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Vážení spoluobčané,
opět se nám přiblížil ten nejkrásnější čas
tohoto roku. Ano, opět jsou za dveřmi Vánoce.
Tyto svátky mají své kouzlo, mají v sobě vnitřní
dar, něco jedinečného a neopakovatelného. Při
této překrásné a celoroční očekávané chvíli
dětí, mladých i starších, se těšíme na chvíle vzájemného
obdarování, úcty a porozumění. Na chvíle lásky a pohody.
Takovéto chvíle jsou, bohužel, pro mnohé jen jednou v roce, tak si
je společně prožijme v co nejlepší pohodě.
Zkusme popřemýšlet o tom, jak jsme my lidští a uctiví k ostatním
lidem, svému okolí a přírodě.
Zastupitelstvo obce se snaží vytvářet podmínky pro lepší život
občanům v naší obci. Obec se zapojila do programu poskytnutí
návratné finanční výpomoci na předfinancování výměny kotle na
pevná
paliva
v rámci
programu
„Kotlíková
dotace
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva.“ Další podporou pro občany
je finanční příspěvek 45.000,- Kč pro realizaci DČOV dle daného
programu schváleného zastupitelstvem obce Brantice. V tomto
roce byla provedena rekonstrukce vodoinstalace a elektroinstalace
v ZŠ Brantice. Provádí se pravidelná údržba zeleně, místních
komunikací s čištěním melioračních příkopů a majetku obce. Obec
ve spolupráci s místními spolky (MS ČČK Brantice, TJ SOKOL
Brantice z.s., TJ SOKOL Radim z.s., SRPŠ při ZŠ Brantice a
Branticko-Radimské klubíčko) a ZŠ a MŠ Brantice, příspěvková
organizace, pokračuje v rozvoji sportovního a kulturněspolečenského života v obci. Vážíme si činnosti těchto spolků
k prospěchu nás všech.
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Vážení spoluobčané, jménem
zastupitelstva obce Brantice,
pracovníků obecního úřadu a
jménem svým Vám chci popřát, ať
Vám jsou nejenom tyto vánoční
svátky a celý budoucí rok svátkem
lidskosti, vzájemné úcty, tolerance
a porozumění.
Váš starosta
Dofek Vladimír
PLES

OBCE

BRANTICE

uspořádáme
18. ledna 2020.
Hrát bude BT
Nova, vystoupí
Duo
Fatale.
Prodej
vstupenek
proběhne
na
Obecním úřadě v Branticích ve
středu 8. ledna 2020 od 8:00 – do
vyprodání.
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pořádaný Místní skupinou ČČK,
bude 15. února 2020.
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Kalendář Brantice 2020 vydáváme na Obecním úřadě
v Branticích do 19.12.2019 (pak až od 6. ledna 2020). V Radimi se
kalendář vydává v prodejně potravin paní Prawdové v otvíracích
hodinách. Obec Brantice věnuje všem občanům do každé
domácnosti jeden výtisk zdarma.
Připomínáme, že knihu BRANTICE A RADIM – Z historie obcí –
je stále možné vyzvednout si na Obecním úřadě v Branticích.
Obecní úřad v Branticích bude v období vánočních svátků
uzavřen od 23.12.2019 do 3.1.2020.
Běžný provoz začne v pondělí 6.1.2020.
Od 6.1.2020 až do 14.1.2020 bude na našem úřadě
k dispozici pokladnička Charity Krnov a bude zde
možné přispět do Tříkrálové sbírky 2020.
Upozorňujeme držitele psů, že příspěvek obce na čipování
psa bude možné vyplatit pouze do 19.12.2019!
Svoz komunálního odpadu tentokrát neproběhne v sudý pátek
27.12.2019, ale až v pondělí 30.12.2019 společně se s vozem PET
a TETRA PACK. Poplatek za odpad zůstává pro rok 2020 stejný
jako v předešlých letech, tj. 480,- Kč/osobu. Jak jsme již
informovali v minulém zpravodaji, na stanoviště kontejnerů pro
tříděný odpad – konkrétně: Radim - střed, Brantice – pod
nádražím, u obecního úřadu a stanoviště v parčíku na dolním konci
obce, budou po 1.1.2020 přistaveny označené popelnice, do nichž
bude možné vložit uzavřené PET láhve naplněné zchladlým
použitým potravinářským olejem z pánviček a fritovacích hrnců.

toval na Letní olympiádě mládeže
v Liberci. Od loňského roku se
nejvíce věnuje silniční cyklistice
společně
s týmem
Loko
Campagnolo Krnov, kde se mu
podařilo v rámci Českého poháru
posunout do první třetiny
startovního pole. Věří, že toto
úsilí a nový směr ho posune ke
stupňům vítězů, na které je
v triatlonu zvyklý. Kryštofovi
přejeme, ať mu jeho nadšení a
výsledky vydrží a současně
děkujeme
rodině,
trenérům,
fanouškům a sponzorům, kteří se
mu snaží připravit co možná
nejlepší
podmínky
pro
uskutečňování jeho cílů.
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce, které se bude
konat 11.12.2019 v Radimi, bude
zveřejněno na úřední desce a na
stránkách www.brantice.cz.
Turnaj starosty obce
ve stolním tenise se bude konat
v kulturním domě v Branticích
v sobotu 8. února 2020.
Registrace na tel. č. 606 716 683.

Kryštof Škurek – nadějný cyklista a úspěšný triatlonista
Kryštofovi bude letos 16 let a bydlí v Branticích. Jeho prvním
organizovaným sportem byl fotbal u TJ SOKOL BRANTICE. Se
závoděním začínal v desíti letech, kdy ho nejvíce bavil běh a
orientační běh, který trénoval pod vedením SVČ Krnov. V rámci
kondiční přípravy přidal také plavání s krnovským oddílem. Svůj
první půlmaraton zaběhl ve 13-ti letech v Kobeřicích za 1hod. 50
minut. Od roku 2016 se intenzivně začal věnovat triatlonu
(plavání, kolo a běh) a brzy se dostavily první úspěchy. Nejdříve se
účastnil závodů na úrovni kraje, ale po pár měsících se začal
účastnit i republikových soutěží. V letech 2017, 2018 a 2019
vyhrál série závodů - Moravskoslezský pohár v triatlonu. V lednu
2019 zvítězil na
Mistrovství Česko –
Slovenska v zimním
triatlonu, který se
pořádal na Pradědu.
Těchto závodů se
účastní s týmem
Mountaintime Opava.
Náš kraj a naši obec
také letos reprezen-

Připravujeme nové webové
stránky obce. Ty budou vytvořeny
tak, aby je byly schopny používat
osoby se zdravotním postižením i
přes svůj zdravotní hendikep za
pomoci asistivních technologií či
specializovaných
programů.
Kromě nové grafické podoby
stránek přibude
odkaz
na
zajímavé panoramatické fotografie naší obce, které byly pořízeny
letos firmou Panoramas s.r.o.
TJ Sokol Brantice děkuje za
přízeň a přeje všem příjemné
prožití svátků vánočních.
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