OBECNÍ ZPRAVODAJ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
BRANTIC A RADIMI
Vydává Obec Brantice, IČO: 00295884

Podpora k poskytnutí finanční výpomoci na výstavbu
domovních čistíren odpadních vod (DČOV)
S účinností od 1.1.2019 vyšla v platnost novela vodního zákona
č.113/2018Sb. Vlastníci bezodtokových jímek budou muset stejně
jako nyní prokazovat úřadům, jak zajistili zneškodnění odpadních
vod. Od roku 2021 budou nově mít povinnost příslušné doklady o
likvidaci odpadních vod uchovávat za období posledních dvou
kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle
živnostenského zákona.
Obec Brantice se v oblasti ochrany životního prostředí tímto
problémem zabývá. Proto bude podpořeno řádné nakládání
s odpadními vodami a chráněno životní prostředí majitelů
rodinných domů v Branticích a místní části Radim, jejichž domy
nejsou využívány za účelem zisku. Obec bude tuto podporu řešit
finančním příspěvkem k částečné úhradě nákladů vynaložených za
účelem pořízení DČOV splňující všechny požadavky vyplývající
z obecně závazných předpisů, zejména zákona o vodách
č.113/2018Sb.
DČOV- odpadní vody lze vsakovat do vod podzemních - nutný
hydrogeologický průzkum nebo je lze vypouštět do vod
povrchových - nutný souhlas správce vodního toku.
Informace k výstavbě DČOV:
1. Občané, kteří mají zájem o DČOV, tak si podají žádost na OÚ
Brantice. Žádost je na www.brantice.cz nebo možnost vyzvednutí
žádosti na OÚ.
2. Po podání žádostí občanů v určeném termínu obec provede na
svůj náklad hydrogeologický průzkum (musí být k realizaci
zmiňované akce vždy proveden), zdali je vůbec možné realizovat
DČOV v daných lokalitách kvůli vsaku a to z důvodu možnosti
výskytu vysoké hladiny spodní vody a také s vsaky dešťových vod
z pozemků. Tam, kde je možnost vypouštění do povrchových vod,
je nutný souhlas správce vodního toku. Po výsledku
hydrogeologického průzkumu nebo vyjádření správce vodního
toku se bude vědět, kolik žádostí bude pokračovat v realizaci
DČOV. Žadatelé budou o výsledku průzkumu vyrozuměni.
3. Vždy musí být zpracovaný projekt, stavební povolení,
kolaudace.
4. S vlastníky rodinných domů, kteří budou realizovat DČOV,
bude uzavřena smlouva o finanční podpoře. Finanční podpora jim
bude proplacena po realizaci díla předložením kolaudačního
rozhodnutí a doložením uznatelných dokladů o zřízení DČOV s
celkovou cenou s DPH.

březen /2019

Výše finanční podpory bude
řešena podle počtu schválených
DČOV k realizaci.
Další informace podá starosta
obce Dofek Vladimír, mob.
602 580 697.

Termín podání žádosti:
od 25.3.2019 do 26.4.2019.
Obec Brantice ve spolupráci
s MAS Rozvoj Krnovska o.p.s.
pořádá pro majitele rodinných
domů
SEMINÁŘ
KE KOTLÍKOVÝM
DOTACÍM
v pondělí 1. dubna 2019
v 16.00 hodin
v kulturním domě Brantice
Zástupci MAS Rozvoj Krnovska
a starosta obce Vám představí
plánovanou kotlíkovou výzvu a
podají základní informace o
možnosti čerpat dotaci na výměnu
starého kotle včetně možnosti
získání bezúročné půjčky.
Zájemcům, kteří mají zájem o
výměnu kotle, doporučujeme
účast na tomto semináři!
Obec Brantice vyhlašuje záměr na
pronájem nově zrekonstruovaných
nebytových
prostor
v budově zdravotního střediska
Brantice č.p. 294, okres Bruntál,
za účelem zřízení stomatologické
ordinace.
Bližší
informace
poskytne
starosta obce Vladimír Dofek.
Kontakt: 602 580 697
starosta@brantice.cz.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v sobotu 6. dubna 2019
Radim – u obchodu
8:00-9:00
Brantice – zastávka pod nádražím
9:30-10:30
Brantice – u obecního úřadu
10:30 – 11:30
Brantice – parčík na dolním konci obce
11:30 – 12:30
SVOZ OBJEMNÉHO ODPADU
12.-14. dubna 2019
Radim – náves – u kontejnerů na tříděný odpad
Radim – u hospody
Brantice – zastávka pod nádražím
Brantice – u obecního úřadu
Brantice – zastávka „U kříže“
Brantice – parčík na dolním konci obce
Poplatek za odpad ve výši 480,- Kč/ osobu uhraďte kdykoliv
v průběhu roku, nejpozději však do 30.9.2019.
Poplatek za psa ve výši 100,-/300,- Kč uhraďte do 31.3.2019!
Dobrý den, vážení restauratéři, rok se s rokem sešel a chystá se
další
Rádi vaříte, pečete či máte prostě jen rádi dobré jídlo?
Restaurant Day je celosvětový karneval jídla, kdy si každý může
na jeden den otevřít svou improvizovanou restauraci či kavárnu.
Jedná se o komunitní událost, která je dobrovolná a nezisková.
Akce není řízená nikým shora – naopak – vytvářejí ji samotní
účastníci, jednodenní restauratéři.
Přidejte se k nám a otevřete si svou pop-up restauraci, staňte se
na jedno odpoledne restauratérem a předveďte své kulinářské
umění. Přemýšlejte o vlastním menu a dejte nám o sobě vědět!
Přihlaste
se
přes
webovky
https://restaurant-daybrantice.webnode.cz/kontakt/ nebo zavolejte! Zkrátka si vyberte tu
správnou cestu a splňte si sen STÁT SE RESTAURÁTOREM.
Stejně jako předešlé ročníky se akce bude pořádat na hřišti TJ
Sokol v Branticích. Datum je 18.5.2019 od 15:00.
Na této sousedské slavnosti jídla můžete nabízet vámi připravené
pokrmy, nápoje, domácí výrobky či přebytky ze zahrádky.
Pojďme si užít krásné odpoledne plné dobrého jídla a setkání s
přáteli. Dejte nám váš zájem prosím vědět co nejdříve.
Za odměnu vám pošleme instrukce pro restauratéry a zodpovíme
vaše dotazy. I letos hledáme dobrovolníky na doprovodný
program. Muzikanty, kapely či umělce, kteří by nám zážitek z
jídla zpříjemnili vystoupením. Máte nějaký tip? Těšíme se!
Za Restaurant Day Brantice Jana Říhová, tel 608 280 767
http://restaurant-day-brantice.webnode.cz/
https://www.facebook.com/RestaurantDayBrantice/

pořádá
VEŘEJNÉ ATLETICKÉ
ZÁVODY PRO RODIČE
S DĚTMI OD 2-12 LET
V neděli 28. dubna 2019 v 10:00
v zámeckém parku v Branticích.
Běh, skok, hod oštěpem, hod
medicinbalem
a
oblíbený
štafetový
běh.
Doprovodný
program. Závodí vždy rodič
s dítětem. Startovné dobrovolné.
Závody budou probíhat za
každého počasí!
www.atletikaclovicek.cz
Termíny právního poradenství
pro občany zdarma na Obecním
úřadě v Branticích vždy ve středy
v době od 15:00-17:00 hodin:
3. dubna, 15. května, 12. června,
10. července, 14. srpna, 11. září,
9. října, 13. listopadu a 11.
prosince 2019.
Kontaktní telefon: 608 511 199
Kontaktní e-mail:
info.spolek@seznam.cz
19. ledna 2019 se uskutečnil PLES
OBCE BRANTICE, na kterém
vystoupili tanečníci z Tanečního a
sportovního klubu Opava – video
z akce je zveřejněno na stránkách
obce pod odkazem „Video kanál“.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ:

v pátek 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
V naší obci budou mít 2 volební okrsky tato sídla:
VO č. 1 – v kulturním domě v Branticích, č.p. 125
VO č. 2 – v sokolovně ČSTV - TJ Sokol Radim, č.p. 126
V těchto volbách je možné hlasovat na celém území ČR na
voličský průkaz. Konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání
voličského průkazu je středa 22.5.2019, pro doručení do datové
schránky nebo v listinné podobě s ověřeným podpisem pátek
17.5.2019.
MS ČČK Brantice uspořádala 9. března 2019 krátký zájezd do
restaurace v M. Kočově pro zájemce
o bowling i o přátelské posezení
členů MS ČČK. Bylo potěšující, že
po vydatné večeři se svými výkony
v bowlingu pochlubily starší i
mladší kategorie hráčů. Pro mnohé
mladé bylo překvapením, že i starší
hráči jim byli důstojnými soupeři.
Počátkem
měsíce června se
uskuteční jednodenní zájezd do
termálních
lázní
v Rajeckých
Teplicích a počátkem července 2019
pak
poznávací
zájezd
na
Osoblažsko, Polsko a Jesenicko.
Program zájezdů obdrží členové MS
ČČK písemně.
BRANTICKO-RADIMSKÉ KLUBÍČKO zve rodiče

s dětmi ve věku do 4 let na návštěvu herny každý
sudý čtvrtek od 9:30-11:30. Liché čtvrtky se
scházíme v Solné jeskyni v Krnově, přidejte se
k nám. V únoru jsme uspořádali besedu s laktační
poradkyní Taťánou Jaššovou. 7.3. proběhl v herně program pro
děti Hravá angličtina s Annie, vhodný pro ty nejmenší děti od 0-4
let. Dětem i maminkám se aktivita moc líbila, 4.4. se bude setkání
s Annie opakovat. Ve čtvrtek 28.3. od 17 hod proběhne beseda
s promítáním na téma Transibiřská magistrála. Ruská jízda po
nejdelší trati světa (9288 km) z Moskvy přes Tatarstán, Ural,
Bajkal, Burjatskou republiku až do magického
Vladivostoku, místy po stopách našich legionářů. Pojeďte
alespoň na chvíli s námi a s cestovatelem Ivo Dokoupilem,
který na východ od Košic jezdí vlakem již 30 let. Na
začátku dubna 5.4. od 16 hod uspořádáme akci pro rodiče
s dětmi Vítání jara na zahradě Sokol Radim se soutěžemi
pro děti a opékáním . Akce se koná za příznivého počasí.
Plánované akce a aktuality sledujte na facebookovém
profilu:
facebook.com/BrantickoRadimskeKlubicko.
Připojte se k aktivitám Klubíčka, každý je vítán!
Za Branticko-Radimské Klubíčko Jana Říhová.

Co nás na jaře
čeká v MŠ:
8. 4. 2019
pořádáme Den
otevřených
dveří a Velikonoční dílny pro
rodiče a děti
2. 5. 2019 zveme rodiče a jejich
děti k zápisu do MŠ od 15.00 hod.
14. 5. 2019 zveme všechny
kreativce na malování na hedvábí
Také nás ještě čeká:
Besídka pro rodiče, výlet MŠ do
Hradce nad Moravicí.
Co nás na jaře čeká v ZŠ:
12. 3. – 30. 4. 2019 pořádáme
sběr nápojových vršků
18. 3. – 22. 3. 2019 podnikáme
s žáky 5. ročníku lyžařský kurz
v areálu Kopřivná
1. 4. 2019 zveme rodiče a jejich
předškoláky k ZÁPISU DO 1.
ROČNÍKU

Také nás ještě čeká:
Netradiční olympiáda školních
družin, školní výlet do Rožnova
pod Radhoštěm.
Pro více informací navštivte
www.zsbrantice.cz.

1. března 2019 opět vystoupilo v našem kulturním domě Lidové
divadlo při MIKS Krnov s komedií podle úspěšné francouzské
hry: „Julien v nesnázích“. Jsme rádi, že si divadelní představení,
která sjednává a hradí Obec Brantice, získala takovou oblibu, že
vždy zcela zaplní připravené hlediště. S naším zázemím a
publikem jsou nadmíru spokojeni i herci lidového divadla, a tak
hned přislíbili, že u nás příště odehrají nové představení pro děti,
které na podzim nastudují.
16. března 2019 jsme do svazku obce přivítali 4 nové občánky z
Brantic a Radimi. Moc nás potěšil velký zájem rodinných
příslušníků, kteří se vítání zúčastnili a těšíme se na další občánky!
11. května 2019 budeme zvát naše občany starší 60 let do
kulturního domu na tradiční Společenský večer
pro seniory, kterého se pravidelně účastní
přátelé ze Sedlišť. Tentokrát nám děti ze ZŠ
v Branticích připraví výstavku svých ručních
prací, objednali jsme vystoupení imitátora
Libora Pantůčka a opět přijede i oblíbená
kapela Kozlaňáci.

16. února 2019 se utkalo 34 hráčů
v turnaji starosty obce ve stolním
tenise:
1. místo: Vítězslav Kadlec
2. místo: Petr Kozák
3. místo: Lukáš Křiva

SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice pořádá:

DĚTSKÝ KARNEVAL
23. března 2019 od 14:00 hodin
v kulturním domě v Branticích.
Program: Agentura TOMINO – „SPORTOVCI“
Malování na obličej, čokoládová fontána, malé odměny pro děti.
Občerstvení je zajištěno, vstupné dobrovolné, nenechte si akci ujít!
Uplynulá sezóna 2018 byla pro náš jezdecký klub (JK Brantice)
velkým úspěchem. V krátkosti: Klárka Poledňáková (na pony) byla
vyhodnocena jako sportovec roku Severomoravské oblasti za rok
2018. A dále: v celorepublikovém žebříčku byla vyhodnocena
16.3.2019 na gala večeru v
Praze
v
první
pětici
nejúspěšnějších jezdců na
pony. Sezónu 2019 započala
9.-10.3.2019 ve Frenštátu pod
Radhoštěm
krásným
3.
místem s velkým koněm a v
neděli s poníkem vyhrála
nejvyšší pony soutěž, tím se i
kvalifikovala na Mistrovství
České republiky pro rok 2019.
Děkujeme za podporu a držte
nám v sezóně pěstičky.
Za JK Brantice
Jana Kopečná

SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice
pořádá:

TANEČNÍ ZÁBAVU
ve stylu 80.- 90. let.
23. března 2019
od
20:00
hodin
v kulturním domě v Branticích.
Hraje: MC HRADEČNÝ
Vstupné 99,- Kč
TJ Sokol Brantice – začíná jarní
část fotbalové sezóny – termíny a
místa fotbalových zápasů mužů i
mladších žáků jsou zveřejněny na
webových
stránkách
obce:
www.brantice.cz.
Výbor TJ Sokol a hráči srdečně
zvou všechny příznivce na zápasy
a těší se na povzbuzování!
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