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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, blížícími se vánočními svátky se mi v mysli
vrací vzpomínky na poslední vánoční svátky, tak i na předcházející
Nový rok.
Nyní máme blížící se konec roku 2017. V tomto předvánočním čase
se lidé k sobě snaží být opět o něco laskavější, milejší nebo
ohleduplnější. V každém z nás je
vzpomínka, přání nebo předsevzetí. Je
přirozené, že čas Vánoc nás vrací do
minulosti, do let mládí a dětských snů.
Do domova, ve kterém vládl pocit
bezpečí
a
atmosféry
pokoje
v prostředí plném lásky. Proto se
snažme vytvořit podobnou atmosféru
v našich
domovech,
v našich
rodinách.
Tento čas je i časem bilancování.
V letošním roce se nám podařilo
vybudovat tak dlouho očekávaný
chodník od KD Brantice na dolní
konec obce a zároveň byla provedena
v tomto úseku rekonstrukce státní
komunikace. Ve velkém rozsahu byly
opraveny místní komunikace. Pro velký zájem občanů se nám
podařilo vyřídit druhou dotaci na domácí kompostování.
Kompostéry byly již občanům vydány. V zámeckém parku byla
restaurována kulturní památka, a to socha Herkula s Nemejským
lvem.

Opět chci poděkovat MS ČČK
Brantice, TJ Sokol Brantice z.s.,
TJ Sokol Radim z.s., SRPŠ při ZŠ
a MŠ Brantice a BrantickoRadimskému
Klubíčku
za
pořádání a podporu kulturních,
společenských a sportovních akcí.
Děkuji
také
Vám
všem
spoluobčanům za dobrovolnou
práci ve prospěch naší obce, ve
které žijeme.
Přeji Vám za sebe, zastupitelstvo
obce a pracovníky obecního
úřadu radostné a pokojné prožití
vánočních svátků, přeji Vám, aby
se Vám splnila Vaše přání,
očekávání a předsevzetí. Těm
nejmenším přeji, aby pod
stromečkem našli ten nejhezčí
dárek, který si přáli.
Takže ještě jednou veselé prožití
vánočních svátků a šťastný nový
rok!
Váš starosta
Vladimír Dofek

Srdečně Vás zveme na tradiční akci s bohatým programem:

********************
Ve středu 27.12.2017 v 17:00
hodin Vás zveme do kostela
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Branticích, kde se již podruhé
uskuteční
Vánoční
koncert.
Nenechte si ujít varhanní skladby v
podání Eduarda Müllera a koledy v
podání
Moniky
a
Tomáše
Kelemenových. Proběhne i žehnání
a prodej vína sv. Jana evangelisty.
Ples obce Brantice
bude tentokrát 20. ledna 2018.
Prodej vstupenek za 150,- Kč
proběhne
na Obecním úřadě
v Branticích ve středu 10. ledna
2018 od 8:00 hodin - do vyprodání.
Ples starousedlíků, pořádaný MS
ČČK, bude 3. února 2018.

VÁNOČNÍ ZVONIČKA PRO ŠTĚSTÍ A JEŽÍŠKOVA POŠTA
VÁNOČNÍ JÍZDY NA MINI PONÍCÍCH Z JK BRANTICE
PREZENTACE BRANTICKO-RADIMSKÉHO KLUBÍČKA:
PRODEJNÍ STÁNEK S VÁNOČNÍMI DÁRKOVÝMI PŘEDMĚTY
SLADKÉ A SLANÉ ŠTRŮDLY, KOLÁČKY, MUFFINY, TEPLÉ NÁPOJE
PRO DĚTI
RESTAURANT DAY
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ A MŠ BRANTICE U VÁNOČNÍHO STROMU
16:15 ŽESŤOVÝ KVINTET KRNOV
16:30 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A OHŇOSTROJ
17:00 ADVENTNÍ KONCERT
V KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V BRANTICÍCH
ŽENSKÝ PĚVECKÝ SBOR BĚLÁ POD PRADĚDEM
Ježíškova pošta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Napište nebo namalujte dopis Ježíškovi.
Dopis s přáním vložte do obálky (tu nezalepujte).
Na obálku napište celou adresu dítěte.
Na tuto obálku nalepte známku za 16,- Kč.
Přijďte v neděli 10.12.2017 v době od 15:00-16:30 na náves
Obálku vhoďte do schránky, umístěné na zvoničce.
Očekávejte, že Vám do Štědrého dne přijde Váš dopis zpět
s originálním razítkem z Božího Daru.
Kalendář obce na rok 2018 již vydáváme v kanceláři Obecního
úřadu v Branticích. Připraven je 1 výtisk do každé domácnosti
zdarma. Kalendář můžeme vydat i v době akce na návsi 10.12.2017.
NEZAPOMEŇTE SI KALENDÁŘE VYZVEDNOUT DO 20.12.2017!

Svozy odpadů v období svátků
Svoz
komunálního
odpadu
proběhne v pátek 29.12.2017.
Svoz PET A TETRA PACK obalů
proběhne ve středu 3.1.2018.
Místa konání volby prezidenta
České republiky ve dnech 12. a 13.
ledna 2018 a případného II. kola ve
dnech 26. a 27. ledna 2018 v obci
Brantice:
okrsek č.1 - Kulturní dům Brantice
okrsek č.2 - Sokolovna TJ Sokol
Radim
Hlasovací lístky budou voličům
dodány nejpozději 9. ledna 2018.
Obecní úřad v Branticích bude
v období
vánočních
svátků
uzavřen: od čtvrtku 21.12.2017 do
úterý 2.1.2018. Běžný provoz
začne ve středu 3.1.2018.
Turnaj starosty obce ve stolním
tenise se bude konat v kulturním
domě v Branticích 17.2.2018.
Registrace na tel. č. 606 716 683.
TJ Sokol Brantice z.s. děkuje svým
příznivcům a přeje všem hezké
vánoční svátky a úspěšný rok 2018.
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