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Informace k DČOV
V měsíci září 2019 byli
všichni žadatelé vyrozuměni o
výsledku hydrogeologických
průzkumů
potřebných
k realizaci domovních čistíren
odpadních
vod
(DČOV).
Vlastníci
s kladným
výsledkem
průzkumu
si
v měsíci
březnu
2020
vyzvednou na OÚ Brantice
zpracované hydrogeologické
posudky.
Protože je zájem o DČOV, tak
obec (zastoupena starostou
obce) provede průzkum trhu
firem
zabývajících
se
prodejem
s celkovou
dodávkou a montáží čistíren
za výhodnou cenu. Dále se
provede průzkum na firmu,
která se zabývá zpracováním
projektové
dokumentace
s možností vyřízení stavebního
povolení (včetně zastupování
při kolaudaci). Firmy budou
vybrány do konce února 2020.
V měsíci březnu 2020 budou
zájemci o realizaci čističek
seznámeni (obecní zpravodaj,
webové stránky obce) s těmito
firmami. Ti, kteří budou mít
zájem realizovat projekt dle
nabízených firem, tak dají
písemné prohlášení na OÚ
Brantice do konce dubna
2020. Další z možností je ta,
že si zájemci vyberou firmu
dle vlastního výběru.
Další kroky k realizaci DČOV
si budou již zájemci řešit sami.
18. září 2019 se konalo 4.
zasedání Zastupitelstva obce
Brantice. Usnesení již bylo
zveřejněno na stránkách obce.
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Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny 18.10. – 20.10.2019
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
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
26.10.2019
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 na dolním konci
9:30 – 10:00
Od 1.1.2020 bude občanům umožněna ekologická likvidace použitého
potravinářského oleje. Na všechna stanoviště kontejnerů pro tříděný
odpad budou přistaveny označené popelnice, do nichž bude možné vložit
uzavřené PET láhve naplněné zchladlým použitým potravinářským
olejem z pánviček a fritovacích hrnců. Zastupitelstvo obce schválilo
uzavření smlouvy s firmou Trafin oil, a.s., která tento odpad bude
odvážet a ekologicky likvidovat a recyklovat. Zastupitelstvo obce
schválilo i Obecně závaznou vyhlášku obce Brantice č. 1/2019, která
stanovuje místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2020 ve výši 480,- Kč/osobu.
Bezplatné právní a ekonomické poradenství bude na OÚ v Branticích
probíhat: 9. října, 13. listopadu a 11. prosince 2019 vždy od 15-17 hodin.
Vítání nejmenších občánků Brantic a Radimi proběhne v sobotu 19.
října 2019 v obřadní síni obecního úřadu. Přivítáno bude 5 dětí.
Krásné letní počasí, skákací hrady, koníci, bumper balls, šlapací kárky,
malování na obličej, malování sádrových sošek, balonky, cukrová vata,
vystoupení
klauna Pepina
prcka, to vše
přilákalo děti na
tradiční
akci
Rozloučení
s prázdninami.
Na video z akce
se
můžete
podívat
na
našich stránkách
www.brantice.cz.
*********

BRANTICKORADIMSKÉ
KLUBÍČKO

bude i nadále
od tohoto října
provozovat
obecní hernu pro rodiče
s dětmi ve věku do 4 let a to
každý čtvrtek od 9:30-11:00.
Zveme Vás na první setkání
3.10.2019 od 9:30, těšit se na
Vás bude nová posila klubíku
Kateřina Balintová, která
hernu a aktivity v ní povede.
Můžete se těšit i nadále na
spolupráci s Annie a její
hravou
angličtinou
pro
nejmenší a na tvořivé dílničky.
Připojte
se
k aktivitám
Klubíčka, každý je vítán a
může dát podnět k aktivitám
a
společným
akcím.
Plánované akce a aktuality
sledujte na facebookovém
profilu: facebook.com/
BrantickoRadimskeKlubicko.
První venkovní plánovaná
akce na tento podzim pro
rodiče s dětmi a nadšené
turisty bude pochod mezi
Radimí a Branticemi „Od
kostela ke kostelu“ 5.10.2019.
Srdečně Vás na tuto akci
zveme .
Za
Branticko-Radimské
Klubíčko:
Jana Říhová
a Kateřina Balintová
****************

Školní rok 2019/2020
je v plném proudu a
pracovníci ZŠ a MŠ
Brantice se na něj
poctivě připravovali
během letních prázdnin. V MŠ se nám podařilo provést první fázi rekultivace
zahrady, u „velčáků“ nám byla vybudována rekuperace vzduchu a v celé budově
MŠ a ŠJ jsme vyměnili radiátory. V ZŠ proběhla celková rekonstrukce rozvodů
vody a elektřiny, byla posílena internetová síť, byl zbudován sprchový kout,
škola je nově vymalována a v tělocvičně máme nová šplhadla. Obnova a rozvoj
ZŠ a MŠ Brantice byla financována Obcí Brantice a za to jí děkujeme. Paní
učitelky ze ZŠ absolvovaly letní školu Hejného matematiky, aby mohly
implementovat nové metody ve výuce našich žáků.
Co se dělo v září v MŠ?
V úterý 17. září proběhla třídní schůzka, kde byli rodiče seznámeni s organizací
školního roku a chystanými novinkami (lyžařských kurz předškoláků, spuštění
výuky angličtiny – WATTS English). Třídní schůzka byla zpestřena pohoštěním
ve formě bramborových placek a hlavně drakiádou. Občas nás draci pozlobili,
ale nakonec se každý alespoň na chvíli proletěl.
Ve čtvrtek 19. září se náš reprezentační tým zúčastnil atletických závodů
Atletiky Človíček v Krnově. V obrovské konkurenci 11 mateřských škol se
soutěžilo v běhu, skoku z místa a v hodu raketkou. K dispozici byly také
doplňkové aktivity, jako skoky přes překážky, švihadla, vybarvování vršků atd.
Přestože jsme se neumístili na předních místech, dopoledne jsme si velice užili.
Co se dělo v září v ZŠ?
V pondělí 2. září jsme slavnostně přivítali našich 11 prvňáčků v tělocvičně ZŠ.
Slavnostní zahájení pokračovalo ve třídě, kde na prvňáčky čekaly dárečky a
nové učebnice a pomůcky. Poté si šli prvňáčci, jak již je naší tradicí, zasadit
svůj stromeček ořešák, až budou po pěti letech odcházet, tak si ho vezmou s
sebou.
Ve čtvrtek 12. září se žáci ZŠ zúčastnili atletických závodů Atletiky Človíček
v Krnově. Děti soutěžily ve čtyřech disciplínách, hod raketkou, skok do dálky,
běh 60 m a běh 600 m (závodníci prvního ročníku 300 m). Účast byla úspěšná.
Naši žáci přivezli 21 medailí.
V pondělí 23. září jsme spustili novou službu ve formě školních svačinek pro
žáky naší školy. Svačinka stojí 14 Kč a my máme radost, že jim chutná.
Více informací najdete na Facebookové stránce ZŠ a MŠ Brantice, webových
stránkách školy www.zsbrantice.cz a Youtube kanálu školy ZŠ a MŠ Brantice.
Mgr. Adam Šimůnek, ředitel

Představenstvo MS ČČK Brantice Vás srdečně zve na Valnou hromadu
MS ČČK, která se bude konat v sobotu 19. října 2019 od 16 hodin v KD
Brantice.
Dřívější zahájení Valné hromady je nutné, neboť po ní bude následovat
od 18 hodin módní přehlídka s vystoupením známé moderátorky paní Zuzany Bubílkové.
Na tuto akci od 18 hodin mohou přijít občané Brantic i Radimi, kteří
nejsou členy MS ČČK. K tanci i poslechu po skončení této akce bude
hrát „Hudební soubor RECEPT Opava“. Vstupné pro nečleny ČČK bude
činit 50,- Kč.
Srdečně zve představenstvo MS ČČK Brantice.

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že našim občanům
není lhostejné prostředí, ve
kterém žijeme. Proto přišli
s návrhem
zprůchodnění
historické
cesty
mezi
Branticemi a Radimí, která je
v majetku obce. Již obnovená
cesta nebude jenom sloužit
majitelům pozemků, kteří
doposud měli špatný přístup
k těmto pozemkům, ale bude
využita
k možnosti
pěší
turistiky nejenom pro naše
občany, ale také k přátelskému
setkání občanů a poznávání
krajiny. Zastupitelstvu obce
záleží na tom, aby se našim
občanům zde dobře žilo. Proto
vítá a bude podporovat takové
občanské iniciativy. První
vlaštovkou je akce „Od
kostela ke kostelu“ viz. níže.
Dofek Vladimír
starosta

v katastrální mapě náleží obci, ale na které se desítky let pěstovaly polní
plodiny. Za tuto iniciativu mu děkujeme.

„Od kostela ke kostelu“

Na trase jsou připravena 3 tématická zastavení – včelařství, myslivost,
ovocnářství. Účastníky čeká menší dobrodružství a sice brod přes
potok Krasovka, který budou moct buďto překonat lanovým žebříkem či
otužilci přebrodit mokrou nohou. Na zahradě sokolovny bude
připraveno ohniště, kde účastníci budou moct posedět a opéct si něco
dobrého na ohni. Akce je vhodná jak pro turistické nadšence, tak i pro
rodiny s dětmi. Děti na začátku dostanou kartičky s úkoly, po jejichž
vyplnění je na konci trasy čeká odkrytí pokladu.

Zveme všechny občany na
pochod mezi Branticemi a
Radimí přes nově obnovenou
polní cestu, který se bude
konat dopoledne 5.10.2019.
Tento pochod se pořádá na
počest
znovuobnovení
historické polní cesty mezi
obcemi Radim a Brantice.
V současné době se objevila
řada iniciativ, které mají za cíl
zmírnění
dopadů
jak
kolektivizace padesátých let
tak i hospodářskou transformaci devadesátých let v
zemědělství v podobě obnovy
polních cest. Také starosta
Brantic pan Dofek Vladimír
vyšel vstříc námětu, se kterým
přišli aktivní občané s cílem
zprůchodnit historickou cestu
mezi Radimí a Branticemi. V
rekordně krátkém čase od
představení podnětu nechal
vyměřit a uhutnit cestu, která

Začátek pochodu bude u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Branticích
v 10:00 a povede dle přiložené mapky až ke kapli Sv. Jana Nepomuckého
s následným zakončením na zahradě TJ Sokol Radim.

Pokud přijdete s dětmi, budeme rádi, když se předem nahlásíte a to buď
prostřednictvím
facebookové
pozvánky
na
profilu
facebook.com/BrantickoRadimskeKlubicko, emailu: branticko-radimskeklubicko@seznam.cz nebo na telefonu 608 280 767. Akce se bude konat
v duchu: „Neexistuje špatné počasí, pouze špatné oblečení.“
Těšíme se na vaši účast a smysluplně strávený čas,
za Branticko-Radimské Klubíčko Jana Říhová.
SRPŠ při ZŠ Brantice zve děti a jejich rodiče a všechny, kteří chtějí
strávit příjemné odpoledne, v pátek 18. října 2019 od 18:00 hodin, na
LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD, kde se projdeme s lampiony po Branticích
a zažijeme strašidelnou stezku. V cíli nás čeká teplý čaj na zahřátí a také
něco k zakousnutí. Sraz bude u školy.
SRPŠ také zve všechny občany na KATEŘINSKOU ZÁBAVU, která se
uskuteční v sobotu 23. listopadu 2019 v kulturním domě v Branticích.
Nenechte si tuto společenskou akci ujít!
Za sdružení rodičů Kateřina Mitterová

Úspěšní plavci
Plavecký oddíl v Krnově má
dlouholetou tradici. Mezi jeho
členy jsou často také občané
Brantic. V současné době jsou
nejúspěšnějšími plavci oddílu
Barbora Říhová a Ondřej
Podracký, oba z Brantic.
Finálová zápolení, osobní
rekordy, medaile, mistrovský
titul i splněný limit do
reprezentace, to je konečný
součet jejich úspěchů na
letním plaveckém mistrovství
republiky dorostu a dospělých
v
Českých
Budějovicích. Barbora
si
přivezla

mistrovský titul na 100 metrů
volný způsob. K tomu přidala
ještě dvě stříbra a dva bronzy,
přičemž na 50 metrů motýl
splnila
limit
juniorské
reprezentace i Sportovního
centra mládeže.
Ondra vybojoval bronz na 200
metrů
polohový
závod,
několik čtvrtých a jedno páté
místo. Jen o pár setin mu unikl
limit
do
juniorské
reprezentace.
Svými
výbornými výkony se zařadil
do
Sportovního
centra
mládeže.
Díky za přízeň a podporu patří
nejen rodičům a trenérům, ale
také všem fanouškům a
sponzorům.
****************

Jana Váňová - naděje české
kynologie
Jana Váňová z Brantic se od
svých
deseti
let
věnuje
sportovní kynologii. Je členkou
ZKO Krnov, kterou zastupuje
na nejrůznějších kynologických
soutěžích.
Na
celostátních
soutěžích reprezentuje celý
Moravskoslezský
kraj.
Její
celočerná fena německého ovčáka Coda Ma La No je fena, kterou si
vychovala od malého štěňátka a v letošním roce, kdy Coda oslavila své
druhé narozeniny, spolu zažily nemálo úspěchů:
 duben 2019 - 3. místo na Výběrové soutěži na Mistrovství ČR
mládeže a juniorů 2019, která se konala v ZKO Zlín – Mladcová
 květen 2019 - 1. místo na Výběrové soutěži branného víceboje
kynologů ve Vítkově - postup do celostátního kola
 srpen 2019 - 2. místo na Mistrovství ČR mládeže v Nýřanech. Zde
Jana obdržela i čestnou cenu za samostatnou přípravu na všechny
dosud absolvované zkoušky (BH, ZVV1, IPO1)
 září 2019 - 1. místo na 1. ročníku závodu GO - HA v Oticích. Z Otic
si odvezla také zvláštní cenu za nejlepší obranu ve své kategorii.
Je jasné, že žádný z těchto úspěchů
nespadl jen tak z nebe, ale skrývá
v sobě hodiny a hodiny výcviku
nejen stopování, poslušnosti, ale i
obrany. Za figurantem se často
dojíždí několik desítek kilometrů.
Je potřeba získávat informace na
nejrůznějších
seminářích.
Z
důvodu intenzivního výcviku
strávila Jana s Codou týden na
letním výcvikovém táboře v
Holčovicích. A tak bychom ve výčtu aktivit mohli pokračovat. Jana svou
houževnatostí a pílí směřuje ke splnění jednoho velkého snu. Chtěla by
se stát v budoucnu psovodem u vojenské policie, takže by práce byla
současně jejím koníčkem. Nyní zahájila studium na střední vojenské
škole a ocitla se tak na začátku své startovní dráhy. Čeká ji dlouhá cesta.
My jí přejeme hodně štěstí a držíme palce.
V sobotu dne 31.8.2019 se na nohejbalovém hřišti TJ Sokol Radim
uskutečnil tradiční
turnaj v nohejbale.
Zúčastnilo se ho 8
družstev.
Po vyrovnaném zápase bylo umístění
následující:
1. Slavoj Rychvald
2. Holasovice
3. Byly Balet
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