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Vážení spoluobčané,
blíží se konec dalšího čtyřletého volebního období. Nebylo jednoduché.
Zasáhla do něj koronavirová pandemie, která se projevila na zdraví a
životech lidí, ochromena byla ekonomika a kulturně společenský život celé
společnosti. Nyní je to válka na Ukrajině. Máme tu energetickou krizi,
která dopadá na všechny lidi. I přes tato úskalí se zastupitelstvo obce snaží
plnit své programové cíle a postupnými kroky zvelebovat obec tak, aby jste
ji vy i vaše děti vnímali jako domov.
Díky dobrému hospodaření je v tuto chvíli obec finančně stabilizována, což
nám umožňuje neustrnout a zabývat se novými projekty.
Co současné obecní zastupitelstvo zvládlo:
- vydali jsme knihu „Brantice a Radim - z historie obcí“. Do každé
domácnosti se dostal jeden výtisk, o který byl velký zájem.
- každý rok dostáváte do domácnosti obecní kalendář s potřebnými
informacemi.
- periodicky vychází Brantický zpravodaj. Byly zmodernizovány webové
stránky obce.
- od roku 2010 opět obec začala mít kronikářku a to paní Marii Machů.
S manželem dopsala kroniku od roku 1988 do roku 2010. Dále
pokračovala v psaní do roku 2019. Za tuto práci jim děkuji. Nyní
v psaní kroniky pokračuje obecní kronikář Mgr. Suchánek Martin.
- obec je zapojena do programu poskytnutí návratné finanční výpomoci
na kotlíkové dotace ve 4. výzvě s finančním příspěvkem 5000,- Kč na
jeden kotel.
- obecní zastupitelstvo jako alternativu k chybějící kanalizaci schválilo
podporu 60 000,- Kč příspěvek na domácí čističky odpadních vod.
- v objektech, které jsou vlastnictvím obce (ZŠ Brantice, Dům služeb,
Obecní úřad) byla provedena rekonstrukce vodoinstalace,
elektroinstalace a odpadů.
- v areálu TJ Sokol Brantice byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení, rekonstrukce zázemí pro hráče a kuchyňky, výměna osvětlení
za úspornější.
- finančně jsme přispěli na sanaci a vybudování školní dílny v suterénu
ZŠ Brantice.
- finanční podporu dostala MŠ na koupi nového herního prvku, realizaci
nové asfaltové cyklotrasy, modernizaci zahrady.
- podílíme se na projektu záchrany kulturní památky kostela
v Branticích. V chodu jsou opět kostelní hodiny, které prošly nákladnou
generální opravou.
- v KD Brantice byla provedena nutná výměna dvou kotlů na plyn a
oprava vnitřních prostor kotelny.
v budově zdravotního střediska je instalován nový plynový kotel
s venkovní úpravou plynových spalin do ovzduší.
- financujeme připojení vodovodní přípojky (navrtávku) k rodinným
domům
- TJ Sokol Radim dostal příspěvek na další nový herní prvek ve
sportovním areálu, proplacení nové krytiny střechy, výměny oken
v budově Sokolovny. Členové Sokola provedli v budově rekonstrukci el.
instalace, výměnu dveří, rekonstrukci kuchyně s kuchyňskou linkou a
novou podlahovou krytinou. Stále se snaží modernizovat a zvelebovat
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svůj majetek. Různými akcemi
přispívají k sportovnímu a
společenskému životu místních
občanů.
výměna části sloupů za nové
s kabely veřejného osvětlení v
Radimi
na podnět občanů obec obnovila
cestu pro pěší turistiku od kaple
Sv. Jana Nepomuckého v Radimi
přes les ke kostelu v Branticích.
vyřešili jsme havarijní stav části
vodovodního řádu v Branticích za
nový.
v Branticích a místní části Radim
jsme investovali do prodloužení
nového vodovodního řadu.
v srpnu 2022 byla provedena
celková revize s následnou
opravou funkčnosti varovného a
vyrozumívacího
systému
(rozhlasu) pořízeného z dotovaného projektu ,,Protipovodňová
opatření obcí Brantice, Čaková a
Zátor“.
v roce 2018 byla dokončena
výměna
svítidel
veřejného
osvětlení za úspornější.
rozšířili jsme
stanoviště o
kontejnery na tříděný odpad (nově
tuky, plechovky). Díky třídění
odpadů se nám daří držet nízko
ceny za svoz odpadu.
řešíme
dva bytové domy
v Radimi, které jsou v majetku

státu, s možností převedení těchto domů do majetku obce.
zastupitelstvo obce schválilo zrušení poplatků za pronájmy kulturně
společenských prostor pro místní spolky.
obec pořádá a podporuje kulturně společenské akce např. vítání nově
narozených dětí, tradiční setkání seniorů, vernisáž prací dětí
výtvarného kroužku, Letní karneval, SRPŠ při ZŠ a MŠ uspořádalo
dětský karneval a zábavu ve stylu ,,Retro“, Restaurant Day,
Charitativní běh, atd.. Připravené ukončení prázdnin s atrakcemi pro
děti, muselo být zrušeno z důvodu špatného počasí. Kvůli nízkému
zájmu neproběhla Neckyáda pořádaná SRPŠ. V listopadu SRPŠ
uspořádá Kateřinskou zábavu, v prosinci bude adventní odpoledne
s koncertem v našem kostele. Plánujeme Obecní ples.

spoluobčanům, kteří se na chodu
naší obce aktivně podílíte a budete se
podílet, děkuji za spolupráci.

Co čeká na dokončení a nové záměry:
- realizace vybudování posilovací stanice zvýšení tlaku vody
vodovodního řadu na horním konci obce k nádraží ČD.
- realizace výstavby chodníku na horní konec obce v roce 2023. O tomto
problému jste byli informování na jednom ze zasedání zastupitelstva
obce a v minulém čísle zpravodaje. Museli jsme odstoupit od smlouvy
s firmou, která měla pro nás vypracovat projekt k realizaci stavby.
Novým výběrovým řízením byla vybrána jiná firma, která projektové
práce plní dle smlouvy o dílo.
- rekonstrukce kuchyně s vybavením v MŠ Brantice v roce 2023.
- podporovat projekty ZŠ a MŠ Brantice k jejich modernizaci.
- vypracovat studii s realizací projektu vybudování domova pro seniory
z Brantic a Radimi.
- v odpadovém hospodářství změnit systém týkající se evidence vývozu
svezených popelnic ve vztahu k Technickým službám Krnov.
- v návaznosti na vývoj růstu cen za energie budeme řešit možnosti
snížení těchto nákladů.
- chceme pokračovat v revitalizaci zámeckého parku.
- podporovat výstavbu rodinných domů, rozšíření inženýrských sítí,
opravy místních komunikací.
- zajistit zubního lékaře do zrekonstruovaných prostor zdravotního
střediska. Nyní svitla naděje. Tato záležitost je řešena přes senátora
Mudr. Václavce Ladislava společně sepsanou výzvou starostů
Bruntálska a Karvinska. Výzva byla adresována ministru zdravotnictví
a řediteli nejsilnější zdravotní pojišťovny. Cílem je iniciovat setkání,
aby se urychlily nutné změny v organizaci stomatologické péče.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
– uzavírka silnice I/45 – oprava
mostu ev. č. 45-026 v Branticích (U
Birkánu)
Obec Brantice jednala v roce 2021
s firmou Rušar mosty s.r.o., která
zpracovávala projektovou dokumentaci ke společnému a stavebnímu
řízení opravy zmiňovaného mostu.
Obec na základě předložené
dokumentace
dala
negativní
stanovisko k objízdné trase přes
obec. Návrh obce byl pro neúplnou
uzávěru mostu, ale částečnou, aby
zůstal průjezdný jeden jízdní pruh
komunikace. Z důvodu navrženého
typu konstrukce, technologie stavby
stávajícího mostu, nelze stavbu
provádět po polovinách. Dle sdělení
projektanta případné přemostění
potoka provizorním mostem v místě
není možné, protože od mostu se
nachází vzdušné vedení VVN a
propustek
k silnici
III/4588.
Projektant byl upozorněn také na to,
že ve stavební sezóně 2022 bude asi
probíhat práce na chodníku od
Obecního úřadu směrem na Loučky a
navíc komunikace je velmi úzká a
v určitých úsecích nepřehledná. Proto
tranzitní doprava osobní a nákladní
nad 12 t byla odkloněna na silnice
I/57 směr Opava a dále po silnici I/11
na Bruntál. Minulý týden jsem byl na
dovolené v zahraničí a neměl jsem
přístup k e-mailu, kde v jednom bylo
zahájení stavby. Proto ihned v pondělí
ráno byla informace na webových
stránkách obce o zvýšeném provozu
obcí. Jinak by tato informace byla
zveřejněna v předstihu, aby se občané
na tuto situaci mohli připravit.
Dopravní policie ČR Bruntál byla
vyzvána, aby řešila situaci nákladních
vozidel, které projíždějí obcí přes
daný zákaz zákazových dopravních
značek a nejezdí po vyznačené

-

Jako starosta se snažím být v každodenním styku s lidmi, naslouchat a
přinášet do obecního zastupitelstva podněty pro týmovou práci, která vede
k pozitivním posunům v obci. Je dobré, když se po volbách sejdou lidé,
kteří si rozumí a netahají na schůze stranickou ideologii, ať zastupují tu,
či onu politickou stranu nebo hnutí. Myslím si, že již několik volebních
období máme ten cíl, abychom vždy šli tím správným směrem. Občané
nám dali jasně najevo, že si nepřejí žádné politikaření, ale hodnotí nás
podle toho, co se pro ně v obci udělalo a ještě udělá. Své podněty k řešení
mohou dávat v rámci veřejného zasedání obecního zastupitelstva, osobní
návštěvou nebo elektronickou formou. To, co se nyní děje na sociálních
sítích před volbami na adresy starosty a zastupitelstva obce, se nebudu
vyjadřovat. Ať občané rozhodnou sami, jestli obec stagnuje, nebo jestli
jde kupředu. Jsme tu stále pro vás.
Jsem rád za to, že se objevili noví lidé, kteří vidí potenciál obce a chtějí se
se svými schopnostmi a zkušenostmi zapojit do dalšího rozvoje Brantic a
Radimi. Věřím v dobrou smysluplnou spolupráci při realizaci nových
myšlenek.
Vážím si, že jsem součástí této obce. Vám zastupitelům obce,
pracovníkům obecního úřadu, členům dobrovolných spolků a všem

Vážení spoluobčané, při zářijových
volbách 23. a 24. 9. 2022 budete
rozhodovat o další budoucnosti obce.
Věřím, že zvolíte ty správné
kandidáty. Novému vedení obce přeji
hodně úspěchů v jeho náročné práci.
Dofek Vladimír, starosta

objízdné trase. Panu řediteli ZŠ a MŠ Brantice bylo sděleno, aby
informoval rodiče o zvýšeném provozu v obci ohledně bezpečnosti dětí.
V úterý 13.9.2022 bylo jednání s pracovníkem dopravního inspektorátu
Bruntál. Výsledek s dalším postupem ohledně úpravy provozu obcí najdete
na webových stránkách obce www.brantice.cz.
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začíná nám nový školní rok. V tom minulém se nám
podařilo pracovat na projektech a grantech, které
posunou naši organizaci dopředu. Projekt O2 chytrá
škola, má za cíl osvětu v rámci bezpečného chování
dětí na internetu. Z projektu Průša do škol jsme získali
3D tiskárnu Průša mini. V rámci OP Jan Amos
Komenský budeme letech 2022–2024 čerpat částku, kterou využijeme na
inovativní výuku, školení, mzdy školního asistenta v MŠ. Rovněž se nám
podařilo získat grant z programu Erasmus+, který využijeme na profesní
rozvoj našeho angličtináře (2x celotýdenní kurz na Islandu). 18 žáků a 4
vyučující stráví několik dní v anglicky hovořící zemi západní Evropy a 12
učitelek ze ZŠ a MŠ absolvují kurz angličtiny na Maltě. Ze získaných
financí máme ohromnou radost. První výjezd už máme za sebou. Pan učitel
Konvička se z kurzu pro učitele angličtiny vrátil plný nadšení. Dne 13.
října ve škole proběhne akce Erasmus Days, na které nás se svým zážitkem
seznámí. Odpoledne jste zváni na přednášku o Islandu i Vy.
Všimnout jste si mohli také renovací, které postupně probíhají ve školce i
škole. V MŠ jsme zahájili první fázi obnovy zahrady. Na základní škole
došlo k renovaci plotu. S rostoucím počtem žáků však narážíme na
prostorové omezení naší budovy. Proto je naším záměrem vybudovat ze

SRPŠ při ZŠ Brantice připravuje a
zve naše občany na tyto tradiční a
oblíbené akce: LUCERNÍČKOVÝ
PRŮVOD, který proběhne 14. října
2022 a KATEŘINSKOU ZÁBAVU,
která se uskuteční 19. listopadu
v kulturním domě v Branticích. O
bohatý program a občerstvení bude
jako vždy postaráno.
Informace - odpadkové koše
v autobusových zastávkách
Již
několik
let
nemáme
v
některých čekárnách
autobusu
odpadkové koše. Je to z toho důvodů,
že u většiny zastávek vznikla
stanoviště s kontejnery na tříděný
odpad. Cestující tak mohou odpad
vyhodit přímo do kontejneru a
čekárny zůstávají čisté. Odpadl tím
problém s vysypanými koši, které se
často stávaly terčem vandalů. Pokud
by toto řešení nebylo přínosné, dávno
bychom odpadkové koše do čekáren
vrátili.

zbývajících půdních prostor novou učebnu, která bude sloužit pro výuku
informatiky, angličtiny, PSPP, ale také jako zázemí druhého oddělení
družiny. Budeme hledat možnosti financování, abychom tento stav
zlepšili. Školní jídelna rovněž potřebuje kompletní rekonstrukci, která
umožní zlepšení organizace práce (tvorba svačin pro ZŠ, dietní strava,
vaření pro seniory), a technologií pro přípravu a výdej pokrmů.
Tento školní rok jsme zahájili adaptačním týdnem, který byl ukončen
společnou zážitkovou hrou, plnou úkolů v různých místech obce. Žáci
byli rozdělení do týmů napříč ročníky. Vzájemně si museli pomáhat,
hledat řešení úloh a zorientovat se ve slepé mapě obce. Výuka prožitkem
je něco, na co se v budoucnu hodláme zaměřit, protože je pro žáky
mnohem atraktivnější a vede k lepšímu ukotvení znalostí. Jak vidíte,
máme před sebou spoustu práce. Proto si vážíme vaší podpory.
Děkujeme rodičům za jejich vstřícný přístup a zastupitelstvu obce
Brantice v čele s panem Vladimírem Dofkem, za dlouhodobou
podporu a rozvoj celé organizace ZŠ a MŠ Brantice. Těšíme se na
další spolupráci.

Kontejnery na objemný odpad budou rozmístěny
21.10.-23.10.2022
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 na dolním konci obce
Svoz nebezpečného odpadu
Radim u obchodu
Brantice – zastávka pod nádražím
Brantice – u obecního úřadu
Brantice – parčík u zastávky na dolním konci

29.10.2022
8:00 – 8:30
8:30 – 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00

INFORMACE KE KVALITĚ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V NAŠÍ OBCI
Tříděním odpadů zásadním způsobem snižujeme množství odpadů
ukládaných na skládky. Na základě sdělení firmy EKO-KOM, a.s. se v naší
obci tak v současné době neděje, jelikož v barevných kontejnerech končí
odpad, který tam nepatří! Každý odpad má své místo a je jen na Vás, jak s
ním naložíte.Vaše odpady, Vaše zodpovědnost! Do barevných nádob proto
ukládejte jen ten odpad, pro který jsou nádoby určeny.Ve žlutých
kontejnerech často nacházíme věci, které do nich nepatří např. dřevo
bioodpad, dětské pleny, textil, plechovky od barev, jídlo, automobilové
díly, bazénové folie, linolea a koberce, stavební odpad, PVC trubky,
nepotřebná zavazadla, gumové výrobky a plastový odpad z firem.
Nemíchejte věci, které k sobě nepatří! Třídění odpadů se v posledních
letech stalo narůstajícím trendem ve zvyšování kvality životního prostředí.
Znehodnocený odpad v barevném kontejneru pak skončí na skládce.Více
skládkování znamená vyšší poplatky pro Vás!
Více informací o třídění odpadů nalezneta na www.jaktridit.cz nebo
regionálních webech na www.trideni.cz .
Má to smysl, třiďte odpad!
INFORMACE POPLATNÍKŮM
Žádáme všechny poplatníky, aby si zkontrolovali, zda v tomto roce již
uhradili poplatek za psa a poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství. Oba tyto poplatky jsou podle obecně závazných vyhlášek
obce splatné do 30. září. Úhrada je možná buď hotově do pokladny OÚ
Brantice nebo platbou na účet obce – v tom případě je potřeba zažádat si o
platební údaje e-mailem na: podatelna@brantice.cz.

ZAŠÍVÁRNA
Potřebujete
zkrátit
kalhoty
nebo
vyměnit
zip? Nechat ušít
dítěti čepici, teplé
kalhoty
nebo
capáčky? Přijďte do nově otevřené
dílny v DOMĚ SLUŽEB v Branticích
vedle budovy obecního úřadu. Najdete
zde i pobočku Zásilkovny a PPL.
Otevřeno je: pondělí - pátek
8:00 – 11:00 a 12:30 – 16:30.
Těší se na vás Michaela Fňukalová.
Ve volbách do zastupitelstva obce se
budou o přízeň voličů ucházet:
1. Sdružení nezávislých kandidátů –
OBRAT Občané Brantic a
Radimi Trochu jinak
2. Sdružení nezávislých kandidátů –
„PRO BRANTICE – PRO
RADIM.SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ PRO
ROZVOJ A PROSPERITU
BRANTIC A RADIMI.“
3. Sdružení nezávislých kandidátů –
Brantice a Radim SPOLEČNĚ
4. Politická strana – SNK Evropští
demokraté
Volby do zastupitelstev obcí a do
Senátu Parlamentu České republiky se
uskuteční v těchto dnech:
pátek 23. září 2022
14:00 – 22:00
sobota 24. září 2022 08:00 – 14:00
Případné II. kolo voleb do Senátu
Parlamentu ČR:
pátek 30. září 2022
14:00 – 22:00
sobota 1. října 2022
08:00 – 14:00
Místa konání voleb v obci Brantice:
volební okrsek č. 1
Kulturní dům Brantice, Brantice
č.p. 125 (pro voliče hlášené
k trvalému pobytu v Branticích)
volební okrsek č. 2
Sokolovna ČSTV – TJ Sokol Radim
Brantice, část Radim č.p. 126 (pro
voliče hlášené k trvalému pobytu
v Radimi)
Upozorňujeme voliče, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu na
adrese sídla ohlašovny, tj. Brantice
121, že si mohou hlasovací lístky
vyzvednout na obecním úřadě nebo je
obdrží ve volební místnosti.

_________________________

V září byla dokončena oprava zdi okolo hřbitova v Branticích.
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