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Provoz obecního úřadu Brantice
v období vánočních svátků:
Po: 22.12.2008 – úřední den
08.00-12.00 13.00-17.00
Út: 23.12.2008 - zavřeno
Po: 29.12.2008 – úřední den
08.00-12.00 13.00-17.00
/poslední možnost k uskutečnění
plateb v hotovosti do pokladny/
Út: 30.12.2008
08.00-12.00 13.00-14.00
St: 31.12.2008 – zavřeno
Pá: 2.1.2009 - zavřeno
Od 5.1.2008 - obvyklý provoz
*********************************

Změna otvírací doby pošty

♫ Adventní koncert ♫
V neděli 7. prosince 2008 proběhl v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Branticích již druhý velice úspěšný adventní koncert.
Tentokrát zde vystoupil dívčí pěvecký sbor Ars Voce působící při
Střední pedagogické škole a střední zdravotnické škole v Krnově
pod vedením dirigenta a uměleckého vedoucího Mgr. Kamila
Trávníčka. V příjemné atmosféře kostela, téměř zaplněného
posluchači, zazpíval dívčí sbor celkem 12 písní. Nechyběly písně
liturgické, lidové písně různých zemí ani černošský spirituál. Na
závěr koncertu si mohli posluchači zazpívat společně s členkami
sboru a dirigentem několik vánočních koled.
Tříkrálová sbírka 2009
V prvním týdnu roku 2009 vás mohou navštívit osoby pověřené Charitou
Krnov k vybírání peněz do přenosných sbírkových pokladniček. Charita
si na Obecním úřadě v Branticích nechala razítkem označit celkem 6 ks
těchto pokladniček. Záměrem na využití výnosu sbírky je pokrytí části
nákladů spojených s poskytováním pomoci lidem v krizových situacích,
sociálně slabším občanům a bezdomovcům. Jde především o zajišťování
stravy, oděvů, případně noclehů. Dalším záměrem je částečné pokrytí
výdajů
spojených s poskytováním ošetřovatelských a jiných
pečovatelských služeb seniorům a zdravotně postiženým lidem.

♣ Bohoslužby v prosinci 2008 a lednu 2009 ♣
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Branticích
25.12.2008 – Boží hod vánoční v 10.00 hod.
28.12.2008 – 10.00 hod. a 1.1.2009 – Nový rok - 10.00 hod.
V Branticích probíhají bohoslužby každou neděli v 10.00 hod.
Kaple Svatého Jana Nepomuckého v Radimi
25.12.2008 – Boží hod vánoční v 11.00 hod.

Na základě připomínek a stížností
občanů vyvolal starosta obce jednání
s vedoucím obvodní pošty Bruntál o
nevyhovujících úředních hodinách
pošty v Branticích. Po osobním
projednání byly s platností od
8.12.2008 nastaveny hodiny pro
veřejnost takto:
pondělí, úterý, středa a pátek:
08:00-9:30 14:00-15:15
čtvrtek: 08:00-9:30 15:15-16:30
Věříme, že s touto úpravou budou
občané obce více spokojeni.

Nepřehlédněte !
Technické
služby
Krnov
oznámily změnu ve vývozu
komunálního odpadu v období
vánočních svátků. V Branticích
proběhne svoz namísto pondělí
22.12. už v pátek 19.12.2008.
Svoz pytlů s PET lahvemi, popř.
s tetrapackovými obaly proběhne
v pondělí 29.12. 2008.
Nakouknutí
do života školy a školičky
V ZŠ i MŠ Brantice se opět
chystáme přivítat Vánoce. Školu
máme
pěkně
vyzdobenou,
provoněnou větvičkami a vánoční
atmosféra je cítit všude kolem nás.
Nezahálí ani naše mateřská školka.
Děti pilně pečou s paní učitelkami

vánoční
cukroví,
zdobí
si
stromečky
a
nacvičují
na
společnou vánoční besídku. Každé
pondělí zpíváme na schodech
vánoční koledy a zapalujeme
svíčky na adventním věnci. 5.12.
přišel do MŠ Mikuláš s čertem a
rozdal našim nejmenším nadílku.
Žáci ZŠ si prožili mikulášské
dopoledne v SVČ Méďa Krnov na
akci
„Mikulášský
domeček“.
Odpoledne se v tělocvičně objevilo
plno čertů a začala Čertí diskotéka.
Děkujeme SRPŠ za balíčky pro MŠ
a finanční příspěvek pro žáky ZŠ .
Na co se v prosinci těšíme?
Samozřejmě na Vánoce, ale také
na: práci s keramickou hlínou
- sálovou kopanou v ZŠ Lichnov
- návštěvu knihovny v Krnově
- Velkou vánoční soutěž „O
nejkrásnější vánoční ubrousek“
- Velkou vánoční besídku společně
s MŠ v KD Brantice 18.12.08
- nadělování dárečků 19.12.08
Při
tomto
vánočním
shonu
nesmíme zapomenout poděkovat
našemu SRPŠ, radě školy, rodičům,
pracovníkům všech pracovišť školy
a sponzorům za přízeň a pomoc
naší škole.Velké poděkování patří
členům
zastupitelstva
v čele
s panem starostou i pracovníkům
obce za krásně opravenou školu,
školku a jejich okolí. Ještě jednou
děkujeme a přejeme příjemné
prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok 2009.
Mgr.Jarmila Škrabalová
ředitelka školy
SRPŠ při ZŠ Brantice
Vážení a milí rodiče a další občané
naší obce. Zanedlouho nám skončí
rok 2008 a já bych chtěla
poděkovat rodičům, p. ředitelce,
paní učitelkám a dalším šk.
pracovníkům za pomoc při našich
akcích. Díky patří i p. starostovi a
všem zastupitelům, kteří nás
podporují při našich aktivitách. V
tomto šk. roce jsme již měli
Uspávání broučků, kdy nás
překvapil snad rekordní počet
zúčastněných. Taky Společenský
ples byl velice úspěšný a stihli jsme
ještě dětem udělat Mikuláše a čerta

s balíčky. Od září probíhá v KD v
Branticích Taneční kurz pod
vedením tanečního mistra p.
Měrky. Přihlásil se plný počet - 25
tanečních párů. Umíme celkem 14
společenských tanců. V sobotu
13.12.2008 jsme měli slavnostní
zakončení po 10 lekcích.
Chtěla bych všem popřát do
nového roku hodně zdraví, klidné,
ale i veselé dny plné lásky a štěstí.
Hana Šamajová
Zastupitelstvo obce Brantice na
svém 12. zasedání dne 10.12.2008
projednalo a schválilo:
- rozpočtová opatření k 10.12.2008
a rozpočtové provizorium na leden
až únor 2009
- obecně závaznou vyhlášku obce
Brantice č. 1/2008, která stanovuje
poplatek za vývoz komunálního
odpadu pro rok 2009 ve výši 430,Kč/osobu/rok
- příspěvek 1.500,- Kč Centru pro
zdravotně postižené MSK, detaš.
pracovišti Bruntál
příspěvek
1.500,Kč
Občanskému sdružení postižených
regionu Krnov, Bruntál, Rýmařov
se sídlem v Bruntále
- vyhlášení záměru na prodej
pozemků p.č. 388/7 a 388/10 v k.ú.
Brantice
- uzavření smlouvy s firmou GDF
spol. s r.o. Mostkov na zřízení
řídícího systému vodovodu Radim
za smluvní cenu 524.466,- Kč bez
DPH
- rozpočet Mikroregionu Krnovsko
na rok 2009 a rozpočtový výhled na
roky 2010- 2011
- smlouvu č. 0886283 ze dne
4.12.2008 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu živ. prostředí ČR
Usnesení v plném znění je
vyvěšeno na úřední desce.
****************************
☺„Brantický obchůdek“☺
V budově služeb vedle obecního
úřadu byl nedávno otevřen nový
obchůdek, který nabízí levnou
drogerii, kosmetiku, pěkné ubrusy,
svíčky,
keramiku,
dekorační
předměty a různé drobné dárky za
příznivé ceny. Přijďte se podívat !

MS ČČK Brantice po zdařilém
říjnovém zájezdu na jižní Moravu,
kterého se zúčastnilo 41 našich
občanů, uspořádá 16. ledna 2009
v kulturním domě valnou hromadu
všech členů MS ČČK. Začátek
valné hromady bude v 18 hodin, po
ní bude hrát k tanci i poslechu
DUO
Hudeczkovi
z Krnova.
Všechny občany také zveme na:

který se bude konat 14. února 2009
v KD Brantice od 19.00 hodin.
K tanci i poslechu bude hrát hudba
MASH z Krnova. Členové MS
ČČK se těší na vaši návštěvu na
této společenské akci.
Mgr. Jana Berková
POHOSTINSTVÍ „POHODA“
v Radimi obnovilo v listopadu
tohoto roku svoji činnost. Kromě
zajištění pravidelného provozu
hospody pořádá nový nájemce
v sále nad pohostinstvím každou
sobotu diskotéky v různém stylu
podle aktuálního DJ. V krátké době
se tento druh zábavy stal velmi
oblíbeným i pro mládež ze
vzdálenějších obcí a Krnova.
Nájemce pan Jiří Ryp uspořádal
pro děti povedenou Mikulášskou
nadílku a již nyní připravuje a
všechny
srdečně
zve
na
Silvestrovskou
zábavu
2008.
Rezervace vstupenek probíhá u p.
Dadákové na tel. čísle 728 614 375.
Otevírací
doba
pohostinství
v období od 25.12.2008 – 4.1.2009
je od 18.00 hod. V lednu čeká děti
maškarní ples. V novém roce
plánuje
nájemce
provoz
venkovního posezení s obsluhou.
Výbor TJ Sokol Brantice děkuje
svým fanouškům za přízeň a přeje
všem klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný rok 2009.
Pokud chcete zveřejnit nějaké
zajímavé příspěvky, nabídky nebo
pozvánky, které by obohatily náš
„občasník“, dejte nám vědět.
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