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Zastupitelstvo obce Brantice
na svém 11. zasedání, konaném
21. září 2016 schválilo:
- pronájem nebytových prostor
(zdravotní středisko) MUDr.
Žitníkové za účelem provozování lékařské praxe stomatologického lékaře
- záměry na prodeje pozemků
(jsou vyvěšeny na úřední desce)
- žádost ZŠ a MŠ Brantice o
udělení výjimky z počtu dětí ve
II. oddělení MŠ z 24 na 28 dětí
- žádost ZŠ a MŠ Brantice o
poskytnutí návratné finanční
výpomoci
45.000,Kč
k uhrazení mzdových nákladů
chůvy, která bude zajišťovat péči
o dvouleté děti v MŠ
- koupi budovy bez č.p. v areálu
za OÚ od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových za
kupní cenu 128.000,- Kč
- ceny odkupu nemovitého
majetku,
pozemků
v k.ú.
Brantice od obce Brantice
firmou Povodí Odry, st. podnik,
dle znaleckých posudků
- Obecně závaznou vyhlášku
Obce Brantice č. 2/2016 o
nočním klidu
- rozpočtová opatření k 21.9.2016
- podání žádosti na
Úřad práce Bruntál na
vytvoření 4 pracovních míst na veřejně
prospěšné práce na rok
2017
- žádost Místní akční
skupiny Rozvoj Krnovska o.p.s., (MAS)
o poskytnutí finanční
výpomoci na činnost
Obec Brantice má opět
možnost
požádat

Státní fond životního prostředí o
dotaci na nákup plastových
kompostérů o objemu 1400 l pro
domácí kompostování, proto
jsme v září zjišťovali zájem
občanů o tyto kompostéry.
Zjištěný počet zájemců je zatím
pouze podkladem pro žádost.
O dalším vývoji (zda byla dotace
přidělena), vás budeme průběžně
informovat ve zpravodajích a na
stránkách obce
www.brantice.cz.
Informace o době a místě
konání voleb do Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje a
Senátu Parlamentu ČR:
7. října 2016
14:00-22:00
8. října 2016
08:00-14:00
okrsek č. 1
Kulturní dům Brantice č.p. 125
okrsek č. 2
Sokolovna ČSTV Radim č.p. 126
Volební lístky budou voličům
dodány nejpozději 3 dny přede
dnem voleb. Ve dnech voleb je
volič může obdržet ve volební
místnosti. Případné druhé kolo
voleb do Senátu Parlamentu ČR
se bude konat 14. a 15.10. 2016.

září/2016

27. srpna 2016 pořádala Obec
Brantice pro děti „Rozloučení
s prázdninami“. Video z akce
můžete shlédnout na stránkách
www.brantice.cz.
3. září 2016 Obec Brantice
zorganizovala zájezd občanů do
naší družební obce Sedliště.
Připravujeme
V neděli 4. prosince 2016 se
bude konat tradiční adventní
odpoledne na návsi u obecního
úřadu, kde bude připravena
zvonička pro štěstí, Ježíškova
pošta, prezentace „BrantickoRadimského Klubíčka“, bude
zde společně rozsvícen vánoční
strom (v 16.30 hod.) a spuštěn
slavnostní
ohňostroj.
Na
odpoledne naváže v 16.45 hod.
adventní koncert v kostele
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Branticích,
kde
tentokrát
přivítáme gospelový sbor: Keep
Smiling Gospel Orlová.

Kalendář Brantice 2017
Stejně jako v minulém roce,
připravujeme i letos pro vás do
každé
domácnosti
zdarma
obecní kalendář s fotografiemi
Brantic a Radimi,
termíny pravidelných
společenských akcí a
s termíny
svozu
komunálního odpadu a
PET
lahví.
Naše
kalendáře
budeme
občanům vydávat od
pondělí 28. listopadu
do středy 14. prosince
v kanceláři Obecního
úřadu v Branticích.
Nezapomeňte si u nás
Vystoupení souboru HLUBINKA v Sedlištích
kalendář vyzvednout!

oddělení v Bruntále či jinde
v republice se obrací hlavně na
mladé lidi od 18 let, aby se stali
dárci krve, neboť neustále
vzrůstá potřeba přípravků a léčiv
z krve, které se nedají ničím
nahradit. Bližší informace lze
získat na t.č. 554 700 212 nebo
724 612 667
nebo
na
www.transfuznisluzba.cz. Věříme,
že hlavně mladí lidé budou
rozšiřovat řady dárců krve.

Z činnosti MS ČČK Brantice
Mnozí členové MS ČČK
Brantice se v hojném počtu
zúčastnili Lašských slavností
v Sedlištích,
kde
zhlédli
zajímavý a bohatý program.
V návaznosti na tento kulturní
zážitek se vydalo 46 našich
občanů 17. září do Prahy.
Představenstvo MS ČČK pro ně
zajistilo prohlídku Národního
divadla s podrobným výkladem
o jeho historii. I přes nepříliš
vlídné počasí nás potěšil
nádherný výhled na Prahu
z Petřína, velkolepá Petřínská
věž i zajímavé zážitky ze
zrcadlového bludiště. Odpoledne
pak se účastníci zájezdu věnovali
prohlídce Prahy podle vlastního
uvážení. Závěrem výletu jsme
obdivovali v divadle Hybernia
skvěle nastudovaný muzikál
„Antoinetta – královna Francie“,
který nás svým dějem vrátil zpět
do
historických
událostí
Francouzské revoluce v 18.
století. Večerní Prahou, plni
zajímavých zážitků, jsme se
vraceli zpět do oázy klidu v naší
obci. Většinu nákladů na tuto
akci platila MS ČČK.
Dále upozorňujeme 172 našich
členů, že v pátek 11. listopadu
2016 bude uspořádána v KD
Brantice VALNÁ HROMADA

MS ČČK Brantice. Začátek VH
je v 18 hodin a po ní zveme
zájemce na SPOLEČENSKÝ
VEČER, který bude následovat
od 19 hodin. Na programu je
vystoupení taneční skupiny
HLUBINKA
z Ostravy,
pak
k tanci a poslechu zahraje DUO
STAR.
Vstup je zdarma,
občerstvení je pro všechny
účastníky
večera
zajištěno.
Příjemný zážitek přeje
MS ČČK Brantice.
MS ČČK také věnuje velkou
pozornost
bezpříspěvkovým
dárcům krve a plazmy. Na VH
11.11.2016 opět odmění malými
dárky ty, kteří v letošním roce
darovali krev a pomáhají tak
společně s lékaři zachraňovat
lidské
životy.
Transfúzní

V listopadu tomu bude rok, co
Branticko-Radimské Klubíčko
zahájilo svou činnost. Zima se
nesla v duchu besed pro dospělé
a čtvrtečních dopolední pro
maminky s dětmi strávených
v klubovně obecního úřadu
v domě služeb v Branticích.
V květnu a červnu klubík
přesunul své aktivity ven, na
zahradu MŠ Brantice. Přece
jenom sluníčko a pohyb na
čerstvém vzduchu svědčí jak
dětem, tak dospělým! Bylo to
velmi příjemné zpestření přivést
předškolkové děti do kolektivu
dětí ze školky, které ty mladší
vždy vřele přivítaly. Tímto za
celý klubík děkujeme vedení MŠ
Brantice, že tyto návštěvy byly
umožněny.

Od července se klubík scházel na
hřišti TJ Sokol Brantice.
Maminkám byla podávána horká
káva a děti mohly skotačit na
hřišti, kreslit křídami, jezdit na
odrážedlech, či šlapadlech.
Klubíčko
také
uspořádalo
několik výletů mimo pravidelná
čtvrteční setkání. 2.6. jsme
vyrazili na Ježník na Ježečkův
palouček. 17.8. jsme podnikli
výlet do Jelení u Holčovic na
farmu Bellama. Zde jsme
navštívili
Safari
muzeum,
prohlídli
si
zvířátka
ve
venkovních výbězích a vytrvalci
zdolali nedalekou rozhlednu Na
Skalce! Poslední, tentokrát již
podzimní výlet, se konal 15.9. do
Města Albrechtic na Krtečkovu
studánku. Tato naučná stezka
Lesů ČR je dlouhá 1,8 km a

skládá se z 11 zastavení plné
dřevěných soch, trpaslíků a
pohádkových bytostí.
Dokud počasí vydrží, budeme se
na hřišti scházet i nadále. Zimní
provoz klubíku v prostorách
klubovny u obecního úřadu
započne jakmile počasí nedovolí
pobyt venku a to jako vždy
každý čtvrtek od 9:30 do 11:30.
Klubíčko plánuje na letošní
podzim a zimu zajímavé akce a
besedy. Během října a listopadu
proběhnou
v podvečerních
hodinách v klubovně beseda o
Včelařství
a
beseda
o
Fyzioterapii. I letos se chystáme
prezentovat Branticko-Radimské
Klubíčko
svým
prodejním
stánkem u příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu v Branticích
na návsi 4.12.2016. Budou se

prodávat
ručně
vyráběné
dárkové předměty, teplé nápoje
pro děti, domácí pečené koláčky
a jiné dobrůtky. Výtěžek
z prodeje poputuje na fungování
klubíku a pořádání výletů pro
děti a jejich rodiče.
Aktuální
novinky
a informace
o akcích
Klubíčka
sledujte na stránkách
https://www.facebook.com/Brantick
oRadimskeKlubicko

Připojte se k aktivitám Klubíčka,
každý je vítán  Těšíme se na vaši
návštěvu na hřišti, v herně či besed!
Za Branticko-Radimské Klubíčko
Jana Seidlová

Mobilní svoz nebezpečného
odpadu v naší obci proběhne
v sobotu 15. října 2016
Radim
u obchodu
8:00-9:00
Brantice
pod nádražím
9:30 -10:30
u obecního
úřadu 10:30 – 11:30
parčík
u zastávky na 11:30 – 12:30
dolním konci

Dále SRPŠ při ZŠ
Brantice srdečně zve
všechny, kteří by
chtěli
podpořit
činnost
tohoto
sdružení a zároveň se
příjemně pobavit, na
tradiční

a to v sobotu 19.
listopadu od 20 hodin
v kulturním
domě
Kontejnery na objemný odpad v Branticích. K tanci
budou přistaveny:
a poslechu bude hrát
od 21.10 do 23.10.2016 DJ Flock, připraveno
Radim – náves - plocha
je občerstvení
a
u kontejnerů na tříděný odpad
tombola.
Přijďte se s námi 1. října 2016 pořádal Tenisový
Radim - hospoda
pobavit! Za SRPŠ
klub při TJ Sokol Brantice
Brantice
Kateřina Meissnerová turnaj ve čtyřhrách, kterého se
zastávka pod nádražím
zúčastnilo 10 párů.
zastávka Pod Velehradem
Společnost ČEZ, Distribuce, Umístili se takto:
u obecního úřadu
a.s. upozorňuje vlastníky a
zastávka U kříže
uživatele pozemků, přes něž 1. Kadlec Vítězslav
parčík na dolním konci obce
vede nadzemní elektrické vedení
Kadlecová Ladislava
distribuční soustavy provozo- 2. Dofek Vladimír st.
SRPŠ při ZŠ Brantice zve děti, vané
společností
ČEZ
Sukup Libor
jejich rodiče, prarodiče a Distribuce, a.s., nebo na něž
všechny, kteří chtějí strávit zasahuje ochranné pásmo, na 3. Sova Petr ml.
Velčovská Libuše
příjemné páteční odpoledne 21. povinnost odstranění a okleštění
října 2016 od 18 hodin na akci
stromoví a jiných porostů Dne 18. června 2016 se nadějná
,
ohrožujících
bezpečné
a
zápasnice
Pavlína
kdy se projdeme s lampiony po spolehlivé provozování zařízení mladá
Tkadlecová
z
Radimi
z
oddílu
brantických uličkách a zažijeme distribuční soustavy. Zásah
TJ
Lokomotiva
Krnov
oddíl
strašidelnou
stezku.
Bude proveďte v období vegetačního
připraven i teplý čaj na zahřátí. klidu do 15. listopadu tohoto řecko-římského zápasu, pod
vedením trenérů Zdeňka Drmoly
Sraz je u školy.
roku.
a Marcela Morbitzera, zúčastnila
mistrovství České republiky
v Praze ve volném stylu.
Umístila se na krásném 2. místě.
Má za sebou již i několik
zahraničních turnajů, v loňském
roce dokonce i mistrovství
Evropy v Berlíně, kde se
umístila
na
8.
místě.
Blahopřejeme k úspěchům a
přejeme Pavlíně do dalších let
hodně sil a vítězství.
_________________________
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