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INFORMACE K DČOV (domovní čistírny odpadních vod)
V druhé polovině srpna 2019 budou všichni zájemci, kteří si podali
žádost o nenávratný finanční příspěvek od obce (87 žádostí) na
vybudování DČOV seznámeni s výsledkem hydrogeologických
průzkumů. Písemné zpracování těchto posudků (kladných) bude
předáno majitelům rodinných domů do konce února 2020.
Žadatelé mají možnost seznámit se s programem „Program k
poskytnutí nenávratného finančního příspěvku na podporu
výstavby domovních čistíren odpadních vod“ na úřední desce OÚ
nebo dálkovým přístupem v elektronické podobě na webových
stránkách obce Brantice (www.brantice.cz). Program byl schválen
usnesením zastupitelstva obce č. 3/10/19 dne 5.6.2019.
INFORMACE K 3. VÝZVĚ KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Dne 22. 05.2019 v 10:16 h byl ukončen příjem žádostí o kotlíkové
dotace a to podáním žádosti s pořadovým číslem 3/10000.
Zájem o kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji je
obrovský a nepochybně k tomu přispěl i nový program
kotlíkových půjček pro domácnosti.
Během několika minut byla zcela vyčerpána alokace půl
miliardy korun pokrývající minimálně 4800 kotlů, a po půl
hodině byl téměř naplněný i zásobník, který aktuálně hlásí
dalších 4100 žádostí. Žádosti našich občanů jsou také
v zásobníku žadatelů o kotlíkovou dotaci.
Přestože byla finanční alokace na tuto výzvu již v prvních
minutách příjmu žádostí vyčerpána, je přislíbeno její navýšení ze
strany Ministerstva životního prostředí, které říká, uděláme vše pro
to, aby všichni, kdo si v této
aktuální kotlíkové výzvě v
Moravskoslezském
kraji
požádají a splní podmínky
programu, peníze na výměnu
starého kotle dostali.
ZMĚNA CENY
VODNÉHO
Zastupitelstvo obce
schválilo novou cenu
vodného
od 1.5.2019
22,- Kč/m3 s DPH.

červen/2019

Po několikaletém shromažďování
informací o naší obci byla vydána
kniha BRANTICE A RADIM
– z historie obcí. Je to první
kniha, která takto uceleně
popisuje život v Branticích a
Radimi v různých obdobích od
vzniku obce do současnosti.
Autory knihy jsou Mgr. Alexandr
Michl-Bernard a Ing. Vlastimil
Machů, fotografie poskytli PhDr.
Vladimír Vocelka a Ing. Vlastimil
Machů,
graficky
zpracoval
ATELIER Martina Bradová.
Obec Brantice jako vydavatel
knihy má zájem na tom, aby
obyvatelé znali historii své obce,
proto věnuje 1 výtisk do každé
domácnosti. Knihy jsou již pro
vás připraveny k vyzvednutí na
Obecním úřadě v Branticích.
Dne 28. dubna 2019 jsme se opět
sešli na veřejných atletických
závodech pořádaných Atletikou
Človíček v krásném prostředí
zámeckého parku v Branticích. Za
chladného počasí se závodů
zúčastnilo
52
nadšených
závodících dětí spolu se svými

rodiči a užili si tak společné chvíle plné nových zážitků. Závodilo
se v těchto disciplínách: štafetový běh rodič-dítě, skok z místa, hod
medicinbalem, skok přes švihadlo, slalom mezi stromy, špagetový
běh. Za organizátory velice děkujeme sponzorům a obci Brantice
za pomoc a podporu. Společně se těšíme na další ročníky.
Za trenéry Atletiky Človíček Mgr. Markéta Skalická.
(fotogalerii najdete na webových stránkách www.atletikaclovicek.cz)
Program květnového SPOLEČENSKÉHO VEČERA PRO SENIORY
tentokrát obohatila výstavka prací dětí ze ZŠ a MŠ Brantice.
Některé výrobky si účastníci společenského večera rádi zakoupili,
aby podpořili další tvoření dětí. Kromě toho paní učitelky přinesly
na ukázku zajímavé pomůcky do výuky a zvídaví zájemci si mohli
vyzkoušet, jak se s nimi pracuje. K dispozici byla i tištěná vydání
školního časopisu. Děkujeme všem, kteří se na výstavce podíleli.

VÝLETY SENIORŮ 2019 – informace kanceláře hejtmana kraje
Vážení
zájemci
o
projekt
seniorského
cestování,
v letošním roce zahajuje Moravskoslezský kraj dotované výlety za
turistickými atrakcemi. V nabídce je široká škála poznávacích zájezdů
do místních historických, technických a kulturních památek našeho
kraje a také několik poznávacích zájezdů i do Olomouckého kraje.
Pro vás, kteří patříte do věkové kategorie 60+ a máte trvalé bydliště v
MS kraji, je to ideální příležitost jak si za pár korun vyrazit na výlet.
Jednodenní výlety zahrnují služby průvodce, oběd, vstupné do
navštívených míst, pojištění a dopravu. Každý výlet zahrnuje 3 cíle a
má 3 nástupní místa. Účastník výletu platí pouze symbolický poplatek
200,- Kč, všechny další náklady akce jsou hrazeny
Moravskoslezským krajem.
Smyslem projektu je podpora turistických aktivit.

Kontakty:
Telefon pro objednávky:

www.vyletysenioru.cz
774 765 550
(8:00 – 11:00; 13:00 – 15:00)

UPOZORNĚNÍ
Vzhledem k množícím se stížnostem spoluobčanů opět
apelujeme na všechny, kdo sečou trávu na zahradě sekačkou či
křovinořezem, popř. používají venku jiné hlasité stroje a
přístroje, aby byli ohleduplní ke svým sousedům
a dodržovali neděli jako den klidu.

Zaznamenáváme také upozornění
spoluobčanů na zakládání černých
skládek na území naší obce.
Pokud se zakladatele černé
skládky podaří dopadnout, hrozí
mu od úřadu pokuta do výše 50
tisíc korun. Jestliže nelegální
skládku řeší Česká inspekce
životního prostředí, může udělit
pokutu až milion korun.
Na všechna sběrná místa v obci
jsme nově přidali šedé kontejnery
na lehké kovy, např. plechovky,
hliníkové obaly, víčka – přesně
podle informace na kontejneru!!!

Z činnosti TJ Sokol Radim, z.s.
Dne 20.4.2019 se konal tradiční
Velikonoční turnaj ve stolním
tenise v sokolovně TJ Sokol
Radim.
Zahrálo si jej 15
nadšenců. Po vyrovnaných hrách se
nakonec umístili:
1. místo Kozaňák Pavel
2. místo Kaša Lumír
3. místo Mohelník Jiří
Dne 1.5.2019 se uskutečnil turnaj
v šipkách v klubovně TJ Sokol
Radim. Zúčastnilo se ho 11
nadšenců.
Po
dvoukolovém
bodování bylo následující umístění:
1. místo Valenta Libor
2. místo Liška Mirek
3. místo Krejčí Honza
Turnaj starosty obce v tenise –
smíšené čtyřhry - se
bude konat v sobotu
29. června 2019 ve
sportovním areálu TJ
Sokol Brantice, z.s.
Přihlášení na místě
v 8:30 nebo předem u pana
Kadlece na tel. čísle: 606 716 683.

Připravujeme pro vás: „Letní slavnost“, na které bude možné
vidět několik zajímavých vystoupení.
Na rozjezd vystoupí PAVEL ELVIS PAVLEVSKÝ, který
připomene hity krále rock&rollu Elvise Presleyho.
Pak se mohou těšit příznivci písniček Pavla Nováka. Na naše
slavnosti přijede jeho syn PAVEL NOVÁK S KAPELOU
FAMILY BAND. Během jejich vystoupení si tak budete moci
zavzpomínat na největší „Novákovské“ hity: Nádherná láska,
Pihovatá dívka, Malinká, Vyznání apod.
Mladší účastníky letní slavnosti určitě potěší PARKOUROVÁ
SHOW!!! Nejprve vystoupí čtveřice, která předvede show a poté
budou mít zájemci z řad publika možnost zúčastnit se workshopu,
který proběhne přímo v areálu TJ Sokol Brantice. Workshop
povedou 4 lektoři, potrvá 60-90 minut, hradí ho Obec Brantice.
Nenechte si tuto příležitost ujít a vemte si vhodné oblečení!!!
Tentokrát bude na slavnosti větší pódium, a to z důvodu
vystoupení
známé
ostravské kapely, která
publikum v Branticích
určitě
pořádně
rozparádí. A závěr celého odpoledního programu bude patřit naší
oblíbené skupině BT NOVA Z KRNOVA.   

Další
jarní
je za námi
a můžeme s klidem říct: „Tak
letos to zase klaplo!“. A to
nadmíru znamenitě. Skvělá práce
restauratérů, zapojení brantické
školy a báječná podpora obce
Brantice a TJ Sokol Brantice, bez
kterých
by
to
nešlo
DĚKUJEME! Navíc ukázkové
slunečné počasí a skvělá nálada.
Někteří návštěvníci šli už najisto
a věděli, že je čeká skvělý
kulinářský zážitek. Jiní byli úplně
poprvé a velice vstřícně sdíleli
své nadšení. 10 stánků nabízelo
spoustu dobrého jídla a pití. Aneb
každý si přišel na své - od
sladkého po slané, od veganských
pokrmů po masové, přes českou
klasiku až po exotická jídla. Vše
však mělo jedno společné připraveno doma z kvalitních
surovin a s láskou. Odpolední
program doplnila ZŠ Brantice
vystoupením žáků ve street dance,
nechybělo malování na obličej a
tvořivá dílna nejen pro děti. A
jako tečka k pivu fotbalový zápas
Brantice vs. Jindřichov. Velmi
milým
překvapením
byla
návštěva z redakce bruntálského a
krnovského deníku a článek

uveřejněný v tisku. Koukněte na
fotogalerii, jak to letos vypadalo:
https://restaurant-daybrantice.webnode.cz/l/letos-tozase-klaplo/
Těšíme se na další ročník!
Za RDB Jana Říhová

INFORMACE O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRANTICE

Netradiční Olympiáda školních družin
V úterý 7. května uspořádali zaměstnanci ZŠ a MŠ
Brantice ve spolupráci se SRPŠ Netradiční
olympiádu. Pro sportovce bylo přichystáno 11 disciplín. Jelikož naše
letošní olympiáda se nesla v duchu vesnickém, byly nachystány i
disciplíny jako je dojení mléka, hod syrovým vejcem, hod gumákem
do dáli, běh v gumácích, převoz brambor (medicinbalů) v dětských
kolečkách, řezání pilkou či zatloukání hřebíků. Plnění disciplín
soutěžícím krásně plynule ubíhalo a atmosféra byla úžasná. Na
občerstvení,
které
zajistili sponzoři, si
děti,
paní
vychovatelky a páni
vychovatelé
pochutnali
během
sčítání bodů. Pro
upevnění přátelské
atmosféry si všichni
zatančili na známé
dětské
písničky.
Následovalo
vyhlášení vítězů. Na 1. místě se umístila ZŠ Dvořákův okruh, na 2.
místě ZŠ Brantice, 3. místo obsadila ZŠ Lichnov a všechny ostatní ZŠ
byly na 4. místě. Na Youtube kanále ZŠ a MŠ Brantice najdete
videoreportáž z celé akce.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Úterý 4. června bylo pro brantické prvňáčky velmi slavnostní, neboť
jsme se společně vydali do krnovské knihovny na akci Pasování
prvňáčků na čtenáře. V knihovně nás přivítal přímo pan ředitel
knihovny, milé paní knihovnice a za město pan Mgr. Pavel Moravec.
Úkolem dětí bylo přinést s sebou namalovaný obrázek skřítka
Knihovníčka, který v knihovně zůstane a bude zde knížky hlídat.
Samotné pasování pak bylo velmi důstojné. Děti dostaly šerpu,
předaly králi obrázek a pak před něj poklekly, aby je mohl pasovat.
Po pasování jim pan král Knihorád poblahopřál k úspěšnému
zvládnutí 1.třídy a popřál jim spoustu krásných chvil v knižním světě
kouzel a fantazie. Děti dostaly pamětní list, medaili, sladkost a
dokonce i knížku, aby se mohly do čtení hned pustit. Slavnostní
pasování pak bylo zpečetěno společným čtenářským slibem a
přípitkem. Moc děkujeme celému kolektivu za krásnou akci.
Zábavné odpoledne v MŠ
V pondělí 3. června proběhlo na zahradě MŠ zábavné odpoledne.
Zábavné odpoledne odstartovaly „lentilky“, které nám předvedly
vystoupení s názvem Mateřinky. „Sluníčka“ si připravila veselou
procházku školním rokem, která šlo chronologicky od září až do
června. Pro každý měsíc bylo vybráno hlavní téma např. Vánoce,
Velikonoce atd. Po vystoupení následovala výtvarná dílna, kde si děti
se svými rodiči mohli vytvořit obrázek své rodiny. Kdo si nechtěl
vyrábět, tak mohl pomáhat. Pomoc to byla pořádná, protože nám
tatínkové pomohli rozhrnout a přeházet nový písek na obou
pískovištích. Dále se děti, maminky, tatínkové a paní učitelky chopili
barev a štětců a výsledkem jsou nově natřené průlezky. Kdo u práce

dostal hlad či chuť, tak si mohl
opéct špekáček. Za odvedenou
práci
a
příjemně
strávené
odpoledne patří všem zúčastněným
velký dík.
Květen a červen telegraficky
18. 5. proběhla akce Restaurant
Day, kde se nám podařilo prodat 23
kg halušek
21. 5. se žáci ZŠ probojovali na
krajské finále v Mc Donald’s Cupu,
kde se umístili na 6. místě
22. 5. žáci ZŠ vyhráli přátelský
turnaj ve vybíjené školních družin
11. 6. děti z MŠ absolvovaly výlet
do Hradce nad Moravicí
21. 6. Superhrdinská párty v MŠ
24. 6. žáci ze ZŠ - školní výlet do
Rožnova pod Radhoštěm
25. 6. Rozloučení s žáky 5. ročníku
a 27. - 28. 6. bude z důvodu
rekonstrukce
školy
probíhat
ředitelské volno
Mgr. Adam Šimůnek
TJ Sokol Brantice, z.s.
Děkujeme všem hráčům, tenérům
mužstev mužů a žáků za vzornou
reprezentaci našeho oddílu kopané
a také obce v soutěžním ročníku
2018/2019
okresního
přeboru
v kopané. Mužstvo mužů jako
nováček se umístilo na pěkném 6.
místě. Žáci, kteří nám dělají radost,
tak obsadili 2. místo tohoto
přeboru. Je třeba také poděkovat
výkonnému výboru TJ, který se
stará o zázemí tohoto sportu.
Za Výbor TJ Sokol, z.s.
Vladimír Dofek
Hry bez hranic
Děkujeme členům týmu, který
zastupoval naši obec na akci
Mikroregionu Krnovsko 15.6.2019
v Úvalně, za vzornou reprezentaci
a blahopřejeme ke 4. místu, na
kterém se umístil v konkurenci 12
družstev z okolních obcí.
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