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17. zasedání Zastupitelstva
obce Brantice se konalo 26.
února 2014 v domě služeb
v Branticích. Jedním z bodů
programu
bylo
projednání
rozpočtu obce na rok 2014.
Schváleny byly:
- příjmy
13.913.600,- Kč
- výdaje
20.956.600,- Kč
- finance
7.043.000,- Kč
V tomto roce bude zahájena
příprava projektu na vybudování
nových chodníků na dolním
konci obce. V bytovém domě
č.p. 32 se bude řešit izolace
bytových jednotek v přízemí
tohoto domu proti vlhkosti.
Pokračovat se bude v projektu
„Domácí
kompostování“
s možností finančního příspěvku
90% z evropských fondů. V ZŠ a
MŠ Brantice budou vybudovány
herní sestavy pro naše děti.
Prováděna bude výměna světel
veřejného
osvětlení
za
úspornější, opravy místních
komunikací, čištění melioračních
příkop a pravidelná údržba
majetku a zeleně obce.
Usnesení ZO je v plném znění
zveřejněno na úřední desce před
našim obecním úřadem a na
webových
stránkách
obce:
www.brantice.cz.
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18. ledna 2014 se v kulturním SRPŠ při ZŠ a MŠ v Branticích
domě v Branticích uskutečnil
pořádá:
PLES OBCE BRANTICE. Oba
slavnostně vyzdobené sály byly
22. března 2014
zaplněny do posledního místa.
od 14.oo hodin
Na 200 účastníků akce nejdříve
v kulturním domě
shlédlo vystoupení mažoretek
v Branticích.
Roses
z Opavy a
krásné
Tentokrát
bude
předtančení v podání Rostislava
zábavný program
Neuwirtha s partnerkou.
organizovat

Poté se všichni mohli pustit do
víru tance sami. K tomu opět
hrála oblíbená kapela BT Nova
z Krnova.
K dispozici
byla
čokoládová fontána, služby
barmana a bohaté občerstvení.
Z ohlasu
účastníků
jsme
usoudili, že se ples líbil a to nás,
V lednu 2014 byly v naší obci pořadatele, velice těší.
rozmístěny petiční archy za
záchranu pošt na venkově. Nyní připravujeme společenský
Celkem 186 našich občanů se večer pro seniory. Občané starší
podepsalo pod text, který žádá 60 let obdrží v dubnu pozvánku,
vládu ČR, aby nečinila kroky ale již teď si mohou zapsat do
k rušení provozoven České kalendáře termín 10. května
pošty, s.p. a naopak umožnila 2014. Tentokrát jsme pozvali
zachování stávajícího počtu i kapelu „KOZLOVKA“, kterou
rozmístění těchto provozoven.
možná někteří znají z TV Šlágr.

agentura TOMINO,
která má pro děti a rodiče
připraveny hry, soutěže a tanec.
Nebude chybět ani prodej
cukrové vaty a balónků. Členové
SRPŠ zajistí občerstvení. Děti se
mohou těšit i na čokoládovou
fontánu. Přijďte se pobavit!
Dne 13. února 2014 proběhl v
ZŠ Brantice zápis do 1.
ročníku. Do školy bylo zapsáno
13 dětí. Zápis proběhl netradiční
formou - téma "CIRKUS".
Děkujeme rodičům za důvěru a
věříme, že se noví prvňáčci i
rodiče na nás těší, protože se od
září budou učit číst genetickou
metodou a v matematice si
budou rozvíjet logické myšlení podle
metody
profesora
Hejného. Těmito metodami se na
naší škole vyučuje již druhým
rokem. O činnosti MŠ a ZŠ
Brantice se více dozvíte na
www.zsbrantice.cz nebo na
facebooku ZŠ a MŠ Brantice.
Nově jsme na naše webové
stránky přidali videokanál, na
kterém můžete shlédnout různé
akce školy. 18. března 2014
proběhne zápis do MŠ od 15.00
do 17.30 hodin.
Mgr. Jarmila Škrabalová
ředitelka ZŠ

Aktuální platby:
Do 31. března 2014 je splatný
poplatek za psa za tento rok!
Žádáme držitele psů, aby platbu
neprodleně provedli!
Od ledna již vybíráme poplatek
za odpad za rok 2014 ve výši
480,- Kč/osobu. Tento poplatek
musí být v plné výši uhrazen do
30. září 2014.
V měsíci lednu 2014 byl
realizován projekt vybudování
sítě varovného a vyrozumívacího
systému (rozhlas) v celkové
ceně cca 2,9 mil. Kč (z toho 90%
bylo
hrazeno
z evropských
fondů). Nový systém bude
sloužit
také
pro
přenos
akustických varovných informací pro obyvatele v případě
mimořádných událostí. Z tohoto
důvodu bude každou první
středu
v měsíci
probíhat
akustická zkouška. Vždy ve
12.00 hodin se rozezní ze všech
hlásičů sirény. Nyní probíhá
zkušební provoz, během kterého
mohou občané na Obecním
úřadě v Branticích oznámit,
pokud by bylo nutné upravit
hlasitost jednotlivých reproduktorů. Stačí zatelefonovat na:
554 646 032 a nahlásit číslo,
které je na skříňce reproduktoru.
V lednu byly na OÚ v Branticích
otevřeny přenosné pokladničky
akce – Tříkrálová sbírka 2014.
Na území naší obce bylo
vybráno 4.150,- Kč v Branticích
a 1.831,- Kč v Radimi. Zástupci
z Charity Krnov by do příští
akce rádi zapojili dobrovolníky
přímo z naší obce – nejlépe děti
v doprovodu dospělého.

V červnu
2013
byl
na
prostranství
před
obecním
úřadem
umístěn
speciální
kovový kontejner, který je
určen ke sběru obnošeného
šatstva, obuvi, bytového textilu
apod. Firma REVENDE, která
textilní odpad zdarma sbírá, třídí
a recykluje, vykázala následující
produkci oděvů v kg:
červen
červenec
srpen
Září

247
395
573
269

říjen
listopad
prosinec
celkem

181
388
174
2227

O více než 2 tuny odpadu tak
naši občané „odlehčili“ popelnicím s komunálním odpadem,
od jejichž vývozu se odvíjí výše
poplatku za odpad. Kontejner je
nadále umístěn před obecním
úřadem,
nezapomeňte
jej
využívat!

Nezvykle teplé počasí signalizuje brzký příchod jara a
majitele zahrádek čeká údržba
zeleně. Dřív, než se spustí
řezavý zvuk sekaček na trávu,
opět připomínáme, jak je
důležité, abychom byli všichni
ohleduplní
k sousedům
a
neobtěžovali je nadbytečným
hlukem. Stejně jako v předešlých
letech respektujme neděli jako
den pracovního klidu!
ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKA
servis a prodej
Ivan Doležal

Brantice 199

607 173 779

4. ročník turnaje ve stolním
tenisu „O pohár starosty obce“,
kterého se zúčastnilo 23 hráčů,
se konal 8. února 2014
v kulturním domě v Branticích.
Výsledky:
V následujících termínech opět
1. Kadlec Vítězslav
umožníme občanům odložit do
2. Křiva Lukáš
přistavených kontejnerů také
3. Matějíčková Barbora
nebezpečný a objemný odpad:
NEBEZPEČNÝ ODPAD:

v sobotu 29. března 2014
Mobilní
kontejnery
budou
přistaveny na těchto místech:




Radim u obchodu:
8.00-9.00
Brantice - pod nádražím:
9.30-10.30
Brantice u obecního úřadu:
10.30-11.30
Brantice - zastávka na dolním
konci obce:
11.30-12.30

TJ Sokol Brantice
Zveme všechny na začátek jarní

sezóny ve fotbale na domácí
utkání 5. dubna 2014 v 15.30
hodin proti mužstvu TJ Sokol
OBJEMNÝ ODPAD:
Vrbno pod Pradědem. Rozpisy
od 4. do 6. dubna 2014
utkání jak mužů, tak žáků,
Kontejnery budou umístěny na
najdete na webových stránkách
těchto stanovištích:
obce Brantice.
 Radim u obchodu
TJ Sokol Radim
 Radim u hospody
V sobotu 8. března 2014 se bude
 Brantice pod nádražím
v klubovně TJ Sokol v Radimi
 Brantice pod „Velehradem“
konat členská schůze a po ní od
 Brantice u obecního úřadu
19.00 hodin turnaj v šipkách.
 Brantice - zastávka u kříže

Šest nových občánků - tři
holčičky a tři kluky – přivítáme
15. března 2014 v obřadní síni 
Obecního úřadu Brantice.

Brantice – zastávka na dolním
konci obce
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