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Vážení spoluobčané,
V první části tohoto článku se
chci
vyjádřit
k dodržování
dopravních předpisů účastníků
silničního provozu vozidel v obci.
Denně jsme svědky bezohlednosti
některých řidičů, projíždějících
naší
obcí
a
to
hlavně
nedodržování povolené rychlosti
(50 km/hod.), což může mít za
následek ohrožení zdraví, životů
dalších
účastníků
silničního
provozu, ale také těchto osob.
Cožpak si tito lidé vůbec
neuvědomují, že toto jejich
jednání může mít nedozírné
následky pro ně samé a pro jejich
další život? Co se musí stát, aby
si to tito lidé uvědomili?
Zastupitelstvu obce není lhostejné
jednání těchto řidičů. Proto se
snaží eliminovat tuto neutěšenou
situaci za pomoci Policie ČR.
Častěji se provádí kontrola
dodržování dopravních předpisů
(měření rychlosti, parkování
vozidel atd.). U ZŠ Brantice je
nebezpečný úsek zajištěn velkým
dopravním značením zvýšeného
pohybu dětí. Toto řešení má
pozitivní účinek, ale přesto
někteří z rodičů stále parkují před
přechodem pro chodce v protisměru, nedodržují vzdálenost
parkování před přechodem.
Jakým příkladem jdou rodiče
svým dětem? Dalším krokem
k bezpečnosti účastníků silničního provozu se obec rozhodla
v měsíci květnu nainstalovat 2 ks
radaru měření rychlosti v Branticích a 1 ks v Radimi
s výstražným signálem při nedodržení rychlosti „ZPOMAL“.
Věříme, že tímto zabezpečením si
řidiči uvědomí, jak se mají chovat
na silnici. Závěrem k tomuto

problému
chci
napsat,
že
normální by bylo, kdyby v obci
bylo jenom dopravní značení dle
vyhlášky o provozu vozidel na
komunikacích a řidiči dodržovali
povolenou rychlost.
Věřím, že se nad tímto závažným
problémem zamyslíte a toto řešení
bude mít pozitivní účinek.
V druhé části článku chci Vám,
občanům, poděkovat za to, že se
snažíte respektovat neděli jako
den pracovního klidu, omezujete
kosení trávy a řezání dřeva. Tímto
přispíváte především k dobrým
sousedským vztahům a k prospěchu všech občanů obce.
Doufám, že toto respektování
„neděle“ bude také zamyšlením
pro řidiče, kteří porušují dopravní
předpisy a zároveň ohrožují
životy lidí.
Váš starosta
Vladimír Dofek
MS ČČK Brantice uspořádala 2.
května 2015 pro naše občany
poznávací zájezd na Jesenicko,
kterého se zúčastnilo 59 členů i
nečlenů MS ČČK. Prohlédli jsme
si se zájmem romantický hrad
Bouzov, na kterém se natáčela

červen/2015

spousta
českých
pohádek.
S nejrůznějšími výrobky z tvarůžek
jsme
se
seznámili
v Lošticích. Pak naše cesta vedla
do pivovaru v Hanušovicích,
kde jsme se seznámili s výrobou
piva i s jeho tradicí a také jsme
ochutnali některé druhy tohoto
kvalitního piva. Zájezd jsme
zakončili v restauraci „Skřítek“,
kde jsme byli překvapeni
příjemným prostředím, dobrým
jídlem i hudbou. Unaveni, ale
s příjemnými zážitky, jsme se
vraceli domů.
Svých prostředků nevyužíváme
jen na zájezdy, ale i pravidelně
přispíváme na akce ZŠ a MŠ,
zaslali jsme letos 2000,- Kč na
pomoc Nepálu. Stejnou částku
pravidelně poskytujeme také
„Lize proti rakovině“ v Krnově.
Mnozí ze 164 členů ČČK posílají
osobní příspěvky na nejrůznější
charitativní projekty.
Jedním
z nich
je
projekt:
„ČTVERCE PRO DĚTI Z AFRIKY“,
který
organizuje
p.
Hana
Šamajová, která podá zájemcům
bližší informace.
Za výbor MS ČČK
Mgr. Jana Berková

Kalendář akcí:
2. května 2015 se v Úvalně na
Strážišti
konal
1.
ročník
kuchařské soutěže o nejlepší
kotlíkový guláš. Soutěže se
mohli zúčastnit všichni šikovní
kuchtíci ze širokého okolí. Obec
Brantice zastupoval tým ve
složení: Vojtěch Puškar st. a
René Bernert z Ranče U Vojty,
takže jsme měli v soutěži
dostatečně
horká
„želízka
v ohni“, což se potvrdilo i při
hodnocení guláše. Náš tým získal:
1. místo v divácké soutěži a 2.
místo v soutěži hodnocené
odbornou porotou. Blahopřejeme
a děkujeme kuchařům za vzornou
reprezentaci!

Obrtelová, Petr Prawda a Jana
Váňová.

Pozvání na okci pro seniory přijal také pan
František Kalmus, bývalý předseda MNV.

4. července 2015 pořádá
Tenisový oddíl Brantice v areálu
TJ Sokol Brantice
V. ročník turnaje starosty obce
v tenise ve smíšených čtyřhrách.
Prezentace od 8.00 - 8.30 hodin
na místě nebo na tel. čísle
606 716 683 u pana Kadlece.

13. června 2015 jsme
přivítali nové občánky:
Jana Říhu
Šimona Prejdu
Jonáše Prejdu
Veroniku Godálovou
a Matěje Pojsla.
16. května 2015 se konal další Přejeme dětem, ať se
úspěšný „Společenský večer pro jim v naší obci dobře
seniory“. Tentokrát naše pozvání vyrůstá!
PŘIPRAVUJEME:

přijalo 130 občanů, z toho 9 jich
přijelo ze Sedlišť v okrese Frýdek
–
Místek.
Akce
začala
vystoupením dětí z místní základní
školy,
které
předvedly
pohádkový muzikál: „O dvanácti
měsíčkách“. Poté se „rozjela“
kapela „Kozlaňáci“, kterou znají
senioři z TV Šlágr. Malou vsuvkou v programu bylo vystoupení
imitátora
a
baviče
Petra
Stebnického. Pořádající Obec
Brantice hradila nejen všechna
vystoupení, ale i občerstvení,
čokoládovou fontánu a
výborný guláš, který
připravily
paní
kuchařky ze školní
jídelny. Fotografie a
video jsou zveřejněny
na našich stránkách:
www.brantice.cz.

23. června 2015 v 16.00 hodin
budeme mít v obřadní síni a
v prostorách obecního úřadu
vernisáž výtvarného oboru ZUŠ
s.r.o.,
Krnov,
kde
budou
prezentovány práce brantických
dětí za uplynulý školní rok
2014/2015. Na vernisáži vystoupí
i děti z literárně - dramatického
souboru. Obrázky dětí budou
zdobit chodby našeho úřadu celý
rok.

11. července 2015 Vás zveme na
LETNÍ SLAVNOST,
kterou pořádá Obec Brantice ve
spolupráci s MS ČČK a TJ Sokol
Brantice od 14.00 hodin v areálu
TJ Sokol Brantice. Opět jsou
připraveny kolotoče, soutěže,
kolo štěstí, segway, aquazorbing,
koníci z JK Brantice – to vše od
14.00-18.00 pro děti zdarma. Dále
Vás čeká tento program:
14.30-16.00 dechová hudba
KRNOVANKA

16.30-17.00

vystoupení

25. června 2015 uspořádáme
SILÁKA FRANTY
slavnostní ukončení školního roku 17.30-18.30 vystoupení
a rozloučení s dětmi 5. ročníku
HEIDI JANKŮ
naší základní školy. Loučit se
20.00-02.00 rocková kapela
budou tito školáci: Lukáš Duda,
CONTRACT
Jakub Groda, Natali Krasulová,
Veronika Morysová, Zuzana
Zajištěno bude také
bohaté
občerstvení,
KOZLAŇÁCI
dostatek točeného piva
i míchaných nápojů,
zmrzlina, mini koblížky a další dobrůtky.
Vstupné na celý den:
50,- Kč /děti mají
vstup zdarma/.

16. srpna 2015 bude v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v
Branticích v 9.00 POUTNÍ MŠE.
29. srpna 2015 zveme všechny
děti a rodiče na hřiště TJ Sokol
Brantice, kde bude od 15.00
hodin připravena akce k ukončení
prázdnin. Tato akce se vloni
setkala s příznivým ohlasem,
proto jsme letos znovu pozvali
osvědčenou
agenturu
LEV,
tentokrát s představením:
BOŘEK STAVITEL.

Děti budou soutěžit v přítomnosti
oblíbených postav
Bořka, Týny a
Huga v životní velikosti a budou
si hrát a stavět s obrovskou
stavebnicí. Připravena budou i
další lákadla pro děti – kolotoč,
skákací hrad, dětský vláček,
koníci, cukrová vata a další.
5. září 2015 jsme zváni do
Sedlišť v okrese Frýdek-Místek
na 8. ročník Lašských slavností.
Slavnost bude zahájena Lašským
králem v 15.30 na Bezručově
vyhlídce. Od 16.00 bude hrát Big
Band – dechový orchestr ze ZUŠ
Vratimov. V 17.00 vystoupí
dětský
folklórní
soubor
„Ondrášek“, od 18.00 dechová
hudba „JABLUNKOVANKA“. Na
závěr - od 19.00 – taneční večer
– hraje FLASH Jiřího Tesaříka.
Obec Brantice opět vypraví
autobus pro zájemce o účast na
akci v družební obci. Bližší
informace poskytneme v závěru
srpna relací v místním rozhlasu.
Z činnosti ZŠ a MŠ Brantice
Ve čtvrtek 28. 5. se vybraní
sportovci naší školy zúčastnili
3. Olympijských her Školních
družin v Lichnově.
Již třetím rokem se jednou v roce
sejdou sportovci z okolních škol a
měří své síly v tradičních i netradičních sportovních disciplínách.

Do
Lichnova
přijely
děti
z krnovských školních družin –
4. ZŠ, 5. ZŠ, 1. ZŠ, děti ze ŠD
Brantice, Město Albrechtice,
Úvalno a Zátor. Odpoledne bylo
nabité sportovními disciplínami –
skok do dálky, hod míčkem, běh
na 60m a běh na 300m i
disciplínami netradičními – výkop
polštářku do dálky, skok snožmo
s batohem na zádech, slalom
s vlastnoručně
vyrobeným
míčkem a připínání kolíčku na
šňůru. Naši olympionici – Matěj
Balint, Vendula Mikulová, Julie
Grodová, Jan Fajtl a Jakub Groda
podávali své nejlepší výkony a
sportování si náramně užívali.
Z celkového počtu 8 týmů jsme
obsadili 5. místo. Doplňkovou
soutěží byla volba nejhezčí
sportovkyně
a
nejhezčího
sportovce Olympijských her.
Z této soutěže si odnesl titul
Missák OH náš sportovec Jakub
Groda. Podle toho, jak se našim
dětem daří v různých soutěžích,
můžeme říct, že i naše malá škola
umí obstát v konkurenci velkých
škol. Nebojíme se nových výzev a
těšíme se na další příležitost
dokázat naše schopnosti prosadit
se.

Mladý
zdravotník.
Vedení
kroužku
se
ujala
paní
vychovatelka Ivana Wiesnerová a
pracovník záchranné služby pan
Roman Šupák. Celý rok jsme se
zabývali
biologií
člověka,
seznamovali se s jednotlivými
systémy, orgány a aparáty v těle.
Naučili jsme se rozlišovat druhy
zranění a nemocí a následně je
ošetřit. Umíme správně používat
obvazový materiál i materiál
improvizovaný. Cílem kroužku
bylo naučit děti řešit krizové
situace spojené se zraněními či
nemocemi. Další motivací byla
účast na oblastním kole soutěže
Hlídek mladých zdravotníků,
která se uskutečnila 15. 5. v
Bruntále. Všechny děti se
zodpovědně připravovaly, jen pět
z nich však mohlo reprezentovat
naši školu. Los padl na žáky 4. a
5. ročníku, kteří soutěžili již
v loňském roce. Chystali jsme se
obhájit loňské 2. místo a určitě
zabojovat o místo první. Někdy se
však dějí věci jinak, než jsme si
naplánovali. Tak to bylo i
v našem případě. Žáci 4. a 5.
ročníku - Natali Krasulová, Jana
Váňová, Jakub Groda a Ondřej
Fabián se připravovali nejen na
soutěž Mladý zdravotník, ale i na
dopravní soutěž Mladý cyklista.
Po krásném 2. místě v okrskovém
kole této soutěže postoupili do
okresního kola také v termínu 15.
5. I tentokrát se dětem dařilo a v
konkurenci 7 týmů vybojovali 3.
místo.
Těmto
úspěchům
předcházela pilná příprava. Ve
V letošním školním roce 2014 – školní družině jsme se učili testy,
2015 jsme poprvé pro děti ZŠ jízdy na kole a jízdu zručnosti
jsme trénovali na dopravním hřišti
Brantice připravili kroužek

v Krnově a zdravovědu v rámci předali dětem zástupci Českého
kroužku Mladý zdravotník.
Červeného kříže v Branticích.
Pokud máte zájem podívat se, co
se děje u nás ve škole, zveme vás
ke zhlédnutí školních webových
stránek – www.zsbrantice.cz.
Ivana Wiesnerová
vychovatelka
Děti měly za úkol projet městem
(dopravním
hřištěm)
podle
pravidel
silničního
provozu,
zvládnout jízdu zručnosti –
překonat
terénní
překážky,
správně vyplnit testy pravidel
silničního provozu a zvládnout
první pomoc při nehodě. Ve všech
disciplínách si naši cyklisté vedli
velmi dobře a byli pochváleni i
příslušníky Policie v Krnově.
V disciplíně první pomoci byli
naše děti nejlepší ze všech týmů
bez jediného trestného bodu.

19. června 2015 odpoledne
proběhne na zahradě MŠ Brantice
ZAHRADNÍ
SLAVNOST
–
rozloučení se školním rokem. Zde
bude kromě jiného vyhodnocena
soutěž ve sběru starého papíru,
kterou pořádala ZŠ a MŠ Brantice
ve spolupráci s Obcí Brantice.
Děti nasbíraly na podzim 1206,4
kg a na jaře 2601,7 kg tohoto
odpadu. Nejlepším sběračům
předá pan starosta hodnotné ceny
– fotoaparát, tablet, mobilní
telefon a MP3 přehrávač.

Možná nevíte, že náš obecní úřad
je kontaktním pracovištěm tzv.
Czech POINTu, kde můžete
získat ověřené výpisy např.
z rejstříku trestů, z obchodního a
živnostenského rejstříku, výpis z
katastru nemovitostí, z bodového
hodnocení řidičů a další výstupy.

TJ Sokol Brantice
Děkujeme
všem
našim
fanouškům a sponzorům, kteří nás
podporovali v jarní části soutěže
ročníku 2014-2015 ve fotbale.
Muži se umístili na 2. místě
okresní
soutěže
a
mladší
přípravka žáků na 10. místě.
Těšíme se na vás na podzim, kdy
začne nový ročník ve fotbale
2015-2016.
Výbor TJ Sokol Brantice

ZASTUPITELSTVO OBCE na 3.

Na soutěž Hlídek mladých
zdravotníků jsme tedy vyslali
mladší záchranáře – Zuzanu
Obrtelovou, Tomáše Kaperu,
Dominika
Daňka,
Anetu
Fukovou, Lukáše Mohylu a
Daniela Ochmana. S chutí se
pustili do plnění zadaných úkolů.
Ošetřili chlapce pokousaného
psem, dívku popálenou ohněm,
přepravili a ošetřili omrzlého
turistu.
Bezvadně
zvládli
resuscitaci zraněného chlapce a
poradili si s masivním krvácením.
Ukázali,
že
umí
zavolat
záchrannou
službu
a
bez
problémů s ní
komunikovat.
V konkurenci
zkušených
zdravotníků se naši umístili na 5.
místě.
Poděkování za reprezentaci i
věcné ceny v hodnotě 800 Kč

zasedání, konaném 27. května
2015, projednalo plnění usnesení
z minulého zasedání a dále:
závěrečný účet Mikroregionu
Krnovsko za rok 2014
žádost ZŠ a MŠ Brantice o
udělení výjimky z počtu dětí ve
třídách MŠ pro školní rok
2015/2016 v II. oddělení z 24 na
28 dětí.
dodatek č. 4 ke kupní smlouvě na zámecký areál v Branticích
účetní uzávěrku ZŠ a MŠ
Brantice a převod zlepšeného
hospodářského výsledku za rok
2014 ve výši 217 376,02 Kč do
rezervního fondu
uzavření smlouvy o dílo na
opravu části místní komunikace
p.č. 1952/2 v k.ú. Brantice
s firmou Silnice Morava s.r.o. dle
cenové nabídky
Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2015 o místním poplatku za
odpad, která stanovuje pro rok
2016 jeho výši: 480,- Kč/osobu.
Usnesení v plném znění je
vyvěšeno na úřední desce a
v elektronické podobě na našich
stránkách www.brantice.cz.

TJ Sokol Radim se 14.3.2015
zúčastnil turnaje v bowlingu a
kuželkách
v Bruntále.
Naše
družstvo ve složení Valenta
Libor,
Valentová
Jarmila,
Valentová Aneta, Tkadlec Tomáš
a Novák Vlastimil, se umístili na
pěkném 4. místě.
Dne 28.3.2015 se v místní
sokolovně TJ Sokol Radim konal
turnaj
ve
stolním
tenise.
Zúčastnilo se ho 13 nadšenců. Po
velmi napínavé hře se nakonec na
stupně vítězů postavili:
1. Mohelník Jiří
2. Metelka Honza
3. Kučera Aleš
Dále dne 18.4.2015 a 23.5.2015
proběhla brigáda v areálu TJ
Sokol
Radim. Práce
byly
zaměřeny na obnovu nohejbalového hřiště. Zároveň chceme
poděkovat Obci Brantice, která
poskytla finanční zajištění nákupu
materiálu na tuto rekonstrukci.
Za TJ Sokol Radim
Libor Valenta
_____________________________
OBECNÍ ZPRAVODAJ –
Registrováno MK ČR č. E 13438

