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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nastávající krásný podzimní čas přeje nejen zvelebování zahrádek, ale zve také na
procházky do překrásně zbarvené přírody.
Věřím, že si jej užijeme v klidu bez dalších
omezení, která nás trápila vloni. Než se
pustíme do plánů na čtvrté čtvrtletí, dovolte mi ohlédnutí za právě uplynulým lé
tem, ve kterém se našim spolkům podařilo
uskutečnit několik kulturních a společenských akcí. Těší mě, že nejen příznivé počasí, které provázelo všechny akce, přispělo
k vydařenému průběhu zkoušek lovecké
upotřebitelnosti psů, hasičského karnevalu, opožděné „vaječiny“ seniorů, rybářských
závodů a dalších akcí, které se podařilo po
dlouhé pauze uskutečnit.
Přes prázdniny nám opět pomáhali zdejší
chlapci a děvčata. Zaměřili jsme se na od
stranění oplocenek. Práce to byla nelehká. Trávu, která prorostla oplocením, jsme
museli nejdříve posekat a také počasí nám
příliš nepřálo. Nakonec se podařilo odstranit pouze část plánovaných lokalit. I přesto
patří brigádníkům a brigádnicím za všechnu
práci, kterou odvedli na poli a také na zámku, velké poděkování.
V červenci se obec stala znovu majitelem všech zámeckých objektů. Do dnešního dne bylo provedeno 10 prohlídkových
dnů s celkovou účastí přes 400 návštěvníků a zájem je neskutečný. V průvodcovské
službě a propagaci je zapojena čtveřice
dobrovolníků. Do konce září také proběhlo
12 brigád na údržbě objektů a jejich okolí.

NEPALTE LISTÍ A VĚTVE!
Zamořujete tím své okolí tak, že se
nedá sušit prádlo nebo sedět na venku.
Bohužel se stále častěji setkáváme se
stížnostmi na konkrétní bezohledné občany. Využívejte kompostéry, které pro
vás obec zajistila. Další možností je listí
a větve odvézt pod seník do připravených obecních kompostérů. Ve sběrném
dvoře Vám rádi zapůjčíme kubíkové vaky
na přepravu tohoto bioodpadu.

Utvořila se skvělá parta místních občanů,
která společně s dalšími přespolními fandy
udělala za krátký čas spoustu práce. Věkové spektrum pomocníků je široké, od malých dětí až po nejstaršího 93-letého srdcaře. V areálu zámků se již uskutečnily dvě
společenské akce a účast byla vždy hojná.
Těšíme se, že tomu tak bude i příští rok, kdy
bude možné areál ještě lépe zpřístupnit
všem občanům. Tímto děkuji všem, kteří se
letos nezištně zapojili a přispěli k základní
péči o naše památky. Jsem velmi rád, že se
můžeme pochlubit takovým jedinečným
areálem se zámkem a zahradou, který nám
spousta návštěvníků chválí.
Vraťme se však k tomu, co nás do konce
roku ještě čeká. Aktuálně se započalo se
stavbou víceúčelového hřiště. Rádi bychom jej ještě letos slavnostně otevřeli
a pevně doufáme v dostatečně příznivé
počasí, které umožní finální pokládku tak,
aby byla provedena za sucha. Zamýšlený
projekt počítá s tím, že hřiště bude využíváno jak pro žáky naší školy, tak i pro
veřejnost. Dále se pracuje na zhotovení
projektové dokumentace nové mateř
ské školy, která by měla být podána na
stavební úřad. Současně s tím se snažíme
v části budovy TJ Sokol co nejdříve připravit
podmínky ke zprovoznění prostoru pro vytvoření dalšího oddělení MŠ. Cílem je vyhovět rodičům, jejichž děti nebylo možné

pro nedostatek kapacity přijmout hned od
začátku nového školního roku. Tento krok
umožní nejen dočasně vyřešit umístění
dětí do školky, ale přispěje také k vylep
šení technického vybavení celé budovy
a k jejímu budoucímu celoročnímu využití. Zatím jsme čekali na všechna vyjádření
a nyní již jednáme s firmami ohledně prací a materiálu. V dnešní době to ale není
vůbec lehké. Materiál mnohdy není, firmy
nestíhají a bývají často ve skluzu. Proto
uvítáme jakoukoliv pomoc nejen od rodičů dětí, ať už v podobě malování, úklidu
nebo různých drobných pomocných prací.
S jejich přispěním bude možné otevření
celého oddělení urychlit.
Na podzim očekáváme také vyhlášení
nových výzev v programu Ministerstva pro
místní rozvoj pro příští rok. Jakmile vyjdou,
zažádáme o dotaci na zbudování nového
hřiště s dětskými prvky. Tolik k událostem,
které jsou aktuálně na programu. O všech
dalších vás budeme průběžně informovat
na webové stránce naší obce, na vývěsce
před obecním úřadem a rozhlasem.
Závěrem mi dovolte poděkovat za všechny aktivity, kterými jste přispěli ke společnému dílu na zpříjemnění života v naší obci.
Jsem rád, že nás nelehké časy nezlomily.
Přeji vám všem krásný závěr roku a v roce
příštím hodně zdraví a rodinné pohody.
Rudolf Němec, starosta obce
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Přes stále nepříznivou situaci s corona
virem jsme v přírodě i nadále aktivní. Zvýšila se i návštěvnost našich občanů k poznávání krás a důležitosti ochrany přírody
a pozorování některých vzácných živočichů. Především jste si mohli všimnout
dekorativního ptáčka velikosti lesní hrdličky. Jistě vás zaujalo jeho zářivě rezavé, černé a bílé peří, doplněné vysokou chocholkou, kterou roztahuje a sklápí. Jde o dudka
chocholatého. Ozývá se monotónním hup,
hup, hup. Můžeme ho pozorovat hlavně na
polních cestách, kde se živí larvami zvířecího trusu a další hmyzí potravou. Je tažný. Také jste mohli pozorovat přímo v obci
dva černé čápy, jak se před odletem brodí
v potoce Sezina.
Podzimní rovnodennost je za námi. Denního světla rapidně ubývá a příroda se zahaluje do barevného hávu. Dokončuje se
odlet tažných ptáků. Očekáváme období
plné nepříjemných slot a plískanic. Připravujeme se na příchod zimy, která ozdobí
přírodu výtvory prvních mrazíků. Nastává
nejdůležitější část roku, kdy především nás
čeká intenzivní péče o zvěř, období, kdy
zvěři pomůžeme přikrmováním k vytvoření
si tukových zásob a získání potřebné energie potřebné pro zdárné překonání zimy.
Jde především o jadrné a dužnaté krmivo.
Očekávají nás i odlovy drobné a spárkaté
zvěře, které nepříznivý klimatický rok příliš
nepřál. O to více se však může ukázat, jak
bylo naše chovatelské snažení úspěšné.

Množství odlovu koresponduje s eliminací
škod, které určitý počet zvěře může způsobit na polních a lesních kulturách.
Mimořádným dnem
pro obec Bravantice byla první srpnová
sobota, kdy se konal Den otevřených
dveří bravantických
zámků s prohlídkou
obou budov s dopro
vodným programem na nádvoří. Vhodné
využití těchto objektů, nádvoří i okolních
přírodních krás podstatně poslouží k rozvoji kulturního a společenského dění v novodobé historii Bravantic. Příkladný přístup vedení obce k renovaci této kulturní
památky přijala většina současných obyvatel, ale plody této velkolepé záchrany
ocení především generace budoucí. Jsou
zde značné možnosti, které lze postupně
vytvářet.
Vznešený hlas lesního rohu zněl na konci
srpna na ukončení dvoudenních zkoušek
upotřebitelnosti loveckých psů před klubovnou mysliveckého spolku. ČMKU, ČMKJ
Retriever klub CZ ve spolupráci s OMS Nový
Jičín a MS SEZINA uspořádali v naší honitbě
klubové zkoušky – podzimní práce a klubové
zkoušky – vodní práce. Zkoušek se zúčastnilo z tuzemska i zahraničí celkem 18 psů.

Zahájení i ukončení zkoušek se zúčastnila
místostarostka obce paní Mgr. Šustková,
která předala vedoucí vítězného psa pohár
obce Bravantice. Vysoce oceňujeme tento
přístup k podpoře naší významné spolkové
činnosti. Pro účastníky i občany nám připravili manželé Krajíčkovi skvělé zvěřinové pochoutky. Děkujeme!
Ve dnech 9. – 12. září 2021 uskutečnil
Okresní mysl. spolek Nový Jičín v KD v Lichnově vernisáž a výstavu trofejí ulovené
zvěře v roce 2020. Náš spolek se prezentoval šesti srnčími trofejemi, z nichž jedna
trofej mysl. hospodáře R. Vaňka získala
bronzovou medaili.
Přejeme našim občanům život bez dalších omezení, mnoho radostných chvil
v bílé zimní přírodě a bezbolestný vstup do
nových dnů následujícího roku.
Zdeněk Pilich

HASIČI INFORMUJÍ
Od července jsme měli 6 výjezdů,
z toho jeden výjezd se týkal dopravy vody
a všechny ostatní likvidace hmyzu, za což
jsme rádi a doufáme, že takto klidné bude
i následující čtvrtletí roku. Na konci srpna
jsme se v Lubojatech, v rámci oslav 130 let
od založení zdejšího sboru, zúčastnili taktického cvičení dálkové přepravy vody.
Náš tým mužů pravidelně o víkendech
reprezentoval obec na soutěžích v požár
ním sportu. Na začátku září proběhl tradiční Karneval k ukončení prázdnin, všem
zúčastněným děkujeme za účast. A čím
bychom se ještě mohli pochlubit? K velké
radosti všech jsme v letních měsících zrekonstruovali pánské záchody.
Příští rok v pátek 4. března a v sobotu
5. března 2022 se můžete těšit na Pocho
vání basy.
A jako obvykle končíme náš článek sdělením, že stále provádíme likvidaci boda
vého hmyzu (tel. č. 737 864 836). Staré

elektrospotřebiče, železo i bojlery můžete i nadále vozit do areálu hasičárny.
Tímto se loučíme a přejeme hodně sil do

posledního čtvrtletí roku 2021, příjemné
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
v novém roce 2022.
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že vás můžeme po dvou letech
znovu přivítat na našem hřišti. Budeme rádi,

když nás přijdete povzbudit při domácích
utkáních, která se budou konat:

Rozpis muži – podzim - 2021
DATUM

ČAS

DEN

14.08.2021

17:00

sobota

DOMÁCÍ

HOSTÉ

Štramberk/Lubina

Bravantice

21.08.2021

17:00

sobota

Bravantice

Bartošovice

28.08.2021

17:00

sobota

Vražné

Bravantice

04.09.2021

16:00

sobota

Bravantice

Ženklava

11.09.2021

16:00

sobota

Bludovice

Bravantice

18.09.2021

16:00

sobota

Bravantice

Olbramice

26.09.2021

16:00

neděle

Děrné

Bravantice

02.10.2021

15:30

sobota

Bravantice

Sedlnice

10.10.2021

15:00

neděle

Zbyslavice

Bravantice

16.10.2021

15:00

sobota

Hostašovice

Bravantice

23.10.2021

14:00

sobota

Bravantice

Hodslavice

30.10.2021

14:00

sobota

Bravantice

Petřvald “B“

06.11.2021

14:00

sobota

Trojanovice Bystré

Bravantice

SENIOR KLUB
Klub seniorů Bravantice děkuje všem
svým členům a příznivcům za účast na
přípravě Dne obce Bravantice, zájezdu do
Olomouce, „Vaječině“ i společných akcích
klubu, které úspěšně proběhly v letošním
roce.
Do nového roku 2022 přejeme všem občanům zdraví a rodinnou pohodu.

FARNOST BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
v r. 2020 nebylo možné uskutečnit re
konstrukci zvonové stolice. Nyní se však
připravujeme k její realizaci, která je v plánu
ještě letos na podzim. Dřevo je nakoupeno,
ošetřeno a připraveno k dalšímu zpracování. Zvony, kterým pro svou cennost a věk
konkuruje jen málo podobných v širokém
okolí, budou sneseny, očištěny a mladší
z nich (1691) bude zavěšen zpět do věže.
Jeho starší „kolega“ (1632) zůstane umístěn v kostele tak, aby byl bezbariérově přístupný veřejnosti, a to z toho důvodu, že
oprava, kterou by jeho znovuoživení vyžadovalo, by byla velmi finančně náročná. Ve
věži ale bude i nadále zachováno místo pro
dva zvony.
Pro financování této opravy budou využity příspěvky z Biskupství ostravsko-opavského, z dotačních programů Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury,

vlastní finanční prostředky farnosti a také
dary od občanů.
V této souvislosti dovolte, abychom
Vás informovali o stavu veřejné sbír
ky na opravu kostela sv. Valentina. Od
jejího zahájení dne 1. června 2019 se ke
dni 2. 6. 2021 podařilo
shromáždit 79.376,44 Kč,
z toho 75.000 Kč bude vyčleněno na letošní etapu
– zvonovou stolici. Všem
dárcům místním, přespolním i zahraničním srdečně
děkujeme. Vaší podpory si
velmi vážíme.
Jelikož ke zpřístupnění věže chybí ještě oprava
pater a schodiště, naše
prosba o vaši podporu nekončí. I nadále je možné
přispívat na účet zříze-

ný pro tento účel u České spořitelny a. s.,
č. 5606275319/0800. Pro ty, kteří si budou chtít částku odečíst od základu daně,
je připravena darovací smlouva. Bližší informace podá p. Mgr. Věra Šustková, tel.
724 216 416.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
PŘIPRAVUJEME:

Vážení občané a přátelé školy.
Skončily prázdniny a začal nám nový
školní rok 2021/2022.
V loňském roce jsme se potýkali s korona
virem, hodně času jsme strávili distan
č
ní výukou, která byla složitá jak pro žáky
a učitele, tak hlavně pro rodiče. Připravovali
jsme akce, které jsme však kvůli pandemii
nemohli uskutečnit. Moc děkujeme všem
rodičům za podporu a spolupráci při online
výuce. Doufáme, že v letošním školním roce
bude výuka probíhat bez zvláštních omezení. Všichni se těšíme na společně strávený
čas ve škole s kamarády a s učiteli.

1. září jsme ve školce a ve škole přivítali
nové žáčky. Ve škole to bylo 12 prvňáčků,
kteří usedli společně se svými kamarády
do školních lavic. Máme za sebou testování a první měsíc školní docházky. Navštívili jsme přírodní rezervaci Kotvici a shlédli
v loutkovém divadle příběh Plasťáci útočí.
Obě tyto akce souvisí s ochranou a starostí o přírodu, ve které žijeme.
Jako každý rok, tak i letos chystáme akce
pro žáky, rodiče a přátele školy, pokud to
hygienická situace dovolí.

9. 11. 2021
Lucerničkový pochod
3. 12. 2021	
Zpívání u rozsvíceného
vánočního stromku
9. 12. 2021	Mikulášskou nadílku v KD
Bravantice
28. 1. 2022	
Školní ples v kulturním
domě
Na všechny akce vás všechny srdečně
zveme. Ze školky a školy Vám přejeme příjemný podzim.
Alena Baďurová.

Na fotografiích:
přivítání prvňáčků,
návštěva přírodní rezervace Kotvice.
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
SKAUTSKÝ TÁBOR A NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Ještě před nejočekávanější akcí roku, let
ním táborem, jsme si na cvičné výpravě
ověřili, jak dobře si umíme sbalit veškeré
vybavení do batohu a zkoušeli si poradit
s každou nástrahou na cestě od nepřízně
počasí přes noční pochod lesem, sušení
oblečení, vybalení spacáku poslepu až po
nošení brambory v kalhotách symbolizující
nastalé zažívací potíže
. Jak se nám to
během tábora oplatilo (kromě té brambory)!
Při příjezdu k tábořišti v Nedašově jsme
potkali dvě děti - Jill a Eustáce - a společně s nimi jsme kouzelnou brankou vstoupili do země Narnie. První večer za námi
přišel vládce Narnie, lev Aslan, který nám
zadal úkol – hledejte ztraceného prince
Riliana a věřte znamením (pokyny, které
máme v určitých situacích splnit). Naštěstí jsme našli průvodce, věčného pesimistu Čvachetku. Neustále předpovídal samé
katastrofy, že prince nenajdeme, po cestě
umrzneme nebo umřeme hlady, nebo se
najíme, ale nebude nám to chutnat, a když
ano, tak nám z toho bude špatně ... no prostě skvělý společník na dalekou cestu! Jinak
byl na něj ale spoleh a bez jeho znalostí
a oddanosti bychom to nezvládli.
O zážitky jsme neměli nouzi - starší skauti a skautky si vyzkoušeli celodenní
pochod s plnou polní, včetně vaření oběda
na plynovém vařiči (fazole v té chvíli byly
tak dobré jako všechny skvělé obědy našich

☺

☺

kuchařů dohromady, a ty byly opravdu vynikající
). Mladší se k nim přidali na přespání pod širákem. Pak jsme se ale nechali
zlákat pohodlím, které nabídla krásná paní
v zeleném (ve skutečnosti zlá čarodějnice),
která nás poslala do města obrů. Ti nás
hezky pohostili, ale jen proto, aby nás pak
sežrali! Taktak se nám podařilo uniknout.
Se studem jsme si uvědomili, že jsme zapomněli na náš úkol. Začali jsme se znovu
řídit znameními, a díky nim jsme po mnoha
překážkách našli a osvobodili prince. Narnie tak byla zachráněna a my mohli během
oslav přistoupit k mimořádnému okamžiku - slavnostním slibům. Přivítali jsme
mezi sebe další vlčata, světlušky a jednoho
skauta - Sokola.
Během tohoto celého dobrodružství
jsme se pokoušeli o ulovení bobříků - hlad
byl v klidu, někdo zvládl i slepotu, rostliny,
sílu a další, ale největší problém nám dělalo mlčení. Naše tři rádkyně však získaly
nejdrsnější nášivku ze všech - tři orlí pera
(24 h hlad, 24 h mlčení a 24 h samoty, a to
jim v noci v lese slušně pršelo). Zdokonalovali jsme se v řadě dalších dovedností
– rozdělání ohně, uzlech, malování, vaření, navlékání korálků, nocování ve stanech
společně s pavouky, štipkami a další havětí a vykonávání potřeby ve stejné společnosti
. Taky jsme si ale našli chvíle,
kdy jsme zkrátka chtěli být k sobě co nejblíž to šlo. To se například téměř celý oddíl

☺

rozhodl v jednu chvíli navštívit Princeznu ve
stanu. Bylo trochu těsno, ale stan to vydržel
. Děkujeme tímto všem účastníkům
za skvělý tábor a rodičům za důvěru nám
děti na týden svěřit.
Po táboře jsme uspořádali ještě dvě akce.
První bylo potáborové setkání, kdy se
z Narnie dostali obři do našeho světa (protože někdo při odchodu z tábora zapomněl
zavřít kouzelnou branku!) a tak jsme s nimi
museli znovu bojovat. S rodiči jsme pak
zhlédli táborové video. Vy můžete také na
webu bravantice.skauting.cz. Na konci srpna jsme se ještě sešli na promítání filmu,
což byla příjemná tečka za prázdninami.
A co přinesl nový školní rok – z klubovny v sokolovně se přesouváme do školy,
za což paní ředitelce moc děkujeme. Také
děkujeme vedení obce za stálou podporu
a doufáme, že se společnými silami podaří
připravit další klubovnu na zámku.

☺

P.S.: Hledá se vlče! Vlčácká družina Štírů
(kluci ve věku 9-11 let) by mezi sebe ráda
přijala novou krev. Chceš-li s námi prožívat různá dobrodružství a máš odhodlání
se něčemu také přiučit, přijď ve středu od
16:30-18:00 ke škole mezi nás (rodiče nás
mohou předem kontaktovat na: bravantice@skaut.cz)
Budeme se na tebe těšit!
Vedoucí bravantického oddílu
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Léto proběhlo v poklidné atmosféře. Většina z nás strávila dovolenou, jak si naplánovala. Přesto skupina rybářů MO Bravantice
nezahálela a připravila nejen pro své členy
rybářského spolku závody v lovu ryb na
místním revíru v Bravanticích.
Dne 4. září se sešly na naší přehradě
nejen děti, ale i dospělí rybáři, kteří si přišli
poměřit mezi sebou síly v lovu ryb. Celkem
se závodů zúčastnil nad očekávání velký

počet závodníků – 33
dospělých a 16 dětí.
Pro všechny závodníky
i návštěvníky bylo zajištěno bohaté občerstvení. Na své si přišli
jak milovníci uzených
a grilovaných ryb, tak
i vyznavači klobásek,
dobrého čepovaného
piva a dalších nealkoholických nápojů.
Závody byly rozděleny do dvou skupin,
hodnotili se zvlášť
dospělí a zvlášť děti
do 15 let. Po skončení
druhého kola závodu proběhlo vyhodnocení závodů, kterého se zúčastnila i místo
starostka Bravantic Mgr. Věra Šustková.
Výhercům byly předány hodnotné ceny.
Dospělí byli oceněni do 10. místa dle počtu

bodů a děti byly ohodnoceny všechny pro
motivaci do dalších závodů.
Za možnost uskutečnit rybářské závody
děkujeme především našim sponzorům,
výboru rybářského spolku i všem zúčastněným a už nyní zveme na 3. ročník přívlačo
vých závodů Bravantický Duhák, které se
budou konat ve dne 6. 11. 2021.
Za MO ČRS Bravantice
Jednatel Radek Michalík

KALENDÁŘ AKCÍ
		LISTOPAD
6. 11.	Závody v přívlači „Bravantický
okoun“
6. 11. Bravantické notování
9. 11. Lucerničkový pochod
PROSINEC
3. 12.	Zpívání u rozsvíceného vánočního
stromku
9. 12.	Mikulášská nadílka v KD Bravantice
26. 12. Setkání u jesliček

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Jaromír Dostál
Miroslava Uhlová
Anna Lapáčková
Emilie Tomíčková
Vlastimil Kovářík
Jaromír Havelek
Ondrej Marejka

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

Blahopřejeme.

Narodili se

Štěpán Kotrla
Eliška Králová

Přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky.

PŘIPRAVUJEME V PŘÍŠTÍM ROCE
28. 1. 2022 Školní ples v kulturním domě
4. a 5. 3. 2022 Pochování basy

B

ravantický
rumla
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