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Vážení spoluobčané,
jak budete číst tento zpravodaj,
tak zjistíte, že je poslední v tomto
roce. Zároveň si uvědomíte, že
rychle plynoucí čas nás opět
posunul před práh nejkrásnějšího
období roku Vánoc s následnou
přípravou oslav k uvítání Nového
roku a to roku 2022. Vánoce
navozují atmosféru zázraku.
Tento čas je vhodný k zamyšlení o
tom,
co
pro
nás
znamenají zázraky, láska,
mír, rodina, náš život…..
Bude se nám krásně snít
a pocítíme radost ze
všeho, co máme. Rok
2021
nám
přinesl
v letních
měsících
částečné
uvolnění
koronavirové pandemie a
návrat
k normálnímu
životu. Bohužel, konec
tohoto roku je opět o
zpřísnění
opatření
k zamezení šíření této
pandemie.
Jedinou
kulturně-společenskou
akcí, která se nám
podařila uskutečnit, bylo
pro děti v měsíci srpnu
2021
„Rozloučení
s prázdninami“.
Obec v letošním roce
provedla
rekonstrukci
elektroinstalace,
vodoinstalace,
opravy
odpadů v budově OÚ.
V sociální
budově
sportovního areálu TJ
SOKOL Brantice z.s byla
provedena rekonstrukce
vnitřního osvětlení a
sociálního
zařízení.
V zámeckém parku jsme
pokračovali
v rámci
revitalizace s výsadbou a
výměnou
stromů.

V areálu MŠ Brantice byla pro
děti
vybudována
asfaltová
cyklotrasa, ze které mají děti
nesmírnou radost. Jako každý rok
se provádí údržba zeleně,
majetku obce a opravy místních
komunikací. I když v této nelehké
době jsou omezeny kulturněspolečenské a sportovní akce, tak
chci poděkovat našim spolkům,
působícím v naší obci a místní
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části Radim, za jejich činnost pro
naše občany.
Na závěr Vám, milí spoluobčané,
jménem svým, spolupracovníků
obecního úřadu, zastupitelstva
obce přeji pevné zdraví, hodně
štěstí
jak
v osobním,
tak
pracovním životě.
Váš starosta
Vladimír Dofek
Adventní odpoledne
I letos jsme od pořádání akce
z důvodu opatření proti šíření
koronaviru
ustoupili.
Zajištěna byla řezbářská show
pana Jaroslava Pecháčka
z ateliéru Abakuk, vystoupení
dětí ze ZŠ a MŠ Brantice u
vánočního
stromu
a
ohňostroj. Těšili jsme se také
na
vystoupení
dětského
pěveckého sboru Janáčkovo
Brumendo z Krnova v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v
Branticích. Tento program
odkládáme již podruhé. Snad
to vyjde do třetice.
Ples Obce Brantice 2022
Z důvodu
zpřísněných
koronavirových opatření a
omezení pro taneční akce
nebude
Obec
Brantice
pořádat ples, který byl
plánován na 15.1.2022.
Obecní úřad Brantice
bude v období vánočních
svátků uzavřen:
23.12.2021 - 31.12.2021.
Běžný provoz bude zahájen
v pondělí 3.1.2022.
Těm, kteří si v prosinci 2021
nestihli vyzvednout kalendář
Brantice 2022, bude vydán na
začátku nového roku.

Při opravách věže kostela Nanebevzetí Panny Marie byly v
makovici na špici věže nalezeny tubusy se vzácným obsahem. Ve
dvou zaletovaných schránkách se ukrývaly předměty, které
vypovídají mnohé o životě našich předků a historii obce.
Starší z tubusů obsahoval soubor listin, psaných v němčině, které (podle
zběžného ohledání) popisují život v obci a důležité události z období 19.
století a končící rokem 1924. Pozornost upoutal poměrně rozsáhlý
soubor platidel, mincí a bankovek, různé hodnoty a stáří. Nejstarší
nalezenou mincí byla poltura (mince ražená v tehdejších Uhrách,

dnešním Maďarsku) z roku 1763,
tedy z doby panování Marie Terezie.
Následovaly
drobné
mince
(krejcary) z první i druhé poloviny
19. století. Téměř největší mincí
celého
souboru
je
stříbrná
pětikoruna z roku 1900 (váha 24g,
průměr 36 mm). Zastoupeny byly i
mince z období meziválečného

Československa (1918-1938) a poválečné koruny a haléře, které si jistě
mnozí dosud pamatují.
Mezi mincemi se vyskytlo i několik zahraničních, například italské liry
nebo 20 kopějek z období carského Ruska. Dá se předpokládat, že tyto
mince si s sebou mohli přinést jako „suvenýr“ vojáci, občané Brantic a
Radimi, kteří za první světové války bojovali na italské nebo ruské
frontě. Kromě mincí se v tubusu nacházel i velký soubor bankovek
různého stáří a původu. Pozornost upoutaly hlavně první bankovky,
které byly vydávány na našem území, známé „bankocetle“. Díky péči
dřívějších nálezců byly bankovky vloženy do plastových obalů, které je
ochránily před „zubem času“. Zachovaly se tak v neuvěřitelně dobrém
stavu. Mezi bankovkami z dob Rakouska-Uherska a Československa se
objevily i bankovky z dob hyperinflace, která probíhala v meziválečném
Německu a svého vrcholu dosáhla roku 1923. V té době existovaly i
bankovky v hodnotě 10 bilionů marek (cena chleba vyšplhala v té době
až na 400 miliard marek). Bankovku v hodnotě 50 miliard marek si snad
přinesl jako „suvenýr“ některý z občanů Brantic ze svých cest.
Obsah mladšího z obou tubusů byl již méně „romantický“, ale opět
zajímavý jako doklad dob (ne)dávno minulých. Našly se v něm
několikery noviny („Vpřed“ a „Stavebník“), upomínkové listy ke
složení slibu pionýra a slibu občanské věrnosti socialistické vlasti.
Vloženo bylo i několik černobílých fotografií z poslední rekonstrukce
věže kostela. Přiložený dokument uvádí, že oprava věže byla ukončena
4. prosince 1981, tedy přesně před 40 lety (snad ta současná vydrží
alespoň dvakrát tak déle…). V tubusu se objevily i plakáty s poslanci
ONV Bruntál a kandidáty do Sněmovny národů Federálního
shromáždění. Jako hezký doklad každodennosti osmdesátých let pak
působí několik jídelních lístků z restaurace „U rohu hojnosti“ v Krnově
(smažený řízek, brambor a zeleninový salát za 11,50 Kčs…).
Po provedení fotodokumentace byl jeden původní tubus opraven a
zhotoveny dva tubusy nové. Dva byly naplněny původním obsahem a
třetí doplněn o předměty, které reprezentují současnost naší obce (tři
kusy obecního zpravodaje, pohlednice Brantic a Radimi a právě platné
mince v hodnotě 50, 20, 10, 5, 2 a 1 koruna). Všechny tři schránky byly
v pátek 19.11. opět uloženy do makovice kostelní věže. Nad našimi
hlavami tak budou tiše čekat, zatímco desetiletí budou míjet, aby někdy
v budoucnu vydaly svůj obsah a svědectví naší doby příštím generacím.
Mgr. Martin Suchánek, kronikář obce Brantice
Informace z MS ČČK
Místní skupina Českého červeného kříže Brantice
uspořádala 29.10.2021 volební valnou hromadu MS
ČČK. Po jejím skončení se konal „Společenský večer
s hudbou“, jehož se mohli zúčastnit i nečlenové ČČK.
Jednomyslně bylo přítomnými členy ČČK zvoleno 16 členné
představenstvo a tříčlenná revizní komise. Představenstvo bude
pracovat ve složení: p. Berková Jana, p. Bernátková Karla, p. Hnízdová
Ludmila, p. Jochcová Milena, p. Klepáčová Dagmar, p. Kučerová
Marie, p. Machů Marie, p. ing. Machů Vlastimil, p. Pohludková
Jaroslava, p. Pohludková Zdeňka, p. Popovičová Miroslava, p. Řičicová
Veronika, p. Šamajová Hana, p. Šerá Jana, sl. Vravníková Lucie a p.
Vysogladová Irena. V revizní komisi jsou členy p. Kokešová Marie
(předsedkyně RK), p. Matoušová Marcela a p. Navrátilová Jaroslava.
Představenstvo na své ustavující schůzi 3.11.2021 zvolilo předsedkyní
p. Pohludkovou Jaroslavu, místopředsedkyněmi p. Machů M. a p.
Šamajovou H., jednatelkou p. Berkovou J. a pokladní p. Kučerovou M.

Přejeme novému představenstvu
mnoho úspěchů v práci a všem
občanům pevné zdraví a hodně
optimismu v roce 2022.
Představenstvo MS ČČK Brantice
Zprávy ze základní školy
Školní rok 2021/2022 je v plném
proudu a my jsme rádi, že je naplněn
širokým spektrem aktivit. Kromě
toho, že se výuku snažíme
modernizovat a učinit ji pro děti
atraktivní, sdílíme snahu přizpůsobit
její obsah 21. století. Angličtinu
učíme cestou konverzačních her a
aktivit, v matematice se učíme
porozumět
problémům,
v informatice se děti učí základům
programování na robotech LEGO
WeDo. Společně také pracujeme na
úpravě ostatních předmětů do
budoucna.
Jsme rádi, že se nám letos podařilo
uskutečnit několik nových projektů.
Naše škola získala grant O2 Chytrá
škola, který si klade za cíl naučit
děti, rodiče i učitele, jak správně
využívat technologie a být přitom v
bezpečí na internetu. Získané
finance využijeme například při
výuce informatiky, ale také ke
školení o (ne)bezpečí na internetu,
které bude zacíleno na rodiče.
Virtuální prostor v poslední době
nabývá na důležitosti a do budoucna
tomu nebude jinak. Snažíme se tedy
žáky připravit na 21. století, jak
nejlépe to jde.
Pan ředitel rovněž využil svých
znalostí z oblasti technologie a snaží
se pro školu získat první 3D tiskárnu
prostřednictvím programu Průša pro
školy. Ví přesně, jak ji ve výuce
využít, takže to pro žáky jistě bude
zajímavá novinka.
Tou největší novinkou letošního
roku je ale velká věc, o které se nám
ani nesnilo. Rozhodli jsme se oslovit
vesmírnou agenturu NASA a
požádat ji o virtuální setkání
s astronautem Andrew Feustelem,
který má k České republice pozitivní
vztah. Dokonce vzal do vesmíru
Krtečka. Po týdnech napínavého
čekání se nám dostalo souhlasné
odpovědi, a tak následovaly týdny
příprav. Museli jsme pro videohovor

posílit techniku, děti se usilovně připravovaly nácvikem otázek
v anglickém jazyce a angličtinář měl za úkol vše tlumočit. Všechno
proběhlo podle plánu a děti tak získaly neobyčejnou vzpomínku na
rozhovor s mužem, který se osobně setkal s Neilem Armstrongem. Celý
rozhovor proběhl přes aplikaci Microsoft Teams, kterou jsme využili
v distanční výuce. Jeho záznam si můžete pustit na YouTube a
Facebooku školy: ZŠ a MŠ Brantice.
Odkazy na projekty: o2chytraskola.cz, proskoly.prusa3d.cz, nasa.gov.
Zprávičky z mateřské školičky
Konec roku je vždy dobou, kdy lidé začnou hodnotit uplynulý rok,
vzpomínají na to, co se jim povedlo, ale přemýšlí i o tom, co by mohli
zvládnout příště lépe. Proto i nám dovolte krátké ohlédnutí.
V září jsme přivítali nové i staronové děti a obě třídy Krtečci i Sovičky
se pustily s chutí do nového školního roku. Hned v září jsme přivítali na
školní zahradě paní L. Hornovou a pejska Toru a dozvěděli se něco o
Canisterapii. S nadšením děti objevily na školní zahradě vyasfaltovanou
dráhu, kde se mohou bezpečně a pohodlně prohánět na odrážedlech,
kolech a koloběžkách.
V obou třídách se s úspěchem rozjely
logokroužky a atletika. Novinkou pro rodiče je možnost setkání
s učitelkou na hovorových hodinách.
Pilně se také pracuje na projektu obnovení naší školní zahrady. I letos
jsme získali důvěru střední pedagogické školy v Krnově a jsme jednou
ze dvou školek, kterou pravidelně v úterý navštěvují její studenti a
získávají zde zkušenosti a praxi v přípravě na své budoucí povolání
učitele.
I přes různá omezení, která i my musíme dodržovat, jsme dokázali pro
děti vytvořit příjemné prostředí a pokračujeme v plnění našeho
vzdělávacího programu. Procházky do parku, do lesa, poznávání přírody
a zvířátek patří do tradičních podzimních témat. Rodiče se zapojili do
podzimní výzdoby školky, a tak jsme mohli krásně rozsvítit dýňovou
cestičku na uspávání broučků. Halloweenská dopoledne v obou třídách
proběhla s nadšeným ohlasem. Projekt „Celé Česko čte dětem“ jsme
podpořili návštěvou Krnovské knihovny. Velký úspěch mělo také malé
loutkové divadlo, které za námi v listopadu přijelo s pohádkou „O
rozmařilé princezně“.
Nyní už se celá školka ponořila naplno do předvánoční nálady. Ve
třídách se to hemží čerty a anděly, vyrábí se vánoční dárečky pro rodiče,
chystá se pečení cukroví a snad proběhne i tradičně netradiční besídka.

Za všechny děti i zaměstnance
Vám přejeme pohodové Vánoce a
do nového roku 2022 hodně zdraví
a optimismu.
Mgr. Jaroslav Konvička, učitel ZŠ
Termíny právního a ekonomického poradenství na Obecním úřadě
v Branticích v roce 2022:
5. ledna, 2. února, 2. března, 6.
dubna, 4. května, 1. června, 13.
července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2.
listopadu, 7. prosince – tj. vždy ve
středy v době od 15:00-16:30 hodin.

SVOZ ODPADŮ
V DOBĚ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ

pondělí 27.12.2021
svoz PET lahví a TETRA PACK
čtvrtek 30.12.2021
svoz komunálního odpadu
(termín byl přesunut z pátku
31.12.2021, nezapomeňte včas
přistavit popelnice!)
I o Vánocích je dobré myslet na čisté
odpadní potrubí, přírodu a planetu.
Děkujeme, že nezapomínáte třídit
použité kuchyňské oleje.

Obec Brantice má kontejnery na
jedlé oleje a tuky umístěny na těchto
stanovištích: Brantice - zastávka pod
nádražím ČD, u obecního úřadu,
parčík na dolním konci obce, Radim
- střed u č.p. 17.
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