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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
od poloviny března letošního roku čelíme šíření onemocnění novým typem
coronaviru COVID-19. Je to vážná situace, když se jedná o zdraví lidí.
Jsme rádi za to, že se pozvolna vracíme k normálnímu životu.
Obecní úřad a zastupitelstvo obce se snaží toto nelehké období kromě
jiného s Vámi řešit informovaností přes místní rozhlas nebo informacemi,
které jsou na webových stránkách obce.
Poděkování si zaslouží všichni občané, kteří se chopili šicích strojů a
zásobili rouškami nejen své blízké, ale také další občany, a to předáním
roušek prostřednictvím pracovníků obecního úřadu. Jedná se o paní
Juříčkovou Ditu, Bradovou Martinu a paní Obornou Kateřinu, která
zabezpečovala na požádání nákupy pro seniory.
Přes tuto vážnou situaci chod obecního úřadu za určitých opatření dále
pokračoval v práci jeho pracovníků, a to na úrovni administrace nebo
pravidelné údržby a čistoty obce.
Z důvodu preventivních opatření v souvislosti s koronavirovou pandemií
obec ruší tyto akce: společenský večer pro seniory, letní slavnost,
rozloučení s prázdninami. Tyto akce budou přesunuty na další rok.
V měsíci dubnu se nám podařila rekonstrukce nebytových prostor
(elektroinstalace, vodoinstalace, obklady, malování atd.) v domě služeb
Brantice, kde se nachází společenská místnost, klubovna Branticko –
Radimského klubíčka, místnost pro děti z naší ZŠ a MŠ, kde se vzdělávají
ve výtvarném oboru při ZUŠ Krnov a také kadeřnictví, které je v provozu
od měsíce května.
Jsem rád, že naše dominanta obce, a to kostel Nanebevzetí Panny Marie
Brantice byl zařazen do Programu záchrany architektonického
dědictví MKČR. V tomto roce na podzim bude zahájena obnova
střešního pláště věže kostela, dokončení bude v roce 2021 (objem prací
v hodnotě cca 1 mil. Kč). Oprava poškozeného úseku ohradní zdi kolem
hřbitova (objem prací cca 400000,- Kč) bude v druhé polovině tohoto
roku. Obec na tyto dvě akce přispěla částkou 300000,- Kč. Předpokládáme,
že opravy střechy, fasády kostela a chodníku budou pokračovat
v nadcházejících letech. Spolufinancování obnovy kostela a zdi bude
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z programů MKČR a MZeČR a také
ze zdrojů Biskupství ostravskoopavského,
Obce
Brantice
a
Římskokatolické farnosti Brantice.
Nyní bych chtěl poděkovat za
dlouholetou záslužnou práci pro obec,
a to vedení obecní kroniky
kronikářce paní Marii Machů s
manželem Ing. Vlastimilem Machů,
za zdokumentování života v obci od
roku 1988. V dubnu tohoto roku tuto
práci předali novému kronikáři obce
Mgr. Martinu Suchánkovi.
Na závěr bych chtěl říci, že v této
nelehké době je vidět soudržnost a
vzájemná pomoc občanů naší obce,
čehož si nesmírně vážím.
Dofek Vladimír
starosta obce
Obecní úřad v Branticích je otevřen
v běžných úředních hodinách. Bez
omezení je možné hradit poplatky
v hotovosti do pokladny obce.
Poplatek za psa a poplatek za odpad
za rok 2020 je nutné uhradit v souladu
s Obecně závaznou vyhláškou obce
Brantice nejpozději do 30. září 2020.
Doporučujeme všem poplatníkům
neodkládat platbu na poslední chvíli!
Knihovna Brantice je otevřena:
úterý a čtvrtek: 14:30 – 16:30
Jak jsme již informovali v březnovém
zpravodaji, Moravskoslezský kraj
poskytl Obci Brantice pro zájemce
z řad občanů, především seniorů,
plastové obálky, které se umisťují do
lednice a slouží k předání údajů o
zdravotním
stavu
složkám
záchranného systému. Tyto obálky
jsou připraveny k vyzvednutí na
Obecním úřadě v Branticích.
27. května 2020 se v kulturním domě
konalo 7. zasedání Zastupitelstva
obce
Brantice.
Usnesení
je
zveřejněno na úřední desce před
obecním úřadem a na webových
stránkách obce: www.brantice.cz.

Informace občanům ke třídění odpadů v obci:
Toto množství odpadů vytřídili
papír
17,08 t
občané Brantic do kontejnerů
plast
25,12 t
rozmístěných v obci a do modrých sklo
23,58 t
a oranžových pytlů
kovy
0,22 t
v roce 2019
nápojový karton 1,48 t
Odměna za třídění od EKO KOM a.s.
204.446,00 Kč
Děkujeme, že odpady třídíte a že do popelnic vkládáte pouze odpad
z domácností. Snižujete tím náklady na svoz, což se projeví při výpočtu
poplatku za odpad. Máme zde ale také závažné problémy, které svoz
kontejnerů na tříděný odpad komplikují:
1. Někteří občané se snaží vecpat do kontejnerů na papír velké kartony,
které kontejner ucpou, ten pak nelze vyprázdnit a při vysypávání dochází
k jeho poničení (cena 1 kontejneru je cca 35.000,- Kč). Svozová firma
odmítá takto naplněné kontejnery vyvážet! Každý má možnost kartony
nastříhat nebo nařezat na menší kusy a pak teprve vložit do kontejneru.
2. Jestliže jsou kontejnery na čiré (bílé) sklo plné, pak toto sklo dávejte do
kontejneru na barevné sklo a nenechávejte plné tašky ležet u kontejneru.
3. Opakovaně vás upozorňujeme, že svozové dny PET lahví v pytlích jsou
vždy poslední pondělí v měsíci. Přesto se stává, že se po svozu objevují
plné pytle plastů u míst s kontejnery. Pokud nestihnete svoz, uschovejte
pytel s plasty doma do dalšího termínu svozu.
ZŠ a MŠ Brantice - JSME ZPĚT!!!
Dne 25. května jsme se vrátili do školky a školy.
Nevyžádané přerušení školní docházky bylo nepříjemné a
dlouhé, ale přistoupili jsme k němu jako k výzvě, která nás
může posunout dál. Na začátku přerušení jsme neměli
systém ani prostředky pro vzdělávání na dálku. Během dvou týdnů jsme
vytvořili systém a paní učitelky si osvojily tvorbu elektronických
opakovacích kvízů a především se setkávaly s našimi žáky pomocí
videokonferencí. Mám ohromnou radost ze zlepšení našich počítačových
schopností, jak u pedagogických pracovníků, tak u našich žáků a jejich
rodičů. Období uzavření škol jsme využili také pro vylepšování všech částí
naší organizace. V mateřské škole máme nové antibakteriální lino a nové
koberce. Paní učitelky a nepedagogičtí pracovníci vymalovali šatny a třídy
mateřské školy. V základní škole máme nově odhlučněnou jídelnu a
tělocvičnu, na toaletách jsou elektrické osoušeče rukou, ve sklepních
prostorech jsou osekány omítky, tak aby bylo možné z těchto prostor
vytvořit školní dílny. Ve školní jídelně máme novou gastro myčku na
nádobí, ze které máme velkou radost. Nákup vybavení a služeb je
financován obcí Brantice a za to jí patří velký dík.
Děkujeme také rodičům, kteří do naší školy přišli zapsat 11 prvňáčků!
Mgr. Adam Šimůnek, ředitel ZŠ a MŠ
SRPŠ HLEDÁ NOVÉ ČLENY
KDO JSME? Škola a školka a čas našich dětí trávený v ní nás zajímá, proto

chceme školní prostředí ovlivňovat. Nejde nám jen o finanční výpomoc
škole a školce, ale chceme dětem věnovat i svůj čas a podpořit ostatní
rodiče, aby se také přidali. NAŠE ČINNOST? Organizování kulturních a
společenských akcí pro děti a pro rodiče jako např. Dětský karneval,
Kateřinská zábava, Lucerničkový průvod a Zahradní slavnost. Spolupráce
se školou a školkou při zajišťování školních akcí (výlety, projektové dny,
kurzy). Spolupráce s vedením školy při předkládání podnětů v rámci tvorby
koncepce školy.
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Brantice má volnou kapacitu obědů pro cizí
strávníky. Cena oběda je 72,- Kč. Jídelna bude (kromě doby čerpání
dovolené zaměstnanců) v provozu i o prázninách. Bližší informace získáte
u vedoucí školní jídelny na tel. čísle: 731 565 226.

pořádá a nabízí dětem
2 letní atletická soustředění:
Poklad ohňové země
13.-17.7.2020
O korunu krále Jelimána
10.–14.8.2020
V ceně doprava, ubytování v Penzionu
u Kročilů v Malé Štáhli, plná penze,
pitný režim, výlet do aquaparku,
celotýdenní sportovní a zábavný
program, odměny a mnoho dalšího!!!
Cena: 2900,- Kč
Přihláška: www.atletikakrnov.cz
Mgr. Markéta Skalická
tel: 775 443 075
Turnaj starosty obce v
tenise
–
smíšené
čtyřhry - se bude konat
v sobotu 4. července
2020 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.
Termíny právního poradenství na
Obecním úřadě v Branticích: 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 termíny je možné využít e-mail
info.spolek@seznam.cz a tel. číslo
608 511 199. Poradenství bude
občanům poskytnuto zdarma.
Pro naši obec nabízí své služby
kamenictví G.A.L. s dlouholetou
tradicí, které přijímá objednávky na
veškeré kamenické práce:
➢ nové pomníkové sestavy
v žulovém provedení
➢ broušení starých hrobů
➢ kompletní služby v oboru
kamenictví a restaurování
➢ vše za výhodné ceny
Schůzky s kameníkem si sjednejte na
telefonním čísle: 777-888-332.
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