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Vážení spoluobčané,
rozhodl jsem Vám napsat článek
k tématu třídění odpadu v naší obci
a jeho významu. Obec jako původce
odpadů má jednu z povinností
odpady sbírat odděleně, mimo jiné
zajišťovat
i tříděný
sběr
využitelných složek komunálních
odpadů např. papír, plasty, sklo,
nápojové kartony. Naše obec se
zapojila do systému EKO-KOM a
to na základě smlouvy „Smlouva
o zajištění
zpětného
odběru
a využití odpadů z obalů“. Obec
získává
nárok
na odměnu
za zajišťování zpětného odběru
a následného
využití
odpadů
z obalů. Odměna pomáhá snižovat
náklady
spojené
s provozem
systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů. V současné
době je na území obce 12 stanovišť,
kde lze odložit vytříděný odpad do
barevně odlišených kontejnerů. Je
důležité odložit odpad do správného
kontejneru dle návodu, který je na
kontejneru. Kromě toho občané
mohou
využít
kontejner
na
elektrospotřebiče a textil jak
v Branticích, tak v Radimi. Kovový
odpad je možné odevzdat do
soukromé sběrny v Branticích.
V poslední době se nám stává, že
při vývozu zmiňovaných kontejnerů
jsou věci, které zde nepatří (např.
3x někdo dal do kontejneru na
plasty, stanoviště „Pod nádražím“ u
autobusové zastávky, zmražené
maso, které zde zapáchalo atd.). Při
vývozu
těchto
kontejnerů
nedostáváme žádnou odměnu.
V poslední době zjišťujeme častější
vývoz kontejnerů na plasty a papír
(stojí to větší finanční náklady obce
na svoz odpadů). Důvodem jsou
plastové láhve, které nejsou
zdeformované a také velké papírové
kartony, které by měly být
rozřezány na menší kusy, aby se do

kontejnerů těchto dvou odpadů více
uskladnilo, tímto by nedocházelo k
tak častému vyvážení. Když už
někdo donese zmiňovaný odpad do
kontejneru, tak přece by neměl být
problém, aby si doma tento odpad
na likvidaci připravil tak, jak bylo
napsáno v předcházející větě.
Z jedné strany se obec snaží, aby
občanům umožnila třídění odpadů a
tímto způsobem nedocházelo ke
zvyšování poplatků za odpady, ale
z druhé strany někteří občané stále
ještě nepochopili, proč třídit odpad
a co z toho mají nejenom z hlediska
jejich financí (menší poplatky za
odpady), ale také jejich chování k
životnímu prostředí ve kterém žijí.
Dvakrát v roce obec zajišťuje svoz
nebezpečného a objemného odpadu.
Informace o svozu máte možnost
najít na webu obce a v obecním
zpravodaji.
Dalším problémem je svoz PET
lahví a TETRA PACK (pro někoho
je problém - kdy vůbec je poslední
pondělí v měsíci?). Datum svozu
těchto dvou komodit mají občané
zaznamenán
také
v obecním
kalendáři, který si mohli zadarmo
vyzvednout v prosinci 2017 na OÚ.
Jestliže nestihnete svoz (nejlépe
přichystat pytle na svoz v neděli
večer), tak pytle se zmiňovaným
odpadem si uchovejte doma a tento
odpad se odveze v dalším měsíci.
Stává se, že někteří občané dávají
ve večerních hodinách (aby je
nebylo vidět) pytle po svozu ke
stanovištím kde jsou kontejnery a
ráno se pytle válí po obci
(z některých je jejich obsah
vysypán po okolí). Myslím si, že
každý z nás má doma kousek místa,
aby si zde uložil tento pytel do
příštího svozu odpadu.
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Spoluobčané, vyzývám Vás, abyste
více třídili. Čím více budete třídit,
tím větší částka z prostředků firmy
EKO-KOM se vrátí zpět do
rozpočtu obce, což je jedna z
hlavních cest, jak do budoucna
nezvyšovat poplatky za odpady. To
je také jeden ze způsobů, jak
zlepšovat životní prostředí ve
kterém žijeme.
Záleží však na odpovědném
přístupu nás všech.
Dofek Vladimír
starosta obce
Statistika
třídění odpadů v naší obci
rok

vytříděno

2015 64 t
2016 104 t
2017 144 t

odměna
EKO-KOM
108 667,- Kč
144 392,- Kč
155 441,- Kč

Pro rok 2018 byl stanoven poplatek
ve výši 480,- Kč/osobu/rok.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Mobilní kontejner bude přistaven
v sobotu 7. dubna 2018 takto:
 Radim u obchodu:
8.00-9.00
 Brantice – zastávka pod
vlakovým nádražím: 9.30-10.30
 Brantice u obecního úřadu:
10.30-11.30
 Brantice – parčík u zastávky na
dolním konci obce: 11.30-12.30
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Kontejnery budou přistaveny
13.4.-15.4.2018 na těchto místech
v blízkosti autobusových zastávek:
 Radim - náves
 Radim - u hospody
 Brantice - pod nádražím
 Brantice - pod „Velehradem“
 Brantice - u obecního úřadu
 Brantice – „U kříže“
 Brantice - parčík na dolním
konci obce

Upozorňujeme, že do 31.3.2018
je nutné uhradit poplatek za psa!
28.2.2018 se konalo 18. zasedání
Zastupitelstva
obce
Brantice.
Usnesení z tohoto zasedání je
zveřejněno na úřední desce a na
stránkách obce www.brantice.cz.
Obec Brantice vyhlásila konkurzní
řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ
Brantice s nástupem k 1.8.2018.
Připravujeme pro vás:
SPOLEČENSKÝ VEČER
PRO SENIORY,
který se uskuteční v sobotu 12.
května 2018 od 17:00 hodin
v kulturním domě. Tentokrát do
Brantic
přijede
Franta Uher - lidový
vypravěč z Lanžhota
a Kapela Kozlovka.
Tito vystupující jsou
známi z TV Šlágr.
Tentokrát jsme nově
zajistili fotokoutek –
na místě bude možné
nechat si zhotovit
fotografie
s přáteli
nebo s účinkujícími
pro vzpomínku na
tuto akci.
Divadelní
představení pro děti
V neděli 8. dubna
2018 opět přijede do
našeho kulturního domu Lidové
divadlo při MIKS Krnov, aby zde
sehrálo
nově
nastudovanou
pohádku „O pekelném křišťálu“.
Začátek představení bude v 15:30.
Přehrada Nové Heřminovy
Státní podnik Povodí Odry se snaží
zvýšit informovanost občanů o
přípravách na stavbu přehrady
v Nových Heřminovech. Proto byl
nedávno do domácností v naší obci
dodán zpravodaj „Vodohospodáři
informují“.
Dalším
zdrojem
aktuálních informací jsou webové
stránky st. podniku Povodí Odry:
prehradanoveherminovy.cz, kde
lze kromě jiného nalézt i vizualizaci
vodního díla a opatření v obcích.

Úspěch mladých fotbalistů
Na Mládežnickém turnaji starších
přípravek „O přeborníka OFS
Bruntál 2018“ zvítězili hráči TJ
Sokol Brantice.
Osm nejlepších týmů okresu spolu
zápolilo od sobotního rána 24.
února 2018 v bruntálské hale
systémem každý s každým. Diváci
mohli sledovat velmi zajímavá
utkání fotbalových nadějí, které na
palubovce nechávaly všechny své
síly. Překvapením turnaje se stali
mladí fotbalisté Sokola Brantice.
Na
závěr
turnaje
vyhlásili
pořadatelé nejlepším hráčem klání
starší přípravky Matěje Balinta z
Brantic. Blahopřejeme a doufáme,
že se hochům bude dařit i nadále!

Na fotografii z turnaje:
horní řada zleva:
Vladimír
Dofek-trenér,
Jakub
Dobřanský, Matěj Šír, Jiří Jílek,
Jeroným Šimek, Matyáš Polák,
Tomáš Groda-trenér, dolní řada
zleva: Matěj Balint, Marek Dočkal,
Daniel Ochman a Lukáš Brindžák.
TJ Sokol Brantice
31. března 2018 začíná fotbalová
sezóna domácím utkáním mužů
s TJ Rusín od 15:30. Hráči i výbor
TJ Sokol Brantice se těší na své
fanoušky a vyzývají je k návštěvám
zápasů a pořádnému povzbuzování!
Termíny a místa fotbalových zápasů
mužů i přípravky jsou zveřejněny i
na stránkách: www.brantice.cz.

Právní a ekonomické poradenství
PRO OBČANY ZDARMA

Obec Brantice opět sjednala
poskytování ekonomicko - právních
služeb
na
Obecním
úřadě
v Branticích - 2 hodiny měsíčně
v úředních hodinách - vždy ve
středu v době od 15:00-17:00 hodin
– v těchto termínech roku 2018:
21. BŘEZNA
11. DUBNA
9. KVĚTNA
20. ČERVNA
18. ČERVENCE

8. SRPNA
26. ZÁŘÍ
10. ŘÍJNA
7. LISTOPADU
5. PROSINCE

Využijte možnosti poradit se
zdarma např. při prosazování
ochrany a oprávněných zájmů v
rámci různých řízení (exekuční,
insolvenční,
soudní,
správní,
arbitrážní), popř. při
prosazování
práv
zaměstnanců,
nemocných či jinak
diskriminovaných
osob.
Tenisový turnaj
17. února 2018 se
v kulturním
domě
konal
8.
ročník
turnaje starosty obce
ve stolním tenise.
Soutěžilo 26 hráčů.
Umístění:
1. Vítězslav Kadlec
2. Petr Kozák
3. Lukáš Křiva
ATLETIKA ČLOVÍČEK pořádá:

Veřejné závody
pro rodiče s dětmi od 2-10 let
29.4.2018 – neděle - v 10 hodin
Zátor (park u ZŠ)
27.5.2018 – neděle - v 10 hodin
Brantice (park u zámku)
Disciplíny: tkaničkový běh, boční
přeskoky, hod kometkou, hod
oštěpem, skok z místa, pohádkové
pexeso, dřepy, štafetový běh apod.
Závodí vždy rodič s dítětem.
Startovné – dobrovolné. Závody
budou probíhat za každého počasí.
Bližší informace získáte na webu:
www.atletikaclovicek.cz. ________
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