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Ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Brantice
Ve středu 5. listopadu 2014 se
v kulturním domě v Branticích
konalo ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva obce,
které bude v příštích čtyřech
letech naši obec spravovat.
Zvoleno bylo těchto 9 členů:
Dofek Vladimír
Štechová Terezie
Ing. Machů Vlastimil
Ryšánek Zdeněk
Mgr. Berková Jana
Valenta Libor
Jančík Dalibor
Vrobel Rostislav
Jatzek Jiří
Po složení slibu všech členů
zastupitelstvo obce určilo, že
pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva obce
dlouhodobě uvolněn a následně
zvolilo:

starostou obce
Vladimíra Dofka
a
místostarostou obce
Ing. Vlastimila Machů
Dále zastupitelstvo obce zřídilo
finanční, kontrolní a kulturní
výbor. ZO stanovilo, že výbory
budou tříčlenné a zvolilo tyto
předsedy a členy:
finanční výbor:
Zdeněk Ryšánek
Terezie Štechová
Rostislav Vrobel
kontrolní výbor:
Mgr. Jana Berková
Jiří Jatzek
Libor Valenta

kulturní výbor:
Dalibor Jančík
Marcela Obrová
Iveta Grygarová
Usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva obce je zveřejněno
na úřední desce před Obecním
úřadem
v Branticích
a
v elektronické podobě na našich
stránkách: www.brantice.cz.
Hlášení
poruch veřejného osvětlení
S blížící se zimou ubývá dne a je
tedy obzvlášť nutné, aby veřejné
osvětlení
v obci
spolehlivě
fungovalo. Často se stává, že o
poruše lampy nebo osvětlení celé
části obce dlouho nevíme,
protože ji nikdo nenahlásil. Proto
se znovu obracíme na vás,
občany, abyste na telefonní
číslo: 554 646 032 - OÚ
Brantice hlásili číslo sloupu
nefungujícího svítidla.
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orchestr při ZUŠ Bruntál, pod
vedením Mgr. Jiřiny Krystýnkové, v roce 2010 Pěvecký sbor
Bernardini z Břidličné, který
vede paní Bernardina Mereďová
a s nimi varhaníka Eduarda
Müllera a sólistku Veroniku
Glötzerovou. V roce 2011 jsme
přivítali Pěvecký sbor při
Slezské univerzitě v Opavě,
který vedla Mgr. Vladimíra
Vašínková, v roce 2012 zde
vystoupil Ženský pěvecký sbor
Krnov pod vedením Mgr. Jany
Hlaviznové a v minulém roce
opět vynikající Pěvecký sbor
města Vrbna pod Pradědem,
který vede Mgr. Leoš Sekanina.

Letos na tradici kvalitních
adventních koncertů navážeme
v neděli 7. prosince 2014 v
16.30 a tentokrát vás srdečně
zveme na vystoupení
Pěveckého sdružení
slezských učitelek Opava pod
vedením Mgr. Jiřího Slovíka,
ADVENTNÍ KONCERT
který zahájil sbormistrovskou
v kostele Nanebevzetí Panny
profesní kariéru v Krnově, kde
Marie v Branticích
13 let vedl dívčí studentský
Tradice pořádání adventních
pěvecký sbor Ventus. Působivou
koncertů v našem kostele byla
atmosféru kostela podpoří hrou
zahájena v roce 2007, kdy první
na varhany pan Jiří Foltýn, DiS.
zvědavci shlédli Pěvecký sbor
města Vrbna pod Pradědem, pod
vedením Mrg. Leoše Sekaniny.
Hned po tomto prvním koncertu
se ukázalo, že vystoupení sboru
v jedinečné atmosféře kostela
v období
adventu
je
pro
účastníky natolik atraktivní, že
má smysl tuto aktivitu dále
rozvíjet. Proto jsme rádi v roce
2008 pozvali Ars Voce z Krnova
pod taktovkou Mgr. Kamila
Více informací o činnosti sboru
Trávníčka, v dalším roce pak
naleznete na: www.pssu.tym.cz.
Smíšený pěvecký sbor a komorní

Kateřinská zábava
V sobotu 22. listopadu 2014
pořádají
v kulturním
domě
v Branticích Kateřiny z Brantic
pod záštitou SRPŠ taneční
zábavu!!!

K tanci bude hrát DJ Martin
Hradečný. Zábava začíná ve
20.00 hodin a připraveno bude
občerstvení, tombola a pro
všechny zúčastněné Kateřiny
překvapení! Vstupné: 80,- Kč.
Svou účastí na akci přispějete na
činnost sdružení rodičů při ZŠ a
MŠ v Branticích, které má
v plánu na tento školní rok tyto
akce a činnosti:
ZÁŘÍ: Dárky pro prvňáčky

ŘÍJEN: Uspávání broučků

LISTOPAD: Kateřinská zábava
PROSINEC:
Mikuláš
LEDEN:
Dárky k zápisu
BŘEZEN:
Dětský karneval
ČERVEN: Rozloučení s žáky 5.
třídy a s předškoláky – dárky,
příprava zábavného odpoledne
pro děti z MŠ a ZŠ
Předsedkyně SRPŠ Kateřina
Meissnerová děkuje jménem
všech členů sdružení a dětí, které
se účastní akcí jimi pořádaných,
Zastupitelstvu obce Brantice a
zaměstnancům obecního úřadu
za pomoc při organizování akcí a
poskytování peněžitých příspěvků, bez kterých by nebylo
jednoduché některé aktivity
zorganizovat. SRPŠ se snaží pro
děti a jejich rodiče a prarodiče
nejen z Brantic, ale i blízkého
okolí, pořádat akce, které zpestří
jejich volný čas a obohatí je o
nové zážitky.

MS ČČK Brantice v letošním
roce oslavuje 10. výročí
obnovení
činnosti
této
organizace. V roce 2004 se
podařilo díky tehdejšímu panu
starostovi ing. Machů zahájit
novou aktivitu MS spolu
s patnáctičlenným představenstvem a revizní komisí. Tehdy
měla MS 55 členů.
Za 10 leté období se podařilo
díky obětavosti našich členů
uspořádat např. 10 plesů
starousedlíků, 24 zájezdů po
České republice, Slovensku,
Rakousku i Polsku, 4 kratší
zájezdy na bowling, každoroční
letní karnevaly, společenské
večery s hudbou, Valné hromady
MS ČČK a mnohé další akce.
Protože naše činnost je pestrá,
máme k dnešnímu datu již 168
členů z řad starších i mladších
občanů z Brantic, Radimi i okolí.
Nyní připravujeme tradiční 33.
ples starousedlíků, který se
bude konat 14. února 2015 v 19
hod. v KD Brantice. Těšíme se,
že se přijdete v hojném počtu
pobavit.
Za výbor MS ČČK
Mgr. Jana Berková
ZŠ a MŠ Brantice mají v plánu
na školní rok 2014/2015
zajímavé aktivity nejen pro děti,
ale i pro dospělé. Paní ředitelka
Mgr. Jarmila Škrabalová nám
sdělila: „Dne 23.10.2014 jsme
uspořádali druhou část vyrábění
šperků
z FIMO
hmoty pod
vedením paní učitelky Ivany
Šimkové. Myšlenku společného
tvoření chceme rozvinout i v
dalších měsících. Dílny pro
rodiče, které bychom chtěli
uskutečnit: enkaustika – tj.
malování obrázků
voskovými
pastely a žehličkou, malování
na hedvábí, pletení košíků a
pokračování ve vyrábění šperků
z FIMO hmoty. 12. prosince

2014 nás čeká MUZIKÁLOVÉ
VYSTOUPENÍ
DĚTÍ
s
vánočními dílnami v KD
Brantice
a
s celostátním
vypouštěním balónků s přáním
Ježíškovi pod vedením rádia
IMPULS.
Naši
nejmenší
v mateřské škole přivítají krátkým vystoupením Mikuláše,
který jim přinese nadílku 3. a
4.12. 2014 od 15.30 hod. O
těchto
akcích Vás
budeme
informovat na webových stránkách školy www.zsbrantice.cz,
na facebookových
stránkách
nebo formou letáčků.“
TJ Sokol Brantice
Podzimní část fotbalové sezony
již byla ukončena. Předseda TJ
Sokol Brantice Vladimír Dofek
děkuje především rodičům, kteří
nechali zapsat své děti do
mužstva žáků a podporují je při
trénincích
a
fotbalových
utkáních. Dále děkuje všem
hráčům, trenérům, fanouškům a
sponzorům a doufá, že všichni
zachovají svou přízeň TJ Sokol
Brantice i v další sezóně.
ČEZ Distribuce, a.s., upozorňuje
vlastníky a uživatele pozemků na
nutnost odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů
ohrožujících
bezpečné
a
spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy.
V obchůdku u obecního úřadu
již byl zahájen sezónní prodej
zimních a vánočních dekorací,
ubrusů, svíček a různých
drobných dárků. Otevírací doba:
Pondělí – pátek:
8.00 – 10.00
13.00 – 16.00
Od první soboty v prosinci
bude otevřeno i každou sobotu
a neděli od 8.00-10.00 hodin.
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