B

ravantický
rumla
ČTVRTLETNÍK 			

ČÍSLO 1 / LEDEN – BŘEZEN 2019

SLOVO STAROSTY
Vážené dámy a pánové, vážení
spoluobčané,
rád bych Vám poděkoval za Vaši velkou
podporu v komunálních volbách a za důvěru, které si velmi vážím. Poděkování patří
také bývalému starostovi panu Ivu Kočíšovi
za práci, kterou po celou dobu svého mandátu vykonával.
Stejně jako dosud budeme se zastupiteli pokračovat ve zvelebování naší obce
ve prospěch občanů a v návaznosti na ak-

tuální úkoly. S plány na letošní rok Vás rád
podrobněji seznámím na březnové veřejné
schůzi, jejíž přesné datum Vám bude včas
sděleno.
Dovolte, abych Vám ještě jednou poděkoval za podporu a věřím, že v obci společně vytvoříme příjemné místo k životu, zábavě i k odpočinku.
Do nového roku 2019 Vám přeji hodně
štěstí, zdraví a lásku.
Starosta obce Rudolf Němec

Farní společenství v Bravanticích
Vás srdečně zve na

Pouť ke cti svatého
Valentina

SENIOR KLUB
30.11. jsme se jako každý rok sešli v KD,
abychom si společně popřáli do nového
roku. Něco pojedli, něco vyhráli v tombole,
dobře se pobavili a vánočně naladili.
K potěšení babiček a dědečků přispěly děti naší ZŠ svým vánočním vystoupením. Za to dětem i p. uč. Baďurové
a p. Konečné děkujeme. Potom nám
k tanci i poslechu hrála velice pěkně místní kapela „VIBOR“. Také jim patří veliké
díky. Večer se vydařil.
Rok 2018 jsme uzavřeli a je před námi rok
2019. Tak ať je celý podle našich představ.
V březnu plánujeme další setkání členů
klubu, ale už s nádechem jara. Tímto zveme seniory, kteří ještě nejsou mezi námi,
PŘIJĎTE.

17. února 2019
mše sv. v 10 . 30 hod.
Hl. celebrant: P. Marek Žukowski
Po mši sv. následuje společné setkání
a občerstvení poutníků v Kulturním domě.
Doprovodný program zajištěn.

TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti v Novém roce, mějte se fajně !
TJ Sokol Bravantice zve 9. 2. 2019 všechny příznivce pohybu a dobré nálady – „Na
sportovní odpoledne“. Podle množství

sněhu bychom chtěli kromě procházky kolem Bravantic a „Biatlonového zápolení“,
přidat více možností vyžití pro děti. Přijďte
s námi shazovat vánoční kila a strávit příjemné odpoledne se svými dětmi. Začátek
v cca 13 hodin na hřišti.

VÝVOZ POPELNIC

probíhá do konce března každé úterý
a od dubna bude každé
sudé úterý. Nyní můžete platit na OÚ poplatek za odpad, který pro
rok 2019 činí 500,- Kč
na jednoho obyvatele.
Uhrazen musí být do
30. 6. 2019.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Děkujeme všem občanům a příznivcům školy a školky za účast na
Vánočních zpěvech v kostele sv. Valentýna, které se konaly 18. prosince 2018, kdy jsme nasáli předvánoční atmosféru a mohli jsme si
odpočinout od předvánočního shonu. Přejeme všem hlavně pevné
zdraví, spokojenost v roce 2019 a těšíme se na spolupráci s žáky,
rodiči, obcí a přáteli školy.
„Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou
cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal
přítomnost a předvídal budoucnost.“
Jan Amos Komenský
Pravdivost citátu J. A. Komenského nás bude provázet druhým
pololetím školního roku 2018/2019, kdy cílem vzdělání nebude
jenom výuka ve škole, ale získávání moudrosti a dovedností v aktivitách, které budeme realizovat spolu s řídícím výborem v projektu
MAP II. V projektu budeme vycházet nejen z tradic naší školy, ale
realizované aktivity budeme směřovat na
pracovní a poznávací výjezdy dětí a žáků do 21. února – exkurze a workshop v České tetěch oblastí, které budou pro žáky zajímavé levizi Ostrava (pro žáky školy)
a poučné (aktivní účast žáků na pracovních 23. února – MAŠKARNÍ PLES s HOPSALÍNEM
dílnách v Dolní oblasti Vítkovice, Záchranná (od 15.00 hodin)
stanice Bartošovice, Planetáriu Ostrava, Ja- 25. února – 1. března – JARNÍ PRÁZDNINY
rošův statek Studénka…). Veškeré aktivity Březen 2019
realizované pro děti, žáky, zaměstnance, ro- 6. března – masopustní průvod masek (MŠ)
diče a zájemce školy na období 2018 – 2021 Pěvecká soutěž „Sedlnická sněženka“
(soutěž pro MŠ)
budou zdarma.
18. března – ekologický program Lžička
Co nás čeká a co připravujeme?
medu (Hájenka Kopřivnice)
Leden 2019

22. března – projekt ZDRAVÁ 5 (projekt zaměřený na zdravou výživu a zdravé stravování)
28. března – učitel národů J. A. Komenský
„Bravantice očima žáků“ (fotosoutěž)
Připravujeme:
Duben – zápis do 1. ročníku
Květen – zápis do MŠ
Sledujte stránky ZŠ a MŠ Bravantice:
zsamsbravantice.webnode.cz
Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice

10. ledna – informační schůzky (příprava plesu)
11. – 15. ledna – lyžování se Skaláčkem
(MŠ Bravantice)
25. ledna – zahájení plavecké výuky žáků
od 1. do 3. ročníku
25. ledna – tradiční školní ples
31. ledna – školní kolo v recitační soutěži
31. ledna – ukončení 1. pololetí šk. roku, vydání výpisu vysvědčení
Únor 2019
1. února – pololetní prázdniny

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Milí příznivci bravantického oddílu,
v říjnu jsme nelenili a pomáhali T. G. Masarykovi krůček po krůčku se založením Československé republiky. Používali jsme při svém
snažení různé šifry, aby nepřítel nerozluštil
naše zprávy. Museli jsme také prokázat odvahu a dobrou paměť. Byla to fuška, ale nakonec jsme to zvládli!
S počátkem adventu jsme si v oddíle navodili vánoční atmosféru výrobou adventních
věnců a hned chvíli na to k nám do skautu přišel Mikuláš. Ten je se svým společníkem pro
většinu dětí velkým strašákem, ale protože
jako skauti máme v popisu „práce“ chovat
se jeden k druhému slušně, naše světlušky
a vlčata byly na Mikuláše mimo ohrožení čertovského pytle. Každému z nich proto Mikuláš
zanechal balíček plný dobrot.

Poprvé jsme se chopili příležitosti a rozhodli
se přivézt do Bravantic betlémské světlo. Jeli
pro něj do Studénky již 22.12. Smíšek a Husky. A protože už do Štědrého dne zbývalo jen
kousek, naplánovali jsme si k této příležitosti
také naše skautské Vánoce. Nazdobili jsme
společně stromeček na faře a rozdali si krásné dárečky. Také nás čekal generální nácvik
zpívání, které jsme přislíbili 26.12. v kostele
u jesliček. Ačkoliv nám před tím odpadlo několik zkoušek, vlčata a světlušky i přesto pilně
a vytrvale nacvičovaly. Počáteční nervozita
z nás opadla hned po prvních tónech - doufáme, že se Vám to líbilo 
Rádi bychom poděkovali dětem, protože
jen díky jejich zájmu můžeme existovat a dělat, co nás baví. Také bychom chtěli poděkovat rodičům za projevenou důvěru a pomoc.

Již teď se těšíme na dobrodružství, která nás
čekají v novém roce.
Chceš-li i ty zjistit, jaké je to být součástí
skautské rodiny, neváhej a přijď za námi v pátek
do myslivny! Případní zájemci nás mohou také
kontaktovat přes email (gargulakova.andrea@
seznam.cz, lucikk93@seznam.cz), případně
přes fb stránky Skautský oddíl Bravantice 1.
Setkání u jesliček
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HASIČI INFORMUJÍ
V prosinci se konala v předsálí kulturního domu Výroční valná hromada, kde
se shrnula celoroční práce našeho sboru
a jednotky. Součástí bylo také předání pamětních medailí ke 100 letům vzniku česko
slovenské republiky. Naše jednotka vloni
vyjížděla k několika zásahům. Jednalo se
například o požár domu, travnatého porostu a v letních měsících pomáhala při likvidaci bodavého hmyzu.

Připomínáme, že náš sbor provádí sběr
elektrospotřebičů v rámci programu Recyklujte s hasiči. Prosíme proto občany, aby
své nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné
elektrospotřebiče, přivezli nejlépe po telefonické domluvě do hasičárny. Bližší informace
na tel. 739 420 198, 604 149 323, na našich
webových stránkách, nebo na vývěsní hasičské tabuli před obecním úřadem. V měsíci
dubnu plánujeme po obci sběr šrotu.

15. a 16. března Vás srdečně zveme
na každoroční zábavnou taneční akci,
Pochování Basy. Lístky budou 14 dní před
akcí v předprodeji u paní Buršové. Těšíme se
na Vás.
Naše web.stránky:
bravantice.ikpo.cz/sdh
sdhbravantice.webnode.cz

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO OBČANY
VE ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNĚ

KRUHOVÝ TRÉNINK ANEB „ VESNICE V POHYBU“:
Jedná se o dynamickou, posilovací formu cvičení s využitím mnoha druhů různých fitness pomůcek. Cvičení je každé pondělí
18.00 – 19.00 hodin a každý čtvrtek 19.00 – 20.00 hodin
JÓGA PRO BRAVANTICE: každý čtvrtek 16.30 – 18.00 hodin
SALSATION: nový taneční program který se připravuje
a bude od poloviny ledna každou středu od 18.30 – 19.30
hodin. Tento program klade důraz na muzikalitu, vyjádření
textu písní, pocitů a také zahrnuje funkční trénink. Vhodné pro
všechny věkové kategorie!

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Svátky pokoje, míru a lásky dozněly a obohatily především naše rodinné vztahy. Především si dovoluji upřímně blahopřát občanům
Bravantic k 20. výročí osamostatnění obce
a popřát mnoho budovatelského úsilí pro její
další zkrásnění a zvýraznění.
Každý nový rok přináší mnoho předsevzetí, nových tvůrčích myšlenek, které mohou
obohatit další rozvoj života obce i našich
domovů. Mnohé z nich přispívají k utváření
ušlechtilých vztahů k přírodě, ale také jí být
nápomocni při její další ochraně. Vycházíme
vždy z minulých zkušeností, které novými metodami a aktivitami chceme přivést
k dalším účinným opatřením.
Součástí Myslivecké konference Bílovec
2018 byla i ukázka naší honitby, která vykazuje po agroenvironmentálních opatřeních
ekologickou stabilitu v intenzivně zemědělsky
obhospodařované krajině. Byl zde zachován
a upevněn a dále rozšířen přirozený genofond, který u nás zabezpečuje možnost chovu a lovu některých druhů zvěře. Typickým
představitelem ze zvěře spárkaté je to srnec
obecný, z drobné srstnaté zvěře zajíc polní,
z pernaté zvěře bažant obecný a z vodní zvěře kachna divoká, polák velký a polák chocholačka. Tato zvěř má u nás vhodné podmínky
k další reprodukci. Vhodné prostředí je i pro

chov koroptve polní, která nám z honitby zcela vymizela. Prase divoké jako všežravec není
v naší honitbě žádoucí pro škody, které způsobuje na zemědělských plodinách a také na
výše uvedeném genofondu užitkové zvěře.
Značná kolona plně obsazených vozidel
projížděla v měsíci říjnu naší honitbou. Významní odborníci na úpravu krajiny a chovu
zvěře se po shlédnutí pochvalně vyjádřili
k provedeným úpravám, o stavech zvěře
v honitbě pohovořil mysl. hospodář Roman
Vaněk.
Provedené podzimní vycházky do přírody
s omezeným odlovem prokázaly, že přes letní
tropická vedra a srážkový deficit chovu zvěře
byla věnována náležitá pozornost. Přikrmování zvěře v současném období všemi druhy
krmiv nabývá na intenzitě.
Poděkování patří učitelkám školy, které prohlubují lásku k přírodě kromě jiného
i účastí žactva na mysliveckých soutěžích. Za
zmínku stojí žák školy Štěpán Meluch, který
v kategorii žáků do 10 let dosáhl vynikajícího
třetího místa v celostátní soutěži ČMMJ „Mé
toulky za zvěří“.
V měsíci březnu se bude konat hodnotící
členská schůze spolku, která vytyčí nové náročné úkoly k vytváření vztahů mezi organizmy a prostředím rozšířením zvěřních políček

i dalšími interakčními prvky v krajině. Úzká
spolupráce se zastupitelstvem obce, občany,
spolky, zemědělci, školou bude i nadále samozřejmostí.
Zdeněk Pilich
Les je príma
Štěpán Meluch
Do lesa já chodím rád, jsem
s přírodou kamarád.
Sbírám houby, čistím les,
byl jsem včera, půjdu dnes.
V pondělí krmím veverky,
potom hledám ještěrky.
V úterý si zpívám s ptáky,
zdravím místní divočáky.
Ve středu mě čekají lišky,
v kapsách mám zrní pro myšky.
Ve čtvrtek skáču s rosničkami,
radím se se sovičkami.
V pátek funím s jezevci,
sbírám drobky s mravenci.
V sobotu a v neděli,
tady nikdo nelení.
Ať je léto nebo zima,
já vám říkám,
les je príma.
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Podzimní závody v Přívlači
Píše se 3. 11. 2018, tedy den, kdy MO ČRS
Bravantice pořádá v pořadí čtvrté rybářské
závody v roce 2018, a to 1. ročník přívlačových závodů.
Na tento den čekali a těšili se dospělí rybáři a rybářky „PETROVA CECHU“. Začátek
prezentace byl stanoven na 6.30 h ráno.
Někteří závodníci byli zdaleka, přijelo k nám
i několik závodníků ze Slovenska. Již od rána
nám počasí moc nepřálo, bylo sychravo
a chvílemi mrholilo. Proto přišla k duhu dobrá káva nebo čaj s nějakým tím dochucujícím
lihovým doplňkem. Někteří závodníci svou
účast na poslední chvíli zrušili, avšak i přesto
se závodů zúčastnilo celkem 33 závodníků,
z toho 2 ženy.
Po prezentaci a vylosování startovních čísel byli všichni závodníci přivítáni předsedou
dozorčí komise panem Miroslavem Mynářem a obeznámeni s pravidly závodu. Každý
závodník měl na každé kolo jinou pozici, aby si
všichni mohli zachytat na každé straně nádrže. Celkem bylo 5 kol.
První kolo začalo v 8:00h, kdy zazněl signál,
který oznámil začátek závodu. Protože byl
revír kvalitně zarybněn, bylo více než pravdě-

podobné, že se chytne spousta ryb. Do bodování se počítali pstruzi, štiky, candáti, okouni
i ostatní nedravá ryba. Počet bodů se zapisoval průběžně po každém kole, takže každý se
mohl podívat, jak si průběžně vede.
Co se týče úlovků, byli závodníci velmi aktivní a chytili spoustu ryb. Celkem se nachytalo 266 kusů ryb z toho 63 pstruhů, 164
okounů, 23 štik, 9 candátů a 7 nedravých
ryb. Většina ulovených ryb byla puštěna zpět
do revíru!
Konečné pořadí závodníků vyšlo takto:
1.
Schauer Martin
310 bodů
2.
Žurovec Tomáš
260 bodů
3.
Kapica Milan
250 bodů
4.
Petriček Jaroslav
180 bodů
5.
Švub Dominik
180 bodů
6.
Poľc Ľudo
170 bodů
7.
Dékany Alexander 140 bodů
8.
Skaličan Adam
130 bodů
9.
Szwed Oto
130 bodů
10.
Brezničan Martin
120 bodů
Zvláštní cena za nejvíce ulovených pstruhů:
Žurovec Tomáš
Zvláštní cena za nejvíce ulovených okounů:
Švub Dominik
Zvláštní cena za nejvíce ulovených štik:
Kapica Milan

Zvláštní cena za nejvíce ulovených candátů:
Dékany Alenxander
Zvláštní cena za nejlepší rybářku:
Ševčíková Kateřina
Závěrem mi dovolte
poděkovat sponzorům
(především generálnímu sponzoru Velká
ryba – přívlačová speciálka), rozhodčím, pořadatelům a členům výboru, kteří se podíleli na přípravě a samotném
průběhu závodu.
Také Vám všem přejeme krásné prožití
vánočních svátků a šťastný nový rok.
Petrův zdar!
Michalík Radek
jednatel ČRS MO Bravantice

KALENDÁŘ AKCÍ
LEDEN
25. ledna ŠKOLNÍ PLES od 20 hodin
31. ledna	ukončení 1. pol. školního
roku, vysvědčení
ÚNOR
1. února pololetní prázdniny
9. února	sportovní odpoledne
ve 13 hodin
17. února	POUŤ ke cti sv. Valentina
v 10.30 hodin
23. února	MAŠKARNÍ PLES s HOPSALÍNEM (od 15.00 hodin)
25. února – 1. března jarní prázdniny
BŘEZEN
15. a 16. března POCHOVÁNÍ BASY
od 20 hodin

B
Narodili se

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Josef SADOVSKÝ
Bohumila MACÁKOVÁ
Olga HAVRÁNKOVÁ
Josef BALHÁREK
Milan KAPIČÁK
Vlastimil MALINA
Gertruda NOVÁKOVÁ
Pavel ZAJONC
Helena KOČÍ
Jiřina KUPKOVÁ
Lidmila PETRŽÍLKOVÁ

85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
65 let
65 let
65 let

Madlen ADAMČÍKOVÁ
Jonáš JUCHELKA
Roman TRUBIANSKÝ

Všem jubilantům i novým občánkům
přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky
a rodinné pohody.

ravantický
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