B

ravantický
rumla
ČTVRTLETNÍK 			

ČÍSLO 1 / LEDEN – BŘEZEN 2022

SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
nacházíme se v novém roce plném plánů, nápadů a lepších vyhlídek. Pevně věřím, že náš osobní a společenský život
bude bez větších covidových omezení než
v předchozích letech. Vstupujeme do třetího roku pandemie a věřím, že to nejhorší
máme za sebou.
Rád bych vás v úvodu seznámil s obecnými informacemi a plány v počátku letošního
roku. Začnu hned v lednu, kdy bude potřeba
pomoci se zdárným dokončením prostorů
Sokolovny pro umístění předškolních dětí.
Mezi svátky byla obložena koupelna, opraveny a vyčištěny podlahy. Rád bych tímto
oslovil rodiče dětí o pomoc při vymalování
připravovaných místností a s dalšími drobnými pracemi pro zdárné dokončení této
akce. Pomalu finišujeme a našim cílem je
otevřít další oddělení mateřské školy už
od února. Projektová dokumentace na výstavbu nové mateřské školy je dokončena
a budeme čekat na schválení.
Plesová sezóna začíná a věřím, že se podaří uskutečnit tradiční školní ples a Pochování basy. Pokud to v únoru situace
dovolí, připravíme pro všechny požitkáře
opět vepřové hody za kulturním domem
a svoláme rodiče malých dětiček na vítání

občánků. Ve dnech 21. a 22. 5. plánujeme
obecní zájezd do Litomyšle, Poličky a na
hrad Svojanov.
Podle podnětů občanů bylo zažádáno o dopravní řešení některých lokalit
v obci. Celkově se jedná o deset stěžejních
míst, která budou osazena novými dopravními značkami, zrcadly a radary. Jedná
se například o vznik obytné zóny s omezením rychlosti, změny v přednosti jízdy,
a dále o umístění informačních radarů od
Ostravy, Bílovce a Olbramic. Začátek realizace je naplánován na jaře tohoto roku.
Na žádost svozové firmy je od letoška
vývoz popelnic změněn na každou sudou středu. Přestože se celorepublikově
zvýšil poplatek za skládkovné, a také se
zvedla cena za svoz odpadů firmy Slumbi
s.r.o., jsme v naší obci s ohledem na zlepšující třídění odpadů a využití kompostérů
pro bioodpad, který se často v popelnicích
nacházel, pro letošní rok poplatek za odpady nezvýšili a zavedli jsme celoročně
14tidenní svoz popelnic. Záleží proto
také na nás všech, jak a kdy se u nás projeví zvýšené náklady na řešení odpadů.
Svozová firma bude začátkem roku disponovat novým autem s možností evidence
popelnic. Jakmile to bude možné, budou
všechny popelnice opatřeny čipy. Chtě-

li bychom tím docílit zvýhodnění občanů,
kteří nejlépe třídí. Způsob evidence se
bude odvíjet od toho, jaké možnosti nám
svozová firma nabídne.
V letošním roce bude vyhlášeno 4. kolo
kotlíkových dotací. Pro úspěšného žadatele z řad občanů zastupitelstvo odsouhlasilo peněžitou podporu v částce
5000,- Kč. Budeme rádi, když této možnosti využijete a přispějete tak ke zlepšení
ovzduší v naší obci.
Na jaře se opět rozběhnou brigády na
zámku. Za loňský rok se za pomoci skvělých brigádníků udělala spousta práce,
která je vidět. Na jaře se zaměříme na
údržbu zeleně okolo zámků a odstranění některých stromů. Dále dojde k úpravě prostoru předzámčí výsadbou zeleně
a květin, a plánujeme drobné opravy některých místností zámků. Mohu vám slíbit,
že letos plánujeme další společenské
akce v tomto krásném a historickém zámeckém areálu.
O dění v obci se jako vždy dočtete na
webových stránkách obce a pokud to situace dovolí, budu vám moci sdělit další
informace na plánované veřejné schůzi.
Do nového roku 2022 Vám přeji hodně
zdraví, štěstí a lásku.
Starosta obce Rudolf Němec
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Milí občané Bravantic,
děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Vám přejí co
nejhezčí nový rok 2022, radost a spokojenost.
Jsme rádi, že se obyvatelé obce zapojili
do podzimních akcí školy a školky. Lucerničkový pochod měl i přes chladné počasí
vysokou účast. Největší úspěch měl „oběšenec“ vydávající děsivé zvuky. Děkujeme
našim Skautům i za zajímavé soutěže.
I když kvůli pandemii neproběhla Mikulášská nadílka v kulturním domě, děti nebyly zklamány – Mikuláš s Andělem za nimi
přišli až do školky a do školy a za písničku
rozdali tašky s dobrotami a ovocem. Manželům Šustkovým děkujeme za důstojné
ztvárnění svatých postav a milý přístup
k dětem.
Ve škole i ve školce jsme uskutečnili většinu obvyklých akcí. K Vánocům neodmys-

litelně patří vůně perníkového koření, takže jsme jako již tradičně v prosinci napekli
a nazdobili perníčky. Děvčata z 5. ročníku
dokonce z těsta darovaného jednou z maminek upekla perníkovou chaloupku (takovou neměla ani Ježibaba!).

Od začátku prosince probíhá plavecká
výuka. Letos dojíždíme do Brušperku a plave celá škola .
Těšili jsme se i na slavnostní rozsvěcování Vánočního stromku. Připravili jsme si
program, který pak musel proběhnout ve
škole. Děti zazpívaly písničky s tématikou
Vánoc a zahrály divadlo.
Chtěli bychom Vás pozvat na tradiční
školní ples, který by se měl konat 28. ledna. Výtěžek z plesu bude použit pro děti
z MŠ a ZŠ.

☺

CO PŘIPRAVUJEME?
Leden 2022
3. ledna	návštěva kostela s prohlídkou starobylého dřevěného
Betléma
7. ledna hudební hrátky Buší nebuší
28. ledna Školní ples
31. ledna 	školní kolo Recitační soutěže
31. ledna	slavnostní předání pololetního vysvědčení
Únor 2022
4. února pololetní prázdniny
7. - 13. února jarní prázdniny
Březen 2022
Vítání jara
Dále připravujeme:
9. dubna Maškarní ples
duben 2022 Zápis do 1. ročníku ZŠ
květen 2022 Zápis do MŠ
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Jsme na prahu druhého zimního měsíce astronomického roku 2022. Naše
touha po zklidnění smrtícího viru nebyla
naplněna a pokračují veškerá omezující
opatření i nové ohrožení lidských životů
a vznik hospodářských ztrát. Věřím, že
jsme o vánočních svátcích alespoň malinko pookřáli v rodinném kruhu našich
nejmilejších s pevnou vírou, že snad už
bude lépe.
I přes nepříznivou situaci pokračovala
naše myslivecká družnost, kamarádství
a pracovitost. Veškeré úsilí směřovalo
k obnově a opravě mysliveckých zařízení,
k zabezpečení dostatku kvalitního krmiva,
k pravidelnému zimnímu přikrmování.
Rok 2021 byl krajně nepříznivý pro chov
bažantí zvěře, proto jsme odložili jeden
odlov. Ztráty způsobilo studené a mokré
jaro, větry, časté deště, rozšíření predátorů, především šelem a prasete divokého. Přestože máme přínosnou spolupráci
s našimi farmáři, dostávají se do potravních řetězců cizorodé látky ovlivňující
organismus zvěře. Přímé ztráty vznikají
při použití výkonné mechanizace s vysokými pojezdovými rychlostmi a širokým
záběrem nesených prvků. Citelné ztráty na zvěři působí také silniční doprava.
Evidovaný úbytek srnčí zvěře na našich
komunikacích tvoří skoro celoroční přírůstek. Co je nového? Trvale se ve třech
lokalitách v honitbě usadil nový tvor, bobr
evropský. Závěrem prosíme, nechoďme
do těch míst, kde se v zimě zdržuje zvěř.
Narušujeme tím přirozené cykly, příjem
potravy, energii a vystavujeme ji stresové
zátěži způsobující i smrt.
Od 23. 12. 2021 uplynulo 10 let, kdy
ministerstvo kultury ČR zapsalo naši myslivost do Seznamu materiálních statků
tradiční a lidové kultury ČR. Myslivost je
uznávána jako bohatství českého státu
a české společnosti.
Sokolnictví je historicky nedílnou součástí české myslivosti. V r. 2010 bylo sokolnictví zapsáno do seznamu světového
kulturního dědictví UNESCO jako nová
kulturní památka s názvem Sokolnictví,
živoucí dědictví lidstva. V naší honitbě

se 31. října uskutečnilo historicky první
sokolnické setkání. Pod záštitou Okr.
sokolnického spolku Přerov zde byl proveden ukázkový výcvik a lov osmi dravců
vysokého letu, jako je sokol stěhovavý,
nejrychlejší lovec ze všech dravců. Celou
organizaci úspěšně zvládli někteří naši
členové pod vedením Jaroslava Blahuta.
Dne 19. října jsem doprovodil do obce
kulturní pracovníky města Bílovce, ředitelku Muzea, ředitelku Kulturního centra
a vedoucího Kulturního domu, kterým se

obětavě věnovali starosta a místostarostka obce při prohlídkách bravantických
zámků i jejich prostor. (Pak jsme ještě navštívili naši kouzelnou rybniční soustavu.)
Takováto setkání prospějí do budoucna
k propagaci kulturního dědictví obce. I někteří naši členové se zúčastnili renovačních prací.
Mnoho zdraví, zdaru a úspěchů do následujících dnů nového roku srdečně přejí
všem občanům myslivci.
Zdeněk Pilich

HASIČI INFORMUJÍ
V prosinci se uskutečnila v přísálí Výroční valná hromada, kde se shrnulo celoroční
dění ve sboru a jednotce.
Jednotka v loňském roce zasahovala
12krát a jednou se účastnila taktického

cvičení v Lubojatech. V pátek 4. března
a v sobotu 5. března 2022 se můžete těšit
na Pochování basy.
Připomínáme, že stále můžete své staré
elektrospotřebiče přivézt na hasičárnu.

Přejeme Vám do nového roku hodně
štěstí a zdraví.
SDH Bravantice
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Na úvod našeho krátkého příspěvku,
bych chtěl poděkovat všem, kteří nám
v uplynulé sezóně pomáhali při trénování, organizaci zápasů, modernizaci hřiště
a sokolovny. Sportovní pauzy jsme využili
k opravám areálu hřiště. Na začátku roku
jsme vykáceli všechny topoly a díky finančnímu přispění obce vysázeli nové

☺

stromy- především švestky. Jde nám přece o zdraví dětí .
Největší novinkou, která se dotýká našeho klubu, je probíhající přestavba části sokolovny na jedno z oddělení pro děti
z MŠ. Po dokončení všech prací bude sokolovno-školka využívána nejen místními
sportovci, ale také dětmi. Pokud půjde vše

Tabulka 2021 / 2022

podle plánů, mohla by školka brzy rozšířit
svou kapacitu a přijmout další děti, čímž
bychom vyhověli přání mnohých rodičů.
Nakonec malé ohlédnutí za letošní zkrácenou podzimní sezónou. Přestože jsme
letos na jaře neměli možnost plně trénovat, podařilo se našim mužům zopakovat
úspěch z loňské sezóny a díky jejich výborným výkonům si můžeme
dělat naděje na postup do vyšší soutěže. Blahopřejeme!!!
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Skóre

1

Bartošovice

13

11

0

2

47 : 25

31

2

0

2

Děrné

13

8

0

5

44 : 21

26

0

2

3

Bravantice

13

9

0

4

41 : 28

26

2

1

4

Ženklava

13

8

0

5

44 : 25

25

0

1

5

Petřvald na Moravě B

13

9

0

4

29 : 25

25

3

1

6

Trojanovice Bystré

13

8

0

5

38 : 24

24

0

0

7

Olbramice

13

8

0

5

28 : 27

23

1

0

8

Sedlnice

13

6

0

7

39 : 27

21

0

3

9

Hostašovice

13

7

0

6

33 : 30

21

1

1

10

Zbyslavice

13

6

0

7

34 : 34

18

0

0

11

Vražné

13

4

0

9

34 : 52

12

0

0

12

Štramberk / Lubina

13

3

0

10

27 : 45

10

0

1

13

Bludovice

13

3

0

10

16 : 45

8

1

0

14

Hodslavice

13

1

0

12

23 : 08

3

0

0

TJ Sokol Bravantice zve
všechny příznivce pohybu
a dobré nálady 5. 2. 2022 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 „coronavirová vánoční kila“
a strávit příjemné odpoledne.
Začátek na místním fotbalovém
hřišti ve 13 h. Vyvrcholením
akce bude soutěž o ceny věnované paní místostarostkou Věrkou Šustkovou.
Všem spoluobčanům přejeme
pevné zdraví, štěstí a spoustu
radosti v roce 2022.
Mějte se fajně

☺

SENIOR KLUB
Je tu rok 2022 a s ním plno nových
krásných věcí a zážitků. Poznejte je
a radujte se z nich po celých 365 dní. Takovou malou radu - zavřete dobře dveře
a COVID-19 nechejte navždy venku. Přejeme hodně zdraví.
Tímto přáním chceme, my senioři, udělat
definitivní tečku za pandemií. Rok 2021 byl
plný zvratů, ale my to nějak ustáli, a ještě
zvládli uspořádat velmi podařené společenské akce.
Krátká rekapitulace roku 2021:
. 28. 5. proběhla v KD téměř po roční odmlce členská schůze. Zjistili jsme, že nás
zůstalo 39 a že jsme se na sebe těšili.
. 19. 6. jsme přispěli bramboráky, koláči
a tousty k občerstvení na „Den obce“. No,

buďme upřímní, tentokrát se nemůžeme
úplně pochválit, ale nikdo není dokonalý
a věříme, že příště bude líp.
. 29. 6. se uskutečnila beseda s lázeňs
kým lektorem a bylinkářem Karlem Štenbauerem. Šlo o prodejní akci.
. 8. 7. „TVARŮŽKOBRANÍ“. Sešlo se nás
32 členů a zaplnili tak Obecní hospodu. Výborné tvarůžky, chlazené pivo, skvělá obsluha a dobrá nálada.
. 20. 8. „Letní Flora Olomouc“. Po delší
odmlce jsme vyjeli za hranice všedních dnů.
Pokochali se květinami, nakoupili hezké věci
a přišli na úplně jiné myšlenky. Bylo fajn.
. 18. 9. „Loučení s létem“ jsme realizovali
v areálu hasičárny. Zvána byla i veřejnost.
Přestože se akce konala hned odpoled-

ne, přišlo 35 seniorů a mnoho dalších návštěvníků. Bylo veselo. Pojedli jsme, popili
i zazpívali. Jediný problém vznikl souběhem
více akcí v jeden den.
. 4. 11. „Baťův Zlín“ - v 8 ráno jsme vyjeli
za nepříznivého počasí směr Zlín. Cestou
jsme se zastavili ve Vsetíně ve firmě Irisa,
která je zaměřená na výrobu skleněných
vánočních ozdob. Dále jsme navštívili Baťovo muzeum a „BAŤŮV MRAKODRAP“ ve
Zlíně. Výlet byl velice hezký a všichni účastníci se shodli, že patřil k nejvydařenější akci
roku 2021.
Myslíme, že i když jsme v roce 2021 byli
hodně omezeni v setkávání, lze hodnotit naši činnost akčně. Přejeme si, aby rok
2022 byl ještě příznivější a aby hezkých
akcí Klubu seniorů Bravantice proběhlo ještě více.
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Zima tvoří na okna a do kaluží ledové malovánky, u krmítek máme zaručenou krásnou
podívanou a dny se opět pozvolna prodlužují.
Když nasněží bílá nadílka, celá zem je tichá
a pod sněhovou přikrývkou odpočívá, v nejednom srdci se zrodí prostá radost. Radost
nad závějemi, zamrzlým jezerem, chladným
vzduchem,… Radost nad padajícími vločkami, které jsou všechny stejně půvabné, ač se
liší svými tvary i velikostí.
Ano, zima sice přináší v mnohých situacích určité nepříjemnosti, avšak je plná krás.
S naším oddílem jsme si dokázali užívat
i chladných měsíců na sklonku loňského roku.
Starší skauti a skautky plnili zkoušky
rozdělávání ohně, což se mnohým z nich
podařilo. Také jsme spolu byli na vycházce,
která byla trochu dobrodružnější – temná obloha, cesta lesem, praskající větvičky
a šustící zasněžené listí pod nohama. A jak
se nám to líbilo. Vedoucí Husky znal terén
jako svoje boty, takže jsme jím prošli bezpečně a bez problému .
Když jsme zrovna nepobývali venku,
v teple školy se během podzimních měsíců
v družinkách probíraly mapové značky, krizové situace (s nácvikem volání záchranné
služby). Opakovali jsme si zdravovědu, historii skautingu, učili se, jak má vypadat řádný skautský kroj (kam které nášivky patří
a co znamenají). Promrskali jsme Morseovu
abecedu, zkoušeli si z lýka vyrobit vlastní
provaz…
V říjnu absolvovali skauti výšlap na Ivančenu (kamenná mohyla v Beskydech), kam

☺

tradičně vyrážejí všechny okolní skautské
oddíly.
Začátkem listopadu jsme nedlabali dýně,
ani se nepřevlékali za kostlivce, ale snažili
jsme se pochopit český svátek Dušičky.
Skrze vyprávění a hry jsme s dětmi dumali
nad jeho významem a pak si udělali společnou „výpravu“ na místní hřbitov. Zapálili
jsme svíčky, zahráli si hru na duchy a vyrazili
pěšky zpět ke škole s potemňující oblohou
nad hlavami.
I přes „karanténové“ překážky jsme se
s některými dětmi zúčastnili Lucerničkového průvodu, který jsme si na stanovištích
hezky užili.

Na konci listopadu si skautky vyráběly
adventní věnce a vlčata se světluškami
krásné svícny. Společnými silami jsme se
staršími členy oddílu plánovali vystoupení
na 26.12. k Živému Betlému a také jsme
se chystali na Tříkrálovou sbírku.
Jsme opravdu velmi rádi, že naše činnost od září nebyla přerušena a my se
mohli s dětmi pravidelně vídat. Věříme,
že tomu tak bude i v novém roce. Do něj
bychom vám chtěli popřát radost a pokoj
v srdci, zdraví v těle, úsměv na rtech a víru,
že nakonec bude všechno dobré .

☺

S úctou vaši skauti
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
6. listopadu 2021 proběhl na našem
revíru v Bravanticích závod v přívlači
Bravantický duhák. Již třetím rokem pořádáme tento závod, který si našel oblibu
u mnoha rybářů.
Letos se sešlo celkem 66 závodníků,
které přišlo podpořit mnoho přátel rybář-

ského cechu. Tyto závody byly krásným
zakončením letošní rybářské sezony.
V tomto zimním čase celý výbor rybář
ského spolku děkuje za přízeň a pře-

Farní společenství v Bravanticích
Vás srdečně zve na

Pouť ke cti svatého
Valentina
13. února 2022
Slavnostní mši svatou v 10.30 h
doprovodí zpěvem schola z Bravantic.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Bálik Milan
Mičulková Věra
Kissová Libuše
Štverková Miluše
Rajnohová Blanka
Hoňková Jarmila

Blahopřejeme.

Narodili se

Magda Bystrzycká
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky.

Opustili nás
Mráz Jan

Věnujme tichou vzpomínku.

je zdraví, klid a pohodu do nového roku
2022.
Za MO ČRS Bravantice
Radek Michalík, jednatel

KALENDÁŘ AKCÍ
		LEDEN
9. 1.	Tříkrálová sbírka
28. 1.	Školní ples
		ÚNOR
5. 2.	Sportovní odpoledne
12. 2.	Vepřové hody
13. 2.	Pouť ke cti sv. Valentina
		BŘEZEN
4. a 5. 3. Pochování basy

B

ravantický
rumla

Elektronická verze zpravodaje obce je k dispozici
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Vychází 3. ledna 2022 v Bravanticích.

