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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
předem bych Vám chtěl popřát krásné
prožití letních měsíců a slunné dny strávené na dovolených.
Máme za sebou Den obce, který se velmi vydařil a jsem velmi rád, že jste se přišli
nejen s dětmi příjemně pobavit. Dovolte mi,
abych poděkoval všem složkám v obci za
zajištění výborného pohoštění, jedincům
za super vystoupení, ale také lidem, kteří
se podíleli na přípravě a chodu této skvělé
akce.
Jak jste již zjistili, z důvodu stavby kruhové křižovatky (rondlu) v Klimkovicích, byla
částečně přesměrována doprava přes naši
obec. V úseku od ZŠ po kulturní dům došlo
k omezení jízdní rychlosti z důvodu bezpečnosti občanů. Prosím proto o pochopení
a toleranci.
V současné době se zpracovávají Vaše
vyplněné dotazníky, které jste nám od
dubna do půli května odevzdali. Jsem rád,
že jste se plnohodnotně zapojili a vyjádřili
své připomínky. Výsledky dotazníku budou
tím, od čeho se můžeme společně odrazit.
S celkovým koncepčním plánem naší obce

Vás co nejdříve seznámím na našich webových stránkách.
Nyní něco málo k tomu, co se dělo. Svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu
byl přesunut na sobotu, jak to většina občanů požadovala. Řešilo se možné uzavření
komunikace „Fibich“ z důvodu havarijního stavu propustku, který se zdárně a bez
komplikací podařilo opravit. Vyřešila se také
situace s nájmem obecního objektu „Stolárna“. Dále byl instalován kamerový systém,
který přinesl již první „ovoce“. Zlepšení je
vidět na hřišti u školky, kde docházelo často k vandalství. Bylo požádáno o dotaci na
rekonstrukci hasičské zbrojnice a dále se
jedná o možnosti postavení nové mateřské
školy. Stále probíhá řešení dopravní situace
na křižovatce a podařilo se udělat opatření
ohledně nepříjemného hluku driftujících automobilů na bývalé betonárce.
Nyní nás čekají akce jako nekonečné sečení a údržba veřejných ploch, opravy obecních komunikací, nátěry dětských prvků, lávek přes potok a spousta jiných prací. Jsem
velmi rád, že nám budou pomáhat také
brigádníci z řad místních občanů, kterým

DO 30. 6. 2019 MĚL BÝT
UHRAZEN POPLATEK
ZA PSA A ZA ODPADY.
Žádáme občany,
kteří ještě nezaplatili, aby tak
co nejdříve UČINILI!
byl tento přivýdělek v rámci obecní brigády
nabídnut.
Využívejte naše nové internetové stránky
obce k informacím. Postupně je doplňujeme. V případě, že na nich něco postrádáte,
napište nám, rádi je doplníme. Stále platí,
že chcete-li dostávat obecní informace na
svůj e-mail, máte možnost se na stránkách
sami zaregistrovat a o zasílání informací
požádat.
Přeji všem slunné měsíce a hodně krásných letních chvil na místech, které máte
rádi.
Starosta obce Rudolf Němec

NEDĚLE JAKO DEN KLIDU
Zastupitelé obce Bravantice žádají občany, aby V NEDĚLI
A VE STÁTNÍCH SVÁTCÍCH omezili v maximální možné míře
činnosti spojené se zvýšenou hladinou zvuku. Máme na mysli
převážně sekačky na trávu, křovinořezy, kotoučové a motorové pily.
Víme, že je to někdy složité v případě různého počasí,
ale pojďme si aspoň jednou v týdnu udělat klidný, ničím nerušený den v tomto
uspěchaném světě. Soused by měl tolerovat souseda, že je neděle a že to, co si
mohl udělat v týdnu nebo v sobotu, nebude zbytečně
nechávat na neděli.
Respektujme neděli a státní svátek jako den klidu a neprovádějme v tento den
práce, které ruší ostatní občany naší vesnice.
I kávu je třeba si vychutnat v klidu.

Děkují zastupitelé obce Bravantice.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení příznivci školy a školičky,
školní rok uplynul tak rychle, že jsme se
ani nenadáli a vytoužené prázdniny máme
zde. Celoroční úsilí našich žáků bylo odměněno předáním vysvědčení 28. června
2019 v budově základní školy. 37 žáků obdrželo klasické vysvědčení a 3 žáci získali
osvědčení znalostí. V naší základní škole
vzděláváme nejen žáky z Bravantic, Olbramic, ale rovněž žáky, kteří k nám přiletí
z USA a Velké Británie. Při závěrečném ceremoniálu předáním vysvědčení ukápla nejedna slzička, hlavně u našich „borců“ páťáků, protože jejich poslední rok docházky do
bravantické školy, opravdu skončil. Naši
páťáci obdrželi jako památku na bravantická školní léta trička, pamětní listy a upomínkové předměty z obce. Všem páťákům
přejeme při přestupu na ZŠ TGM Bílovec, ZŠ
Komenského Bílovec a osmiletá gymnázia
hodně školních úspěchů.
Také děti v mateřské škole prožívaly
krásný školní rok, protože ve školce si děti
nejen hrály, ale paní učitelky se snažily rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti všemi
směry. Slavnostní rozloučení ve školce proběhlo 25. června 2019, kdy se školka rozloučila s dětmi, které již od září nastoupí do
1. ročníku základní školy. Chtěla bych touto
cestou poděkovat paní učitelce z MŠ, která
se s námi loučí a přechází do MŠ v místě
svého bydliště. Do školky již máme vybranou novou paní učitelku, která nastupuje od
2. září 2019.
Veškeré informace a aktuality může
te shlédnout na stránkách školy: www.
zsamsbravantice.webnode.cz

Prázdninový provoz MŠ Bravantice:
1. 7. – 4. 7. 2019, 26. 8. – 30. 8. 2019
(pouze pro předem přihlášené děti).
Uzavření MŠ Bravantice: od 8. července
do 25. srpna 2019
V době uzavření MŠ budou probíhat drobné opravy, malování, pokládání nové podlahové krytiny a úklidové práce, zaměstnanci
budou čerpat řádnou dovolenou.
ZŠ Bravantice + ŠD Bravantice:
• Ranní a odpolední provoz školní družiny
• Počet žáků: 42 žáků + 4 žáci vzdělávaní
v USA a Velká Británie
• Novinky: „Poznáváme naši obec“ –
přírodovědné vycházky, výjezdy žáků
v projektu MAP II., nákup a vybavení ZŠ
ICT technikou.
• Přijetí nových pracovníků – 1 asistent
pedagoga, 1 školní asistent
Také v době prázdnin v budově ZŠ nás
čekají drobné opravy, malování a instalace
nové tabule v 1. ročníku a samozřejmě generální úklid celé budovy.
JAKÉ NOVINKY MŮŽETE OČEKÁVAT VE
ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020:
MŠ Bravantice:
• 2. září 2019 – zahájení provozu MŠ Bravantice, nástup nově přijatých dětí do
MŠ
• Změna v provozu MŠ: od 6,15 hod. do
16,15 hod. (10 hodin denně)
• Přijetí nové učitelky MŠ, 1 školní asistentky
• Novinky: výuka AJ (pouze pro zájemce),
plavecká výuka, lyžování se Skaláčkem

ZÁŘÍ 2019:
2. září 
zahájení provozu ZŠ Bravantice
– slavnostní přivítání prvňáčků
v 8,00 hod. v budově ZŠ
5. září	výjezd do Muzea v přírodě v Rožnově p./Radhoštěm, program:
„Přivítání školního roku“
12. září	Informační odpoledne pro zákonné zástupce od 15,30 hodin (Plán
činnosti, školní a vnitřní řád, volba
člena nové školské rady z řad zákonných zástupců, bezpečnost
a ochrana zdraví žáků …)
Děkujeme všem za zachování přízně, přejeme dětem a žákům slunečné prázdniny
a rodičům krásnou dovolenou a odpočinek.
Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice
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INFORMACE PRO OBČANY
TŘÍDĚNÝ ODPAD

Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpad! Za množství odpadu správně vytříděného a předaného k využití, obec dostává
finanční odměnu, která je použita v rámci odpadového hospodářství.
Přesto se stále v Bravanticích setkáváme s těmito problémy:
• nerozložené papírové krabice, které takřka okamžitě zaplní celou nádobu a nic dalšího tam již nelze dát
• nesešlápnuté plastové PET lahve
• kontejner na plasty plný odstraněného fasádního polystyrenu se zbytky lepidla (nepatří tam lepidlo, ani odpad ze stavby, plastové
trubky od rozvodů vody, elektronické hračky, jakékoli autodíly – plastový nárazník, atd.
• v kontejneru na sklo – autoskla, luxfery, porcelán

Dále prosíme občany, aby nenechávali stát odpad vedle kontejnerů – ( viz. foto ). Zaměstnanci obce musí položené odpady odvážet, aby nedošlo k roznesení do okolí z důvodu větru nebo zvířat. Dále jsou to často předměty, které patří do objemného odpadu, jehož
svoz bude až v říjnu. Je to velmi nepěkná vizitka naší obce.
Pro Vaši informaci – plasty se vyvážejí každý pátek, sklo a papír co tři týdny ve čtvrtek. Podrobnější rozpis naleznete na obecních
webových stránkách.
Pomozte obci tím, že nebudete nechávat odpady pohozené u kontejnerů a budete správně třídit.

BIOODPAD

Množí se nám případy stížností vysypané trávy kolem potoka v obci, polních cest a lesů. Obec má zájem řešit problematiku bio
odpadu, ale aby mohla zažádat například o dotaci na nákup kompostérů, musí vědět, kolik rodin by mělo zájem. Dále jaký způsob
by lidem nejlépe vyhovoval. Zda dostatečný kompostér nebo vývoz hnědých popelnic, který by si byli schopni zájemci sami zaplatit,
nebo možnost si odvést trávu a větve na obecní komunální kompost.
Proto prosíme občany, kteří by měli zájem, ať nám sdělí, jaký systém by jim vyhovoval. Informaci nám sdělte osobně na úřadě,
nebo na email: podatelna@bravantice.cz, kde nezapomeňte uvést své číslo popisné.
Děkujeme.

ŽÁDÁME OBČANY, ABY JEJICH ČÍSLO POPISNÉ
BYLO UMÍSTĚNO NA VIDITELNÉM MÍSTĚ.
Při roznášení volebních lístků v naší obci bylo zjištěno, že
mnohé z domů nejsou označeny číslem popisným, nebo evi
denčním.

č. 128/2000Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), v platném
znění, na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.

Protože se jedná o majitele starších staveb, ale také překvapivě majitelů novostaveb, citujeme níže některá z ustanovení platných zákonů, která nařizují vlastníkům tyto budovy označovat
čísly (popisným i orientačním, pokud je orientační číslo přiděleno).
Vlastník nemovitosti je povinen podle § 32 odst. 1 zákona

Naše obec nechce nařizovat občanům jednotný styl, či tvar cedulek a čísel, pouze dodržet řádnou viditelnost čísla popisného pro
dobrou orientaci například donáškových společností.
Děkujeme.
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
„Léto prudce útočí, vybíhá z lesů, z luk
i strání, spouští se z horských úbočí. Na té
cestě krajem širým rozdává všude pozdravy, obilným lánům, vlčí máky, pasekám jahod záplavy...“ V uplynulých měsících jsme
se podíleli na dvou významných mysliveckých akcích ČMMJ, okresního mysliveckého
spolku Nový Jičín, které zveřejněním svých
aktivit zvyšuje prestiž našeho stavu u laické
veřejnosti. Obětavá péče o přírodní prostředí a zvěř, dlouholeté vytváření a udržování
tradic a zvyků, myslivost od roku 2012 řadí
a zapisuje do Národního seznamu kulturního
dědictví.
Zprostředkovatelem těchto dvou akcí byl
Městský úřad Bílovec, odbor životního prostředí a územního plánování, který vykonává
státní správu pro území obce s rozšířenou
působností. Na přehlídce trofejí ulovené zvěře za období mysliveckého roku 2018/2019,
která se konala v obci Tísek, byla naše honitba prezentována dvěma členy s pěti trofejemi spárkaté zvěře a jedním členem lektorskou činností pro žáky škol.
Zákon o myslivosti a předpisy vydané na
jeho realizaci ukládají uživatelům honitby
používat při výkonu práva myslivosti lovecky upotřebitelné psy. K doplnění a obnovení
těchto závazných opatření pořádá Okresní

myslivecký spolek Nový Jičín každoročně pro
všechny zájemce různé druhy zkoušek, které psy kvalifikují po úspěšném absolvování
jako lovecky upotřebitelné. V tomto roce byla
pro tyto účely vybrána naše honitba, která
umožňuje dobrým zazvěřením i vhodným
terénem všechny potřebné disciplíny.
Dne 18. května proběhly zkoušky vloh (ZV)
pro 23 psů různých plemen mladších deseti
měsíců, které jsou důležitým činitelem prokázat vrozené vlastnosti. Dne 19. května
se uskutečnily pro 24 psů podzimní zkoušky (PZ), které se mohou konat i na jaře. Zde
museli předvedení psi prokázat vyhledání,
dohledání a přinesení usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné
zvěře na souši i na vodě. Tyto disciplíny byly
zkoušeny bez lovení zvěře. Delegovanými
rozhodčími i okresní mysliveckým spolkem
Nový Jičín byla vysoce hodnocena organizace a pracovní nasazení členů našeho spolku.
Čtyři naši členové chovají pro tyto účely celkem 2 německé krátkosrsté ohaře,
1 českého fouska, 3 foxteriéry krátkosrsté
a 1 trpasličího jezevčíka, někteří z nich podle
druhu mají již za sebou podzimní zkoušky,
speciální zkoušky z vodní práce, dále zkoušky barvářské, honičské, lesní, všestranné
a norování. Tato chovatelská činnost je nejen

časově náročná pro výcvik, ale i velmi nákladná. Zasluhuje uznání.
Vysoce si ceníme příkladného působení
farmáře Ing. Ličky, který nám prostřednictvím obhospodařování zvěřních políček vytváří životní prostředí pro volně žijící živočichy a tím také zvyšuje biodiverzitu krajiny.
Přejeme všem dětem i občanům nádherné dny prázdnin a dovolené u vody, ale
zejména ve volné přírodě s jahodami jako
rudnoucími rubíny, inkoustově modrými borůvkami, tmavě karmínovými hrozny ostružin, plodů naší rodné země.
Zdeněk Pilich

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY

Za poslední uplynulé měsíce jsme si to
ve skautu moc užili. Společně jsme se
sešli a oslavili svátek sv. Jiří – patrona
skautů. Na jeho počest jsme strávili celý
den v krojích, odpoledne si zahráli scénky o jeho životě a po krátkých hrátkách
jsme slavnostně roztočili naše šátky.
V květnu někteří z nás pokořili se stovkami skautů z celého Česka, Slovenska
i Polska mohylu Ivančenu a připomněli si
životy skautů, kteří byli popraveni gesta-

pem za jejich účast v protinacistickém
odboji.
Nejstarší z nás se pořádně zapotili při
střediskovém kole Svojsíkova závodu,
na kterém jsme se díky pečlivé přípravě
umístili na krásném 7. místě.
V rámci celostátní akce Skautský dobrý
skutek, do které jsme se tradičně zapojili, se
nám podařilo uklidit alespoň část Bravantic
(nechyběl ani „tanec v dešti“). Chceme poděkovat všem, kteří se zapojili a pomohli .

😊

Na vlastní kůži jsme si také vyzkoušeli,
jaké to je naplánovat velkou akci pro celé
středisko Albrechtičky. Společně se skauty
z okolí jsme pomohli T. G. Masarykovi založit Československo!
Teď už se blíží prázdniny a my náš skautský rok nemůžeme zakončit jinak než táborem, během kterého spolu s dětmi nahlédneme do života indiánského kmene.
Ártí (Sára T.)
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané, zveme Vás 13. 7. 2019 do areálu Sokolu Bravantice na turnaj v minifotbale. Začátek turnaje v 9 hodin,
předpokládaný konec okolo 16. hodiny. Občerstvení je zajištěno. Přijďte povzbudit své favority .

😊

Muži – III.třída
Rk.

Výsledkové tabulky 2018/2019
V

R

P

Skóre

Body

1

Družstvo
Žilina ⬆

20

0

6

88:27

62

2

Rybí ⬆

19

0

7

76:35

60

3

Bravantice

17

0

9

78:56

48

4

Bludovice

15

0

11

73:48

47

5

Fulnek B

16

0

10

69:60

46

6

Petřvald B

13

0

13

64:52

41

7

Bartošovice

12

0

14

77:69

38

8

Hodslavice

12

0

14

59:63

37

9

Olbramice

13

0

13

51:53

37

10

Zbyslavice

12

0

14

52:69

34

11

Mankovice

10

0

16

47:73

30

12

10

0

16

49:71

28

13

Štramberk
Ženklava ⬇

8

0

18

58:73

23

14

Mořkov B ⬇

5

0

21

31:123

15

Blahopřejeme k výkonům našim mužům, kteří v letošní sezóně
skončili na třetím místě. Taky děkujeme všem, kdo pomáhali s přípravou a pořádáním domácích zápasů.
Našim žákům se nedařilo jako vloni, ale i přes odchody starších
hráčů neudělali ostudu. Rovněž děkujeme všem, kteří se podíleli na
jejich přípravě.
Žáci – Okresní soutěž sk. B
Rk.

Družstvo

V

R

P

Skóre

Body

1

Spálov

17

0

4

102:26

51

2

Studénka

14

4

3

149:31

46

3

Kunín

13

4

4

66:42

43

4

Jeseník nad Odrou

11

3

7

87:45

36

5

Hladké Životice

6

1

14

27:79

19

6

Děrné

4

6

11

24:81

18

7

Bravantice

5

3

13

33:98

18

8

Suchdol nad Odrou

3

1

17

25:111

10

SENIOR KLUB
Zdravíme všechny členy a příznivce na
šeho klubu. Jaro se přehouplo do horkého
léta a my si je budeme určitě užívat a nebudeme nadávat na velká horka.
Senior klub nezahálí ani o prázdninách.
Zajdeme si společně do nějaké pěkné
hospůdky na tvarůžky a uspořádáme letní
posezení pro naše členy. Bude fajn.
Takže přejeme:
Krásné léto, plné sluníčka a modré oblohy, plné usměvavých tváří. Léto, které bude
úplně podle vašich představ.

HASIČI INFORMUJÍ
Sbor dobrovolných hasičů Vás zve koncem srpna na ukončení
prázdnin pro děti a večerní karneval pro dospělé v areálu naší
hasičárny. Přesné datum se včas dozvíte z plakátů.
Jednotka naší obce disponuje prostředky na likvidaci bodavého
hmyzu. V případě potřeby se na nás občané mohou obrátit na tel.
737 864 836 v podobě SMS zprávy. Po této zprávě budete kontaktování a vybraní členové naší jednotky po posouzení, provedou
odstranění tohoto hmyzu.
Náš sbor organizuje sběr elektrospotřebičů v obci. Proto prosíme
občany, aby své nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné elektro
spotřebiče přivezli po domluvě na tel. 739 420 198, 604 149 323
do hasičárny. Boilery nesbíráme!
V případě dlouhotrvajících tropických dní, prosíme o maximální
pozornost, při rozdělávání otevřeného ohně. Při pálení klestí to
nezapomeňte nahlásit na paleni.izscr.cz, ať se nevidíme dříve,
než bychom my i vy chtěli.
Krásné léto přejí hasiči.
www.sdhbravantice.webnode.cz
Velitel jednotky Večerek Lukáš
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Máme po Jarních závodech. Jelikož matka
příroda nelení a vše se zelení, nastává období udržování okolí kolem revíru tj: sečení
trávy a prořezávání náletových keřů. Ani rybářská chata nezůstala pozadu. Bylo vybudováno výdejní okno na občerstvení a zrekonstruována kuchyň.
Tak, jako každý rok, probíhá násada různých druhů ryb, které žijí v našem revíru.
8. 6. 2019 na našem revíru proběhl kurz
„Přívlače“, pod vedením Radka Michalíka,
kterého se zúčastnilo 12 rybářů. Pro úspěch
se bude v kurzech pokračovat, termíny budou stanoveny individuálně.
V měsíci srpnu pořádá naše organizace
Letní rybářské závody “Memoriál Jiřího Hlobila“. Konat se budou 24.-25. 8. 2019. Tímto

zveme širokou veřejnost i příznivce „Petrova
Cechu“, na náš revír, kde bude zajištěno občerstvení a dobrá nálada.
Všem členům přejeme hezké prázdniny
a dovolenou.
Petrův Zdar

Smažení vaječiny 2019

KALENDÁŘ AKCÍ
		ČERVENEC
3. 7. od 9.00 hod. turnaj v minifotbale na
hřišti SOKOL

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Marie VÁVROVÁ
Jiří KOČÍ
Josefa MALINOVÁ
Antonín MRÁZEK
Věra NYKŠOVÁ
Zdenka ŠPRLOVÁ
Radoslav VANĚK
Lenka CIESAROVÁ
Anna KAMENCOVÁ
Otakar ŠTVERKA

80 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Vážení jubilanti,
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě se uskuteční 5. 9.
2019 (jubilea z července a srpna) a 24. 10. 2019 (jubilea ze
září). Osobní pozvání budeme doručovat průběžně k termínu
Vašich narozenin. S přáním štěstí, lásky a rodinné pohody se
těšíme na setkání.
Mgr. Věra Šustková, místostarostka

Narodili se
Nelly LUBOJACKÁ
Roman TRUBIANSKÝ

Přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky.

Opustili nás
Miroslav HONUS

Věnujme tichou vzpomínku.

SRPEN
24.–25. 8. rybářské závody „Memoriál
Jiřího Hlobila“
koncem srpna ukončení prázdnin pro
děti a večerní karneval pro dospělé,
v areálu hasičárny
		ZÁŘÍ
2. 9. zahájení provozu ZŠ a MŠ Bravantice, nástup nově přijatých dětí do MŠ
a přivítání prvňáčků v budově ZŠ

B

ravantický
rumla
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