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Vážení spoluobčané,
rád konstatuji, že můžeme od
září 2017 užívat nový chodník
od KD Brantice na dolní konec
obce k autobusové zastávce u
OKALU a současně můžeme
jezdit po opravené státní
komunikaci č. III/4585 v tomto
úseku.
Děkuji
Vám
za
trpělivost a pevné nervy, které
jste měli při realizaci těchto
dvou staveb.
Přeji Vám, ať tyto stavby slouží
k ochraně účastníků silničního
provozu.
Vladimír Dofek
starosta
SRAZ RODÁKŮ

Pěknou akci zorganizovali
v srpnu starousedlíci z místní
části Radim. Pozvali známé,
kteří prožili část svého života
v Radimi, na první sraz
rodáků.
Ten
se
konal
v hospodě Pohoda. Sešlo se
117 starousedlíků a rodáků,
z nichž někteří se neviděli přes
padesát let! Účastníci si
zavzpomínali nad starými
fotografiemi, pobavili se při
poslechu kapely „Krnováci“ a
slíbili si, že se budou scházet
nejméně jednou za dva roky.
VÝDEJ KOMPOSTÉRŮ PRO
DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ

bude probíhat v průběhu října
na Obecním úřadě v Branticích
vždy v pondělí a ve středu
v době od 8:00-17:00 hodin a
další dny od 8:00-14:00 hodin.
Vzhledem k počtu získaných
kompostérů (170 ks) budou
tyto přiděleny pouze občanům,
kteří se při zjišťování zájmu
přihlásili v řádném termínu!

Školní rok v Základní škole v Branticích byl zahájen v námořnickém
stylu. Na palubu naší školy přistoupilo 7 prvňáčků. Přejeme všem
žákům, kteří se po prázdninách nalodili, pedagogickým pracovníkům a
ostatním zaměstnancům školy klidnou plavbu celým školním rokem.

Informace o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. října 2017
pátek 20.10.2017
sobota 21.10.2017
14:00 – 22:00
08:00 - 14:00
volební okrsek č. 1
Kulturní dům Brantice č.p. 125
volební okrsek č. 2
Sokolovna ČSTV Radim č.p. 126
Nejpozději do 17. října 2017 vám budou do poštovních schránek dodány
sady hlasovacích lístků. Pokud potřebujete voličský průkaz pro hlasování
v jiném místě, pak poslední termín pro osobní podání žádosti je
18.10.2017 do 16:00 hodin na Obecním úřadě v Branticích.

20. září 2017 se konalo 16.
Zasedání Zastupitelstva obce
Brantice.
Na
programu
jednání bylo také schválení
„Nařízení obce č. 1/2017,
Tržní řád, kterým se zakazuje
podomní a pochůzkový prodej
na území obce Brantice“.
Zastupitelstvo
obce
také
schválilo „Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2017, která
stanovuje výši poplatku za
odpad pro rok 2018, a to opět
480,- Kč/osobu. Usnesení ze
zasedání ZO je vyvěšeno na
úřední desce a v elektronické
podobě na stránkách obce
www.brantice.cz.
Informace pro majitele psů
Opakovaně
upozorňujeme
majitele pejsků, že jsou v naší
obci
povinni
dodržovat
pravidla stanovená Obecně
závaznou vyhláškou obce
Brantice č. 2/2011. Tento
předpis mimo jiné stanovuje,
že osoba, provázející psa, je
povinna v případě znečištění
veřejných prostranství v intravilánu obce psími exkrementy
tyto odstranit!
Informace o zástavbě
průmyslové zóny Brantice
Společnost ZNAČKY MORAVA
a.s. Krnov jako investor, který
je
stabilní
společností,
leaderem na trhu v dopravním
značení,
má
zájem
o
vybudování
nového
sídla
společnosti – výrobní areál,
administrativní budova v této
lokalitě. Také se jedná o
realizaci úpravy křižovatky
I/45 a místní komunikace,
vybudování inženýrských sítí.
Přínosem pro obec bude změna
sídla
společnosti
(výnos
z daní), možnost zaměstnání
místních
občanů
(růst
společnosti vyžaduje stále
nové pracovníky).

www.znackymorava.cz

OBJEMNÝ ODPAD

6.10.2017– 8.10.2017
Kontejnery budou přistaveny takto:
Radim
náves – u kontejnerů na tříděný odpad
hospoda
Brantice
zastávka autobusu pod nádražím
zastávka Pod Velehradem
u obecního úřadu
zastávka U kříže
parčík u zastávky na dolním konci obce
NEBEZPEČNÝ ODPAD

14.10.2017
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

Branticko-Radimské Klubíčko začíná již třetí sezónu své působnosti.
Obec věnovala rodičům a dětem nové prostory, které se nacházejí
v přízemí domu služeb vedle obecního úřadu. Klubovna bude
slavnostně otevřena ve čtvrtek 5.10. v 10:00. Tímto zveme rodiče
s dětmi k otevření nové herny a k jejím návštěvám. Ta bude i nadále
otevřena každý čtvrtek od 9:30 do 11:30 jako klubík pro rodiče s dětmi
od 0-4 let. Klubíčko bude i letošní zimu nadále pořádat besedy pro
rodiče. První se uskuteční v říjnu a hostovat bude MUDr. Marta Štecová
na téma „Homeopatika a fytofarmaka vhodná pro děti“, v listopadu bude
následovat beseda s pediatrem MUDr. Petrem Mylkem na téma „První
pomoc při úrazech a nemocech miminek a dětí“. Klubíčko navázalo
spolupráci s krnovským Fitness LR, které u nás každé pondělí vede kurz
„Posilování pánevního dna a diastázy“. Klubíčko se již třetí rok bude
účastnit brantického adventního odpoledne 3.12., kde budeme
prezentovat svou činnost a nabízet dárkové předměty, teplé nápoje pro
děti a vánoční sladké i slané pečivo vyrobené příznivci Klubíčka. Více
informací
o
akcích
Klubíčka
naleznete
na
facebook.com/BrantickoRadimskeKlubicko.
Připojte se
k aktivitám Klubíčka,
každý je vítán .
Těšíme se na vaši návštěvu
v herně či besed!
Za Branticko-Radimské
Klubíčko
Jana Říhová
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