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Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět
posunul
před
práh
nejkrásnějšího období roku,
Vánoc. Vánoce jsou časem
radosti, veselosti a vzájemného
porozumění.
Je třeba také zhodnotit práci,
kterou jsme v tomto roce
vykonali. V obci Brantice a
místní
části
Radim
jsme
pokračovali v dalších opravách
místních komunikací a výměně
světel veřejného osvětlení. V KD
Brantice
byla
provedena
rekonstrukce elektroinstalace ve
velkém sále a na jevišti.
Vybudovali
jsme
venkovní
posezení s dětskými prvky na
využití volného času v parčíku
na
dolním
konci
obce.
Připravujeme projekt vybudování chodníku na dolní konec od
KD Brantice a také projekt na
rekonstrukci vodoinstalace a
elektroinstalace v MŠ Brantice.
Snažíme se pokračovat a rozvíjet
činnost
pořádání
kulturněspolečenských akcí pro Vás,
občany. Za tuto činnost chci

poděkovat
nejenom
Vám,
občanům, ale také místní skupině
ČČK Brantice, TJ SOKOL
Brantice, z.s. a SRPŠ při ZŠ a
MŠ Brantice.
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám společně
s pracovníky obecního úřadu a
zastupitelstva
obce
v tomto
nádherném čase popřál jak
krásné a veselé prožití vánočních
svátků, tak i úspěšný vstup do
nového roku.
Váš starosta
Vladimír Dofek
Adventní odpoledne
V neděli 6. prosince 2015 jsme
uspořádali
akci
nazvanou
„Adventní odpoledne“. Na návsi
v Branticích
jsme
poprvé
umístili novou ZVONIČKU PRO
ŠTĚSTÍ se schránkou pro
Ježíškovu poštu, aby zde mohly
děti vložit přání, která jsme hned
zaslali na Boží Dar. Bylo jich
65! Ti, kdo se akce zúčastnili, si
mohli zazvonit pro štěstí, nabídli
jsme jim perníček, zakoupit si
mohli horké nápoje v Dagibaru

prosinec/2015

a vánoční ozdoby a dárečky
v „Brantickém obchůdku“ u OÚ.
Na akci měl svůj
prodejní stánek
nově vzniklý
klubík pro rodiče:
Rodiče nabízeli
vlastnoručně připravené dobroty
a dárkové předměty, aby získali
příspěvky na provoz klubu. Před
společným rozsvěcením vánočního stromu nám sourozenci
Harasimovi z Krnova zahráli na
lesní roh a trubku několik koled
a fanfáru - a pak už jsme
odpočítávali, aby se rozsvítilo
osvětlení na krásném smrku,
který vyrostl na zahradě manželů
Lukeszových a ti nám ho
darovali. Touto cestou jim
děkujeme.
Po
zhlédnutí
ohňostroje mohli zúčastnění
přejít do místního kostela, kde
již byly připraveny pěvecké
sbory Staccato
a
Legato
z Krnova a varhaník Jiří Foltýn,
aby nás svým koncertem uvedli
do příjemné adventní nálady.
Záznam z vydařené akce najdete
www.brantice.cz /Video kanál/.

Divadlo v Branticích
20.
listopadu
2015
jsme
v kulturním domě v Branticích
měli možnost shlédnout veselé
představení Lidového divadla
Krnov pod názvem: „Vražda
sexem“. Představení zajistila a
uhradila Obec Brantice. Divadlo
se nehraje v Branticích často,
proto jsme byli zvědaví, kolik
občanů Brantic a Radimi tato
nabídka osloví - a byli jsme
velice příjemně překvapeni.
Pobavit se přišlo asi 150 občanů!
Přijeli
dokonce
i
„přespolní“ ze Zátoru a
z Krnova. O přestávce se
mohli účastníci občerstvit
v bufetu.
Herci
–
ochotníci - předvedli
excelentní
výkony,
pobavili a mnohokrát
rozesmáli publikum, za
což
byli
odměněni
dlouhým
potleskem.
Doufáme, že naše spolupráce s Lidovým divadlem Krnov bude dále
pokračovat – již teď
máme přislíbeno nové
představení pro děti na
jaře příštího roku.

NEPŘEHLÉDNĚTE
ZMĚNU TERMÍNŮ
SVOZU ODPADU!

zabezpečili své pejsky proti
volnému pobíhání po obci!

V období vánočních svátků bude
svezen
komunální
odpad
v pondělí 28.12.2015 (tj. náhrada
za svátek 25.12.2015). Plasty
budou tentokrát svezeny až
v úterý
5.1.2016
(namísto
pondělí
28.12.2015).
Svoz
odpadu z domácností proběhne
mimořádně i v lichém týdnu
v pátek 8.1.2016 a od 15.1.2016
už bude v každém sudém týdnu.

MS ČČK Brantice po zdařilém
společenském večeru a Valné
hromadě
ČČK,
které
se
zúčastnilo 102 našich občanů,
připravuje:
34. PLES STAROUSEDLÍKŮ.
Uspořádá jej 13. února 2015 od
19 hodin v KD Brantice.
K dobré náladě jistě přispěje
Ostravská
hudební
skupina
Flash, různá taneční vystoupení,
výborná domácí kuchyně
a
bohatá
tombola.
Vstupné bude činit 100,Kč. Těšíme se na Vaši
účast.
MS ČCK

6. zasedání ZO Brantice
se koná 16.12.2015 v KD
Radim.
Usnesení
ze
zasedání bude zveřejněno
na úřední desce a na
stránkách
obce:
www.brantice.cz.
Vstupenky na tento ples budeme
Knihovna
Brantice
bude prodávat na Obecním úřadě
uzavřena 21.12.2015 – 17.1.2016. v Branticích: od úterý 5.1.2016
8:00 hodin - do vyprodání.
TERMÍNY BOHOSLUŽEB

v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Branticích
20.12.2015
7:30
24.12.2015
15:00
25.12.2015 /Krnov-Kostelec/ 8:00
27.12.2015
7:30
1.1.2016
14:00
4.1.2016
7:30

PŘÍJEMNÉ POSEZENÍ
S TVOŘENÍM
Milé členky i „nečlenky“
MS ČČK, chtěla bych se s
vámi setkávat 1x měsíčně
u kávičky, čaje, vínečka a
při tom vytvořit něco
nového a originálního.
Budeme tím procvičovat
jemnou motoriku (prsty) i
náš mozek. Těším se na
první setkání, kde se na
všem
domluvíme.
Středa: 6.1.2016 v 17:00
hodin v klubovně u OÚ
v Branticích.
Hanka Šamajová
mobil: 605 415 376

Turnaj ve stolním tenise
se bude konat v KD Brantice 20.
února 2016. Zájemci o účast se
mohou informovat u p. Kadlece
na tel. čísle 606 716 683.

Obecní úřad v Branticích bude
od 21.12.2015 – 31.12.2015 TJ SOKOL Brantice děkuje
uzavřen. Běžný provoz bude svým příznivcům za podporu a
přeje spokojené vánoční svátky a
zahájen v pondělí 4.1.2016.
mnoho úspěchů v roce 2016.
Na základě častých stížností ____________________________
spoluobčanů
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