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

Vážení spoluobčané,
dne 5. a 6. října 2018 se budou
opět konat komunální volby do
zastupitelstva obce Brantice.
Předkládám Vám, občanům,
ke zhodnocení práci zastupitelstva obce v tomto volebním
období.
Brantice:
Chodníky - vybudování nového
chodníku od KD na dolní konec
obce. Konečně se nám podařilo
po několikaletém úsilí dořešení
opravy silnice č. 4585 od
obecního úřadu na dolní konec
obce (financování Moravskoslezským krajem).
V MŠ byla provedena kompletní
rekonstrukce vodoinstalace a
elektroinstalace.
Zámecký park – provedeny
restaurátorské práce kulturní
památky
sochy
,,Herkula
s nemejským lvem“ za pomoci
dotace
Moravskoslezského
kraje.
Místní komunikace - oprava
jedenácti místních komunikací
asfaltovým povrchem.
Vodovodní řad – prodloužení za
účelem výstavby rodinných
domů v lokalitě za obecním
úřadem a obchodem Hruška.
Bytový dům č.p. 32 - provedena
výměna plynových kotlů a
ohřívače vody.
Dětské hřiště - vybudování
nového dětského hřiště na
dolním konci obce.
KD
Brantice
oprava
elektroinstalace.
Zdravotní středisko Brantice v měsíci říjnu bude v této
budově zahájena
oprava
elektroinstalace a vodoinstalace.
Radim:
Místní komunikace - oprava
pěti
místních
komunikací

září /2018

asfaltovým
povrchem.
Oprava mostu k rybníku.
Kaple
sv.
Jana
Nepomuckého
oprava a nátěr fasády.
TJ Sokol Radim, z.s. finanční příspěvek na
nové
dětské
hřiště,
výměnu oken a dveří.
V obou částech obce
byla dokončena výměna
světel
veřejného
osvětlení za úspornější
(úspora cca 55000,Kč/rok). Doplnění dalších kontejnerů na tříděný sběr v určitých lokalitách
(odměna cca 145000,- Kč/rok). Obec rozšiřuje inženýrské sítě pro výstavbu
rodinných domů. Uspěli jsme v dalším projektu s dotací ,,Domácí
kompostování“. Snažíme se stále zlepšovat vzhled obce, a to pravidelnou
údržbou veřejných prostranství a majetku obce. Daří se nám rozvíjet
kulturně společenský život v obci. Tento rok pořádání her bez hranic
s Mikroregionem Krnovsko v našem sportovním areálu, spoluúčast na akci
Restaurant Day, pravidelné společenské setkání pro seniory, adventní
odpoledne s adventním koncertem v kostele, letní karneval, obecní ples,
ukončení prázdnin pro děti, turnaj ve stolním tenise a tenise, partnerství
s obcí Sedliště - setkání s důchodci, slavnosti obce Sedliště. Pro přátelské
setkávání maminek s malými dětmi (Branticko–Radimské Klubíčko) byla
provedena rekonstrukce nebytových prostor v domě služeb Brantice, kde se
také naší občané setkávají za účelem tvoření. Zastupitelstvo obce se snaží
vytvářet pro děti ty nejlepší podmínky jak pro život, tak pro využití volného
času. Prioritou je udržení a činnost ZŠ a MŠ Brantice, SRPŠ. Obec
podporuje v obou částech obce místní spolky při jejich dobrovolné činnosti
ve prospěch našich občanů. Nabízíme našim občanům bezplatně
ekonomicko právní služby. Společně s tímto zpravodajem budou doručeny
nově zhotovené pohlednice Brantic a Radimi se znakem obce.
Toto je výčet asi nejdůležitějších úkolů, které zastupitelstvo obce řešilo a
realizovalo v tomto volebním období. Obec proinvestovala za čtyři roky cca
14,5 mil. Kč kromě běžných výdajů na údržbu majetku a činnost správy
obecního úřadu. Všichni víme, že i přes veškerou snahu se nedá vše ihned
realizovat tak, jak bychom si přáli. Když se něco v dnešní době vyřizuje, tak
nás to stojí hodně nervů, trpělivosti a času, než dojdeme ke zdárnému konci.
Nejdůležitější pro nás je pokračování v rozvoji obce v dalším období.

Vážení spoluobčané, zastupitelstvo obce a členové dobrovolných
spolků, děkuji Vám za dobrou spolupráci pro lepší život
jak v Branticích, tak v Radimi.
Přeji Vám správnou volbu při výběru kandidátů do nového
zastupitelstva obce.
S úctou
Dofek Vladimír, starosta

5. září 2018 se konalo 20.
zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení je zveřejněno na
www.brantice.cz
Bezplatné
právní
a
ekonomické poradenství pro
občany obce bude k dispozici
na
Obecním
úřadě
v Branticích: 26. září, 10. října,
7. listopadu a 5. prosince 2018
vždy od 15:00-17:00 hodin.
Další informace získáte na tel.
čísle 608 511 199 nebo na emailu: info.spolek@seznam.cz.
Firma: Ivan Doležal, Brantice
199, zřídila od 1.7.2018
výdejní
místo
propanbutanových
lahví
všech
velikostí. Výdej dle otevírací
doby nebo po telefonické
domluvě.

Lucerničkový
průvod:
SRPŠ při ZŠ Brantice zve děti,
jejich rodiče prarodiče a
všechny, kteří chtějí strávit
příjemné páteční odpoledne 19.
října 2018 od 18 hodin na
lucerničkový průvod
v maskách, kdy se projdeme s
lampiony
po
brantických
uličkách a zažijeme
strašidelnou
stezku. Bude připraven i teplý
čaj na zahřátí, také něco
k zakousnutí. Sraz je u školy.
Dál srdečně zveme všechny
občany
na
již
tradiční
Kateřinskou zábavu, která
se uskuteční v sobotu
17.11.2018 v kulturním domě
v Branticích. Nenechte si tuto
pěkně připravenou společenskou akci ujít.
Za SRPŠ
Kateřina Mitterová
POPLATEK ZA ODPAD
UHRAĎTE
DO 30. ZÁŘÍ 2018!!!

Mobilní svoz nebezpečného odpadu
Radim – u obchodu
Brantice - zastávka pod vlakovým nádražím
Brantice - zastávka u obecního úřadu
Brantice - parčík u zastávky na dolním konci obce

20. října 2018
8:00 – 9:00
9:30 – 10:30
10:30 – 11:30
11:30 – 12:30

Svoz objemného odpadu 26. – 28. října 2018
Radim – náves – plocha u kontejnerů na tříděný odpad
Radim – hospoda
Brantice – zastávka autobusu pod nádražím
Brantice – zastávka autobusu Pod Velehradem
Brantice – u obecního úřadu
Brantice – zastávka autobusu U kříže
Brantice – parčík u zastávky na dolním konci obce
V červenci Obec Brantice ve spolupráci s MS ČČK a TJ Sokol Brantice
uspořádala Letní slavnost a v srpnu Rozloučení s prázdninami. Videa
z těchto akcí můžete zhlédnout na stránkách obce www.brantice.cz pod
záložkou Video kanál. Zároveň jsme zde umístili video z Her bez hranic,
které letos v našem sportovním areálu pořádal Mikroregion Krnovsko.

Ohlédnutí
za
minulým
rokem v MŠ
Jako každý školní rok, tak i
loni, jsme s dětmi prožily
pestrý rok plný počátečních
slziček, velkých pokroků,
kamarádství,
radosti
z poznávání
a
spoustu
dobrodružství. Děti tvořily,
malovaly, zpívaly, přednášely,
hrály
divadlo,
soutěžily,
sportovaly, jezdily do kina, do
knihovny, do divadla, bruslit,
na
výlety……
zkrátka
„Poznávaly svět se sovičkou
Rozárkou.“
Byly jsme
překvapené a nadšené ze
spolupráce s rodiči, kteří spolu
s dětmi na podzim doma
vyráběli skřítky z přírodnin,
které jsme vystavili na
obecním úřadě. O Vánocích
nám pomohli vyzdobit školku
svými úžasnými anděly. I my
jsme pro rodiče připravily
během roku několik akcí, ať už
tvořivých
dílen
nebo
zábavných odpolední.
Chtěly bychom poděkovat
všem rodičům za ochotu,
spolupráci a důvěru, kterou
vkládají do naší MŠ a těšíme
se i letos na pohodové a
příjemné chvíle strávené nejen
s Vašimi dětmi, ale i s Vámi.
Paní učitelky z MŠ
Nový školní rok
v ZŠ a MŠ
Brantice
Vážení občané Brantic a
Radimi, dne 3. 9. jsme
odstartovali v tělocvičně školy
nový školní rok 2018/2019. Na
slavnostním zahájení jsme
přivítali pět prvňáčků, na které
čekaly pamětní listy, polštářky,
připínací placky s třídním
maskotem „šmoulou“. Poté se
prvňáčci zabydleli ve své třídě
a paní učitelka seznámila
rodiče
s průběhem
následujících dnů a týdnů. Na
závěr si každý prvňáček se

svými rodiči zasadil ořech na školní zahradě. Velmi se těšíme, až se za
pět let sejdeme na školní zahradě znovu a každý páťák si odnese domů
svůj strom. Fotografie ze slavnostního zahájení najdete na webových
stránkách školy (www.zsbrantice.cz). Webové stránky prošly změnou a
najdete na nich potřebné informace, formuláře a novinky ze ZŠ a MŠ
Brantice.
Chystané akce na měsíc září:
Ve středu 26. 9. v 16:00 Vás zveme na společné odpoledne v ZŠ. Akce
bude obsahovat výroční schůzi SRPŠ, třídní schůzky MŠ a ZŠ a
MATEMATICKOU DÍLNU PRO RODIČE. MATEMATICKÁ DÍLNA
PRO RODIČE má za cíl zbavit rodiče obav z výukové metody profesora
Hejného, ukázat rodičům, jak na to a prohloubit jejich znalosti. Rádi Vás
necháme aktivně prožít vybraná prostředí, ve kterých děti pracují (např.
děda Lesoň, krokování, autobus atd.). Každý rodič bude mít možnost
zúčastnit se dvou prostředí dle vlastního výběru. Dílna v rámci jednoho
prostředí potrvá 30 minut. Dílnu připravují paní učitelky a vychovatelky
z mateřské a základní školy. Z tohoto důvodu je akce vhodná pro rodiče
předškolních a školních dětí, ale i pro ostatní zájemce o Hejného metodu.
Těší se na Vás kolektiv ZŠ a MŠ Brantice

Úspěchy JK Brantice
Blahopřejeme
Klárce
Poledňákové z Brantic, která
na
MČR
skončila
v
celorepublikovém
finále
stylového poháru na 4. místě a
v mistrovské soutěži na 9.
místě.
Na
Oblastním
mistrovství Severní Moravy
v Litovli skončila na krásném
3. místě, v družstvech na 4.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Brantice
Starosta obce Brantice v souladu s ust. § 29 odst. 1 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Brantice se uskuteční:
v pátek 5. října 2018
v sobotu 6. října 2018

14:00 – 22:00 hodin
08:00 – 14:00 hodin

2. Místa konání voleb v obci Brantice:
volební okrsek č. 1
(pro voliče s trvalým pobytem v Branticích)
volební okrsek č. 2
(pro voliče s trvalým pobytem v Radimi)

místě a s velkým koněm v
juniorech na 6. místě.
JK Brantice byl založen jako
nezisková organizace v roce
2008 a nabízí:
jednorázové svezení na
koni nebo poníkovi
- na
jízdárně nebo v přírodě
u vás (ve školkách, na
firemních akcích, večírcích,
sportovních
a
kulturních
akcích, soukromých oslavách ,
oslavách narozenin apod…)
dárkových poukazů
JK
ěsíci červenci a srpnu
příměstské i celotýdenní tábory
Více zde: www.jkbrantice.cz

Kulturní dům
Brantice č.p. 125
Sokolovna ČSTV – TJ Sokol
Radim č.p. 126

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky nebo státní občanství státu, jehož
příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
Informace o změně provozu zdravotního střediska v Branticích
Od 1.10.2018 bude probíhat rekonstrukce prostor zdravotního střediska
v Branticích. Plánovaná doba rekonstrukce je cca 6 týdnů.
Po dobu rekonstrukce bude chod ordinace praktického lékaře
provozován ve stávajících prostorách ordinace v Zátoru ve stejných
ordinačních hodinách jako v Branticích. Po ukončení rekonstrukce
bude provoz v ordinaci v Branticích obnoven v plném rozsahu.
Doporučujeme, aby pacienti využili dobu do 30.9.2018 a zajistili si
návštěvou včas léky. Využijte ve zvýšené míře i možnost předpisu léků
prostřednictvím SMS zprávy. Kód uvedený v sms je potřeba sdělit
v kterékoliv lékárně a léky vám budou vydány. K přijetí SMS není
potřeba „chytrého“ telefonu, stačí jakýkoliv mobilní telefon, který je
schopen přijímat SMS zprávy.
Dále upozorňujeme občany, že 25.9.2018 bude zahájeno očkování
proti chřipce!!!
MUDr. Pavel Herzinger, Tel: 602 647 647
Ordinace zubní lékařky MUDr. Olgy Klosové v Branticích bude před
rekonstrukcí uzavřena a dále již bude tato
lékařka svoji stomatologickou praxi
provozovat v Krnově, v budově Polikliniky,
náměstí Hrdinů 7, vchod C.
TJ Sokol Brantice – plán fotbalových
utkání PODZIM 2018 – MUŽI a MLADŠÍ
ŽÁCI - je vyvěšen na stránkách obce
www.brantice.cz. Těšíme se na diváckou
kulisu a mohutné povzbuzování!
Výbor TJ Sokol Brantice
__________________________________________
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