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Vydává Obecní úřad v Branticích

Společenský večer
V sobotu 13. května 2017
jsme
v kulturním
domě
uspořádali další společenský
večer pro seniory. Naše
pozvání přijalo na 120 občanů,
pro které jsme zajistili
občerstvení
a
program.
Tentokrát vystoupily nejen
děti ze ZŠ Brantice, ale
prezentaci ze své činnosti
předvedly také děti z Dětského
domova v Lichnově. Účastníci
akce si mohli prohlédnout
výstavku
„Šikovné
ruce
našich seniorů“. Byli jsme
překvapeni, jaké máme v obci
tvořivé ženy. Všem, které
s námi
spolupracovaly
a
zapůjčily nám své výrobky,
děkujeme. K poslechu a tanci
hrála Malá slovácká dechová
hudba Cyrilka. Video z akce
můžete shlédnout na stránkách
obce: www.brantice.cz.

červen/2017

Vítání občánků
27. května 2017 jsme přivítali v obřadní síni nejmladší občánky Brantic:
Karla Kovaříka, Libora Doležala, Hynka Říhu, Emmu Gazdovou a Ester
Kubalovou, kterým jsme popřáli, ať se jim v naší obci hezky vyrůstá!

Novopečené maminky/rodiče jsou se svými dětmi zváni k návštěvě
Branticko-Radimského Klubíčka, a to: v létě každý čtvrtek na hřišti či
od podzimu v klubovně u OÚ. Aktuální informace o akcích a výletech
Klubíčka mohou zájemci sledovat na facebookovém profilu
fb.com/BrantickoRadimskeKlubicko.
Vernisáž dětských prací
6. června 2017 se v obřadní
síni a v prostorách Obecního
úřadu v Branticích konala
každoroční vernisáž a výstava
dětských prací žáků Základní
umělecké školy s.r.o. Krnov,
která má svou pobočku i v
Branticích. Vernisáž připravila
Mgr. Dagmar Stavárková a
konala se za účasti ředitele školy PaedDr. Drahomíra Malovaného.
Nová výtvarná dílka dětí budou zdobit chodby Obecního úřadu v
Branticích až do příští vernisáže. Přijďte si obrázky prohlédnout!

15. zasedání Zastupitelstva
obce Brantice se bude konat
ve středu 28.6.2017 v 18:00
hodin v kult. domě v Radimi.
Usnesení ze zasedání bude
zveřejněno na úřední desce.

Forenzní značení jízdních kol i pro naše občany
Městská Policie Krnov rozšířila tzv. čipování – ochranu kol proti
krádeži - i na občany okolních obcí. Podmínky pro evidenci kola jsou
tyto: telefonická objednávka na číslo: 554 617 777 – zapsání do
pořadníku podle dohody, občanský průkaz, průkaz kola – pokud není,
majitel podepíše čestné prohlášení. Neplatí se zatím žádný poplatek.
Bližší informace naleznete na stránkách: www.mpkrnov.cz.

Dne 20. května 2017 se
v Branticích konal historicky
první Restaurant Day, což je
mezinárodní akce původem z
Finska, ke které se Brantice
připojily. Restaurant Day je
festival jídla, kdy se na jedno
odpoledne každý může stát
restauratérem. Návštěvníci pak
mají možnost ochutnat dobroty
připravené sousedem, známým či
neznámým spoluobčanem ze
svého okolí. Seznámit se a sdílet
své nadšení z jídla, podělit se o
recepty či zkušenosti z vaření. Je
to také příležitost pro místní
pěstitele či včelaře nabízet
lokální produkty a samozřejmě
pro obyčejné zahrádkáře přinést
své přebytky ze zahrádky. Toto
sousedské setkání u dobrého jídla
i u nás v Branticích splnilo svůj
účel. Návštěvníci korzovali mezi
jednotlivými stánky, nahlíželi, co
vše se nabízí a samozřejmě si na
nabízených pokrmech pochutnávali. Nálada byla vydařená a asi
největším úspěchem akce je, že
žádný restauratér si své výrobky
nenesl zpět domů. Restaurant
Day se koná 4x ročně ve
stanovené datum.
Akce byla pořádána na hřišti TJ
Sokol Brantice od 15 hodin. Lidé
měli možnost u 11ti stánků

ochutnat dobroty, které pro ně připravili spoluobčané, kteří se na jeden den
stali restauratéry. A že byla jejich nabídka opravdu rozmanitá! Zatímco u
jednoho stánku voněl pravý kotlíkový guláš, huspenina a k ní podávaný zelový
salát, u jiného stánku mu konkuroval ruský boršč z pěti druhů masa a polévka
z červené řepy. Nabídku doplňovala i bezmasá verze hlívového guláše u
dalšího stánku. Pokud měli návštěvníci chuť na něco sladkého, přišli si na své
u stánku s domácími s výbornými domácími zavařeninami a šlehačkou. Kdo
měl chuť na něco odlehčeného, zavítal ke stánku s vegetariánskou stravou, kde
nabízeli falafel a hned vedle měli širokou nabídku veganských slaných i
sladkých
pokrmů
od
nepečených (raw) dortíků a
makovců po slané koláče
(quiche) a špaldové tyčinky.
U dalšího stánku zase
nabízeli zdravé pohoštění
v podobě
zeleninových
hranolků
s bylinkovým
dipem a müsli tyčinek. Zapít
bylo možno hned několika
druhy káv (horkých i
ledových) nebo čerstvými
ovocnými a zeleninovými
šťávami,
připravovanými
přímo před očima zájemců. Výlet do ciziny nabídla ochutnávka tradiční
anglické a srílanské gastronomie. Lidé mohli ochutnat anglické sausage rolls
(párky v těstíčku)
nebo
několik druhů srílanského
curry. Bylo možné také
nakoupit místní včelí med či
domácí pampeliškový med.
Událost zaujala nejen místní,
ale i přespolní návštěvníky a
restauratéry.
Později
odpoledne se už k tak
zaplněnému prostoru před
kabinami TJ Sokol Brantice
začali scházet fotbaloví
fanoušci, kteří přišli sledovat
fotbalový zápas Brantice –
Hošťálkovy. Svůj výčep s nabídkou točeného piva a dalších nápojů a drobného
občerstvení měla jako tradičně otevřený paní hospodská z Dagibaru.
K příjemnému odpoledni
hrála kapela SPC, jejímž
členům organizátoři touto
cestou děkují. Velký dík
si zaslouží rovněž Obec
Brantice, která poskytla
prostor a vybavení pro
konání akce a také se
podílela na přípravách a
propagaci celé akce.
Už nyní se Brantice
mohou těšit na příští
slavnost jídla!
Pro novinky a chystání dalších Restaurant Day v Branticích sledujte náš profil
na Facebooku fb.com/RestaurantDayBrantice nebo webové stránky
http://restaurant-day-brantice.webnode.cz/
Za tým restauratérů a ambasadorů
Jana Seidlová a Lucie Vravníková

Milí občané Brantic a
Radimi,
prázdninoví
návštěvníci naší obce a
občané z okolních vesnic a
měst, srdečně Vás zveme
na tradiční letní akci, která
se bude konat
v krásném
prostředí areálu
TJ
Sokol
Brantice
s přilehlým
zámeckým
parkem, kde jsme pro Vás
opět připravili rozmanitý
program pro všechny
generace – od dětí po
seniory.
Opět
k nám
přijedou
naši
přátelé
z družební obce Sedliště
v okrese Frýdek-Místek,
kteří
před
zahájením
slavnosti navštíví mši
v kapli
sv.
Jana
Nepomuckého v Radimi.
Mše začíná ve 13:00
hodin. Budeme se těšit, že
se s Vámi 8. července
v areálu TJ potkáme a že
strávíme příjemné letní
odpoledne a večer.
Pro ty, kdo by si chtěli
připomenout
atmosféru
minulých ročníků této
akce, dodáváme, že na
stránkách
naší
obce:
www.brantice.cz
máme
záložku „Video kanál“,
kde je možné spustit si
videa z obecních akcí.

Zveme Vás také na
slavnostní mši svatou při
příležitosti
slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie,
která se uskuteční v jiném
termínu, než byl uveden
v kalendáři, a to v neděli 13.
srpna 2017 v 9:00 hodin v
kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Branticích.
V závěru prázdnin Vás zveme
na rozloučení s prázdninami
–
poslední
prázdninovou
sobotu – 26. srpna 2017 od
15:00 hodin na hřišti TJ Sokol
Brantice. Děti už se mohou
těšit na klauna Hopsalína.

Informace k poskytnutí kompostérů z dotace SFŽP
V září 2016 zjišťovala Obec Brantice zájem občanů o kompostéry o
objemu 1400 l pro domácí kompostování. Na základě projeveného
zájmu byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí
a momentálně máme informaci, že jsme dotaci získali a předpokládáme,
že sepisování smluv a výdej kompostérů přihlášeným zájemcům
proběhne v období: srpen-říjen 2017, o čemž budeme opět informovat.
Turnaj starosty obce v tenise – jakékoliv čtyřhry - se bude konat
v sobotu 24. června 2017 ve sportovním areálu TJ. Přihlášení na místě
v 8:30 nebo telefonicky u pana Kadlece na tel. čísle 606 716 683.
Srdečně zveme všechny příznivce tohoto sportu.
TJ Sokol Brantice děkuje svým příznivcům za zájem o fotbalová
utkání našich mužstev a těší se na vás v podzimní fotbalové sezóně.

22.4.2017 oddíl TJ Lokomotiva
Krnov uspořádal „Velkou cenu
Krnova" v zápase řeckořímském pro kategorii přípravek
a žáků. Utkat se přijelo 142
nejmladších zápasníků z 13
oddílů. Poprvé přijely i polské
oddíly a tradičně také zápasníci
z Trenčína. Na fotografii je
František Barnet z Brantic,
který soutěžil v kategorii
přípravek
B,
hmotnostní
kategorii 22 kg a vybojoval 2.
místo. Gratulujeme a přejeme
Františkovi další úspěchy!
Hry bez hranic
Dne 10.6.2017 vyslala obec
Brantice 8 členné družstvo + 1
náhradníka na soutěž „Hry bez
hranic“,
kterou
pořádal
Mikroregion Krnovsko
v
Osoblaze. Této soutěže se
zúčastnilo 12 obcí, 2 týmy
Mikroregionu Krnovsko a 2
týmy z Polska. Soutěžilo se
v devíti disciplínách. Naši obec
reprezentovali: Dofek Vladimír,
Ryšánek
Zdeněk,
Krasula
Ladislav, Adámek Vladimír,
Jatzek Jiří, Soušek Richard,
Harvánek Peter, Puškar Vojtěch
a Ing. Machů Vlastimil. Naši
borci se umístili na krásném 4.
místě, od třetího místa je dělil
jediný bod. Tímto chceme
našim sportovcům poděkovat za
vzornou reprezentaci naší obce
v tomto sportovním klání.

Informace - zubní ordinace MUDr. Olgy Žitníkové v Branticích
Vážení pacienti,
jmenuji se Olga Žitníková a poskytuji zdravotní péči v prostorech
zdravotního střediska v Branticích, kde vykonávala svou činnost paní
doktorka Gojová. Vzhledem ke vzniklé skutečnosti ukončení provozování
zubní praxe paní doktorky také zanikly registrace jejích pacientů a tudíž i
nárok na preventivní prohlídku. Nyní se jedná o nové zdravotnické zařízení
a každý příchozí pacient je tedy nově registrován, nejedná se o prohlídku
preventivní, ale vstupní, na které je pacient vyšetřen, zhodnocen jeho
zdravotní stav, udělán návrh na léčbu a pokud s tím pacient souhlasí je
objednán k další sanaci. Teprve od zaregistrování jste vedeni v mé nové
kartotéce a máte nárok na preventivní prohlídky. Vzhledem k počtu dosud
zaregistrovaných pacientů a naplánovaných výkonů není možné v současné
době nabírat další nové pacienty a překročit tak únosné pracovní zatížení
tak, abych nebyla schopna zajistit kvalitní zdravotní péči o pacienty, které
mám již ve své péči. Vím, že se jedná o nepříjemnou situaci a máte možná
obavu ze ztráty zubního lékaře. Vězte, že chci převzít všechny pacienty od
paní doktorky, ale postupně. Do té doby vám, kteří u mě ještě registrovaní
nejste, byli jste pacienti paní doktorky a máte zájem se v budoucnu stát
mými pacienty, mohu zatím nabídnout pouze ošetření akutní - vyřešit vám
bolest, "upadlý zub", vypadlou výplň aj. Se vstupní prohlídkou ale buďte
prosím trpěliví, určitě se na vás řada dostane (nemohu vám však nabídnout
konkrétní termín, zkoušejte se průběžně informovat - je možné, že to bude
trvat déle než byste si vy nebo já přáli) a máte přednost před úplně novými
pacienty, kteří nemají zubního lékaře dlouhodobě nebo ho ztratili nedávno
(ukončené zubní praxe v Bruntále, Vrbně, Rýmařově). Pro akutní ošetření
je lepší si zavolat předem (samozřejmě pokud se nejedná o bolest, která
přišla v noci a opravdu se nedá vydržet nebo jste bezprostředně ohroženi na
životě), protože každý výkon potřebuje svůj čas, mám jen dvě ruce a
opravdu není možné ošetřit všechny naráz. Děkuji vám za pochopení a
těším se na případné budoucí navázání společného vztahu lékař-pacient,
který bude založen na vzájemné důvěře a oboustranné spokojenosti.
Nové telefonní číslo: 595 170 176
Ordinační hodiny
Akutní pacienti budou ošetřeni
pondělí - čtvrtek
8:00 – 15:30
po telefonické domluvě ráno
pátek
8:00 – 13:00
v době od 7:30 do 8:00 hodin.
Pohotovostní služba: soboty, neděle, státní svátky: 8:00 – 12:00.
Informace o pohotovostní službě na tel. čísle: 554 690 114.
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