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

28. května 2014 se konalo 18.
zasedání
ZASTUPITELSTVA
OBCE BRANTICE, na kterém
bylo projednáno následující:
 informace k projektu:
„Nakládání s bioodpadem v DSO
Loučka – domácí kompostování“
– žádost o kontejnery ke
kompostování byla Státnímu
fondu životního prostředí ČR
odeslána, následně SFŽP zaslal
dopis se sdělením, že žádost byla
17.3.2014 akceptována. Nyní
bude odbornými útvary SFŽP
posouzena a předložena k dalšímu
řízení. Konečné stanovisko bude
sděleno ihned po obdržení
rozhodnutí ministra životního
prostředí.
 žádost ZŠ a MŠ Brantice o
udělení výjimky z počtu dětí ve
třídách MŠ - zvýšení z 24 na 28
 uzavření smlouvy o dílo s firmou DEV Company spol. s.r.o.,
Ostrava, na opravu obvodového
zdiva bytového domu č.p. 32 v
Branticích
 uzavření smlouvy o dílo s firmou Roman Křištof, Brantice, na
opravu fasády domu č.p. 32
v Branticích
 uzavření smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů s firmou EKO-KOM a.s.,
Praha 4
 ukončení platnosti Územního
plánu obce Brantice, který byl
schválen 8.9.2006 a jeho změny č.
1 ze dne 15.9.2011
 vydání nového Územního
plánu Brantice

LETNÍ SLAVNOST
12. ČERVENCE

2014

Pořádají: OBEC BRANTICE
MS ČČK a TJ Sokol Brantice
PROGRAM:

13:00 slavnostní mše v kostele
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Branticích. Mše bude sloužena
za obec Brantice a zúčastní se jí
také občané obce Sedliště na
frýdecko-místecku.

červen/2014

V sobotu 14. června 2014 pořádá
Obec Brantice ZÁJEZD do
OBCE SEDLIŠTĚ, kde se konají
OBECNÍ SLAVNOSTI. Jako
tradičně
navštíví
účastníci
nejdříve mysliveckou chatu, kde
budou
připraveny zvěřinové
speciality a myslivecká střelnice.
Poté se mohou naši občané
zúčastnit programu ve sportovním
areálu, kde se odehraje fotbalové
utkání „stará garda“ Sedliště x
„stará garda“ VP Frýdek – Místek
a vystoupí mažoretky Zik-Zak
Vratimov.
Program pro děti od 17.00 hod.:
 představení klaunů
 malování na obličej
 skákací hrad
Od 19.00 bude hrát k tanci i
poslechu skupina „PROXIMA

14:00 zahájení programu ve
sportovním areálu TJ Sokol
Brantice. Kolotoče, soutěže, kolo
štěstí, aquazorbink, projížďky na
koních či poníkovi z JK Brantice,
to vše od zahájení do 18.00 hodin
ORCHESTRA“
pro děti zdarma!
Pro naše občany bude zdarma
vypraven autobus. Odjezd je ve
15:00 – 16:00
12.00 hodin ze všech zastávek
OPAVŠTÍ HUDCI
v Branticích a Radimi.
Žádáme zájemce, aby se na akci
ihned přihlásili na Obecním
úřadě v Branticích – osobně
nebo telefonicky na tel. čísle:
554 646 032.

SPOLEČENSTVÍ
SEVERSKÝCH PÁNŮ

středověký šerm dětí
16:30 – 17:00

Na webových stránkách obce
17:30 – 18:30
www.brantice.cz je pod záložkou
„Územní
plán“
zveřejněna 20:00 - 02.00 rocková kapela
dokumentace včetně grafické
části nového ÚP.

V úterý 3. června se na Obecním
úřadě v Branticích konal 1. ročník
výstavy „DĚTSKÁ VÝTVARNÁ
TVORBA“,
kterou uspořádala
Základní umělecká škola s.r.o.,
Krnov, pobočka Brantice. Ta
v naší obci provozuje svou
činnost třetím rokem v bývalé
knihovně v budově služeb u
obecního úřadu. Ti, kdo se
nestihli zúčastnit vernisáže, si
budou moci některá výtvarná díla,
jejichž autory jsou brantické děti,
prohlédnout na chodbách a
v kancelářích obecního úřadu.

Pozvánka na panelovou diskusi
„Horní Opava
a vodní dílo Nové Heřminovy“
Město Krnov a Koalice pro řeky
si dovolují pozvat Vás na
panelovou diskusi na uvedené
téma: ve čtvrtek 12. června 2014
v čase 15.00 až 18.00 ve
Slezském domově v Krnově.
Moderovaná veřejně přístupná
diskuse bude otevřena občanům.
V panelu budou zastoupeni:
- Investor
- Obec Nové Heřminovy
- Město Krnov
- Nevládní organizace
Připomínáme, že poplatek za
odpad za rok 2014 ve výši 480,Kč/osobu je nutné uhradit
podle obecně závazné vyhlášky
obce do 30. září! Poplatek je
možné platit průběžně vždy od
začátku roku, jak to již mnozí
z poplatníků udělali. Ostatním
doporučujeme, aby nenechávali
platbu na poslední chvíli!
Ve dnech 23. – 24. května jsme
zajišťovali průběh voleb do EP
v naší obci ve dvou volebních
okrscích. V tomto roce nás čekají
ještě jedny volby, a to do
zastupitelstva obce – ty by měly
být koncem září nebo začátkem
října, termín ještě nebyl vyhlášen.
Máme za sebou úspěšnou akci
„Společenský večer pro seniory“,
které se zúčastnilo na 100 občanů
Brantic a Radimi starších 60 let.
Hrála Kapela Kozlovka, která se
všem moc líbila. Na stránkách
www.brantice.cz
najdete
ve
fotogalerii několik fotografií.
MS ČČK Brantice se rozhodla
hlavně na přání svých mladších
členů uspořádat 31.5.2014 zájezd
do Prahy. Jarní Praha zalitá
sluncem nás uvítala záplavami
turistů z celého světa, ale i přesto
jsme si mohli prohlédnout
Pražský hrad i s okolními
zahradami, z nichž je krásný

výhled na celou Prahu. Další
putování nás vedlo „Královskou
cestou“ přes Karlův most na
Staroměstské náměstí a okolí. Po
odpočinku v místních hospůdkách
jsme se vydali do divadla
Brodway na muzikál Mata
Hari. Příjemně nás překvapila
výborná herecká vystoupení p.
Langmajera, p. Brožové, p.
Vašuta, p. Vojtka, p. Soukupa i
kvalitní taneční čísla. Přes ul. Na
Příkopě a Václavským náměstím
jsme se vraceli večerní Prahou
k autobusu, který nás unavené, ale
plné zážitků, bezpečně dovezl
zpět do oázy klidu v Branticích.
14.5.2014 členové MS ČČK
podpořili 2.000,- Kč 18. ročník
celonárodní
veřejné
sbírky
„Český den proti rakovině“.
Mgr. Jana Berková
předsedkyně MS ČČK
Z činnosti ZŠ a MŠ Brantice
Žáci naší školy se zúčastnili
projektu podporovaného EU
„STAGE 14“ ve spolupráci se
Střední průmyslovou školou
v Opavě. Žáci si vyzkoušeli, jak
navrhnout dům na počítači,
stavěli model města, navštívili
SPŠ stavební v Opavě nebo si
vyzkoušeli orientaci v terénu
pomocí GPS navigace. 23.5.2014
se žáci 3.,4. a 5. ročníku zúčastnili
okresní soutěže „Mladý zdravotník“, kde se umístili na
vynikajícím 2. místě. V červnu
pojedou děti MŠ na školní výlet
do Jiříkova u Bruntálu navštívit
Pradědovu říši a žáci ZŠ navštíví
interaktivní technickou výstavu
v Dolních Vítkovicích v Ostravě.
Se školním rokem, s předškoláky
a žáky 5. ročníku se rozloučíme
20.6.2014 na školní zahradě MŠ,
kde nás čeká „Cirkusová pouť“.
Akce je připravována zaměstnanci školy, školky a školní
jídelny ve spolupráci se SRPŠ.
Poděkování:
Ředitelka školy Mgr. Jarmila
Škrabalová
děkuje
panu

starostovi, všem zastupitelům a
pracovníkům obce za péči o naši
školu, za finanční příspěvek na
úpravu školních zahrad MŠ a ZŠ,
za příspěvky na výlety pro děti.
Dále děkuje všem členům SRPŠ,
rodičům a sponzorům školy za
přízeň naší škole.
30. srpna 2014 od 15.00 hodin
zorganizuje OBEC BRANTICE
na hřišti TJ Sokol akci pro děti
k ukončení prázdnin, kde hlavním
programem bude moderované
vystoupení, nazvané
„Dětský den s klauny“.
Klauni budou ve spolupráci
s dětmi kouzlit, modelovat zvířátka a předměty z nafukovacích
balónků, vyrábět obří bubliny a
také
soutěžit
v klaunských
disciplínách, např. točení talířů na
tyčce, házení dortem apod. Ke
všemu bude hrát diskotéková
hudba, aby si děti mohly
zaskotačit. Kromě tohoto vystoupení bude k dispozici kolotoč,
skákací hrad a koníci z JK
Brantice. Zajištěno bude občerstvení a prodej cukrové vaty.
Tenisový oddíl Brantice pořádá
IV. ročník turnaje starosty obce
v tenise ve smíšených čtyřhrách –
jakékoliv dvojice. Turnaj se
uskuteční 28. června 2014 na
tenisových kurtech v areálu TJ
Sokol Brantice. Prezentace od
8.00 – 8.30 hodin nebo na tel. č.
606 716 683 – p. Kadlec.
TJ Sokol Radim zve své
příznivce v sobotu 7. června do
areálu Sokolovny Radim, kde je
naplánováno „Kácení máje“,
vybíjená pro děti a večer smažení
vaječiny /vejce si přineste/.
Další akcí, kterou TJ Sokol
Radim připravuje na 21.6.2014, je
zájezd do Kroměříže a Prostějova,
kde mají v plánu shlédnout zámek
a projít arboretum.
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