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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
v zářijovém zpravodaji jste si
mohli přečíst souhrn nejdůležitějších
prací
funkčního
období minulého zastupitelstva
obce ve prospěch nás občanů
Brantic a Radimi. Nyní máme
nové zastupitelstvo obce, které
jste si zvolili v podzimních
komunálních volbách. Touto
cestou Vám chci poděkovat za
Vaše hlasy, které jste nám dali a
nadále jsme si získali Vaši
důvěru. Nové zastupitelstvo se
bude snažit zvyšovat kvalitu
života obyvatel a také navazovat
na to dobré, co se již započalo.
Novému zastupitelstvu obce
přeji hodně úspěchů v jejich
práci.
Zanedlouho zde bude konec roku
2014. Rychle plynoucí čas nás
opět
posunul
před
práh
nejkrásnějšího období roku.
Vánoc. Pro každého z nás
představa
krásných
chvil
strávených v kruhu rodiny.
O vánocích jsme si bližší než

jindy i proto, neboť chceme být
blízko sebe, zavzpomínat si na
naše dětské časy u vánočního
stromku nebo se ve vzpomínkách vrátit ke krásným
okamžikům v našich životech.
Chceme
si
alespoň
nyní
připomenout, jaké to je, těšit se
z radosti našich dětí, vnoučat, ale
i dospělých. V tomto krásném
čase většina lidí okolo nás, naše
rodina,
přátelé,
bližší
i
vzdálenější známí, sousedé, mají
k sobě o něco blíž než jindy.
Usmějme se na sebe, řekněme si
vlídná slova. To v každém z nás
vyvolá pocit štěstí, pohody a
sounáležitosti. Když se nám to
podaří,
tak
můžeme
být
spokojeni sami se sebou.
Milí
spoluobčané,
jménem
celého kolektivu obecního úřadu
a zastupitelstva obce, Vám přeji
příjemné
prožití
vánočních
svátků a do Nového roku, přeji
Vám pevné zdraví, hodně štěstí a
hodně pracovních a osobních
úspěchů.
Vladimír Dofek
starosta

prosinec/2014

- záměry na pronájmy 2 částí
pozemku 1308/5 v k.ú. Brantice
- rozpočtová opatření k 17.12.
- podání žádosti na Úřad práce
Bruntál na vytvoření čtyř
pracovních příležitostí na veřejně prospěšné práce na rok 2015
- inventární komise a plán pro
inventury majetku obce
- odpisový plán majetku ZŠ a
MŠ Brantice
- uzavření smlouvy se Státním
fondem životního prostředí pro
akci „Obnova kulturní památky
zámecký park Brantice“
Zastupitelstvo obce jmenovalo
do Školské rady při ZŠ a MŠ
Brantice Terezii Štechovou a
Mgr. Janu Berkovou.
Obec Brantice pořádá:

PLES OBCE BRANTICE

10. ledna 2015 od 20.00 hodin
v kulturním domě v Branticích
Předtančení:
Taneční studio Ostrava
Kouzelnické vystoupení:
Ondřej Sládek
Hudba: BT NOVA Krnov
Zastupitelstvo obce Brantice Bohaté občerstvení, barman
na svém prvním zasedání Slosovatelné vstupné: 150,- Kč
3.12.2014 vzalo na vědomí:
Prodej vstupenek proběhne na
- zprávu o hospodaření ZŠ a
MŠ Brantice a výroční zprávu za Obecním úřadě v Branticích v
týdnu od 15. do 19. prosince
školní rok 2013-2014
2014 a 5. – 7. ledna 2015.
- rozpočet Mikroregionu
Krnovsko na rok 2015 a
UPOZORNĚNÍ
rozpočtový výhled 2016-2017
- rozpočet DSO Loučka na rok Obecní úřad v Branticích bude
vánočních
svátků
2015 a členský příspěvek ve výši v období
uzavřen
od
pondělí
22.12.2014
10,- Kč na obyvatele
do pátku 2.1.2015. Běžný
Zastupitelstvo obce schválilo:
provoz bude zahájen v pondělí
- rozpočtové provizorium na
období od 1.1.2015 do 28.2.2015 5.1.2014.

Vítání občánků
29.
listopadu
2014 jsme na
obecním úřadě
přivítali
šest
z osmi nových
občánků Brantic
a místní části
Radim. V zaplněné
obřadní
síni novopečení
rodiče a někteří
prarodiče nejprve
zhlédli
roztomilé kulturní vystoupení dětí z mateřské
školy. Následoval projev starosty
a zápis do pamětní knihy.
Maminky si převzaly kytičku,
tatínkové blahopřání a každé
miminko dostalo polštář a
bryndáček s nápisem „Občánek
Brantic“. Následovalo společné
focení, ze kterého ještě dostanou
rodiče několik fotografií.

Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi – do této celostátní
akce se 12. prosince v 15.15
hodin zapojí i děti z brantické ZŠ
a MŠ. Jedná se o hromadný
pokus o rekord, pořádaný
agenturou Agency Je5 s.r.o.
Přihlášená obec, školka či
sdružení bude vypouštět balónky
s přáním na pokyn moderátora
Václava Vydry z rádia Impuls.
SVOZ ODPADŮ
V Branticích můžete sledovat,
Pravidelný svoz komunálního
jak budou děti balónky vypouštět
odpadu tentokrát připadne na
na prostranství u kulturního
svátek 26.12.2014. Technické
domu.
služby Krnov oznámily, že
namísto
tohoto
termínu
Adventní - vánoční bohoslužby
proběhne v celé obci svoz
v kostele Nanebevzetí Panny
následující pondělí 29.12.2014.
Marie v Branticích
Změna bude i ve svozu pytlů
14.12.2014
7:30
s PET lahvemi a TETRA PACK
21.12.2014
7:30
obaly.
Namísto
posledního
24.12.2014
19:00
pondělí v měsíci budou pytle
25.12.2014
7:30
tentokrát svezeny následující
26.12.2014
7:30
pondělí, tj. 5.1.2015.
28.12.2014
7:30
1.1.2015
7:30
Na rok 2015 byl obecně
4.1.2015
7:30
závaznou vyhláškou č. 1/2014
stanoven poplatek za odpad ve
V neděli 7. prosince jsme
stejné výši jako letos, to
v místním kostele uspořádali
znamená: 480,- Kč/osobu/rok.
adventní koncert a zajistili jsme
Splatnost je do 30. září 2015 a
živý
betlém
k vánočnímu
vybírat budeme hned od ledna.
stromu. Odkaz na videoDomácnosti s několika poplatreportáž
z této
akce
po
níky si mohou platbu rozložit na
zpracování umístíme na stránky
splátky. Poplatek za psa zůstává
naší obce www.brantice.cz.
stejný a je splatný do 31.3.2015.

Na základě upozornění Policie
České republiky informujeme
naše občany, že
v Branticích docházelo v minulých
měsících
ke
krádežím u
nemovitostí, a to
po setmění a
v noci.
Proto
opět apelujeme
na
majitele
nemovitostí, že
je
nezbytné
dostatečně
zabezpečit
svůj
majetek proti krádežím, být
obezřetní a sledovat pohyb
podezřelých osob v obci, popř.
nahlásit na policii.
TJ Sokol Radim
Končí rok 2014 a je třeba
bilancovat. V letošním roce bylo
zorganizováno šest sportovních
akcí včetně vydařeného zájezdu
do
Prostějova
na
zámek
v Kroměříži. Před námi ještě
zůstává „Vánoční turnaj ve
stolním tenise“. Také jsme
reprezentovali v turnaji v bowlingu a kuželkách v Bruntále.
Tímto chceme poděkovat všem
členům i nečlenům, kteří se
zúčastňují těchto akcí a pomáhají
při organizaci. Také děkujeme
obci Brantice, která nás v této
činnosti podporuje.
Tradiční turnaj „O pohár starosty
obce ve stolním tenise“ se bude
konat v kulturním domě v Branticích 21. února 2015. Prezentace
od 8.00-8.30 hodin. Zájemci o
účast se mohou informovat u pana
Vítězslava Kadlece na tel. čísle:
606 716 683.
Výbor TJ Sokol Brantice přeje
všem příznivcům fotbalu mnoho
štěstí a zdraví v roce 2015.
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