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Vážení spoluobčané,
v letech
2010-2014
byl
realizován projekt „Obnova
kulturní památky Zámecký park
Brantice
–
fáze
I“
spolufinancovaný
Evropskou
unií – Evropským fondem pro
regionální rozvoj a Státním
fondem životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu
Životního
prostředí.
Cílem
projektu byl soubor řešení

na
regeneraci
poškozených
porostů, obnovení a sjednocení
hlavních lipových alejí v areálu
parku. Mimo tento projekt byla
provedena oprava mlatových
cest a vyčištění rybníku.
Proto Vás, spoluobčany a další
návštěvníky naší obce, zveme do
příjemného a esteticky vyváženého prostředí pro chvíle
odpočinku. Kromě obnovené
zeleně stojí v zámeckém parku
za zhlédnutí socha Herkula
z roku 1709. Zámeckou bránou
můžete nahlédnout na nádvoří
zámku, který právě prochází
celkovou rekonstrukcí.

3. června 2016 se na Obecním
úřadě
v Branticích
konala
vernisáž k 3. ročníku výstavy
DĚTSKÁ VÝTVARNÁ TVORBA.
Základní umělecká škola s.r.o,
Krnov, pobočka Brantice, zde
prezentovala práce dětí za
uplynulý školní rok. Výtvarná
dílka dětí z Brantic a Radimi
budou zdobit prostory našeho
úřadu po celý rok. Děkujeme
dětem za jejich zapůjčení.

červen/2016

Obec Brantice opět obdržela
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ ZA
ROK 2015 od firmy EKO-KOM,
a.s. Díky rozvoji a provozu
systému tříděného sběru a
recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně
obalových, jsme ve spolupráci se
společností EKO-KOM, a.s.
přispěli ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové
stopy“.
KALENDÁŘ PRO ROK 2017
Většina domácností v naší obci
používá v tomto roce kalendář
Brantice 2016. Naše obec vydala
takovýto kalendář poprvé. Byl o
něj velký zájem a po několika
měsících jeho používání máme
převážně příznivé ohlasy od
občanů, kterým se líbí fotografie
a rádi využívají informace o
obecních akcích a svozu odpadu.
Ve vydávání obecních kalendářů
budeme pokračovat a chtěli
bychom Vás do jejich přípravy
také zapojit. Především budeme
potřebovat pěkné fotografie,
které by zobrazovaly život v naší
obci. Pokud se Vám nějaká
fotografie povedla a chtěli byste
ji zveřejnit, můžete nám ji zaslat
v elektronické podobě nebo
přinést na OÚ, a to nejpozději do
konce července. Pokud máte
jakékoliv nápady, jak by se ještě
mohl kalendář vylepšit, popř.
jakou užitečnou informaci byste
v něm rádi měli, určitě nám to do
konce července sdělte.

EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SLUŽBY
Obec Brantice zajistila ekonomické a právní služby pro naše
občany ZDARMA. Firma nabízí
vypracování jednotlivých písemností
z oblasti
občanského,
správního a trestního práva.
Poradenství můžete využít na
Obecním úřadě v Branticích dne:
13.7.2016, 10.8.2016 a 7.9.2016
vždy od 15:00 do 17:00 hodin.
Mimo uvedená data můžete
kontaktovat ekonomickou a
právní pomoc v pracovní dny od 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
08:00 do 18:00 na tel. čísle: OBCE BRANTICE se bude konat
ve středu 29.6. 2016 od 18:00 h.
608 511 199 nebo e-mailem na:
v kulturním domě v Radimi.
info.spolek@seznam.cz.

V každém letním vydání
zpravodaje připomínáme, abyste
byli ohleduplní ke svým
sousedům a neobtěžovali je
hlukem ze sekaček v neděli,
která je považována za den
pracovního klidu. Jsme rádi, že
toto doporučení respektujete.
Také děkujeme, že se po našem
upozornění v minulém vydání
zpravodaje snížilo znečištění
veřejných prostranství v obci
psími exkrementy.
Poplatek za odpad za rok 2016
Připomínáme poplatníkům, kteří
v tomto roce ještě neuhradili
poplatek za odpad, že splatnost
poplatku ve výši 480,- Kč/osobu
je 30. září 2016. Platbu je možné
provést kdykoliv do tohoto data
přímo na obecním úřadě nebo je
možné požádat si o údaje nutné
k provedení platby telefonicky
nebo e-mailem – kontakty jsou
zveřejněny na: www.brantice.cz.
Dne 14. května 2016 jsme
zorganizovali:
SPOLEČENSKÝ
VEČER PRO SENIORY, který byl
podle ohlasů účastníků úspěšný.
O oblibě této společenské
události svědčí velká účast. I
tentokrát jsme přivítali hosty ze
spřátelené obce Sedliště. Viděli
jsme muzikál i kouzelníka. Na
našich stránkách se můžete
podívat na video a foto z akce.

ZŠ a MŠ Brantice
V květnu se děti ze ZŠ
zúčastnily
projektu
„Hasík“ , Olympijských her pro ŠD a
soutěže „Mladý zdravotník“. Děti v MŠ
oslavily
zajímavě
„týden otců“. 17.
června
proběhlo
rozloučení dětí na
MUZIKÁL ČERVENÁ KARKULKA
zahradě MŠ tentokrát
V PODÁNÍ DĚTÍ ZE ZŠ BRANTICE
na téma: „Olympijské
zápolení“. Byla zde
také
vyhodnocena
soutěž ve sběru papíru, kterou pořádala
škola ve spolupráci
s obcí. Za svoji píli
byly děti odměněny
hodnotnými cenami,
které si od pana
starosty převzali:
KOUZELNICKÉ VYSTOUPENÍ
Mikulová Vendula
ONDŘEJE SLÁDKA
Menšíková Karla
Nyní připravujeme akci:
Heinisch Jakub.
28. června proběhne v obřadní
„ROZLOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI“. síni slavnostní rozloučení s
Akce se bude konat v sobotu 27. těmito žáky 5. ročníku: Fabián
srpna 2016 od 15:00 hodin Ondřej, Fajtl Jan, Kapera Tomáš,
v areálu TJ Sokol Brantice. Lelek Jiří, Petrová Eliška,
Tentokrát k nám přijede se svým Pohludková Lucie, Sidopulos
vystoupením
David, Šimková Alžběta a
Tkadlecová Pavlína.
KLAUN HOPSALÍN.
K dispozici bude dětský vláček, O prázdninách bude MŠ a školní
malý kolotoč, skákací hrad, jízdy jídelna uzavřena – bude zde
na konících z JK Brantice, probíhat
plánovaná
oprava
malování na obličej, vše uhradí
elektroinstalace a rekonstrukce
Obec Brantice. Srdečně vás vodoinstalace. Opravy zajistila a
zveme!!! hradí Obec Brantice.

Největší kulturní událostí, kterou pilně
chystáme společně s MS ČČK a TJ
Sokol Brantice, je letní slavnost - 9.
července. Tato akce je náročnější na
přípravu a organizaci vzhledem k tomu,
že se jedná o akci venkovní a s velkým
počtem účastníků z obce a okolí. Jako
tradičně je zajištěn bohatý program a
v době od 14:00 – 18:00 hodin kolotoče
a jiné atrakce pro děti zdarma.
Doufáme, že se vydaří počasí a že se
s vámi na hřišti nebo v parku potkáme!

30. května 2016 byla na náves v Branticích zasazena kavkazská
jedle, která bude zdobit střed obce po celý rok a v prosinci bude
ozdobena a poslouží jako vánoční strom. V uplynulých letech
Obec Brantice pravidelně zajišťovala vánoční strom výběrem ze
zahrad spoluobčanů. Kromě pokácení bylo třeba strom převézt a
řádně upevnit, což každoročně přinášelo nemalé náklady na
techniku. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude zakoupen a
vysazen jehličnan. Doufáme, že se dobře ujme a poroste do krásy.
V červnu proběhl v Praze XVII.
ročník soutěže „O nejlepšího
regulovčíka Krajského ředitelství policie hlavního města
Prahy“. Této soutěže se zúčastnil
také policista pprap. Petr
Adámek, který je občanem
Brantic. Klání se zúčastnilo
celkem patnáct policistů. Petr
Adámek v něm zvítězil a

nominoval
se
tak
do
republikového kola, které se
uskuteční
v září
v Hradci
Králové.
TJ Sokol Brantice děkuje svým
příznivcům za podporu a účast
při fotbalových zápasech.

Dne 8.5.2016 se Dominik
Daněk ( ročník 2007) v areálu U
vodníka Slámy v Háji ve Slezsku
– Lhotě zúčastnil MTBCROSS
& Breda & WEINSTEIN závodu
na horských kolech. Mediálním
partnerem bylo a o správnou
atmosféru se staralo Hitrádio
ORION. Při svém prvním startu
se biker z Brantic
v konkurenci patnácti
borců
v kategorii
junioři E (20062007) umístil na
krásném 3. místě.
Doufáme, že v podzimním kole závodu,
do
kterého
se
automaticky
nominoval, bude opět
bojovat o pódium.
Turnaj starosty obce v tenise –
jakákoliv čtyřhra se bude konat v
sobotu 25. června 2016 v areálu
TJ Sokol Brantice. Přihlášky k
účasti na místě od 8:30-8:45
hodin. Zvou pořadatelé.

JK BRANTICE - jsme v půlce
sezóny, tak můžeme v krátkosti
shrnout naše sportovní počínání.
První půlku sezóny jsme se plně
soustředili jen na jezdce poníků Kláru Poledňákovou a Lucii
Boháčovou. Absolvovali jsme
závody na Severní Moravě, Jižní
Moravě, i v Čechách, a to vždy
s krásným
umístěním.
Při
stylovém ježdění holky sbírají
krásné známkové hodnocení a ve
Zduchovicích se úspěšně splnila
kvalifikace na Mistrovství České
republiky, které se bude konat
v srpnu 2016 opět ve Zduchovicích. Tak nám držte palce, aby
se nám i nadále vedlo v tomhle
duchu jako dosud .
Za JK Brantice Jana Kopečná

TJ SOKOL RADIM
Dne 7. května se uskutečnil
v klubovně TJ Sokol Radim
turnaj v šipkách. Zúčastnilo se
jej osm nadšených šipkařů. Po
napínavé hře se nakonec na
prvních třech místech umístili
tito hráči: Gába Roman, Orel
Luděk a Mazal Ivo. Závěrem
jsme si ještě pochutnali na
skvělé smaženici, kterou nám
přichystala naše děvčata Lišková
Nataša a Mazalová Vlaďka.
__________________________
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