OBECNÍ ZPRAVODAJ
AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO OBČANY
BRANTIC A RADIMI
vydává Obecní úřad v Branticích

Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty
nejočekávanější svátky roku.
Vánoce. Pro každého jiný pocit,
jiná představa, jiná forma a
způsob jejich trávení. V tomto
čase se snažíme být k sobě opět
o něco laskavější, milejší nebo
ohleduplnější. Vánoce v nás
vyvolávají i vzpomínky na naše
blízké, kteří jsou někde daleko
nebo si v tichosti připomínáme i
ty, kteří již, bohužel, nejsou
mezi námi. Snažíme se, aby
Štědrý večer byl ten nejhezčí a
nezapomenutelný.
K hodnocení roku 2016 mohu
říci,
že
byla
provedena
rekonstrukce vodoinstalace a
elektroinstalace v MŠ Brantice.
Po čtyřech letech jsme dokončili
výměnu všech světel veřejného
osvětlení v obou částech obce za
světla úspornější. V měsíci lednu
by mělo být stavební povolení
k výstavbě chodníku na dolní
konec obce. V obci se provádí
běžná údržba majetku a zeleně.

Průběžně se provádí opravy
místních
komunikací.
Na
rozvoji kulturně-společenského
života se velkou měrou podílí
MS ČČK Brantice, TJ Sokol
Brantice z.s., SRPŠ při ZŠ
Brantice a Branticko-Radimské
Klubíčko. Děkujeme vám za tuto
činnost.
Dovolte
mi
proto,
milí
spoluobčané, popřát Vám, aby
tyto vánoční svátky byly u Vás
naplněny radostí, štěstím a
láskou v kruhu nejbližších.
Taktéž mi dovolte, abych Vám
popřál jménem pracovníků
obecního úřadu a zastupitelstva
obce hodně štěstí, zdraví, lásky,
osobních i pracovních úspěchů
v nadcházejícím novém roce.
Váš starosta
Dofek Vladimír
V neděli 4.12.2016 jsme se
s některými z vás opět sešli na
návsi před obecním úřadem, kde
jsme společně strávili pěkné
adventní odpoledne. Děti, které
si přišly zazvonit k vánoční
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zvoničce nebo přinesly dopis
Ježíškovi,
jsme
obdarovali
perníčkem. Branticko-Radimské
Klubíčko mělo stánek plný
dobrůtek a vánočních dárkových
předmětů. V Dagibaru byl opět
výborný punč. Myslivečtí trubači
ze Slezské Harty navodili
slavnostní atmosféru. Stromeček
se krásně rozsvítil a ohňostroj
prozářil okolí. Soubor Keep
Smiling Gospel Orlová rozezněl
celý kostel adventními gospely.
Kdo u toho všeho nebyl, může se
podívat na záznam, který bude
zveřejněn na stránkách obce.
Vánoční koncert

********************
27. prosince 2016 od 17:00
hodin Vás srdečně zveme do
kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie v Branticích, kde si budete
moci
prohlédnout
vánoční
betlém, poslechnout si varhany,
na které zahraje Eduard Müller a
společně s Monikou a Tomášem
Kelemenovými si zazpívat
vánoční koledy.

Obecní úřad v Branticích bude v období
vánočních
svátků
uzavřen: od středy
21.12.2016 do pátku
30.12.2016.
Běžný
provoz začne v pondělí
2.1.2017.

Prodej vstupenek na
Ples Obce Brantice:
3. ledna 2017 od 8:00
hodin na Obecním
úřadě v Branticích do
vyprodání.
MS ČČK připravuje
35. Ples starousedlíků
Ples bude 11. února
2017 od 19 hodin
v KD Brantice. Opět
zahraje Ostravská hudební skupina Flash a
budou k vidění různá
taneční
vystoupení.
Připravena je výborná
domácí kuchyně a
bohatá tombola. Vstupenky budou stát 100,Kč a informace k nim
podá p. Jana Berková.

Svoz PET a TETRA
PACK obalů proběhne
mimořádně
v úterý
27.12.2016 a svoz
komunálního odpadu
v pravidelném termínu
30.12.2016. Termíny
svozů jsou uvedeny
v obecním kalendáři.
Ekonomické a právní
služby pro občany
Od
dubna
2016
probíhalo na našem
úřadě ekonomické a
právní poradenství pro
občany ZDARMA. Tuto
službu sjednala a hradí
Obec Brantice. Vzhledem k tomu,
že ji občané využívají, bylo
sjednáno poskytování služeb
v dalších termínech: 23.1.2017,
22.2.2017 a 29.3.2017 vždy od
15-17 hodin - na OÚ Brantice.
Poradenství můžete využít i na
tel. čísle 608 511 199, popř. na:
info.spolek@seznam.cz.
Můžete
např.
požádat
o
vypracování jednotlivých písemností z oblasti občanského práva,
správního práva, trestního práva,
o kontrolu smluv od různých
prodejců, vypracování odpovědí
bankám, nebankovním institucím
vypracování
žalob,
vyhotovení oddlužení, vypracování splátkových kalendářů,
vyjednání možné dohody s
věřiteli, aj.

Budeme rádi, když se do tvorby
příštího kalendáře zapojí i další
fotografující občané.
14. prosince 2016 se v kulturním
domě v Radimi konalo 12.
zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení ze zasedání bude
zveřejněno na úřední desce a na
webových
stránkách
obce:
www.brantice.cz.
V knihovně v Branticích mohou
občané využít jako službu
internet zdarma. K dispozici je
zde nový počítač. Otevřeno je
v úterý a čtvrtky uvedené
v obecním kalendáři vždy od
15.00-17.00 hodin.

Posezení s tvořením pokračuje
od 4. ledna 2017 v klubovně u
OÚ každou první středu
Kalendář 2017
Děkujeme všem, kteří poskytli v měsíci. Začíná se v 17 hodin.
fotografie do kalendáře obce. Těší se na vás Hanka Šamajová.

Termíny bohoslužeb
v kostele Nanebevzetí
Panny Marie
v Branticích
začátek vánoční doby:
sobota 24.12. – 15:00 hodin
neděle 25.12. – 7:30 hodin
úterý 27.12. – 17:00 - KONCERT
(betlém, varhany, koledy)
pátek 30.12. – 15:00 hodin
neděle 1.1. – 14:00 hodin
pátek 6.1. – 15:00 hodin
konec vánoční doby:
neděle 8.1. – 7:30 hodin
Turnaj ve stolním tenise se
bude konat v kulturním domě
v Branticích 18. února 2017.
Prezentace bude od 8:00-8:45.
Zájemci o účast se mohou
informovat u p. Kadlece na tel.
čísle 606 716 683.
TJ Sokol Brantice děkuje svým
příznivcům a přeje klidné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí
v roce 2017.
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