Ukončení stavby: 12/2024
Obec Brantice připravuje:
Občanům Brantic a Radimi starším 60
let budeme v dubnu zasílat pozvánky
na „Společenský večer pro seniory“,
který se bude konat 21. května 2022
od 17:00 hodin v kulturním domě. Už
se všichni těšíme, až se po delší pauze
sejdeme. Děti ze ZŠ a MŠ Brantice
připraví vystoupení na zahájení akce a
prodejní výstavku svých výrobků.
K poslechu a tanci bude hrát kapela
„Rozmarýnka“ hudbu všech žánrů.
Připraveno bude občerstvení a večeře,
nabízet budeme dovoz na akci a
odvoz.
V květnu bychom rádi zorganizovali
„Vítání občánků“, kteří se narodili
v druhé polovině roku 2021 a v roce
2022. Rodičům dětí budeme zasílat
pozvánky, jakmile určíme termín.

Z činnosti MS ČČK Brantice
Organizace MS ČČK byla založena v roce 2004. Má 170 členů a její
činnost řídí šestnáctičlenné představenstvo v čele s předsedkyní, kterou
byla dosud paní Mgr. Jana Berková.
Za období 2004 – 2021 organizace zaměřila svou činnost na společenské
akce nejen pro své členy, ale podle možností i pro další občany. Za
uvedené období bylo zajištěno nejméně 81 různých akcí. Zejména to byly
zájezdy po České republice, ale i okolních státech, např. Polsku, Slovensku,
Rakousku, ale i ozdravné pobyty v Itálii. Oblíbené byly každoroční zájezdy
do vinných sklepů na Jižní Moravu a na bowlingy v našem okolí. Tyto akce
místní skupina zajišťovala ze svých finančních prostředků, které získávala
zejména organizováním společenských plesů a letních slavností. Dík tomu
se mohli naši občané podívat i tam, kam by se asi nikdy z finančních
důvodů nedostali. Rovněž ze svých prostředků jsme byli finančně
nápomocni obcím i občanům postiženým přírodními katastrofami.
Akce organizovala především paní Mgr. Berková ve spolupráci se
zvoleným představenstvem, i když podle potřeby pomáhali i další členové.
Všem za to patří velký dík. Paní Mgr. Berkové byl představenstvem předán
děkovný dopis u příležitosti jejího významného životního jubilea, při
kterém oficielně činnost funkce předsedkyně ukončila. Na poslední valné
hromadě místní organizace bylo zvoleno nové představenstvo a
předsedkyní se stala paní Jaroslava Pohludková. Novému představenstvu
přejeme hodně úspěchů v další činnosti. V posledních dvou letech byla
činnost organizace oslabena pandemii koronavirus, věříme však, že
v dalších letech se podaří činnost MS ČČK v původním rozsahu obnovit.
Ing. Vlastimil Machů – člen MS ČČK
Zprávičky z naší mateřské školičky
Nadšený návrat dětí po vánočních prázdninách byl sice nečekaně
přerušenou krátkou karanténou ve třídě Soviček, ale i tak se život ve školce
v Novém roce rozběhl naplno a s úsměvem. U Krtečků se děti vydaly do
světa oblíbených pohádek. Pohádky se vyprávěly, hrály zpívaly a tvořily.
Sovičky se mezitím rozjely s paní Zimou až na Severní pól. Tam se
bydlelo v iglú, pekly se ryby, zpívala se Grónská písnička. Počasí nám
přálo, a tak jsme si všichni užili čerstvého sněhu a bobovali jsme, co to šlo.
V únoru už měli Krtečci i Sovičky napilno. Sbalili se a odjeli na zimní
Olympiádu. Vyzkoušeli si skoro všechny zimní sporty. Lyže, boby,
bruslení, biatlon, curling atd. Opět proběhl napínavý hokejový turnaj.
V přímém přenosu jsme fandili a sledovali i napínavé živé televizní
přenosy našich úspěšných medailových sportovců v Pekingu. Všechny děti
dostaly na konci týdne zasloužené medaile, zkrátka olympiáda se vším
všudy. No a co nás „snad“ čeká a nemine? Přivítáme jaro a vyneseme
Moranu. Oslavíme Den Země. Na Velikonoce pozveme rodiče do jarních
dílen. Chystáme také čarodějné besídky v obou třídách. Nezapomeneme na
knihovnu a kino. Občas nás ve školce navštíví nějaké to divadlo. Den dětí
si užijeme výletem nebo bojovou hrou. Na výlet se rozjedeme do
ostravského planetária a na konci školního roku se rozloučíme tradiční
zahradní slavností s vyřazením předškoláků a spaním v MŠ. Tak nám držte
palce, ať se všechno povede!!!
A co se dělo v naší základní škole?
V průběhu zimy naše škola zažila pár příjemných chvilek, ze kterých
těžíme ještě dnes. 2. prosince jsme se úspěšně spojili s astronautem
z vesmírné agentury NASA. Děti si pro něj připravily otázky. Tato
netradiční lekce angličtiny si získala pozornost České televize, která o nás
natočila reportáž a pozvala nás na natáčení pořadu Planeta Yó. 7. března
jsme uskutečnili výlet na Kavčí hory. Část školy se zúčastnila natáčení,
druhá část vstoupila do rozmanitých prostředí Déčkosvěta, kde objevila
svoji kreativitu a hravost. Výstava Déčkosvět je interaktivním místem, kde
se děti mohou setkat se svými oblíbenými postavičkami, které znají z již

osmiletého vysílání ČT a také z webu
Déčka. Den jsme společně zakončili
návštěvou Pražského hradu.
6. dubna u nás proběhne zápis do
první třídy. Letos budou jeho hlavním
tématem rytířské ctnosti. Děti si tak za
pět let projdou cestu od malého
panoše až po plnohodnotného rytíře.
Netrpělivě také očekáváme schválení
žádosti o grant v rámci projektu
Erasmus+. Pokud bude žádost
schválena, znamená to, že naše
malotřídní škola získá hned několik
šancí k vycestování do zahraničí.
Týká se to jak žáků, tak učitelů. Pan
učitel angličtiny získá možnost rozšířit
své pedagogické dovednosti na
zahraničním
kurzu,
ostatní
zaměstnanci budou moci absolvovat
zahraniční kurz anglického jazyka a
žáci by mohli strávit deset dní na
jedné ze základních škol v Irsku!
Držte nám palce!
SRPŠ při ZŠ a MŠ ve spolupráci s
Agenturou TOMINO Vás srdečně
zvou na DĚTSKÝ KARNEVAL
(Lesní království) 19. března 2022 v
15:00 v kulturním domě v Branticích.
Program: foto koutek, čokoládová
fontána, malování na obličej, odměna
pro děti v maskách, občerstvení
zajištěno.
Vstupné
dobrovolné.
Přijďte strávit příjemné odpoledne!
Dále zveme všechny, kteří si chtějí
zpříjemnit večer na TANEČNÍ
ZÁBAVU VE STYLU „RETRO“
19. března 2022 ve 20:00 v kulturním
domě v Branticích. Foto koutek,
hudba, hraje: DJ FLOCK vstupné:
99,- Kč. Těšíme se na Vás!
Za SRPŠ: Mitterová Kateřina
V neděli 5. června
2022
mezi
11-15
hodinou se bude konat
opět další oblíbená
sousedská
slavnost
Restaurant day na hřišti TJ Sokol
Brantice. Akce opět slibuje příležitost
pro amatérské i profi kuchaře ukázat
své kulinářské umění. Přijďte se dobře
najíst a strávit spolu příjemný čas.
Zájemci z řad kuchařů se prosím
hlaste na:
restaurant-day-brantice@email.cz
či na tel. čísle 608 280 767.
Za Restaurant Day Brantice
Jana Říhová

Svoz nebezpečného odpadu: 2.4.2022
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
Nebezpečné – tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí
vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory,
galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje, kyseliny a nádoby jimi
znečištěné atd.
Pneumatiky - lze odložit v rámci mobilního svozu nebezpečných
odpadů, musí to být pouze pneumatiky z osobních automobilů a bez
disku.
Kontejnery na objemný odpad 1.4.2022 – 3.4.2022
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
Objemné – to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např. starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechnika atd.
Další informace o odpadovém systému obce naleznete na www.brantice.cz
– Obecní úřad – Odpadový systém obce. V kanceláři Obecního úřadu
v Branticích máme k dispozici tašky na třídění kovů, které zájemcům
zdarma poskytneme.
Informace k platbě poplatků
Sazba místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství byla
pro rok 2022 stanovena ve výši 500,- Kč. Poplatek je splatný jednorázově
nejpozději do 30.9.2022. Platba je možná v hotovosti do pokladny na
Obecním úřadě v Branticích nebo převodem na účet Obce Brantice po
vyžádání údajů k platbě e-mailem na adresu: podatelna@brantice.cz.
Poplatek ze psů za rok 2022 ve výši 100,- Kč, popř. 300,- Kč je rovněž
splatný do 30.9.2022. Upozorňujeme poplatníky na ohlašovací povinnost
při pořízení nového psa a povinnost oznamovat změny.
Důležitý pokyn pro pejskaře,
kteří chodí se svým psem na procházku obcí:
1. vezměte si do kapsy sáček
2. seberte exkrementy po svém pejskovi
TAK MÁLO STAČÍ, ABY BYLI VŠICHNI
SPOKOJENI! Majitelé psů by přece měli mít
pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také pro své
sousedy
a
spoluobčany!
JE
VELICE
BEZOHLEDNÉ ponechat psí exkrementy na
uličce, po které děti ze ZŠ a MŠ chodí na procházky,
nechat znečištěna veřejná prostranství, chodníky a
trávníky před ploty domů svých sousedů! Navíc
takovéto chování vrhá špatné světlo na všechny
pejskaře, kteří exkrementy po svém psovi běžně a
zcela automaticky uklízejí!

BOHM-STUDNY
Jsme hydrogeologická firma s
dlouholetou zkušeností a praxí v
oboru, která se zabývá vrtáním studní
se zárukou vydatnosti, vyhledáním
pramene
včetně
vypracováním
veškerých potřebných projektů pro
získání stavebního povolení a
povolení k odběru podzemní vody.
Realizujeme
hydrogeologické
posudky, průzkumy a projekty pro
likvidaci dešťových vod a vod
přečištěných z DČOV vsakováním do
horninového
prostředí.
Čistíme
kopané a vrtané studny, provádíme
rozbory vody a legalizujeme stávající
studny.
Sídlo firmy: Zátor 101, 793 16 Zátor
Mobil: +420 739 927 270
Email: bohm-studny@seznam.cz
www.bohm-studny.cz
Společnost
Studio
STA
–
multimediální agentura o.p.s. a Nyskie
Towarzystwo Społeczno Kulturalne
vyhlásily fotografickou soutěž „Moje
oblíbené místo“, do které se může
přihlásit široká veřejnost. Akce
probíhá od 25. února do 5. září 2022 a
může se zapojit široká veřejnost
z české i polské strany. Stačí, když na
e-mail foto@stabruntalsko.cz, zašlete
jednu fotografii s názvem a vaším
kontaktem. Podrobnější informace
najdete na: www.stabruntalsko.cz.
Po delší odmlce se 19. února 2022
konal TURNAJ STAROSTY OBCE
VE STOLNÍM TENISE. Zúčastnilo se
24 hráčů s tímto umístěním:
1. Vítězslav Kadlec
2. Lukáš Křiva
3. Pavel Plánka
TJ Sokol Brantice zahajuje jarní část
soutěže 2021-2022 - okresní přebor
mužů a přípravky žáků v kopané.
Začíná se 26. března 2022 v 15:00
domácím utkáním mužů s TJ Slezské
Rudoltice. Těšíme se na vaši účast!
Rozpis dalších utkání bude na
webových stránkách.
Výbor TJ Sokol Brantice
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