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Vážení spoluobčané,
na dveře nám opět klepou ty
nejočekávanější a nejhezčí
svátky roku, Vánoce. Tímto se
Vám do každé domácnosti
dostává
poslední
Obecní
zpravodaj v tomto roce, který
Vás informuje o aktuálním
dění v obci – o tom, co se
podařilo i nepodařilo. Tento
rok byl pro nás náročný jako
každý jiný rok. V říjnu
proběhly volby do zastupitelstva obce. Tímto chci
poděkovat všem občanům,
kteří
zodpovědně
přišli
k volbám a svými hlasy
rozhodli o novém zastupitelstvu obce. Ceníme si Vaší
důvěry, kterou jste nám opět
dali. Budeme se snažit splnit
volební program, který Vám
byl předložen. Nejsme a
nemůžeme být spokojení se
vším. Jsou nové výzvy, ale také
nové problémy, které je třeba
řešit. Je hodně překážek, které
musíme překonat. Budeme
dělat vše pro to, aby se nám to
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podařilo vše zvládnout. Nyní je před námi tento krásný vánoční čas, který
milují nejen naši nejmenší, ale také my dospělí. Je to čas, kdy se snažíme
setkat s našimi blízkými nebo v duchu vzdát úctu i našim nejdražším, kteří
již nejsou mezi námi.
Vážení Brantičané a Radimáci, jménem zastupitelstva obce, pracovníků
obecního úřadu a jménem svým Vám všem děkuji za práci ve prospěch
celé naší obce. Toto poděkování je také vedení a pracovníkům ZŠ a MŠ,
SRPŠ při ZŠ a MŠ, místním spolkům a místním firmám.
Takže ještě jednou: Vážení spoluobčané, krásné a veselé svátky a šťastný
Nový rok!
Váš starosta
Vladimír Dofek
Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Brantice, konaného
12.12.2018 v Radimi, je zveřejněno na úřední desce před obecním úřadem
a v elektronické podobě na www.brantice.cz – úřední
deska.
Obecní úřad v Branticích bude v období vánočních
svátků uzavřen: od 20.12.2018 do 1.1.2019. Běžný
provoz začne ve středu 2.1.2019. Od tohoto data až do
14.1.2019 bude na našem úřadě k dispozici
pokladnička Charity Krnov a bude zde možné přispět
do Tříkrálové sbírky 2019.
.
Rozpis vánočních bohoslužeb v kostele Nanebevzetí Panny Marie
pondělí: 24.12.2018
15:00 - začátek vánoční doby
úterý: 25.12.2018
15:00 - bohoslužba – Narození Páně
čtvrtek: 27.12.2018
17:00 - žehnání a prodej vína
neděle: 30.12.2018
15:00 - žehnání manželům
úterý: 1.1.2018
15:00 – žehnání koledníkům

PLES OBCE BRANTICE
uspořádáme 19.1.2019. Prodej
vstupenek za 150,- Kč
proběhne na Obecním úřadě v
Branticích ve středu 9. ledna
od 8:00 hodin - do vyprodání.
PLES
STAROUSEDLÍKŮ,
pořádaný MS ČČK, bude
9.2.2019.

Obec Brantice opět uhradí
službu pro své občany – a to:
PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ,
které bude poskytováno na
Obecním úřadě v Branticích v
těchto termínech:
16.1.2019
10.7.2019
13.2.2019
14.8.2019
13.3.2019
11. 9.2019
3.4.2019
9.10.2019
15. 5.2019
13.11.2019
12.6.2019
11.12.2019
Jedná se vždy o středy od
15:00-17:00 hodin a mimo tyto
termíny je možné využít
telefon: 608 511 199 a e-mail:
info.spolek@seznam.cz.
Hlášení poruch veřejného
osvětlení
–
žádáme
o
spolupráci při hlášení poruch
osvětlení – pokud zjistíte, že
nesvítí
lampa
veřejného
osvětlení např. u vašeho domu,
nahlaste nám číslo sloupu, na
kterém je porucha, na telefonní
číslo 554 646 032. Informace o
číslu sloupu je důležitá pro
zaměstnance
Technických
služeb Krnov, kteří v obci
opravy provádějí.
Informace občanům
Na
základě
upozornění
spoluobčanů, kterým byly
nabízeny služby podomními
prodejci, připomínáme, že
v naší obci platí Nařízení obce
č. 1/2017, Tržní řád, kterým
se zakazuje podomní a
pochůzkový prodej na území
obce Brantice. Pokud budete
prodejci obtěžování, obraťte
se přímo na Policii ČR, tel.
číslo 158.

DĚNÍ V ZŠ A MŠ BRANTICE ***********************************
Brantické vrškobraní si vysloužilo zájem největšího informačního serveru
novinky.cz (když na serveru novinky.cz dáte vyhledat Brantice, tak se
vám článek ukáže). Dne 4. prosince byl publikován text mapující snažení
nás všech. Ještě jednou všem zúčastněným moc děkujeme.
Na webových stránkách a facebooku se můžete podívat na chystané
projekty revitalizace školní zahrady a zastřešení mateřské školy. Projekt
na revitalizaci školní zahrady byl odeslán 21. 11. na posouzení finančního
příspěvku nadací ČEZ. Projekt na zastřešení mateřské školy budeme
posílat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Budeme rádi, když se na
chystané projekty podíváte a dáte nám zpětnou vazbu.
Z důvodu personální restrukturalizace bude přihlašování a odhlašování
obědů spuštěno v průběhu ledna. Za případné komplikace se omlouváme.
Příjemné prožití svátků přejí děti, žáci a pracovníci ZŠ a MŠ Brantice.
Mgr. Adam Šimůnek, ředitel

Turnaj starosty obce ve stolním tenise se bude konat v kulturním domě
v Branticích v sobotu 16.2.2019. Registrace na tel. č. 606 716 683.
Svozy odpadů v období svátků
Svoz komunálního odpadu proběhne v řádném termínu v pátek
28.12.2018. Svoz PET A TETRA PACK obalů neproběhne v pondělí
31.12.2018, ale až v pondělí 7.1.2019. Poplatek za odpad zůstává pro rok
2019 stejný jako v předešlých rocích, tj. 480,- Kč/osobu.
Adventní
odpoledne
9.12.2018
Vystoupení
dětí
ze ZŠ a MŠ
Brantice

Žesťový
kvintet
Krnov

TJ Sokol Brantice z.s. děkuje svým příznivcům a přeje všem hezké
vánoční svátky a úspěšný rok 2019.
___________________________________________________________
OBECNÍ ZPRAVODAJ – 5/2018 Místo vydání: Brantice
Den vydání: 17.12.2018
Registrován MK ČR: e. č. E 13438

