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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
začala doba letních radovánek a dovolených. Teplé dny máme před sebou a jsem
rád, že nám počasí přálo také na Dni obce.
Akce se podle ohlasů velmi povedla a chtěl
bych tímto poděkovat nejen všem spolkům,
že nám zajistily vynikající pohoštění, ale
i všem ostatním dodavatelům za zpestření
dne v podobě různých dobrot a atrakcí.
Dovolte mi rovněž na konci školního roku
poděkovat za veškerou práci všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům
v našich školských zařízeních a popřát vám
všem klidnou a uvolněnou letní pohodu.
A nyní k dění v obci. V severní zástavbě
dokončujeme veřejné osvětlení. Po umístění sloupů se svítidly, opravě poškozeného
vedení v zemi a dodání dalších 60 metrů
kabelu, dojde k rozsvícení poslední ulice
v této zástavbě. Nečekané navýšení cen
za opravy komunikací zapříčinilo, že jsme
byli nuceni odložit práci na některých plánovaných úsecích. V současné době poptáváme práce u dalších firem, anebo hledáme
jiné řešení. Od června probíhá zaměřování
a zjišťování stavu kanalizací napříč obcí,
které provádí odborná firma. Tím vznikne
podrobný pasport kanalizační sítě, který bude následně použit jako prvotní do-

kument k budoucímu řešení kanalizace
v naší obci. Na základě vašich připomínek
a podnětů, dojde v průběhu léta k osazení
nového dopravního značení a zrcadel na
místních komunikacích. Ze směru od Ostravy, Bílovce a Olbramic budou z důvodu
bezpečnosti umístěny informační radary.
V červenci proběhne čipování popelnic na
směsný komunální odpad. Připravujeme
výzvu s termínem, kdy mají být popelnice
vystaveny před dům, aby je mohli zaměstnanci obce opatřit čipem. Proto vás prosím
v této věci o spolupráci. Ve stejném měsíci
proběhne na fotbalovém hřišti očkování
psů. Kolem víceúčelového hřiště s běžeckou dráhou, chodníkem a doskočištěm
budou provedeny poslední terénní úpravy.
Bude dokončeno osvětlení, dodáno potřebné sportovní vybavení hřiště a následně může dojít k předání a slavnostnímu
otevření celého sportoviště. O prázdninách
budou opět v obci pomáhat brigádníci
z řad místních chlapců a děvčat. V letošním
roce budou pokračovat v odstraňování nefunkčních oplocenek, dále v ochraně zeleně
instalací pletiv proti okusu zvěře a ostatní
údržbě obecního majetku. K vylepšení došlo také v kulturním domě. Jelikož po více
než šedesáti letech provozu látka opony zchátrala a ovládací zařízení zastaralo,

byla provedena výměna hlavní opony. Byl
dosazen horní harlekýn a instalováno nové
kolejnicové ovládání. K modernizaci techniky
došlo rovněž v budově Obecního úřadu, a to
zakoupením nového rozhlasového zařízení, které umožňuje nahrání zprávy a následné odvysílání v kteroukoliv zvolenou dobu.
Tato technika rovněž dokáže bezdrátově
přenášet signál pomocí speciálních modulů do domácností nebo nepokrytých míst
v obci. O všech dalších důležitých událostech
vás budeme včas a průběžně informovat
na webové stránce naší obce, na vývěsce
před obecním úřadem a rozhlasem, ale už
nyní bych Vás rád jménem obce a TJ Sokol
Bravantice pozval na jednu z nich. Dne 9. 7.
2022 se od 9 hodin utkají domácí i přespolní
týmy na turnaji v malé kopané o PUTOVNÍ
POHÁR STAROSTY OBCE.
Čas uběhl jako voda a před námi jsou
opět volby do zastupitelstev obcí. Mé poděkování za spolupráci proto patří také kolegyním a kolegům zastupitelům. Spousta
práce je úspěšně za námi, ale mnoho další
nás ještě čeká.
Vážení spoluobčané, přijďte k volbám,
které se uskuteční 23. – 24. září 2022. Jen
vaše hlasy mohou rozhodnout, kudy se má
naše obec v budoucnu ubírat.
Rudolf Němec, starosta obce

TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
zveme Vás 9. 7. 2022 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 .

☺

Večer od 19 hodin zveme všechny do
areálu hřiště na karneval.
Blahopřejeme k výkonům našim mužům,
kteří v letošní sezóně skončili na 7. místě.
Taky děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou a pořádáním domácích zápasů.
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KLUB MODELÁŘŮ
V pátek a sobotu, 10. a 11. 6. 2022, se
malí modeláři účastnili 16. ročníku mezinárodní soutěže Papír show Ostrava.
Soutěže se účastnilo rekordních 20 klubů,
a to i s Polska a Slovenska. Byly zde velké
kluby nejen z Liberce, Prahy, Brna, Kyjova,
ale také ze Žiliny (SK,) Liptovského Mikuláše (SK) Povážské Bystrice(SK), Wroclawi
(Pl), Bialsko Biale (Pl), Rybníku (Pl). Celkem

bylo vystavováno 1250 modelů, z toho 370
soutěžních, což jsou opravdu rekordní čísla.
Mezi těmito kluby z velkých měst a silnými
počtem modelářů se poprvé objevil prakticky nejmenší počtem členů (5) a zároveň
nejmladší věkem Klub modelářů z Bravantic. Za první rok udělali malí modeláři
obrovský pokrok, čehož je důkazem umístění na jejich první soutěži:

Tran thi Thanh Van (Lucka), 6.místo MINI
Tran Qung Long (Lany), 7. místo MŽ
Jakub Řehounek, 7. místo MŽ
Erik Žůrek, 4. místo SŽ
Eliška Brázdová, 2. místo MŽ
V tak velké konkurenci je to opravdu velký úspěch. Blahopřejeme!

FARNOST BRAVANTICE
Farnost Bravantice děkuje všem účinkujícím – Sboru od sv. Jakuba Spálov, Štěpánu
Meluchovi, Bravantice a skautům z Bravantic – za vystoupení v rámci Noci kostelů.
Přinášíme několik fotografií.
Zároveň zveme opět všechny k účasti na slavnostní mši svaté sloužené na
Poděkování za úrodu, která se uskuteční
v neděli 11. 9. v 10.30 h v kostele svatého
Valentina v Bravanticích.
Občerstvení zajištěno.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
dětem končí další školní rok a nedočkavě
vyhlížejí prázdniny. Všichni za ten rok povyrostli, naučili se spoustu nových věcí a teď je
čeká zasloužené volno.
V letošním školním roce jsme už konečně po dvou letech mohli uspořádat alespoň
maškarní ples. Od února jsme taky začali
pořádat rodičovské kluby, které probíhají
pod záštitou projektu Evropské unie. Cílem
je společné setkání rodičů a dětí a zapojení se do života školy. Kluby budou probíhat
i v dalším školním roce. Doufáme, že od
příštího roku už začne také fungovat sdružení rodičů při škole. Budeme rádi, když se
zapojí co nejvíce rodičů.
Setkali jsme se také s dětmi a učiteli ze
sousedních škol na olympiádě v Olbramicích. Děti soutěžily v běhu, přeskoku přes
švihadlo, skoku do písku a hodu míčkem.
Součástí olympiády byla motoshow a další
hry pro všechny děti.
Letní prázdniny probíhají od 1. července
do 31. srpna 2022
Během prázdnin bude školka uzavřena
od pondělí 25. července do středy 31. srpna 2022.V době uzavření MŠ se bude malovat a proběhnou drobné opravy, úklidové
práce a zaměstnanci budou čerpat řádnou
dovolenou.
Budovu základní školy čeká o prázdninách také malování.
Všichni se ve velkém počtu sejdeme ve
škole a ve školce ve čtvrtek 1. září. Do školy
by mělo nastoupit dvacet prvňáčků. Školka
je i se dvěma třídami také úplně zaplněná.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Eva Fichnová
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
„To je příprav! Přípravy patří matce, ostatním těšení. Dost možná, že po vší práci pro
ni také trochu naděje na odpočinek zbude. Otec slibuje: ,Děti, to vám povídám, ať
mámě pomůžete a na výletě jí dáte pokoj.
Chudák máma od rána do noci se o nás
stará, tak to obrátíme a budeme se teď
starat my o ni. Tak se, mámo, těš, uvidíš, že
si odpočineš.´ Máma se za tu dobrou vůli
jen usmívá, ví dobře, jak to dopadne.“ Takto vypadal článek z roku 1936 v časopisu
Hvězda československých paní a dívek,
jehož tématika je v těchto dnech aktuální
- prázdniny se blíží, přípravy na výlety a dovolené nabírají rychle na obrátkách… Jestlipak to u vás doma vypadá také takto
?
Než se však vrhneme na prázdninové plánování, pojďme se ještě krátce poohlédnout po zážitcích, které jsme za poslední
měsíce s naším oddílem prožili.
V dubnu jste se s námi mohli vidět na
Velikonočním jarmarku v bravantickém
zámku, kde jsme s dětmi vyráběli zajíčky –
největší úspěch měli ušáci ze slámy. Ke
konci měsíce se vedoucí s částí oddílu vydali na Ivančenu, kde nás kromě krásného
počasí doprovázely také veliké zástupy dalších skautů a skautek.
V polovině května jsme se s dětmi mohli
na víkend zabydlet ve škole a proběhly tradiční „jarničky”. Zabývali jsme se především naší přírodou a v sobotu dopoledne
se skupinky dětí vydaly do všech směrů kolem Bravantic sbírat odpadky. Večer jsme

☺

☺

si upekli buřty a zabékali si u táboráku
.
Některé členy družiny Hříbátek a Lvů jsme
vyslali na skautský závod vlčat a světlušek (ZVaS) – účastnili se střediskového
i okresního kola.
V červnu jsme měli napilno – na Den
dětí si paní učitelky připravily pro všechny
ratolesti program na velkém hřišti, ke kterému se s různými stanovišti přidali také
naši Panteři a Buchty. Pak jste nás mohli
vidět (a především slyšet) na Noci kostelů
a o týden později jsme se viděli na Dni obce.

☺

A teď už konečně k našim plánům na
prázdniny
. Rozhodli jsme se s některými staršími, statečnými členy oddílu došlapat na letní tábor po svých. Cesta nám zabere celkem tři dny – držte palce, abychom
všichni s dobrou náladou a s co nejnižším
počtem puchýřů dorazili do tábořiště, kde
už na nás budou čekat útulná teepee.
Do letních dnů vám všem přejeme zdraví,
radost, voňavé zahrady a spousty sladkých
plodů .
S přáním všeho dobrého vaši bravantičtí skauti

☺
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Vítej léto!
V polích a lesích život kypí, květen a červen je dobou zrození, zrodí v něm srna svoje mládě, zrodí své zrno osení. Modré chrpy
i vlčí máky obilní lány skromně zabarví, pasekám jahod, malin a ostružin sladké plody
připraví.
Letošní jaro bylo poměrně příznivé a připravilo dobré podmínky k vydání bohatství
rodné hroudy. I my jsme zavčasu zpracovali naše početná zvěřní políčka, která budou sloužit vhodnou pící veškeré naší zvěři
po celý vývojový a produkční rok. Také
očistou a opravou přikrmovacích zařízení
jsme přispěli zdravotnímu a výživnému
stavu veškeré pernaté a srstnaté zvěře.
K tomu následující komentář.
Tradiční okresní chovatelská přehlídka
trofejí spárkaté zvěře a šelem ulovených
v roce 2021 se tentokrát konala ve dnech
21. a 22. května v obci s rozšířenou působností Odry, konkrétně ve Stachovicích
u Fulneku. Stává se mezníkem chovatelské
snahy minulých období a také péče o zvěř
a její prostředí v nastávajícím mysliveckém
roku. U zvěře spárkaté byla hodnocena
pouze zvěř samčí.
K posouzení chovného materiálu bylo
předloženo 33 trofejí jelena evropského
a 79 trofejí daňka skvrnitého (parohy), u srnce obecného 904 trofejí (parůžky), u muflona
6 (rohy-toulce) a prasete divokého 2 trofeje
(pařáky a klektáky).

Nás zajímá především
zvěř srnčí, v našem prostředí s nejoblíbenější trofejí.
U zvěře srnčí bylo z celkového počtu 904 kusů
odloveno 18 výrazně dobrých srnců, kteří byli ohodnoceni 5 stříbrnými a 13
bronzovými medailemi.
Z Bílovecka bylo předloženo k hodnocení 191
trofejí, z toho byly 2 trofeje
stříbrné a 4 trofeje bronzové. Je to opravdu významný chovatelský úspěch.
Náš myslivecký spolek reprezentovalo 6 trofejí srnců, z nichž čtyři byli uloveni a 2 byli
straženi autem. Trofej mysliveckého hospodáře Romana Vaňka získala stříbrnou
medaili a byla ze všech předložených trofejí významem čtvrtá, na Bílovecku druhá.
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že zvěř
srnčí na Bílovecku je z chovatelského hlediska na nejpřednějším místě, a to také lze
říci i o naší honitbě.
Měsíc květen a červen a následující další
měsíce jsou rozhodující pro kladení mláďat a jejich úspěšný vývoj. Proto prosíme,
abyste v letních měsících na vycházkách
v přírodě nezavdali matkám a jejich mláďatům příčinu ke stresu, případně záhubě.
Děkujeme.

Den obce Bravantice byl svým programem velkolepý. Přispěli jsme také my chutným zvěřinovým gulášem.
Pro milovníky lovecké kynologie připravujeme ve dnech 27. a 28. srpna 2022
klubové zkoušky retrívrů o Bravantický
pohár. Můžete se jich zúčastnit jako diváci
a využít i podávané menu, které lze objednat na tel. 737 238 642, nebo 724 828 527.
Kromě toho je možné přijít do myslivecké
klubovny i bez objednávky jen tak pojíst
na místě nebo si odnést jídlo domů. Výdej jídla bude probíhat 27. 8. 2022 od
11:00 – 15:00 hod.
Přejeme skvělé prázdniny a dovolenou.
Zdeněk Pilich

RYBÁŘI INFORMUJÍ
V měsíci dubnu naše MO ČRS zahájila sérii aktivit, které jsme avizovali v předchozím
čísle zpravodaje. Dne 21. 4. 2022 proběhla
na našem rybářském revíru akce s názvem
„Škola v přírodě“ vedená paní vychovatelkou Konečnou ze základní školy v Bravanticích. Hlavní tématem bylo seznámení dětí
s revírem a rybařením, spojené s malým
občerstvením a opékáním špekáčků.
Dne 30.4.2022 jsme začali sezónu závodem pro dospělé, kdy náš spolek přišlo
podpořit na 60 lovících. I přesto, že aktivita
ryb byla nízká, podařilo se vylovit z revíru
několik krásných úlovků v podobě kapra
a lína.
V druhé polovině měsíce června se náš
spolek nemalou měrou podílel na přípravách a samotném konání Dne obce Bravantice, kde u rybářského stánku bylo možno zakoupit si grilované ryby.
Na měsíc září připravujeme jednu s největších akcí s názvem „Memoriál Jiřího

Hlobila“. Jedná se o šedesáti šesti hodinový závod v lovu kaprů. Tímto zveme ve
dnech 1. – 4. 9. 2022 širokou veřejnost,
aby se přišla nejen podívat na závody, ale
dát si také dobré občerstvení.

Všem, kteří mají o prázdninách namířeno na
dovolenou, jak v Čechách tak i v zahraničí, přeji
za náš spolek dny plné slunce a odpočinku.
Za MO ČRS Bravantice
Michalík Radek-jednatel
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HASIČI INFORMUJÍ
Milí občané,
tak už máme za sebou perný brigádní
den, kdy jsme dopoledne provedli po vsi
sběr šrotu a odpoledne jsme se pak věno-

vali dokončení nové kuchyňky v hasičárně. Koncem dubna jsme společnými silami
stavěli májku, kterou nám zase v půlce
měsíce někdo shodil. Nenechali jsme se
ale odradit a na konci května přece jen
proběhlo kácení májky společně s vámi.
Těší nás, že jsme se setkali také na Dni
obce. Foto přikládáme. Koncem srpna pro
vás připravujeme Karneval k ukončení
prázdnin, více informací se včas dozvíte
v pozvánkách.
Opět připomínáme, že do hasičské
zbrojnice můžete odvážet staré elektrospotřebiče i bojlery. Přes léto provádíme také likvidaci bodavého hmyzu.
V případě potřeby nás kontaktujte na tel.

čísle 737 864 836. Závěrem vám přejeme pevné zdraví, užijte si léto, načerpejte síly a koncem srpna se na vás těšíme.
Vaši hasiči

KALENDÁŘ AKCÍ
		ČERVENEC
9. 7. Turnaj v malé kopané od 9 h.
9. 7. Karneval na hřišti v 19 h.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Marie VEČERKOVÁ
Petr VLČEK
Jan PIETER
Věra VÝTISKOVÁ

90 let
60 let
60 let
60 let

Vážení jubilanti,
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě se uskuteční
15. 9. 2022. Osobní pozvání budeme doručovat průběžně
k termínu Vašich narozenin. S přáním zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody se těšíme na setkání.
Mgr. Věra Šustková, místostarostka

Opustili nás
Oldřich STŘALA
Helena MAZUROVÁ
Dušan KIČERKA

Věnujme tichou vzpomínku.

SRPEN
srpen	Hasičský karneval - termín
bude upřesněn
27. 8.	Klubové zkoušky retrívrů +
zvěřinové hody
28. 8. Klubové zkoušky retrívrů
ZÁŘÍ
1.–4. 9.	„Memoriál Jiřího Hlobila“ –
rybářské závody
11. 9. Poděkování za úrodu
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