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Vážení spoluobčané,
V uplynulých měsících platila přísná opatření proti šíření
koronaviru. Tato opatření neumožňovala setkávání občanů a
pořádání naplánovaných akcí. Nebylo možné uskutečnit vítání
občánků, pogratulovat osobně jubilantům, ani rozloučit se s občany
na pohřbu, jak jsme byli zvyklí, což nás velice mrzí. Proto jsme se
rozhodli, že v červnu uspořádáme na obecním úřadě pro zájemce
z řad rodičů vítání občánků narozených v roce 2020 a 2021.
Poslední kulturní akcí, kterou mohla Obec Brantice bez omezení
uspořádat, byl ples 18.1.2020. Video z akce je zveřejněno na
www.brantice.cz pod záložkou „Video kanál“. Pak už jsme jen
odvolávali účinkující a přesouvali jejich vystoupení na další rok.
Mrzí nás, že jsme se již podruhé nemohli setkat na „Společenském
večeru pro seniory“. Tento rok se také nebude konat oblíbená „Letní
slavnost“, protože dosud není jasné, jaká budou v červenci platit
omezení pro pořádání akcí s tak velkou účastí a zda bychom je byli
schopni jako pořadatelé dodržet.
Pokud to bude možné, uskuteční se v létě menší akce, o kterých se
dočtete v další části zpravodaje.
Ne všichni občané odebírají pravidelně noviny nebo týdeníky, tak
jsme zahrnuli do zpravodaje článek o naší obci, který byl publikován
v periodikách, a to Bruntálský a Krnovský deník a 5+2. Tímto
chceme obec prezentovat do širokého okolí a povědomí dalších lidí
jako rozvíjející se obec, která má možnost nabídnout návštěvníkům
jak Brantic, tak Radimi, mnoho dalších zajímavostí. Jsme rádi za to,
že děti mohou bez omezení navštěvovat ZŠ a MŠ Brantice a že se
začínáme vracet do normálního života.
Váš starosta – Vladimír Dofek
TURNAJ STAROSTY OBCE V TENISE
– SMÍŠENÉ ČTYŘHRY
v sobotu 10. července 2021
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.

RESTAURANT DAY BRANTICE
22. srpna 2021 od 11 -15 hodin
na hřišti TJ Sokol Brantice.
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
v neděli 29. srpna 2021 od 15:00 hodin
ve sportovním areálu TJ Sokol Brantice,
kde budou pro děti k dispozici atrakce
z FUN Line Krnov.

červen/2021

STŘED BRANTIC A RADIMI
ROZKVETL
V květnu zaměstnanci zahradnictví
Flora Úvalno osadili kamenné
květináče ve středech obou našich
místních částí. Výsadba se bude
obměňovat podle ročních období.
První pozitivní reakce jsme slyšeli už
v průběhu výsadby. Pevně věříme, že
tyto
zkrášlovací
prvky
budou
obyvatelům dělat radost a že se
nenajde nikdo, kdo by je poškodil.
Děkujeme paní Mittnikové, že se stará
o zálivku květináčů na návsi
v Radimi.
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Z důvodu
rekonstrukce
elektroinstalace, vodoinstalace a odpadů
bude Obecní úřad v Branticích od 22.
července do 16. srpna 2021 uzavřen.
10. června 2021 se konalo 11.
zasedání
Zastupitelstva
obce
Brantice. Usnesení ze zasedání je
zveřejněno na úřední desce před
obecním úřadem a na stránkách
www.brantice.cz.

Informace občanům ke sběru a třídění odpadů v obci v roce 2020
směsný komunální odpad
311,58 t
biologicky rozložitelný odpad
7,34 t
papír a lepenka
18,89 t
sklo
21,69 t
Evidence plastové obaly
22,11 t
odpadů
kompozitní obaly (tetrapak)
0,25 t
textil
5,089 t
železo a ocel
0,94 t
oleje a tuky
0,373 t
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
2,94 t
pneumatiky
0,324 t
Obec získala za třídění odměnu od EKO-KOM, a.s. 187 587,- Kč.
Informace k platbě poplatků: poplatek za odpad ve výši 500,Kč/osobu/2021 a poplatek za psa je nutné uhradit do 30.9.2021 buď hotově
do pokladny na OÚ v Branticích nebo převodem na účet obce – platební
údaje sdělíme obratem po zaslání požadavku na: podatelna@brantice.cz.
SOUSEDÉ, CHOVEJME SE K SOBĚ OHLEDUPLNĚ!!!

RESPEKTUJME
NEDĚLI JAKO DEN KLIDU

ÚKLÍZEJME
EXREMENTY PO SVÉM PSOVI

ZPRÁVY ZE ZŠ A MŠ BRANTICE
Školní rok se nám pomalu blíží ke konci. Ten letošní s sebou nesl mnoho
výzev. Covidová pandemie se školství výrazně dotkla a vedla
k pokračování distanční výuky. Mnohá protiepidemiologická opatření měla
smysl na velkých školách, ale vzhledem k tomu, že celkový počet žáků ZŠ
Brantice je oproti nim nízký a výuku lze zorganizovat v bezpečném režimu,
rozhodli jsme se v lednu zabojovat o návrat dětí do škol. Vytvořili jsme
databázi malotridky.org, jejímž prostřednictvím jsme se spojili se všemi
málotřídními školami v ČR. Setkali jsme se s neuvěřitelnou vlnou podpory,
kdy se do naší výzvy zapojilo téměř 700 škol. Tento společný apel měl za
následek udělení výjimky pro školy do počtu 75 žáků, díky níž se naši žáci
na jaře konečně mohli vrátit do lavic bez rotační výuky. Věříme, že tomu

tak bude i v případě dalších vln.
Testování žáků probíhalo v poklidné a
bezpečné atmosféře. Jsme rádi, že náš
přístup během nedávné návštěvy
ocenila i Krajská hygienická stanice.
Jsem si ale jistý, že pandemie už máte
všichni dost, a proto se s vámi nyní
rádi podělíme o novinky z naší školy.
Máme radost z hojného počtu dětí u
zápisu. Pro příští školní rok hlásíme
12 prvňáčků. Díky rozvolnění jsme
se ještě letos podívali do ZOO
Ostrava. Díky návratu si děti mohly
prožít i Den Země. Během týdne
plnily různé výzvy týkající se pobytu
venku a zdravého stravování. Celý
týden
vyvrcholil
pátečním
projektovým dnem. Při poslechu
skladby Chválím tě Země má se děti
zamýšlely nad krásami, které na naší
Zemi můžeme zažívat. Pak mohl
každý naší planetě něco popřát a
poděkovat jí. Děti také přemýšlely nad
tím, čím mohou přírodě prospět. Pekli
jsme domácí pečivo, vyrobili jsme si
pomazánky a pochutnali si na zdravé
svačince doplněné bohatým výběrem
ovoce a zeleniny. Povídali jsme si o
ochraně přírody, třídění odpadků,
recyklaci. Rovněž se nám letos
podařilo otevřít novou učebnu dílny. Děti si tedy mohou vyzkoušet
práci s kladívkem, pilkou a svěrákem.
Mohou si vyzkoušet manuální práci,
rozvinou svou jemnou motoriku a
získají respekt k řemeslu. Brzy bude
v provozu i keramická pec. Již třetím
rokem jsme se také zapojili do
projektu dm drogerie s názvem
„Veselé zoubky“, který je zaměřen na
děti 1. tříd základních škol. Jak název
napovídá, tématem programu je
správná péče o zuby a prevence
vzniku zubního kazu. Všichni si přece
přejeme, aby děti byly šťastné a
zdravé a měly co nejčastěji důvod k
úsměvu, ve kterém jim nebude bránit
bolavý zoubek nebo strach ze zubního
lékaře. Za uplynulý rok jsme se
mnohému naučili a věříme, že tato
zkušenost bude mít i pozitivní přínos
do
budoucnosti,
v níž
sehraje
důležitou roli
IT
technologie.
Hledáme způsoby, jak výuku IT
zkvalitnit a přizpůsobit dětem prvního
stupně. Děkujeme Vám za vstřícnost a
lidský přístup v průběhu složitého
období. Pěvně doufáme, že příští
školní rok už dětem přinese jen radost.
Mgr. Jaroslav Konvička - učitel

Vážení spoluobčané,
spustili jsme pro vás službu MOBILNÍ ROZHLAS,
díky které s vámi nyní můžeme komunikovat moderně
a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního Rozhlasu
zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace
o dění v obci Brantice, a to prostřednictvím SMS, emailů nebo zpráv do aplikace.
Registrace je zdarma. V registračním procesu si můžete nastavit, jaké
informace vás zajímají. Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
Jak se zaregistrovat?
1. přes web. stránku https://brantice.mobilnirozhlas.cz/registrace
2. přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas
3. vyplněním registrace přímo na Obecním úřadě Brantice
(k tomu je nutné mít u sebe mobilní telefon)
Program obce Brantice k poskytnutí nenávratného finančního
příspěvku na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod
Obec Brantice vyhlásila v roce 2019 „Program k poskytnutí nenávratného
finančního příspěvku na podporu výstavby domovních čistíren odpadních
vod“ v Branticích včetně místní části Radim. Finanční prostředky z tohoto
programu byly poskytnuty k podpoře úhrady nákladů žadatelů
vynaložených za účelem pořízení DČOV. Z tohoto programu již čerpalo
prostředky 15 žadatelů, se kterými byla uzavřena smlouva o poskytnutí
nenávratného finančního příspěvku a byl poskytnut příspěvek v celkové
výši 650 150,- Kč.
Program obce Brantice pro poskytování návratných finančních
výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva v rámci
programu „Kotlíková dotace v Moravskoslezském kraji – 3 výzva“
Obec Brantice vyhlásila v roce 2019 za finanční podpory Státního fondu
životního prostředí v celkové výši 4 020 000,- Kč Program obce Brantice
pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování
výměny kotlů na pevná paliva v rámci programu „Kotlíková dotace v
Moravskoslezském kraji – 3 výzva“. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování návratných
finančních výpomocí byla uzavřena se 4 žadateli. Návratná finanční
výpomoc byla dosud čerpána ve výši 430 000,- Kč.
Informace zájemcům o ověřené výstupy z prostředí Czech Pointu
Obecní úřad v Branticích je kontaktním
místem Czech Pointu a nabízí stejné služby
jako vybrané pobočky České pošty.
Mnozí občané, kteří chtějí získat například
Výpis z rejstříku trestů, Výpis z katastru
nemovitostí, nebo chtějí konvertovat
dokument z listinné do elektronické podoby a naopak, zřídit datovou
schránku, zjistit bodové hodnocení řidiče apod., automaticky zamíří na
poštu v Branticích, kde tyto služby neposkytují.
VEŠKERÉ SLUŽBY CZECH POINTU POSKYTUJEME
NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BRANTICÍCH.
Provádíme také ověřování podpisů a listin, které si dnes občané také
spojují s Czech Pointem. U nás ověřujeme podstatně déle než pobočky
pošty, a to z jiného titulu – jsme úřadem, na kterém je MATRIKA.

Služba Moje místo v MSK pomáhá
lidem, kteří hledají novou práci,
zaměstnancům ohroženým ztrátou
zaměstnání nebo těm, kteří zvažují
změnu ve svém profesním životě.
Poradenství přizpůsobujeme na
míru klientovi a je poskytnuto
bezplatně. Bližší informace najdete
na: www.moje-misto.cz,
Tel: +420 721 504 826
Ing. Jana Konarská
Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje o.p.s.,
detašované
pracoviště
Bruntál
nabízí tyto služby:
- PORADNA pro osoby se
zdravotním
postižením,
v seniorském věku a pro jejich
blízké – pomoc při řešení
nepříznivé sociální situace
- PŮJČOVNA
kompenzačních
pomůcek /polohovací postel,
invalidní
vozík,
schodolez,
antidekubitní vzduchová matrace
a další pomůcky/
- Individuální
bezbariérová
DOPRAVA pro osoby se
zdravotním
postižením
na
Bruntálsku
Kontakt: 554 718 068, www.czpmsk.cz, czp.bruntal@czp-msk.cz
KALENDÁŘ OBCE BRANTICE
Hledáme téma pro další kalendář
obce. Našli by se mezi našimi občany
fotografové, kteří by dodali pěkné a
kvalitní foto ze své zahrádky u domu
v Branticích či Radimi a umožnili
nám ho použít v kalendáři?
Fotografie by měly být z různých
ročních období. Často se ze zahrady
naskýtá zajímavý pohled, ať už na
okolí nebo na vlastní zahrádku.
Foto můžete zaslat na e-mail:
igrygarova@brantice.cz nebo přinést
na obecní úřad na flash disku.
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