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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
nacházíme se nyní v mimořádné situaci,
kterou jsme si ještě před měsícem neuměli
představit. Přes všechna nařízení a zákazy,
kterými jsme si již prošli, Vás chci pochválit
za vzorné dodržování všech opatření. Nebylo to mnohdy lehké ve všem se vyznat a na
často se měnící nařízení reagovat. Pro takové
případy není žádná platná metodika, ale snažíme se udělat všechno, co by bylo potřeba,
aby obec nebyla ohrožena. Příkladem bylo
povinné nošení roušek v hromadné dopravě a následně i na veřejnosti. Zde je na místě
vyzdvihnout práci dobrovolníků, kteří se sami
nebo na žádost obce ozvali. Někteří se přes
sociální sítě domluvili a začali šít roušky pro
občany, kteří neměli možnost si ji sami vyrobit.
Jménem svým, ale také jménem občanů, kteří
vyrobené roušky použili, děkuji tímto našim
švadlenkám, a to dvěma Alenkám, Dagmaře,
Lence, Pavlíně, Veronice, Michale, Janě, Bronislavě a Lucii za skvělou pomoc v této situaci.
Poděkování patří také dalším občanům za pomoc při zajištění dezinfekčních přípravků.
V měsíci březnu byly plánovány různé akce,
které jsme z důvodu zavedení opatření proti šíření koronaviru museli zrušit. Jednalo se
o přednášku o památkách obce, veřejnou
schůzi, oslavy jubilantů, vítání jara v klubu seniorů a vítání občánků. Dále se v dubnu ruší
plánované čipování psů s očkováním, sběr
velkoobjemového odpadu a železného šrotu.
Všechny tyto akce se budeme snažit po skončení zákazu shromažďování postupně uskutečnit. Výhledově není zcela jasné, v jakém
omezení budou květnové akce a Den obce.
Pouze prozradím, že v programu oslav máme
zajištěno osm pouťových atrakcí (kolotoče
a jiné), po vytýčené trase bude zdarma jezdit
automobilový vláček, který sveze všechny zájemce napříč generacemi. Připravují se ukázky
rukodělných prací (ražba mincí, knihtisk, umělecké kovářství), v pražírně kávy si na své přijdou milovníci tohoto lahodného moku, nebude chybět loutkové divadlo pro děti i dospělé,
jezdecké představení, dále se chystá spousta
dobré muziky, a ještě lepších dobrot, které připravují naše spolky.
Věřím, že se situace uklidní a opět se budeme moci potkávat při těchto skvělých
společenských událostech. Zpětně chci ještě
poděkovat řezníkům a lidem, kteří se podíleli

na přípravách a uskutečnění prvních Vepřových hodů v Bravanticích. Akce se díky Vám,
ale i počasí velmi vydařila. Příští rok bychom
chtěli v této tradici pokračovat, a ještě ji o něco
vylepšit.
Co se týká investičních akcí, které jsme si letos naplánovali, předpokládám, že s ohledem
na nynější situaci budeme muset některé
plány přesunout do dalšího období a pečlivě
zvažovat, do čeho se pustit. Zatím se však
daří uskutečňovat úkoly dle usnesení zastupitelstva obce. Máme zažádáno o dotace na
provedení projektové dokumentace (nová
školka), na kompostéry, na zpracování studie
nakládání s odpady a na nový povodňový plán
obce. Zpracovává se projekt na celkové řešení
dopravní situace v obci. Budou provedeny nejdůležitější opravy komunikací a dokončuje se
projekt chybějícího chodníku. Dojde k výměně
oken na budovách TJ Sokol. Od února započaly
práce na realizaci biocentra, které bude sloužit
jako klidná oáza pro zvěř a ostatní živočichy.
O tom, jak práce probíhají, Vás budu postupně
informovat na stránkách obce, na kterých pro
tento účel založíme malou rubriku. Od dubna mělo fungovat nově vybudované sběrné
místo na odpady, které jsme rovněž nemohli
otevřít. Půjde o službu, která umožní výhradně občanům naší obce přivézt a odevzdat
odpady jako je železo, elektrospotřebiče, potravinářský olej, textil a velkoobjemový odpad.
Otevřeno bude dvakrát týdně s tím, že výše
uvedené předměty zaměstnanec obce odebere a uloží. Podmínky pro nakládání s tímto
odpadem jsou připraveny a věřím, že po ote-

vření určitě tuto možnost oceníte. O všech
změnách budete postupně vyrozuměni.
K poskytování informací v nouzovém stavu využíváme přednostně webové stránky
obce, rozhlas, letáky na dveřích a ve vývěskách obecního úřadu. Věnujte jim prosím
pozornost, přestože je hlášení v některých
částech obce méně slyšet. Všechny Vaše
připomínky k technickému stavu obecního
rozhlasu shromažďuji a zohledním později
při opravách. Pro lepší informování občanů
byla zavedena mobilní aplikace do telefonu
s názvem „V OBRAZE“, přes kterou máte
možnost sledovat aktuální zprávy obce.
Odkaz naleznete na našem webu. Sledujte také velmi pečlivě zprávy ve sdělovacích
prostředcích. Snažíme se informace co nejrychleji získávat, ale přesto někdy není v našich silách Vám je ihned předat. Své dotazy,
náměty, nápady a připomínky zasílejte na
emailové adresy obce nebo zavolejte na
556 417 052. Dle možnosti je budeme řešit.
Milí občané, na závěr Vás žádám o dodržování všech nařízení vlády a přísných
hygienických opatření. Tomu, kdo je nerespektuje, hrozí nemalé postihy, které jsou
v současné době velmi zpřísněny. Čím lépe
budeme dodržovat všechna ustanovení,
tím větší máme naději, že omezení rychleji
pominou. Bravantice jsou silná obec a věřím, že společně dokážeme odolávat vzniklému nebezpečí.
Přeji Vám trpělivost, lásku a hodně zdraví.
Rudolf Němec, starosta obce
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vzhledem k mimořádné situaci, která
nyní trvá, předkládáme zprávy z naší školky a školy v jiném pojetí. Vlivem nenadále
situace a mimořádného opatření, nastalo
vzdělávání žáků ve formě domácí výuky.
Veškeré informace pro zákonné zástupce
a žáky jsou dostupné na webu školy, komunikace se školou probíhá prostřednictvím e-mailů jednotlivých pedagogů.
Vážení rodiče, s ohledem na vývoj současné situace dochází ke změnám v zápisu do
1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021.
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí ve dnech::
7. 4. 2020
8,00 do 10,00 hod.
14. 4. 2020
13,00 do 14,00 hod.
Sledujte prosím aktuální informace na
webu školy: https://zsamsbravantice.webnode.cz/news/opatreni-k-zapisu-do-1-rocniku-zs-a-ms-bravantice/
Kontakt: reditelka@zsbravantice.cz
zsbravantice@centrum.cz
Zápis do MŠ Bravantice by měl proběhnout 5. 5. 2020, veškeré informace budou
včas vyvěšeny na webových stránkách.
Z aktivit, které se uskutečnily, můžeme
připomenout soutěž „MAPÁCKÝ POLY-

TECHŇÁK“ dne 11. února 2020 v KD Jistebníku, kterého se zúčastnili naši žáci. I když
nevyhráli, jejich „sova polytechňácká“ se
jim povedla a byla velice působivá. Posuďte sami, jakou sovu naši žáci vytvořili. Další akcí, která přispěla k rozvoji vědomosti
žáků, byla exkurze do Planetária v Ostravě, kdy jsme shlédli film „Lucie a tajemství
hvězd“ a dozvěděli se mnoho zajímavostí
o hvězdné obloze a vesmírné galaxii.
Co připravujeme?
Pokud nám to situace umožní, 13. května
2020 by měl proběhnou ve škole zajíma-

vý workshop na téma z historie Bravantic
ve spolupráci s obecním úřadem k výročí
650. let založení obce.
19. května 2020 plánujeme jednodenní
výlet pro žáky školy do oblasti Moravského
krasu, svezeme se na lodičkách Punkevní
jeskyní, provezeme se vláčkem a lanovkou,
prohlédneme si nejhlubší propast Macochu
a poobědváme v chatě Macocha.
29. května 2020 bychom se měli zúčastnit „Olympijského pětiboje“ malotřídních
škol, který by se v letošním roce měl konat
v ZŠ Olbramice.
20. června 2020 nás čeká vystoupení ke
Dni obce. V jakém duchu? To si necháme
pro sebe, protože překvapení musí být zachováno…
30. června 2020 ukončíme školní rok slavnostním předáním vysvědčení pro všechny
žáky a zahájíme „tradiční“ prázdniny.
www.zsamsbravantice.webnode.cz
P.S. Škola nás baví a domácí vzdělávání
není na škodu.
Mgr. S. Tulisová ,
řed. ZŠ a MŠ Bravantice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
650 let uplynulo od první písemné zprávy o založení obce Brofandtsdorf, později
Brosdorf, dnes Bravantice. Blahopřejeme
a přispějeme i svým dílem k jejímu dalšímu
rozvoji. K tomu také směřuje náš příspěvek.
Z historie myslivosti v obci:
Císařským patentem z r. 1849, který zavedl právo myslivosti v souvislosti s vlastnictvím půdy (vlastní nebo společenstevní)
bylo zrušeno výsadní dominikální právo
k lovu. V zemích Koruny české tak mohl
myslivost provozovat každý, kdo vlastnil
200 jiter (115 ha) souvislých honebních
pozemků. V období první republiky vznikla
v r. 1923 Československá myslivecká jednota (ČSMJ), která slučovala tehdejší české lovecké a myslivecké spolky. V r. 1932
byla ustavena Myslivecká komora Československé republiky, která sdružovala
oba celorepublikové svazy, tj. českou ČSMJ
a německý „Verband deutscher Jäger St.

OD DUBNA
je pravidelnost vyvážení
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
co 14 dní, každý sudý týden,
POČÍNAJE 14. DUBNA.

Hubertus” z Litoměřic, jehož 209. Zweig
verein für Wagstadt u. Umg. (Německý
myslivecký svaz, sv. Hubert, 209. pobočný
spolek pro Bílovec a okolí) měl na starosti
také honitbu v Bravanticích.
Historka o strýci Thielovi.
Jednou z nejvýznamnějších osobností
„zeleného cechu“ z Bravantic byl bezesporu „strýc Thiele“, nazývaný krátce Seff.
Byl výborným střelcem, měl bezvadné vystupování a jeho jadrný a roztomilý humor
byl znám daleko za hranicemi obce. Byl
statné postavy, měl bezvadný myslivecký stejnokroj a přes rameno měl ledabyle
přehozenou se stříbrnými rytinami zdobenou tříhlavňovou zbraň. Povídalo se, že byl
ve střelbě neomylný. Pěstoval si tak zvaný
„wilhemovský knír“, který neustále nakrucoval vzhůru. Na klobouku se komíhala
chocholka z kamzičí srsti (kamzičí vous). To
vše budilo nevšední pozornost a rozbušilo
mnohé dívčí srdce. K tomu také přispěla
i umělecky ovládaná tahací harmonika, ke
které neustále připojoval svůj melodický
hlas. Stručně řečeno, byl to kavalír od hlavy až k patě. Nebylo proto divu, že byl zván
na hony i v širokém okolí, neboť hon bez
Seffa byl jen polovičním honem a „poslední leč“ bez něho byla prý většinou nudnou
záležitostí.

Stal se nesmrtelným v roli císaře Wilhelma II., kterou nedobrovolně sehrál v roce
1910 při návštěvě císaře v Opavě. O tom
však se zmíním jindy.
Dne 13. března 2020 proběhla výroční
a současně i volební schůze našeho spolku na pětileté období. Byla obohacena
přítomností starosty obce, pana Rudolfa
Němce. Ve shodě s ním byla hodnocena
naše činnost jako velmi úspěšná a současně jsme řešili rozšíření naší spolupráce zejména při potřebných opatřeních
ke zlepšení přístupu k ozdravění naší krajiny. Je velmi potěšující, že bylo započato
s rozšířením biocentra na Erblu budováním mokřadu, který zabezpečí biodiverzitu
v této oblasti.
V tomto čtvrtletí přichází kritická doba
pro reprodukci života v přírodě. Dochází
ke kladení, líhnutí a vyvádění mláďat naší
zvěře, kdy je nejvíce ohrožena a bezbranná. Prosíme proto naše občany, když
budou v současné hektické době více pobývat v přírodě, aby zcela zamezili svým
doprovázejícím psím miláčkům volnému
pohybu v extravilánu obce. Děkujeme Vám
za ohleduplnost s přáním vnímání vůně
a barevné krásy naší jarní přírody.
Zdeněk Pilich
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FARNOST BRAVANTICE
Pomocný biskup ostravsko-opavské die
céze, Mons. Martin David, kterého jsme měli
tu čest přivítat dne 16. února 2020 v naší

farnosti u příležitosti pouti ke cti sv. Valentina
a zároveň mše svaté na poděkování za 650.
let prokazatelné existence naší obce natočil

23. března 2020 krátké video, ve kterém mj.
řekl: „Mám radost z toho, že v těchto dnech
není omezena láska. Právě naopak. Dostávají
se ke mně nejrůznější svědectví o tom, jak si
lidé nezištně vzájemně pomáhají. Tím, že šijí
roušky, zajišťují nákupy a všechno potřebné
těm, kteří jsou tou nejohroženější skupinou.
Seniorům, těm, kteří mají nějakým způsobem
oslabenou imunitu. Za tuto nezištnou lásku
patří vám všem velké poděkování.“
Více na: https://www.facebook.com/doo.
cz/videos/145539473476056/
Přestože letošní oslavy Velikonoc proběhnou zřejmě ve velmi omezených podmínkách,
je možné sledovat bohoslužby prostřednictvím internetu, ke kterému Vás zveme na
stránkách: www.mseonline.cz
V případě potřeby přijetí svátostí nebo
duchovního rozhovoru s knězem uvádíme
spojení na duchovního správce farnosti Bravantice P. Pawla Kukiolu, který sídlí na faře
v Olbramicích: 733 142 747
Farnost Bravantice přeje všem požehnané
Velikonoce 2020

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Milí příznivci bravantického skautu,
ještě před vypuknutím koronavirové infekce jsme měli jako oddíl již od začátku roku
pěkně napilno. Hned v lednu jsme nelenili
a započali svou činnost Tříkrálovou sbírkou,
kdy jsme od Vás tradičně vybírali příspěvky
na charitu ve Studénce „výměnou za“ požehnání pro Váš dům . Únor jsme pak měli
pěkně nabitý akcemi. Přispěli jsme pomocí
našemu středisku a zapojili se do organizace
skautského dětského plesu v Albrechtičkách.
Zúčastnili jsme se sportovního odpoledne se
Sokolem a uspořádali přespávačku pro Štíry
a Hříbátka v Bílovci. Také jsme vypomáhali
na pouti ke cti sv. Valentina, kterou celebroval
náš biskup Mons. Martin David. Po mši jsme
se věnovali nejmladším poutníkům, s nimiž
jsme vyráběli hezká valentýnská přáníčka
a náramky z bavlnek či korálků. Zkrátka, byla
to sranda a mohli jste na nás narazit snad na
každém kroku!
Mimo jiné jsme se také svědomitě připravovali na „jarničkový víkend“ ve Štramberku
a hlavně květnové Závody světlušek a vlčat.
Protože každá světluška i vlče ví, že závody
nejsou vůbec lehké (ale může to být zároveň
i velká legrace), oprašovali jsme naše znalosti
napříč všemi zkušebními oblastmi. Ve zdravo
vědě si světlušky zkoušely ošetřit různá poranění, zatímco se Štíři zkoušeli zorientovat
v mapě podle kompasu a uzlovali své šátky

😊

ambulančním uzlem nebo třeba „škoťákem“.
Družinka starších Panterů však nelenila a zapojila se také do přípravy na ZVaS – vyzkoušeli si, jak funguje taková švédská svíce a ještě
k tomu všemu díky ní uvařili na ohni lahodný
čaj z jehličí, protože vše je přeci snazší s hrnkem čaje. Nakonec tak díky Huskymu máme
i rozdělávání ohně v malíčku.
Bohužel jsme nakonec na plánované jarničky nemohli odjet. Vedení Junáka s ohledem
na aktuální epidemiologickou situaci vyhlásilo 11. března dočasné pozastavení skautské

činnosti. Po čtvrté v historii je tak Junák-český
skaut pozastaven. Přestože se teď nemůžeme pravidelně scházet, nevěšíme hlavu. Na
naše skautské děti nezapomínáme a snažíme se v nich skauting i nadále pěstovat posíláním různých námětů a úkolů alespoň přes
internet . Někteří z nás se nebojí ani videohovoru a se svou družinkou tak zůstávají stále
v kontaktu!
Přejeme všem pevné zdraví a úsměv na
tváři i v těchto dnech.
Vaši skauti

😊
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HASIČI INFORMUJÍ
Koncem ledna provedla jednotka zkoušku funkčnosti přední kropící lišty na cisterně
a pomáhala odstranit nečistoty z komunikací.
Jednotka sboru je v případě potřeby nápomocna občanům v karanténě v zásobování
zboží a materiálu, dle instrukcí starosty obce.
Z důvodu nynější situace se ruší sběr železného šrotu a další plánované akce. Náhradní

termíny se dozvíte později. Vysloužilé elektrospotřebiče můžete stále přivézt ke stodole
v areálu hasičárny, kde je poté uschováme.
Všechny potřebné informace jsou zveřejněny
na našich webových stránkách:
https://sdhbravantice.webnode.cz/
Zdraví všem občanům přejí hasiči

TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
obyčejně v tomto čase dáváme k dispozici
rozpis domácích i venkovních utkání. Letos
máme zatím rozpis utkání na naší nástěnce
naproti úřadu, ale asi se budou termíny zápasu posunovat, nebo rovnou rušit.
Hned jakmile skončí karanténa, chtěli bychom s žáky znova začít trénovat. Trošku
máme problém s počtem hráčů, jestli nám
nějací nepřibydou, budeme asi muset na
další sezónu mužstvo odhlásit.

Rádi bychom po zrušení všech omezení
pozvali kluky a holky do 15 let na tréninky, které budou každé úterý a čtvrtek od
16,30 hodin do cca 18 hodin. Muži trénují
stejné dny od 17,30 hodin.
V případě dotazů můžete
volat na 603 587 406
nebo napsat jan.mordac@seznam.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Jana DENEROVÁ
Pavel DOLEŽEL
Günter HANZLÍK
Vlasta KOVAŘÍKOVÁ
Lenka KOŠOVÁ

Narodili se
Markus FISCHER

60 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Přejeme mnoho
zdraví, štěstí,
lásky.

Vážení jubilanti,
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě je naplánováno na 25. 6. 2020. Vzhledem k tomu,
že v současné době není jasné, jak se bude epidemiologická situace vyvíjet, sledujte prosím
aktuální informace na našem webu. 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

RYBÁŘI
INFORMUJÍ
Příchodem nového roku naše MO nezahálela a uskutečnila již naplánovanou členskou schůzi, konanou 11. 1. 2020. Účast
nebyla malá. Ba na opak, přišlo na 80 členů.
Pozvání přijal i starosta obce Bravantic pan
Rudolf Němec, který si vzal mimo jiné slovo
a pohovořil o napjaté situaci kolem revíru,
tj. vykoupení pozemků a výstavba parko
viště pro rybáře kolem vody.
Dále se každou poslední sobotu uskutečnil prodej povolenek. Jelikož „Paní Zima“,
v posledních letech byla velmi podprůměrná, nemrzlo ani nepadal sníh, přišlo si
zakoupit povolenku na 200 členů našeho
spolku. Bylo překvapivé, kolik rybářů navštěvuje revír v zimních měsících.
Začátkem měsíce března byl zahájen rybářský kroužek pro děti, pod vedením pana
Radka Michalíka. První schůzka proběhla
6. 3. 2020 v klubovně rybářů. Závěrečné
zkoušky proběhnou koncem dubna letošního roku, zakončené rybářskými závody.
Na měsíc květen pro vás připravujeme dvoje závody, a to 1. 5. 2020 Dětské
a poté ihned 2. 5. 2020 závody Dospělých.
Vzhledem k pandemické situaci věříme, že
se situace zlepší a závody nám nezakážou.
Více info naleznete na: www.rs-okoun.
webnode.cz
S příchodem jara se nám začíná příroda probouzet. Vše se zelená, stromy pučí,
zvěř začíná skotačit a i ryby nezahálejí. Proto Vám všem za náš rybářský spolek chci
popřát nejen pro tyto jarní měsíce, ale i po
celý rok spoustu pohody a lásky, mějte se
rádi a přijděte na náš revír na procházku do
přírody, či nás podpořit při nějaké té akci,
kterou budeme připravovat v duchu „ Petrova Cechu“.
Za ČRS MO Bravantice
Michalík Radek, jednatel
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