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Ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Brantice
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 se
v kulturním domě v Branticích
konalo ustavující zasedání nově
zvoleného zastupitelstva obce,
které bude v příštích čtyřech
letech naši obec spravovat.
Zvoleno bylo těchto 9 členů:
Mgr. Berková Jana
Dofek Vladimír
Jančík Dalibor
Jatzek Jiří
Ing. Machů Vlastimil
Ryšánek Zdeněk
Štechová Terezie
Valenta Libor
Vrobel Rostislav
Po složení slibu všech členů
zastupitelstvo obce určilo, že
pro výkon funkce starosty bude
člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn a následně zvolilo:
starostou obce
Vladimíra Dofka
místostarostou obce
Ing. Vlastimila Machů

kulturní výbor
předseda Dalibor Jančík
členové Iveta Grygarová

Marcela Obrová
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bude
zveřejněno na úřední desce před
Obecním úřadem v Branticích a
v elektronické podobě na našich
stránkách: www.brantice.cz.
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
Kalendář Brantice 2019 už je
zadán do tisku a budeme ho opět
vydávat zdarma do všech
domácností v Branticích a Radimi,
a to od pondělí 3.
prosince 2018 každý
den na Obecním úřadě
v Branticích. Abychom
zjednodušili vyzvednutí
obyvatelům z Radimi,
dáme kalendáře opět do
obchodu p. Prawdové.
Účastníkům
akce
Adventní odpoledne
umožníme vyzvednutí
po celou dobu akce
v kanceláři na obecním
úřadě. Poslední termín pro
vyzvednutí originálního obecního
kalendáře: středa 19. 12. 2018.

Dále zastupitelstvo obce zřídilo:
finanční výbor
předseda
členové

Zdeněk Ryšánek
Terezie Štechová
Rostislav Vrobel
kontrolní výbor

předseda
členové

Mgr. Jana Berková
Jiří Jatzek
Libor Valenta

Adventní koncert

listopad/2018

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
v neděli 9. prosince 2018
od 15:00 hodin na náves
u Obecního úřadu v Branticích,
kde bude připraveno:

Adventní odpoledne
zvonička pro štěstí
Ježíškova pošta
jízdy na mini ponících z JK
vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Brantice u vánočního stromu
„Žesťový kvintet Krnov“
vánoční občerstvení
rozsvícení vánočního stromu
ohňostroj
Adventní koncert
v kostele od 17:00 hodin
Mužský pěvecký sbor Vítkovice

MS ČČK informuje
Představenstvo MS ČČK
Brantice srdečně zve své
členy
na
„Valnou
hromadu“, která se koná
v pátek 9. listopadu v 18
hodin v kulturním domě
v Branticích. Po ní se bude
konat „Společenský večer“
pro zájemce z Brantic i
Radimi. Začátek akce je
v 19
hodin.
V úvodu
vystoupí s krátkým kulturním programem děti ze
„Střediska volného času
Méďa“ z Krnova. K tanci i
poslechu bude hrát DUO
STAR manželů Porubkových. Vstup je zdarma,
pohoštění je zajištěno pro
všechny přítomné. Příjemné
zážitky přejí pořadatelé!
Za představenstvo
MS ČČK Brantice
Mgr. Jana Berková
Zprávy ze ZŠ a MŠ
Vážení občané,
po úspěšném zahájení školního
roku jsme se s chutí pustili do
práce. V nejbližší době nás ve
školce čekají divadélka, focení,
pečení cukroví a vyrábění drobných
dekorací na vánoce, se kterými se
budeme
prezentovat
na
Vánočním jarmarku v Kofola
music v Krnově Kostelci dne
2.12.2018, bude se zde také
prezentovat Základní škola se svým
tanečním vystoupením.
Připravujeme dílnu pro rodiče vyrábění z polymerové hmoty
FIMO, která se bude konat dne 20.
listopadu 2018 od 16 hodin v MŠ
Brantice.
Základní
škola
se
začíná
připravovat na velkou vánoční
besídku, která se bude konat
12.12.2018
od
16:30
hod.
v kulturním domě Brantice.
Na
webových
stránkách
www.zsbrantice.cz
si můžete
prohlédnout náš školní časopis –
Brantický školní miniexpres.
Za ZŠ a MŠ Brantice
Mgr. Adam Šimůnek
a Irma Suhajová

BRANTICKORADIMSKÉ
KLUBÍČKO

Leopold Čuda nabízí
KAMENICKÉ PRÁCE
www.kamenictvicuda.cz
Tel: 606 201 456
sekání písma
obnova starých nápisů
opravy pomníků
hrobnictví
Státní podnik Povodí Odry
informuje o průběhu stavby
protipovodňových opatření na
horní Opavě a o přípravách stavby
přehrady Nové Heřminovy na
svých
webových
stránkách
www.pod.cz. Pokud vás zajímají
aktuality,
stav
realizace,
vizualizace přehrady a jejího okolí,
najdete
je
po
zadání
prehradanoveherminovy.cz.
Hospůdka Kačák Brantice
vás zve 30.11. - 2.12.2018
od 14:00 hodin na:
DNY NE-ZDRAVÉ VÝŽIVY.
Připraveny budou zabijačkové
pochoutky.

i tuto zimní
sezónu
zve
rodiče s dětmi ve věku do 4
let na návštěvu herny každý
čtvrtek
od
9:30-11:30
v prostorách
vedle
obecního úřadu (bývalý
brantický obchůdek).
18.10. zde proběhlo tvoření
podzimního
broučka
z přírodních
materiálů,
výtvory se dětem a rodičům
moc povedly.
V prosinci
navážeme
vánočním tvořením.
29.10. se ve spolupráci
se společností
Eurotopia
uskutečnila
v klubovně
beseda s dětskou psycholožkou paní Kašpárkovou
na téma „Výchova dětí“
s cílovou skupinou pro
rodiče dětí do 4 let.
Plánované akce a aktuality
sledujte na facebookovém
profilu:facebook.com/BrantickoRa
dimskeKlubicko.
Připojte se k aktivitám Klubíčka,
každý je vítán!
Za Branticko-Radimské Klubíčko
Jana Říhová
TJ Sokol Brantice
Výbor TJ děkuje svým fanouškům
fotbalu za povzbuzování našeho
mužstva mužů, které se vrátilo po
delší době do okresního přeboru
v kopané a nyní je v polovině
soutěžního ročníku 2018/2019 na
krásném 7. místě ze 14 účastníků.
To samé poděkování patří našim
mladším žákům, kteří se dělí o
první a druhé místo této soutěže.
Děkujeme našemu vedení fotbalu,
trenérům,
fotbalistům
v obou
věkových kategoriích za příkladnou
reprezentaci naší obce.
Výbor TJ Sokol Brantice, z.s.
Vladimír Dofek
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