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Informace k DČOV
Zájemci, kteří obdrželi kladné stanovisko k realizaci DČOV,
nechť si vyzvednou na OÚ Brantice zpracované
hydrogeologické posudky. V těchto posudcích jsou hodnoty
garantované koncentrace vyčištěné vody na odtoku. Dle těchto
hodnot je třeba vybírat vhodnou čističku.
Průzkumem trhu se zjistilo, že nejenom v Branticích, ale také
blízkém okolí, mají vlastníci rodinných domů nainstalované
čističky těchto firem:
ASIO NEW, spol. s.r.o.; www.asio.cz
AQUATEC USBF s.r.o.; www.aquatec-usbf.cz
SINEKO ENGINEERING s.r.o.; www.sineko.cz
EKOSILT s.r.o.; www.ekosilt.cz
Veškeré informace služeb spojených s realizací, vhodnosti
DČOV a cenami, najdete na webových stránkách těchto firem.
Tato nabídka není podmínkou, že vlastníci domů, kteří chtějí
realizovat výstavbu DČOV, musí mít čističku některé z těchto
firem.
Firma ND projekt s.r.o., Brantice 30, Ing. David Niklasch,
mob. 775 391 597, nabízí konzultace a také zpracování
projektové dokumentace vodního díla DČOV s povolením
k užívání za cenu 13 000,- Kč vč. DPH.

Obec Brantice opět sjednala pro
své občany ekonomické a právní
poradenství, které bude probíhat
na Obecním úřadě v Branticích
v těchto termínech: 8.4.2020,
6.5.2020, 10.6.2020, 8.7.2020,
5.8.2020, 9.9.2020, 7.10.2020,
4.11.2020 a 2.12.2020 vždy
v době od 15:00-17:00 hodin.
Mimo termín je možné využít email info.spolek@seznam.cz a
tel. číslo 608 511 199. Poradenství
bude
občanům
poskytnuto
zdarma.

26. února se 2020 se konalo 6. zasedání Zastupitelstva obce
Brantice. Usnesení je zveřejněno na úřední desce před obecním
úřadem a na webových stránkách obce www.brantice.cz.

Dětský karneval
LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

Veřejné projednávání
návrhu Změny č. 1 Územního plánu BRANTICE
s odborným výkladem
se koná ve středu 11. března 2020 od 15:00 hodin
v Kulturním domě v Branticích.
Obec Brantice srdečně zve děti s rodiči
na pohádkové představení lidového divadla Krnov

„O princezně, která ráčkovala“
na motivy televizní pohádky s veselými písničkami.
V neděli 5. dubna 2020 v 15:30 hodin
v kulturním domě v Branticích.

VSTUP ZDARMA

*********************************

Bezplatná občanská a dluhová
poradna
funguje
v Krnově na adrese Hlavní
náměstí 14. Bližší informace na:
www.lexikona.cz,
popř.
na
telefonním čísle: 603 884 892.
SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice
ve spolupráci s AGENTUROU
TOMINO Vás zvou na:

21. března 2020 v 15:00
v KD Brantice.
Foto koutek – fotografie/50,- Kč,
malování na obličej, čokoládová
fontána, odměny pro všechny děti
v maskách, občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné!
SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice
Vás také zve na:

TANEČNÍ ZÁBAVU
ve stylu RETRO.
21. března 2020 ve 20:00
v KD Brantice.
Foto koutek - fotografie/ 50,- Kč.
Vstupné: 99,- Kč.
Zahraje: MC HRADEČNÝ
Přijďte se příjemně pobavit!!!

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Radim u obchodu
Brantice – zastávka pod nádražím
Brantice – u obecního úřadu
Brantice – parčík u zastávky na dolním
konci obce

4.4.2020
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

Svoz objemného odpadu – 27.03.2020 – 30.03.2020
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

PROČ TŘÍDIT ODPAD
Občané se zapojením do systému třídění odpadů v naší
obci výrazně podílejí na výši ročního poplatku za svoz
komunálního odpadu.
Lidé se mohou v naší obci zapojit do třídění papíru, plastů,
skla, kovů, textilu, jedlých olejů a tuků odložením těchto
komodit do příslušně označených kontejnerů rozmístěných
ve sběrných místech po obci a biologický odpad rostlinného
původu ze zahrad odložit na sběrném místě ve dvoře
obecního úřadu.
Děkujeme všem, kteří třídí a s jejichž pomocí se nám daří
snižovat množství skládkovaného komunálního odpadu.
Předpokládá se zvyšování poplatku za skládkování, který
výrazně ovlivní výši místního poplatku za svoz komunálního
odpadu.

Víš, kdo volá?
Městský úřad Krnov, pracoviště
prevence kriminality pořádá 2. dubna 2020
v 10:00 hodin v KINĚ MÍR 70 v Krnově KOMENTOVANÉ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO SENIORY, na které jsou
zváni také naši občané. Inscenace přibližuje nástrahy, rizika a
vhodné reakce na podvodné telefonáty a falešné
zprostředkovatele služeb. Přítomní policisté poradí divákům, jak
se chovat v krizových situacích a jak těmto situacím předcházet.
Vstup na představení je zdarma.

Moravskoslezský kraj v rámci
projektu IN.F.Obálka poskytl
Obci Brantice pro zájemce z řad
občanů plastové obálky, které
slouží k předání údajů o
zdravotním stavu, užívaných
lécích, kontaktech na příbuzné
či blízké, v případě, že se senior
v domácnosti ocitne v nebezpečí
či ohrožení života, složkám
záchranného systému, které jsou o
této
aktivitě
informovány.
IN.F.Obálka
může
přispět
k efektivnímu zajištění pomoci
v situaci tísně, ohrožení zdraví
nebo života. Je třeba vyplnit
formulář s požadovanými údaji a
vložit jej zpět do plastové obálky
a umístit do lednice, nejlépe do
vnitřní
přihrádky
dveří.
Samolepkou nebo magnetkou
označit
dveře
lednice
nebo
dveře
z vnitřní
strany
bytu a
tímto
způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky, pro
které jsou tyto informace zásadní.
Zájemci z naší obce si mohou
IN.F.Obálku vyzvednout na
Obecním úřadě v Branticích.
Obec Brantice připravuje pro své
občany starší 60 let společenský
večer, který se uskuteční v sobotu
16. května 2020 od 17:00 hodin
v kulturním domě v Branticích.
Tentokrát se můžeme těšit na
kulturní vystoupení dětí ze ZŠ a
MŠ Brantice, na harmonikáře a na
MALOU SLOVÁCKOU KAPELU
ROZMARÝNKU, která zahraje

k tanci i moderní skladby. Jako
vždy bude připraveno občerstvení
a také bude možné domluvit si
odvoz na akci i domů.

Rádi vaříte, pečete či máte
prostě jen rádi dobré jídlo?
Rok se s rokem sešel a chystá se další:

Restaurant Day v Branticích!
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.
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 brzo vědět
přes https://restaurant-day-brantice.webnode.cz/kontakt/
nebo zavolejte na tel. číslo: 608 280 767 – Jana Říhová.
Stejně jako předešlé ročníky se akce bude pořádat:

na hřišti TJ Sokol v Branticích
v sobotu 6.6.2020 od 15:00 hodin.
Na této sousedské slavnosti jídla můžete nabízet vámi
připravené pokrmy, nápoje, domácí výrobky či přebytky ze
zahrádky.
Tato sousedská slavnost je také možnost pro místní spolky a
podnikatele k prezentaci jejich činnosti a akcí v obci.
Pokud víte o někom, kdo by se rád zapojil, dejte mu vědět!
Pojďme si užít krásné odpoledne plné dobrého jídla a setkání s
přáteli. Dejte nám váš zájem prosím vědět co nejdříve!.
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
ZŠ A MŠ BRANTICE
Letošní kalendářní rok 2020 začala Základní
škola v Branticích přípravou na Den otevřených
dveří, který vycházel na 29. ledna a kdo si myslel, že se v našich
žácích objeví stud, byl na omylu. Děti vyhlížely návštěvníky,
toužily se ukázat, jak se jim ve škole
daří, popřípadě vysvětlit různé metody
a pracovní postupy. Jelikož letošní
zima nepřeje klasickým zimním
radovánkám, jezdí děti se školní
družinou na kluziště do Krnova. Při
této aktivitě se zažije hodně legrace,
upevňují přátelství, děti se vzájemně
podporují a všímají svých i
kamarádových pokroků. Společné
zážitky také sdílí při tvorbě školního
časopisu, kde se malí redaktoři
s ostatními chtějí podělit o tipy na
výlety, recepty, soutěže či jiné

zajímavosti. Po vydání nového
čísla je vždy k přečtení na vývěsce
školy u Obecního úřadu. Pro
názornou výuku či použití svých
znalostí i v praxi, připravují paní
učitelky pro děti různé zajímavé
návštěvy například v Městské
knihovně v Krnově. Poslední byla
pod názvem Detektivní pátrání
v knihovně. Detektivové byli
zasvěceni do tajů daktyloskopie,
trasologie,
kryptologie
nebo
grafologie.
Ve škole se neustále něco děje,
učí, zkoumá, objevuje a při tom
jsou žákům nápomocny nejen
knihy a encyklopedie. Moderní
technologie v podobě Ipadů či
notebooků, které najednou nejsou
pouze na hry, jak si mnozí z nich

myslí, jsou dobrou a zábavnou učební pomůckou.
Co nás se školou ještě čeká? Každý měsíc pořádá školní družina akci
pro své děti. Některé akce jsou přístupné veřejnosti, tak jako
Masopustní průvod. Ten několik obyvatel Brantic přišlo podpořit a
za to děkujeme. V březnu budeme v odpoledních hodinách vynášet
Morénu. Duben patří Pálení čarodějnic. Na plánování se podílí
SRPŠ se základní školou a bude přístupna veřejnosti, proto
doufáme, že nás přijde podpořit velké množství obyvatel nejen
Brantic, ale i nedaleké Radimi. 21. března je Ponožkový den, který
patří lidem s Downovým syndromem. Celosvětově uznaný den
věnujeme s žáky učivu o nemoci a všichni lidé mohou symbolicky
vyjádřit podporu nošením v tento den rozdílných ponožek. Každou
podobnou aktivitou se nejen dětem, ale i nám dospělým skládá
střípek skládačky našeho života, neustále se něco učíme a
osvojujeme nové poznatky. Vaše podpora nám dodává energii na
další společné akce. Už teď se těšíme na další.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK U SOVIČEK
10. únor 2020. Vysněný a dlouho očekávaný datum dětí. Začátek
lyžařského výcviku. Některé děti jely pro jistotu trénovat už před
lyžákem, některé děti už jezdí 2., 3. rok, no a ty ostatní? Ty stály na
lyžích poprvé v životě. Nedočkaví byli ale všichni stejně!!!!!
Jak už to bývá, příroda si nedá poroučet. Velké zklamání přišlo hned
v pondělí a nikam se nejelo. Vichřice Sabina přifoukla a nikoho se
nezeptala. Paní učitelka projevila duchapřítomnost a vymyslela
lyžování bez sněhu. Vyrobila lyže a ve třídě se jezdil sjezd, slalom,
štafeta a dokonce i biatlon. V úterý to začalo skvěle. Naložily se
lyže, lyžáky, batohy děti a… v Zátoře zazvonil telefon. „Vraťte se,
dneska se nelyžuje, vypadl proud!!“ Jestli v pondělí byly děti
zklamané, nedovedete si představit, jak vypadaly v úterý. Na
„Čerťák odjely jen lyže a my se vrátili do školky. Abychom
nesmutnili úplně, šli jsme se alespoň projít. Hurá, středa! Sabina je
pryč a jedeme….Brantice, Zátor, Bruntál…tak dneska to konečně
vyjde. SMS zpráva….“ Na „Čerťáku fouká, jedete do Staré vsi!“
Nevadí, hlavně, že jedeme. Opravdu. Sníh, vlek, instruktoři, dočkali
jsme se. Pro některé první krůčky v lyžákách, na lyžích, pro některé
i první letošní sníh, ostřílení borci na pomě…paráda. Unavení a
spokojení jsme se vrátili do školky. Ve čtvrtek jsme dojeli konečně

na „Čerťák“a v pátek za námi
mohli přijet rodiče, abychom jim
ukázali, jak nám to jde. Někteří
rodiče si vzali dovolenou a zůstali
s dětmi na svahu celý den. Ostatní
se vrátili do školky. Unavení a plni
zážitků odpočíváme u pohádky na
přání…..Tak snad příští rok
zase!!!! Sportu zdar!!
Turnaj ve stolním tenise
Dne 8.2.2020 se konal již X.
ročník turnaje starosty obce ve
stolním tenise v KD Brantice.
Účastnilo se ho 23 hráčů.
Umístění: 1. Lukáš Křiva
2. Jaroslav Plánka
3. Pavel Plánka
TJ Sokol Brantice
TJ Sokol Brantice zahájí jarní část
soutěže
ročníku
2019/2020
okresního přeboru ve fotbale na
hřišti soupeře ve Vysoké. Další
kolo hrají fotbalisté v sobotu
4.4.2020 v 15:00 hodin na
domácím hřišti s kandidátem na
postup do krajské soutěže
v kopané s mužstvem Světlá Hora.
Naši žáci jedou k prvnímu
mistrovskému
utkání
dne
11.4.2020 do Holčovic.
Přejeme našim borcům, ať se
jim daří ve fotbalovém klání a
také
povzbuzování
našich
fanoušků!

www.brantice.cz
Na aktualizovaných webových
stránkách obce bylo zveřejněno
video z obecního plesu, kde stojí
za shlédnutí především krásné
vystoupení Duo Fatale na zahájení
plesu. Tentokrát nás překvapila
akrobacie v závěsném kruhu a
efektní
žonglérsko-artistické
vystoupení při UV světle.
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