Brantice
Kraj: Moravskoslezský

Okres: Bruntál

Správní obvod: Krnov

GPS souřadnice: 50.063412N, 17.628983E

Nadmořská výška: 341 m n. m.

První pís. zmínka: 1222 (798 let)

Počet obyvatel: 1 384

PSČ: 793 93

Adresa URL: www.brantice.cz

O obci
Obec Brantice leží ve východní části okresu Bruntál, 3,5 km jihozápadně od Krnova, na soutoku Opavy s
říčkou Krasovkou. Skládají se ze dvou místních částí – Brantice a Radim.

Historie obce
První zpráva o obci je z r. 1222, kdy markrabě Vladislav Jindřich daroval ves komořímu Bernhardovi. Při
dělení Opavského knížectví v r. 1377 připadly Brantice, které obdržel jako léno vladyka Vejkart z
Brantice, ke knížectví Krnovskému. Majitelé se pak rychle střídali.

Ubytování a restaurace
K provozovnám služeb patří pět pohostinství a pět obchodů.

Okolí a příroda
Brantická oblast náleží k mírně teplým oblastem. Ze dvou stran je obklopena lesy, převážně
jehličnatými. Lesy mají dostatek zvěře a katastr obce je součástí tří mysliveckých honiteb. V obci jsou
dva rybníky. Na pahorku Kopřivné se nachází přírodní reservace Radim, ...

Současnost obce
V současné době zůstala zachována zemědělská výroba provozovaná soukromými zemědělskými
společnostmi. V katastru obce se nacházejí pouze menší provozovny a služby. Jedná se o řemeslnické
činnosti, zpracování dřeva, textilu a zahradnictví.

Sportovní možnosti
Blízké lesy a kopcovitý terén jsou ideálním místem pro pěší turistiku, houbaření a projížďky na
kole. Umožňují návštěvníkům aktivně využít volný čas a slouží i k odpočinku. To potvrzuje i
skutečnost že v katastru obce se nachází chatové osady ...

Památky a zajímavosti
Brantice se mohou pochlubit řadou kulturních pamětihodností. Jednou z nich je zámek, který byl postaven
v sedmdesátých letech 16. století kancléřem Jeronýmem Reinwaldem na místě zchátralé tvrze
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připomínané již v roce 1449.

Doprava
Dobré autobusové a vlakové spojení umožňuje dojíždět za prací do blízkého Krnova nebo Bruntálu.
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