OBECNÍ ZPRAVODAJ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
BRANTIC A RADIMI
Vydává Obecní úřad v Branticích

9. zasedání zastupitelstva obce
se konalo 28. května 2008
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
✓ zprávu o kontrole usnesení
z minulých zasedání
✓ informaci
o zavedení
a
možnostech projektu Czech POINT
✓ informaci o poskytnuté dotaci a
vypsání výběrového řízení na
opravu ZŠ a MŠ
✓ další postup při řešení odvodu
svahových vod v Radimi

Zastupitelstvo obce zrušilo:
✓ usnesení č. 10/8/08 z 27.2.2008
z 8. zasedání ZO
Plné znění usnesení z 9. zasedání
zastupitelstva obce je zveřejněno
na úřední desce a v elektronické
podobě na www.brantice.cz.

Zastupitelstvo obce schválilo:
✓ prodeje pozemků žadatelům
✓ záměry na prodej pozemků
(jsou vyvěšeny na úřední desce)
✓ souhlasné
prohlášení
se
Zdravotnickým
zabezpečením
krizových stavů Příbram o vzniku
vlastnického práva k nemovitostem
✓ příspěvek SRPŠ při ZŠ
Brantice na dětský karneval ve výši
1.000,- Kč a úhradu dopravy dětí
ZŠ na výlet na Ranč v Kostelanech
u Kroměříže
✓ vyhlášení výběrového řízení na
zpracovatele
projektové
dokumentace
„Odvádění
a
likvidace odpadních vod skupiny
obcí Brantice, Čaková a Zátor“ a
zadání geodetických prací firmě
Lesprojekt s.r.o. dle výběrového
řízení v částce 230.000,- Kč
✓ cenu pronájmu kulturního
domu v Branticích v částce 2.000,Kč/den od 1. června 2008
✓ zařazení prodloužení řadu
plynovodu
a
vodovodu
k zastavitelným plochám č. 14,15 a
17 po místní komunikaci p.č.
1941/2 do rozpočtu na rok 2009
✓ žádost rodičů o poskytnutí
klubovny na kurzy dětí

Vystoupení Kobeřanky
V sobotu 10. května proběhla
v kulturním domě v Branticích akce
pro důchodce – vystoupení dechové
hudby Kobeřanka. Tuto akci
uspořádala Obec Brantice, která
vyčlenila z rozpočtu částku 20.000,Kč na úhradu kulturního vystoupení
a občerstvení. Pozvánka
byla
rozeslána 270 občanům. Svou účast
potvrdilo a dostavilo se téměř sto
důchodců z Brantic i Radimi.
Nechyběly
ani
osmdesátileté
babičky, které využily nabídky obce
na dovoz i odvoz z akce a přišly si
nejen
poslechnout
oblíbenou
dechovku, ale také pobesedovat se
svými vrstevnicemi, se kterými se
kvůli svým zdravotním obtížím
neviděly
i
několik
let.
Dvanáctičlenná hudba hrála od
17.00 do 23.00 hodin k poslechu i
k tanci a přítomní se opravdu dobře
bavili. Na vyzdobených stolech
nechyběly tradiční koláčky od paní
Elišky, slané pečivo, nápoje a
v průběhu večera si mohli přítomní
vyzvednout v jídelně večeři –
kuřecí
řízek
s
výborným
bramborovým salátem a kávu nebo
čaj. Kdo měl chuť na pivo, víno
nebo něco ostřejšího, mohl využít
nabídky
provizorního
bufetu.
Poslední
skupinky
dobře
naladěných účastníků odcházely
domů kolem půlnoci. Podle reakcí
zúčastněných se akce obce vydařila.

Zastupitelstvo obce neschválilo:
✓ žádost Českých drah, a.s.,
Správy dopravní cesty Ostrava, na
zrušení železničního přejezdu na
trati Olomouc – Krnov

Zájezd do Sedlišť
V sobotu 14. června 2008 uspořádá
Obec Brantice zájezd do Sedlišť
v okrese Frýdek- Místek. Tato obec
je s naší obcí provázána tím, že

červen /2008

početná skupina našich občanů ze
Sedliště pochází. Na základě
předběžných jednání a vzájemných
návštěv zástupců obcí a po
schválení zastupitelstvy obou obcí,
byla v září 2007 uzavřena Dohoda
o spolupráci a partnerství. Zájezd
do Sedlišť pro 45 osob je první
větší akcí, které se mohou zúčastnit
přihlášení občané. Odjíždět se bude
v sobotu ve 12.00 hod., autobus
bude stát na všech zastávkách
v Branticích i Radimi a návrat je
naplánován přibližně okolo půlnoci.
V Sedlištích budou již od pátku
probíhat OBECNÍ SLAVNOSTI.
V sobotu odpoledne je na programu
soutěž jednotek sboru dobrovolných
hasičů v disciplinách vážných i
méně vážných, souběžně budou
probíhat
fotbalová
utkání
dorostenecké „ligy“ a „starých
pánů“ , dále výstava drobného
zvířectva, výstava a prodej včelích
produktů, výstava: Hlavolamy –
dobrodružství na hradě. Večer je
připravena hudební produkce a o
půlnoci ohňostroj. Pokud máte
zájem o účast na zájezdu, přihlaste
se co nejdříve osobně nebo
telefonicky na Obecním úřadě
v Branticích (554 646 032).
Z činnosti MS ČČK
Místní skupina Českého červeného
kříže uspořádala 17. května zájezd
do Polska. Nečekané překvapení
nás čekalo v solném dole ve
Wieliczce, jedinečné evropské
památce.
Svou
statečnost
a
vytrvalost prokázalo 46 účastníků
zájezdu, když dokázalo sestoupit
v dole do hloubky 135m po 800
schodech. Odměnou jim bylo
zhlédnutí zajímavých výjevů ze
života horníků – vše vytesané ze
soli. Následovala návštěva rušného
královského
města
Krakowa
s mnoha historickými památkami.
Zajímavou byla i zastávka ve
Wadovicích, kde se narodil papež

Jan Pavel II. Unaveni, ale plni
dojmů, jsme zakončili zájezd
přátelským posezením s hudbou
v restauraci v Havířově.
Další akcí MS ČČK, Obce Brantice
a TJ Sokol Brantice, bude 19.
července 2008 od 14.00 hodin
tradiční „LETNÍ KARNEVAL“
ve sportovním areálu s bohatým
odpoledním i večerním programem.
Srdečně zvou pořadatelé.
VODNÉ
Odběratelé pitné vody se na nás při
platbě vodného obracejí a stěžují si,
že odečet na faktuře neodpovídá
skutečnému stavu. Je to způsobeno
tím, že fyzické odečty vodoměrů
jsou prováděny pouze 1x ročně
vždy v měsíci srpnu a v dalších
dvou obdobích je účtována
průměrná spotřeba dodávané vody.
Některým odběratelům tento systém
vyhovuje - pokud mají stále
přibližně stejnou spotřebu vody. Ti,
kterým se tento způsob neosvědčil,
mají možnost před fakturací ( tzn.
vždy první týden v měsíci dubnu
a prosinci) nahlásit stav vodoměru
Krnovským
vodovodům
a
kanalizacím, Gorkého 11, a to:
- písemně
- osobně
- telefonicky: 554 620 477
- popř. kristofik@kvak.cz
Pro upřesnění uvádíme, že všechny
záležitosti ohledně fakturace a
veškeré změny (např. změna
odběratele po úmrtí) je nutné
nahlásit přímo na Krnovských
vodovodech a kanalizacích.
ODPADY
K 31.3.2008 byl splatný poplatek za
vývoz komunálního odpadu (popř.
jeho první splátka). K 31.5.2008
evidujeme poměrně velké množství
poplatníků,
kteří
jej
dosud
neuhradili.
Vymáhání
včas
neuhrazených poplatků je spojeno
s nemalými náklady, proto bude
obecní úřad využívat možnosti
navýšit včas a ve správné výši
neuhrazený
poplatek
až
na
trojnásobek, což je v souladu
s obecně závaznou vyhláškou.

Mnozí občané hradí poplatek
převodem z účtu nebo složenkou na
poště a nevyzvedli si pytle na
třídění PET lahví. Tito občané
mohou kdykoliv přijít na obecní
úřad a požádat zaměstnance o
vydání.
Poplatek
za
vývoz
komunálního odpadu jsou povinni
hradit také občané, kteří nemají
v obci trvalý pobyt, ale vlastní zde
objekt k rekreaci. Tito chataři
využívají službu většinou sezónně,
proto pro ně budou umístěny
v chatových oblastech kontejnery o
objemu 1.100 l. Žádáme tímto
trvale
bydlící
občany,
aby
respektovali, že kontejnery jsou
pouze pro chataře a umožnili jim
tak využívat službu, kterou obci
platí.
Stále apelujeme na občany, aby do
barevných kontejnerů na tříděný
odpad odkládali jen ten druh
odpadu, na který je konkrétní
kontejner určen a nevhazovali do
nich ani různé jiné odpadky ! Pokud
se totiž v jednom kontejneru objeví
různé druhy odpadu, je zahrnut do
smíšeného odpadu a obec nedostane
finanční odměnu za třídění.
Rozloučení se žáky 5. ročníku
Jako tradičně proběhne na konci
června v obřadní síni obecního
úřadu slavnostní rozloučení se žáky
5. ročníku ZŠ v Branticích.
Tentokrát budeme připravovat
slavnost pro: Pavlu Lubinovou,
Nikol
Chrobákovou,
Jakuba
Červenáka, Jana Pustku, Františka
Ručku, Petra Kavana a Michala
Marka.
Z činnosti Základní a mateřské
školy v Branticích
30. května proběhl ve vyzdobeném
areálu základní školy dětský den
pod názvem "Duhový den". Pro děti
byly připraveny sportovní soutěže,
tvorba znaku Mezinárodního dne
dětí a bohaté odměny. 6. června se
žáci naší školy zúčastní okrskového
kola atletických závodů v Krnově.
12. června pojedou děti na školní
výlet do Westernového městečka
v Kostelanech, 23. června navštíví
kino v Krnově – film „Nejkrásnější

hádanka“. V závěru školního roku
je čeká rozlučkové odpoledne s 5.
ročníkem a rodiči na školní zahradě
a slavnostní rozloučení na obecním
úřadě. Děti z MŠ oslaví Den dětí
6.června. 9. června navštíví divadlo
v Krnově – představení „Patálie
s hloupým vlkem“ – hraje Lidové
divadlo Krnov. 13. června čeká děti
výlet do ZOO Olomouc. 26. června
proběhne rozloučení s předškoláky
– zábavné odpoledne s ukázkou
hasičského umění, potom opékání
párků a večer spaní v MŠ bez
rodičů. Všechny zaměstnance pak
čeká příprava na rekonstrukci ZŠ,
MŠ i ŠJ. Paní ředitelka Mgr.
Jarmila Škrabalová děkuje všem
rodičům MŠ i ZŠ za spolupráci a
přeje jim příjemnou dovolenou.
Příspěvek SRPŠ
Za chvíli máme konec školního
roku a my můžeme přemýšlet nad
tím, co se nám povedlo, mít radost
z toho, z čeho měly radost děti, co
můžeme vylepšit a jaké akce už
můžeme zařadit do programu v
dalším školním roce. Stále nás ale
trochu mrzí, že kulturních akcí
pořádaných SRPŠ v kulturním
domě se zúčastňuje málo rodičů.
Bez pár ochotných lidí, co chtějí
udělat něco pro naše děti, bychom
nemohli udělat akce, které se
konaly. Proto bych chtěla moc
poděkovat členům SRPŠ a jejich
rodinám, zaměstnancům školy i
školky, všem sponzorům, kteří nám
v naší práci pomáhají zase jinak a
nesmím zapomenout i na pana
starostu a členy zastupitelstva, kteří
nás podporují. Přeji všem hezké
slunečné prázdniny a dva měsíce
na to, aby načerpali nové síly do
dalšího školního roku.
Předsedkyně SRPŠ
TJ Sokol Brantice
21. června 2008 končí sezóna
okresního přeboru mužů a žáků
2007-2008. Výbor TJ Sokol děkuje
všem příznivcům fotbalu, kteří
chodí naše hráče povzbuzovat.
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