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5. zasedání ZASTUPITELSTVA
OBCE BRANTICE se konalo
23. září 2015. Projednáno
bylo: plnění usnesení
z minulého zasedání ZO
- zápis kontroly kontrolního
výboru ZO dle §119 zákona č.
128/2000-Sb., o obcích
- zaslání dopisu na Biskupství
ostravsko - opavské Ostrava,
týkající se opravy fasády kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Branticích.
ZO schválilo uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy
darovací č. BR/2/i/2015/HH
mezi Moravskoslezským krajem,
zastoupeným z pověření hejtmana kraje SSMK, příspěvkovou
organizaci (dárce) a Obcí

Brantice,
Brantice
121,
(obdarovaný),
týkající
se
pozemku p. č. 2067 (ostatní
plocha/silnice) v k. ú. Brantice.
ZO
schválilo
pronájem
nemovitosti
(pohostinství)
Radim č. p. 76 s parcelou
č.137/1 v k. ú. Radim u
Brantic
paní
Lence
Vaculíkové, Milotice nad
Opavou č. p. 132. Nájem 500,Kč/měsíc, zálohy na služby
1500,- Kč/měsíc.
ZO schválilo rozpočtová opatření k 23. 9. 2015.
ZO schválilo podání žádosti na

říjen/2015

všechna
naplánovaná
vystoupení a aby děti mohly
využít kolotoče, skákací
hrady, skluzavky a jiné
atrakce. Letní slavnost opět
navštívili
občané
naší
spřátelené obce Sedliště
v okrese Frýdek-Místek. Kdo
se chtěl na Brantice v akci
podívat z ptačí perspektivy,
mohl si zaplatit let vrtulníkem,
který vzlétal přímo z areálu.
Pokud
si
chcete
akci
připomenout, můžete si spustit
video, které jsme nechali natočit

Úřad práce Bruntál na vytvoření
4 pracovních míst na veřejně
prospěšné práce na rok 2016.
ZO schválilo výměnu kotle
plynového topení za dva menší a
zásobníku na ohřev teplé
vody v bytovém domě č.
p. 32 Brantice firmou
Topení
Tichý
s.r.o.,
Třemešná 226, za cenu
163.822,Kč
včetně DPH.
Usnesení v plném
znění je zveřejněno
na úřední desce a
na stránkách obce
a zveřejnili na webových
www.brantice.cz.
stránkách obce www.brantice.cz
pod lištou „Video kanál“. Na
11. července 2015 se našem webu je také zveřejněn
v areálu TJ Sokol Brantice odkaz na fotografie, které
konala LETNÍ SLAVNOST, v průběhu akce pořizoval zvukař
která přilákala více než 2000 Martin Hradečný. Jsme rádi, že
účastníků z Brantic a okolí. se letní slavnost v Branticích těší
Slunečné
počasí
vytvořilo takové oblibě, což je zřejmé
příjemnou letní atmosféru a především ze stále stoupajícího
umožnilo, aby se uskutečnila počtu účastníků.
Krásný
areál,
dobrou
organizaci a spolupracující
publikum si často pochvalují
i účinkující!
Nyní už pilně sjednáváme
vystupující na příští letní
slavnost, která bude 9.
července 2016 a zatím
můžeme prozradit jen to, že
se opět máte na co těšit!

Rozloučení s prázdninami
Poslední prázdninový víkend
zaplnila areál hřiště TJ Sokol
spousta malých dětí s rodiči.

Obec Brantice pro ně objednala
a uhradila vystoupení Bořka
stavitele,
kolotoč,
vláček,
skákací hrad, kreativní dílnu a
jízdy na konících z JK Brantice.
K dispozici bylo občerstvení a
nápoje z Dagibaru, stánek paní
Ďuricové s hračkami, hudbu
k tomu všemu pouštěl pan
Minarčík. Opět jsme nechali
natočit video, které je zveřejněno
na
našich
stránkách
pod
odkazem: „Video kanál“.

Obecní kalendář
V minulých letech začaly okolní
obce vydávat své kalendáře a
někteří naši občané se začali
dotazovat, zda nemáme kalendář
Brantic. Proto jsme se rozhodli,
že vydáme první kalendář,
s fotografiemi
z naší
obce,
s termíny nejdůležitějších kulturních akcí a s termíny svozu
komunálního odpadu a PET
lahví. Děkujeme tímto všem,
kteří poskytli své fotografie ke
zveřejnění, a zároveň vyzýváme

všechny, kteří by byli ochotni
poskytnout zajímavé fotografie z
Brantic a Radimi v různých
ročních obdobích, aby nám je
zaslali v elektronické
podobě
k použití
do
příštího
kalendáře.
Kalendáře na rok 2016 by
měly být zhotoveny do
konce listopadu. Protože
v prvním roce neumíme
odhadnout, jaký o ně bude
zájem, předběžně počítáme s 1 výtiskem do každé
domácnosti trvale hlášených
občanů.
Jakmile
budou
kalendáře zhotoveny, vyzveme
vás k jejich vyzvednutí.
Zájezd do Sedlišť
V sobotu 5. září 2015
zorganizoval Obecní úřad
Brantice zájezd do naší
partnerské obce Sedliště,
kde tato obec slavila 8.
ročník
Lašských
slavností. Tentokrát byl
plný autobus zájemců
z naší
obce,
což
v posledních letech už
nebývalo. Výrazně k tomu
přispěla změna programu
slavností, ale i termínu
z června
na
září.
Vzájemné návštěvy jsou
součástí našich vztahů už
řadu
let.
Tentokrát
proběhlo v Sedlištích setkání
v areálu Bezručovy vyhlídky při
oslavách ukončení lašského léta.
Účastníci
měli
možnost
zhlédnout zajímavý a bohatý
program. Po zahájení programu,

který zajistil lašský KRÁL se
svou družinou, následovalo
vystoupení dětského folklorního
souboru ONDRÁŠEK, BIG BENDU
ZUŠ
Vratimov,
Valašské
MUZIKY a dechové hudby
JABLUNKOVANKA. Večer pak
k tanci a poslechu hrála roková
kapela SAGAR.
K dobré pohodě přispělo i
připravené prostředí, služby a
v rozporu s předpovědí i dobré
počasí. Místní občané, kteří se
zúčastňují zájezdu do Brantic, se
o nás velmi dobře starali a
společně s panem starostou obce
nám
připravili
i
bohaté

občerstvení.
Všichni účastníci zájezdu byli
s programem i pozorností, která
nám byla věnována, velmi
spokojeni. V dobré a spokojené
náladě, jakož i občasného zpěvu,
se pak vraceli domů.
Ing. Vlastimil Machů
Místní skupina ČČK Brantice
srdečně zve občany Brantic a
Radimi na
SPOLEČENSKÝ VEČER,
který se koná:
v pátek 6. listopadu 2015 od
19.00 hodin v kulturním domě
Brantice.
Na programu je vystoupení
taneční
skupiny
ZUŠ
Krnov, soubor „Na boso“
s vedoucí
p.
učitelkou
Špičkovou.
K tanci a poslechu zahraje
DUO STAR – manželé
Porubkovi. Vstup zdarma,

pohoštění zajištěno. Příjemný
Nebezpečný odpad
zážitek přejí pořadatelé. Ve
sobota 17. října 2015
stejném termínu se koná valná Radim u obchodu
hromada MS ČČK Brantice.
8:00 – 9:00
Členové budou informováni Brantice, pod nádražím
samostatnou pozvánkou.
9:30 – 10:30
Za MS ČČK Brantice u OÚ
Ing. Vlastimil Machů
10:30 – 11:30
Brantice, parčík u zastávky
Tradiční adventní koncert
na dolním konci obce
Letos se bude adventní koncert
11:30 – 12:30
v kostele Nanebevzetí Panny
Marie
v Branticích
konat
Objemný odpad
v neděli 6. prosince od 16:30.
23. – 25. října 2015
Vystupujícími budou tentokrát:
„Ženský komorní sbor Staccato“ Radim: u obchodu
u hospody
a „Pěvecký sbor Legato“
oba pod vedením Mgr. Zdeňky Brantice:
zastávka pod nádražím
Odstrčilové,
za
klavírního
zastávka Pod Velehradem
doprovodu Zdeňky Mičanové.
zastávka u obecního úřadu
Advetnímu
koncertu
bude
zastávka u kříže
předcházet setkání občanů a
parčík u zastávky na dolním
společné rozsvícení vánočního
stromu na prostranství před
konci obce
obecním úřadem, kde bude pro
tuto příležitost zhotovena a od Kontejner na textil
15:00 hodin umístěna vánoční Vzhledem k tomu, že kontejner
zvonička pro štěstí a Ježíškova na tříděný textil, umístěný na
pošta – schránka, kam budou prostranství u obecního úřadu, je
moci děti vložit svá přání ve maximálně využíván, rozhodli
formě pohledu nebo dopisu se jsme
se
podpořit
třídění
známkou, s nadepsanou adresou umístěním dalšího kontejneru k
dítěte. Tato přání hromadně autobusové
zastávce
„Pod
odešleme na Boží Dar, kde sídlí Velehradem“.
Ježíškova pošta. Zde opatří
každé
přání
speciálním Poruchy osvětlení a rozhlasu
vánočním razítkem a rozešle V nastávajícím zimním období
dětem zpět. V 15:30 u vánočního se dají předpokládat častější
stromu vystoupí děti z literárně - poruchy veřejného osvětlení a
dramatického souboru ZUŠ, rozhlasu. Abychom mohli zařídit
s.r.o., Krnov. Jako v předchozích opravu co nejdříve, budeme
letech budou u Dagibaru potřebovat
vaši
spolupráci.
připraveny teplé nápoje – čaj, Budeme rádi, když budete
vánoční punč, grog.
poruchy ihned hlásit na telefonní
Budeme moc rádi, když si číslo 554 646 032. Pokud nebude
v neděli 6. prosince uděláte svítit jedna lampa nebo fungovat
s dětmi zimní procházku obcí, jeden amplion místního rozhlasu,
přinesete přání Ježíškovi a nestačí nahlásit číslo popisné,
strávíte s námi čas do rozsvícení popř. majitele domu, u kterého je
vánočního stromu v 16:00 lampa či amplion - je nutné
hodin. Akce bude zakončena vždy nahlásit číslo, které je
malým OHŇOSTROJEM.
uvedeno na sloupu. Pokud

firmě nesdělíme toto číslo,
zbytečně to komplikuje opravu!
Knihovna Brantice, umístěná
v budově kulturního domu, vás
zve k návštěvě! Otevřeno je
vždy v úterý a ve čtvrtek od
15:00-17:00
hodin.
Obec
Brantice každoročně doplňuje
knihovní fond nákupem knih
v hodnotě 4000,- Kč. K dispozici
jsou také knihy z tzv. „putovních
souborů“,
které
distribuuje
knihovna
Bruntál.
V naší
knihovně je možné využít
počítač s připojením k internetu.
Kontaktní
místo
na našem úřadě
Připomínáme, že na našem
obecním úřadě je možné na
počkání získat ověřené výstupy
z veřejných rejstříků. Nejčastěji
je občany využíván rejstřík
trestů, obchodní a živnostenský
rejstřík, řidiči využívají možnosti
získat u nás výpis z bodového
hodnocení řidiče. Můžete získat i
ověřený výpis z insolvenčního
rejstříku,
výpis
z katastru
nemovitostí a nově se nabízí i
výpis snímku z katastrální mapy,
v k.ú. Brantice však zatím stále
probíhá digitalizace, snímky lze
získat pouze na katastrálním
úřadě. U nás můžete také
požádat o zřízení datové
schránky,
zneplatnění
přístupových údajů k datové
schránce, konverzi dokumentů a
další úkony. Bližší informace
získáte na: www.czechpoint.cz.
Ověřování podpisů a listin
Především pro naše nové
spoluobčany přidáváme informaci, že Obecní úřad v Branticích
je matričním úřadem a kromě
možnosti uzavřít u nás sňatek a
vyřídit jiné matriční záležitosti,
mohou u nás využít služby:
ověřování podpisů a listin.

Obec
Brantice
poskytla
peněžitý dar ve výši 5.000,- Kč
společnosti
Babybox
pro
odložené děti – STATIM, z.s., se
sídlem Pod Oborou 88, Praha 10
– Hájek, na zřízení babyboxu
v Nemocnici
Třinec.
Tento
babybox bude fungovat od října
2015. Znak naší obce bude
zveřejněn mezi dárci. Za deset let
své existence pomohly všechny
babyboxy umístěné na území České
republiky 127 dětem a náš dar může
zachránit další životy.
ZŠ a MŠ Brantice
Zahájení nového školního roku
proběhlo v tělocvičně školy.
Všechny žáky přišel přivítat i pan
starosta. Společně jsme přivítali 13
prvňáčků a jednoho žáka pátého
ročníku. Všechny třídy jsme
vybavili
krásným
novým
nábytkem a doufáme, že ho žáci
nebudou ničit a budou o něj dobře
pečovat. V letošním školním roce
máme nejvyšší počet žáků od roku
2001. Děkujeme za důvěru všem
rodičům, kteří vybrali pro své dítě
naši školu. Věříme, že program
školy osloví i ostatní rodiče z
Brantic a okolí. Doufáme, že rodiče
stávajících žáků nám zůstanou
věrni, abychom mohli opět v
příštím školním roce rozdělit třídy
jako
letos.
Jsme
sice pořád
malotřídní škola se třemi třídami a
pěti ročníky, ale letošní vyšší počet
žáků nám umožnil vyučovat v 1. a
2. ročníku většinu vyučovacích
hodin rozděleně. Třetí ročník je
samostatná třída a 4. a 5 r. je
spojený.
Máme
z
toho
velkou radost a věříme, že i v
dalších letech se počet žáků navýší.
Mgr. Jarmila Škrabalová
ředitelka
SRPŠ při ZŠ a MŠ Brantice
Srdečně zveme rodiče, prarodiče
a
děti
16.
října
2015
na
Uspávání
broučků
lampionový průvod se stezkou
odvahy. Sraz je v 18:00 hodin u
školy. Dále chceme pozvat
všechny na Kateřinskou zábavu,
která bude 14. listopadu 2015 od

20:00 hodin v KD Brantice, hrát
bude DJ Martin Hradečný, bude
připravena bohatá tombola a
občerstvení.
Za výbor SRPŠ
Kateřina Meissnerová
Jezdecký klub Brantice
Ve
dnech
27.-30.8.2015
se
zástupkyně
JK Brantic
účastnily
finále
styl
šampionátu pro rok 2015 a
Mistrovství ČR v parkurovém
skákání pro PONY, které se
konalo v jezdeckém areálu
„Zduchovice“ (okr. Příbram).
Pro nás už bylo velkým
úspěchem kvalifikovat se na
toto mistrovství a
holky
odjížděly s velkou odhodlaností dobře reprezentovat Brantice.
Ve čtvrtek se jelo finále STYLU.
Lucie Boháčová s Cipískem nejenže
vyhrála zahajovací soutěž, ale
potvrdila své vedení v tabulce ve
své kategorii, a z 60 jezdců,
soutěžících na styl jezdce, dokázala
vyhrát a urvat tímto nejcennější kov
–
ZLATOOO…!
Klára
Poledňáková s Fionou udržela ze 70
jezdců osmou příčku. Od pátku do
neděle se konalo již samotné
mistrovství ČR, kdy holky s poníky
bojovaly ve 35°C vedrech a
závoděním statečně a úspěšně
proplouvaly až do nedělního finále.
Lucie s Cipískem nastupovala do

finále po dvou soutěžních dnech
z druhé příčky, ale nedělní parkur
se nevyvedl, a tak si z mistrovství
ČR odváží třináctou příčku
z celkových 22 účastníků této
kategorie. Klárka také velmi
bojovala, ale nedělní nepříjemná
kolize ji připravila dvacátou
příčku z celkových 33 účastníků
jejich kategorie. Pro nás všechny
to byla obrovská zkušenost, holky
s poníky
dělaly
maximum
v teplotně rekordních podmínkách a
doslova bojovaly do posledního
dne.
Moc jim gratulujeme a
děkujeme za pěknou reprezentaci
naši malé stáje v Branticích. Tak
třeba zase příští rok do Zduchovic ?
Za JK Brantice: Jana Kopečná

Tenisový oddíl TJ Sokol Brantice
Dne 3.10.2015 uspořádal tenisový
oddíl TJ turnaj ve smíšených
čtyřhrách dospělých. Tohoto turnaje
se zúčastnilo 6 párů tenistů.
Umístění: 1. Sukup Libor
Kadlecová Ladislava
2. KadlecVítězslav
Velčovská Libuše
3. Křištof Bohuslav
Měrková Milada
Děkujeme hráčům za účast!
TJ Sokol Radim: 15.8.2015 se
uskutečnil v areálu TJ Sokol Radim
turnaj v nohejbale. Zahrálo si 11
družstev.
V silné
konkurenci
nakonec zvítězilo družstvo ve
složení Mazal Marek, Liška
Mirek ml., Kurnický Matouš.
V neděli 27.9.2015 se uskutečnil
další
nohejbalový
turnaj.
Zúčastnilo se ho 7 družstev. Na
stupni vítězů se postavili Orel
Luděk, Metelka Honza, Hlušíček
Mirek._____________________
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