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Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu 2017 bude zahájena
výstavba nového chodníku od
kulturního domu Brantice na
dolní konec obce (k zastávce „U
OKALU – bývalý obchod“). První
část této stavby bude navazovat na
chodník u KD a povede po pravé
části silnice č. III/4585 ve směru
jízdy na Krnov k domu č.p. 348
(Polákovi). Druhá část chodníku
začne u domu č.p. 25 (Macíkovi) a
povede až ke zmíněné křižovatce.
Ukončení této stavby je plánováno
k 15.8.2017. V tomto roce také
začne oprava státní silnice č.
III/4585 od obecního úřadu na
dolní konec ke křižovatce se silnicí
č. III/4589. Termín zahájení této
opravy ještě není znám, protože
probíhá firmou SSMSK, p.o.,
výběrové řízení na dodavatelské
práce této stavby. O zahájení prací
budete včas informováni. Protože se
jedná o dvě rozsáhlé stavby, bude
v úseku realizace omezen průjezd na
nezbytně nutný provoz po celou
dobu trvání staveb. V průběhu
staveb budou zachovány stávající
sjezdy na pozemky i jejich dopravní
obsluhu. Obě tyto stavby musí být
spolu
koordinovány,
a
to
s požadavky na zachování příjezdu
ke stávajícím objektům. Pěší
doprava bude v případě potřeby
vhodným způsobem usměrněna.
Proto Vás žádáme, jako účastníky
silničního provozu a také majitele
nemovitostí v této lokalitě, o
shovívavost a trpělivost při realizaci
těchto staveb.
Dofek Vladimír
starosta
22. února 2017 se v domě služeb
v Branticích konalo 13. zasedání
Zastupitelstva obce Brantice.
Usnesení ze zasedání je zveřejněno
na stránkách obce: www.brantice.cz.

březen /2017

Letošní zima dopřála milovníkům zimních sportů nejen sněhovou
nadílku, ale také několik mrazivých dnů, což umožnilo využít
kluziště v areálu TJ Sokol Brantice. O napuštění a úpravu ledové
plochy se postaralo několik dobrovolníků, z nichž nejvíce se
zapojili Tomáš Groda a Jan Mylek, za což jim jménem
spokojených návštěvníků děkujeme.
Školní jídelna při ZŠ a MŠ Brantice nabízí možnost odběru
obědů v hodnotě 65,- Kč za oběd z kvalitních a čerstvých
surovin. Hlásit se k odběru obědů můžete na tel. čísle
554 646 055 nebo osobně v jídelně při mateřské školce.
3. března 2017 jsme v kulturním domě v Branticích opět přivítali
herce Lidového divadla při MIKS Krnov. Tentokrát si herci
připravili jednu z nejlépe napsaných komedií současnosti
„Dokonalá svatba“ od Robina Hawdona. Byli jsme velice
příjemně překvapeni velkou účastí občanů z Brantic, okolních

obcí a z Krnova. Na 140 diváků
vytvořilo
skvělou
atmosféru,
kterou na závěr zhodnotili herci
větou: “V Branticích máte úžasné
publikum, rádi tady hrajeme“. To
bylo na výkonu herců také vidět bavili diváky od začátku představení až do konce. Každopádně
bude úspěšná spolupráce Obce
Brantice s Lidovým divadlem
z Krnova pokračovat.

OBJEMNÝ ODPAD

21.4.2017– 23.4.2017
Kontejnery budou přistaveny takto:
Radim
náves – u kontejnerů na tříděný odpad
hospoda
Brantice
zastávka pod nádražím
zastávka Pod Velehradem
u obecního úřadu
zastávka U kříže
parčík u zastávky na dolním konci obce
NEBEZPEČNÝ ODPAD

Společenský večer pro seniory
V naší obci máme přihlášených
více než 300 občanů starších 60
let. Pro ty každoročně pořádáme
společenský večer s programem.
Tentokrát budeme zvát seniory do
KD v Branticích 13. května a už
teď se mohou těšit především na
vystoupení slovácké dechové
hudby Cyrilka. Děti ze ZŠ a MŠ
v Branticích předvedou muzikál na
motivy z pohádky „O Šípkové
Růžence“. Tentokrát bychom
chtěli obohatit setkání o výstavku
na téma: „Šikovné ruce našich
seniorů“, proto bychom byli rádi,
kdyby se nám ihned po vydání
zpravodaje přihlásili ti, kteří rádi
něco vyrábějí a byli by ochotni
vystavit své výrobky. Možná by
mohli inspirovat k tvořivosti další
spoluobčany.

29.4.2017
Mobilní svoz proběhne takto:
Radim
u obchodu
Brantice
zastávka pod nádražím
u obecního úřadu
parčík u zastávky
na dolním konci obce

8:00 - 9:00
9:30 - 10:30
10:30 - 11:30
11:30 – 12:30

Blíží se termín splatnosti poplatku za psa za rok 2017. Žádáme
všechny držitele pejsků, kteří ještě nemají uhrazeno, aby
nejpozději do 31.3.2017 provedli platbu!
Od začátku roku také vybíráme poplatek za odpad za rok 2017,
který byl stanoven ve výši: 480,- Kč/osobu/rok. Tento poplatek
je možné uhradit v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě
v Branticích, popř. si telefonicky nebo e-mailem požádat o
údaje k platbě na účet obce.

Zubní ordinace Brantice MUDr.
Olgy Žitníkové má nové telefonní
číslo: 595 170 176.
TJ Sokol Brantice
1.4.2017 začíná fotbalová sezóna
domácím mistrovským utkáním
s Rusínem. Hráči TJ Sokol
Brantice srdečně zvou své
fanoušky a těší se na jejich
podporu. Příznivci fotbalu budou
mít v této sezóně více příležitostí
ke sledování zápasů. Z důvodu
rekonstrukce sportovního areálu
v Zátoru budou totiž fotbalisté SK
Zátor hrát své domácí zápasy na
hřišti v Branticích.

Turnaj ve stolním tenise
18. února 2017 se v kulturním domě v Branticích konal další
turnaj starosty obce ve stolním tenise. Tato sportovní akce se
stává tradicí a těší se stále větší oblibě. Tentokrát se turnaje
zúčastnilo 23 hráčů a 3 hráčky. Umístění:
1. Vítězslav Kadlec 2. Petr Kozák 3. Lukáš Křiva
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