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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
nacházíme se v novém roce, který si snad
všichni přejeme mít lepší než ten minulý. Rok
2020 byl celosvětově výjimečný a dopady
se zapíší do dějin lidstva. Nemám v plánu
ohlížet se zpět, ale neodpustím si malou
rekapitulaci v rámci naší obce. Jsem rád, že
se začátkem roku podařily udělat první vep
řové hody, uskutečnil se tradiční školní ples
a hasičům vyšlo na poslední chvíli Pochování
basy. Od poloviny března se situace změni
la, nastala doba omezení, zákazů a nejistot.
Den obce a ostatní tradiční akce se rušily.
Zažili jsme přívalový déšť a také povodeň.
Mrzí mne i zrušená výsadba stromků, která
se měla konat na podzim společně se spolky
a občany obce. Zato obecní zájezd se nám
opravdu vydařil. Od zajímavých kulturních
památek po pečenou husu, a nakonec spo
lečnou jízdu parním vláčkem krásnou kraji
nou. Byla to skvělá akce a věřím, že se nám
letos opět vydaří.
V listopadu ukončil svou práci pan
JUDr. Libor Studnička, který na obecním
úřadě pracoval 20 let jako právní poradce
v záležitostech obce. Po mnoho let řešil

VÝZVA UŽIVATELŮM HROBŮ

Z důvodu novelizace zákona o pohřebnictví
a nově schváleného ceníku hrobových
míst, žádáme všechny nájemce, aby se
v průběhu roku dostavili na úřad k podpisu
nové nájemní smlouvy.

Obecní zájezd 2020

přestupky a poskytoval také poradenství
pro místní občany. Tímto mu za jeho dlou
holetou práci pro obec děkuji a přeji hodně
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
K 650. výročí založení obce se nám po
vedlo vydat krásnou knihu „Bravantice
v proměnách času“, kterou si můžete za
koupit. Více informací o knize nalezne
te v tomto čísle Brumly. Pokud to situace
dovolí, svoláme hrdé rodiče malých dětiček
na vítání občánků a v únoru připravíme pro
všechny požitkáře opět vepřové hody. Čas
to jste se ptali na dotaci na kompostéry.
Dotace byla s pětiměsíčním zpožděním na
konci listopadu schválena. Nyní proběhne
výběrové řízení na zhotovitele a pokud se
zadaří, dostanou všichni žadatelé kompos
tér nejpozději koncem května. Nově jsme
zažádali o dotaci na výstavbu víceúčelo
vého hřiště. Plánováno je také doskočiš
tě a běžecká dráha, vše v místě nynějšího
travnatého hřiště u školy. Hřiště bude slou
žit převážně pro potřeby školy a v odpoled
ních hodinách by bylo k dispozici pro širokou
veřejnost. Pokud se vše podaří, Bravantice
se budou moci pochlubit novým plnohod
notným sportovištěm, které v naší obci
chybí. Další plánované akce Vám rád sdě
lím na březnové veřejné schůzi, ale uvidíme,
snad už tentokrát bude situace příznivější.
Závěrem bych rád pochválil originální
vánoční výzdobu Vašich domů, která bývá
rok od roku bohatší a kreativnější. Važme
si těchto krásných chvil v roce. Vloni nám

pandemie částečně překazila 650. výro
čí obce a také spoustu plánovaných akcí
místních spolků a sdružení. To, co nám vloni
nebylo dopřáno, si snad letos vynahradíme
a společně vrátíme Bravantice do starono
vých kolejí.
Přeji Vám do nového roku 2021 hodně
optimismu, zdraví, štěstí a lásky.
Starosta obce Rudolf Němec

BLAHOPŘEJEME

panu Romanu Mordáčovi k udělení
Zlaté medaile
prof. MUDr. Jana Janského
za 40 bezpříspěvkových odběrů krve!
Patří mu dík nejen těch, kterým
pomohl navrátit zdraví, ale celé naší
společnosti.

DĚKUJEME!

BRAVANTICKÝ BRUMLA 1/2021

INFORMACE PRO OBČANY
Bravantice
v proměnách času
Oslavy 650. výročí
první zmínky o Bra
vanticích byly zavr
šeny vydáním a slav
nostním uvedením
(26. 12. 2020) pu
blikace „Bravantice
v proměnách času“.
Textové části se ujala paní Mgr. Romana Ro
sová, PhD., která zde podrobně rozvedla infor
mace o nejstarší historii naší obce a nejnovější
poznatky o jejích památkách – zámku a kos
tele. Jedna z kapitol je také věnována význam
nému rodákovi Antonu Hankemu, od jehož na
rození uplynulo 180. let (*21. 12. 1840) a jehož
130. výročí úmrtí (+3. 12. 1891) si připomene
me v letošním roce. Bohatá obrazová příloha
dokumentuje vývoj obce až po současnost.

Je také nutno připomenout trpělivou prá
ci kronikářů a vlastivědných badatelů (Kurta
Hermanna, Evy Pavlištíkové a Aloise Ryndy)
a také ředitelů škol (Oldřicha Bartoše, Zdeň
ka Pilicha, Aleny Velnerové, Věry Mičulkové)
bez jejichž zápisů v kronikách a pamětních
knihách by bylo těžko možné vytvořit tako
vé dílo. Kniha obsahuje rovněž velké množ
ství dosud nepublikovaných fotografií, za
které děkujeme jak německým rodákům,
tak také současným českým obyvatelům
Bravantic. Výtvarného zpracování se s vel
kým úspěchem zhostili naši dlouholetí spo
lupracovníci Yvon a Janis Masmanidu, kteří
shromážděné podklady velmi úspěšně
převedli do grafické podoby. Ke zdárnému
vydání knihy rovněž přispěly překladatelky
Mgr. Irena Havelková a Mgr. Věra Šustko
vá, jakož i korektorka Mgr. Tereza Šustková.
Kniha vyšla s finanční podporou Minister
stva kultury ČR.

Na cestu k veřejnosti popřejme knize, aby
se stala vydatným zdrojem informací o místě,
ve kterém žijeme a také dobrou vizitkou, která
jej bude reprezentovat.
Zájemci si mohou knihu koupit na obecním
úřadě.

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
V obci jsou opět rozmístěny nádoby
s posypovým materiálem, který mů
žete v případě potřeby použít. Naše
vesnice je dlouhá, proto buďte tole
rantní s dobou údržby. Pokud možno
nenechávejte svá vozidla zbytečně na
komunikacích. Odstavená vozidla brá
ní bezpečnému průjezdu stroje zajiš
ťujícímu údržbu a v takovém případě
nebude komunikace vyhrnuta.
Děkujeme za pochopení.

FARNOST BRAVANTICE
Pouť ke cti sv. Valentina
14. února se v Bravanticích už více než
200 let každoročně slaví Valentinská pouť.
Z pamětní knihy německých rodáků se do
zvídáme, že pouť ke cti sv. Valentina, patrona
nemocných, slabých a na duši sklíčených byla
známa široko daleko. V té době se podobaly
Bravantice hojně navštěvovaným poutním
místům. Oslavy v kostele začaly v den svět
cova svátku, 14. února, takzvanou „malou
poutí“ a končily o týden později, 21. února.
O neděli mezi těmito dvěma termíny se podle
staré tradice a zvyků slavila „velká pouť“. Ne
bylo domácnosti, která by nebyla poctěna ná
vštěvou přespolních příbuzných a známých,
kteří sem přicházeli, aby si vyprosili zdraví

a úspěchy v nadcházejícím roce. Nikdo si ne
chtěl nechat ujít vybrané pochoutky a rado
vánky, které se tu nabízely, neboť v tuto dobu
se všude konaly zabíjačky, a tak bylo možné
ochutnat výborné zapečené klobásky, šunky
a zabíjačkové výrobky všech možných druhů.
K tomu nesměly chybět jako výslužky na ces
tu výborné bravantické pouťové koláčky, na
kterých se nešetřilo máslem ani jinými ingre
diencemi. Protože se valentinské požehnání
udělovalo každý den odpoledne, byla to hlav
ně při dobrých sněhových podmínkách příle
žitost také k cestě na saních, která se stala
nevšedním zážitkem. Pro děti byly vrcholem
pouťových atrakcí všelijaké stánky s cukro
vinkami a hračkami, které byly „postrachem“

peněženek všech strýčků a tet, kteří byli v tu
chvíli na blízku, protože nezbývalo než otevřít
svou štědrou dlaň, když synovcům a neteřím
příliš rychle došly otcem darované peníze.
Podle pamětí současných českých obyvatel
Bravantic přetrvávala tato tradice ještě v 60.
letech minulého století. V posledním deseti
letí se farnost snaží navázat na tradici pohos
tinnosti společným setkáním poutníků v kul
turním domě. Letošní termín pouti připadá
přesně na neděli 14. 2. 2021. Zda se podaří
uskutečnit mše svatá plánovaná na 10.30
h i letos, se musíme nechat překvapit. Ať už
dopadne její slavení jakkoliv, přejeme Vám na
přímluvu našeho patrona hodně zdraví a lásky.
Farnost Bravantice

TJ SOKOL BRAVANTICE
Úvodem krátkého příspěvku bychom chtěli poděkovat všem, kte
ří nám v uplynulé sezoně pomáhali při trénování, organizaci zápasů,
modernizaci hřiště a sokolovny. Sportovní pauzy jsme využili k opra
vám areálu hřiště. Na jaře jsme prováděli terénní úpravy hřiště, poté
s finančním přispěním obce proběhla výměna oken na celé sokolovně
a nyní renovujeme prodejní místnost. Po dokončení všech prací bude
možnost využít těchto prostor pro veřejnost na různé oslavy a spole
čenské akce. A ještě malé ohlédnutí za zkrácenou podzimní sezónou.
Přestože jsme neměli možnost na jaře plně trénovat, povedlo se na
šim mužům zopakovat úspěch z loňské sezóny a opět se umístili na
druhém místě v tabulce. Blahopřejeme !!!
TJ Sokol Bravantice zve všechny příznivce pohybu a dobré nálady 9. 2. 2021 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 se
svými dětmi. Začátek ve 13 hodin na hřišti.
Všem spoluobčanům přejeme pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti
v roce 2021. Mějte se fajně !

☺

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Trojanovice Bystré
Sokol Bravantice
Fotbal Štramberk
FK Hodslavice
Sokol Zbyslavice
TJ Olbramice
FK Bartošovice
Sokol Sedlnice
Spartak Lubina
Sokol Hostašovice
TJ Petřvald B
Sokol Ženklava
Tatran Mankovice
Sokol Bludovice

Tabulka 2019 / 2020
Výhra VPP
8
0
8
2
6
0
7
4
5
0
5
1
5
2
4
0
4
1
3
0
3
0
2
0
2
1
2
0

PPP Prohra Skóre
Body
0
1
44 : 9 24
0
1
29 : 14 22
1
3
31 : 22 19
0
1
26 : 17 17
0
4
24 : 16 15
1
4
21 : 14 15
2
4
26 : 24 15
2
5
18 : 15 14
1
4
15 : 14 12
2
6
13 : 21 11
1
6
26 : 24 10
1
7
16 : 29 7
0
7
14 : 43 5
1
9
6 : 47 0
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Nekrolog
Podzim je čas zrání, předznamenáním
konce životního koloběhu přírody, čas lou
čení se zralými plody. To vše přináší smutek
z nenávratnosti bohatství, které plodný život
přinášel. Salvy výstřelů brokových zbraní se
nesly listopadovým a prosincovým krajem
na pozdravy poslední. Příroda mnohé dává,
ale také nesmlouvavě odnímá. Po naplněné
cestě plné lásky k rodině se vrací na místo
věčného odpočinku významný zasloužilý
pracovník státní správy a společenského
života obce Bravantice, vedoucí pracovník
zemědělství na Bílovecku a čestný člen my
sliveckého spolku pan Tomáš Dener, nositel
státního vyznamenání ČSSR, nejvyšších re
zortních ocenění, nositel mysl. vyznamená
ní II. stupně ČMS. Jde o nejvýznamnějšího
budovatele historického vývoje české obce
Bravantice v poválečném období.
Našemu mysliveckému spolku poskytoval
komplexní zázemí pro jeho existenci. Byly
nám k dispozici hospodářské budovy, po
zemky, lesy, mechanizační prostředky, krmi
va, pracovní zázemí i pozorné pohostinství

po práci. Proto až půjdeme pěšinkami naší
honitby, budeš i ty přítomen těch kouzelných
prožitků v naší přírodě, kterých jsi byl i jejich
tvůrce. Vroucí díky za vše a s láskou bude
me vzpomínat, náš dědo, dědo Denere, ale
i dědo Tomáši!
Rok 2020 se zapíše do novodobé historie
jako období celosvětové pandemie způso
bené virem Covid-19. Přicházíme k poznání,
že život v blahobytu a dostatek všeho na co
pomyslíme je jen klamná představa a touha.
Všechny výdobytky civilizace nejsou samo
zřejmostí a k jejich udržení se musíme, byť
dočasně, uskrovnit a za ně i občas zabojovat
na náš účet.
I v naší spolkové činnosti jsme zazname
nali útlum aktivity způsobený různými ome
zeními. Přidal se k tomu i extrémně nadprů
měrně srážkový červen s velmi chladnými
rány a tím podle očekávání nedošlo k poža
dované reprodukci drobné zvěře. Proto jsme
upustili od lovu, abychom zajistili dostatečné
početní stavy zvěře pro chov do dalších let.
Věnovali jsme zvýšenou pozornost o její péči
a ochranu.

Pandemie nabírá opět na síle v celém svě
tě a nikdo přesně neví, jak rychle ji přemoci.
K tomu se přidává nová, dosud nepopsaná
epidemie v Indii a od sousedů nás znovu
ohrožuje AMP (africký mor prasat). Čekají
nás hořké chvíle.
Nepodléhejme však pesimismu. Vždyť
o vánočních svátcích jsme se v rodinném
kruhu opět setkali s láskou, vzájemným po
rozuměním, pomocí a sílou, která nám po
může vše zvládnout a překlenout. Proto do
přicházejícího roku přejeme dostatek sil s ví
rou, že bude opět lépe.
Zdeněk Pilich

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Zdravíme všechny příznivce bravantic
kého skautu. Se začátkem září mohla za
počít i naše skautská činnost, avšak k naší
lítosti opět neměla nijak dlouhého trvání.
Bohužel se kvůli jejímu pozastavení
nemohly konat nejen naše pravidelné
družinové schůzky, ale neuskutečnila se
ani výprava do Záchranné stanice v Bar
tošovicích, výstup ke skautské mohyle
Ivančena, podzimničky, pomoc s vysa
zováním stromků, ani jsme nemohli na
cvičit žádný program k výstavě betlémů
v našem kostele.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BUDE
Již mnoho let se můžete s tříkrálovými
koledníky setkávat vždy na počátku nové
ho roku. Možná letos nebude koleda znít
ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a pře
devším požehnání do roku 2021 chtějí ko

Skautská klubovna však nezůstala během
naší nepřítomnosti ležet ladem. Janko Mor
dáč za podpory pana starosty a obce mohl
po dlouhé době uskutečnit zvelebení Soko
lovny. Za to jsme jim s naším oddílem velmi
vděční. Už se moc těšíme, až se v ní budeme
se skauty opět setkávat.
V neposlední řadě bychom chtěli poděko
vat za veškerou podporu, které se nám v roce
2020 od obce, rodičů a všech příznivců dostalo.
A závěrem bychom vám do nového roku
chtěli popřát mnoho radosti a pokoje ve va
šich srdcích a především pevné zdraví.
ledníci přinést do vašich domovů i navzdory
koronavirovým opatřením. Určitě sledujte
naše webové stránky studenka.charita.cz
nebo facebokoový profil Charity Studénka,
abyste věděli, v jaké podobě sbírka pro
běhne. Výtěžek sbírky využijeme k přípra
vě projektové dokumentace nové budovy,
k opravě a nákupu kompen
začních pomůcek i podpoře
volnočasových aktivit dětí
ze sociálně slabých rodin
v obcích, kde se sbírka bude
konat. I malý příspěvek je pro
nás důležitý a každá koruna
pomůže dobré věci.
Jarmila Pomikálková

Vážení spoluobčané,

dovolte, abychom Vás informovali o stavu
veřejné sbírky na opravu kostela sv. Valentina. Od jejího zahájení dne 1. 6. 2019
se ke dni 17. 12. 2020 podařilo shromáž
dit 75.814,65 Kč. Všem dárcům velmi dě
kujeme. Protože se pro opravy plánované
v r. 2020 se nepodařilo zajistit dostatek
finančních prostředků, přesouvá se záměr
jejich realizace na rok letošní, ve kterém jak
věříme, bude situace snad už příznivější.
I nadále je možné přispívat na účet zřízený pro tento účel u České spořitelny a. s.,
č. 5606275319/0800. Pro ty, kteří si bu
dou chtít částku odečíst od základu daně, je
připravena darovací smlouva.
Bližší informace podá
Mgr. Věra Šustková, tel. 724 216 416.
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vzhledem k tomu, kdy od jara letošního roku
měla naše MO „díky“ pandemii COVID-19

omezené aktivity např. (schůze výboru, čin
nost brigád a konání akcí), tak i v této nelehké
době se nám podařilo zrealizovat pár věcí.
Na prvním místě bylo potřeba vydat našim
členům povolenky k rybolovu pro daný kalen
dářní rok a zajistit zarybnění revíru dle zaryb
ňovacího plánu. Za nejpřísnějších hygienic
kých podmínek byly tyto dva body splněny.
Z pohledu brigádnické činnosti. V září tohoto
roku začala výstavba a renovace parkoviště
u přehrady. Do této akce se zapojili jak řadoví
členové, tak celý výbor MO. Předpokládaný
termín dokončení březen 2021.

Dále byli zakoupeny obcí Bravantice dvě la
vičky, které jsou umístěny v okolí přehrady
a mají sloužit široké veřejnosti, nikoli lovícím
rybářům.
Před pár dny skončil rok, který s sebou
přinesl spoustu omezení a nařízení. Byl to
rok nelehký a převratný. Doufejme, že v le
tošním roce budou pro naše akce přízni
vější podmínky. Dovolte mi Vám všem po
přát do nového roku mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti.
Za výbor ČRS MO Bravantice
Michalík Radek, jednatel

HASIČI INFORMUJÍ
Milí příznivci dobrovolných hasičů, přes
tože byla od října činnost spolků opět poza
stavena, máme se s vámi i tak o co podělit.
3. října proběhla brigáda, během které
hasiči a hasičky zvelebovali prostory naše
ho areálu. Výsledek budete moci zhodnotit,
jakmile zase půjdou pořádat akce pro veřej
nost. Do té doby si budete muset počkat. .
V noci ze 13. na 14. října byla svolána vý
jezdová jednotka z důvodu zvedání hladiny
místního potoka Seziny. Členové jednotky
odčerpávali vodu ze zatopených sklepů,

☺

PLACENÍ POPLATKŮ

Od 18. ledna mohou občané chodit na
obecní úřad platit poplatek za odpady
a za psa. Rádi bychom upřednostnili
platby bankovním převodem. Způsob
platby naleznete na stránkách obce
(Úřad/Poplatky a poskytované služby)
nebo Vám je na zažádání pošleme
emailem.

pomáhali s přesunem ohroženého majet
ku a s odstraňováním zachycených větví
na nízko situovaném mostě. Naštěstí voda
nevystoupala natolik vysoko, aby museli
evakuovat rodiny žijící přímo u potoka. Po
opadnutí vody se podíleli na následném od
straňování vzniklých škod.
Někteří členové jednotky se také stihli
zúčastnit školení v Janských Koupelích. Tý
kalo se funkce řidič/strojník. Věříme, že toto
školení přineslo chlapcům mnoho poznatků,
které budou moci v novém roce hojně využít.
V měsíci prosinci prošlo staronové vozi
dlo Škoda Liaz technickou prohlídkou bez
problémů. Jde vidět, že je v dobrých rukou
našich strojníků, kteří se ho bez nároků
na honorář snažili udržovat v kondici celý
rok
. Jednotka byla v roce 2020 s tímto
vozem povolána operačním střediskem
HZS k zásahu celkem 17 krát.
Děkujeme za spolupráci při sběru
elektroodpadu. I nadále jej můžete vozit

☺

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Jan BRISUDA
Vlasta BRISUDOVÁ
Irena HAVELKOVÁ
Hana THIELOVÁ
Alena ZÁRUBOVÁ

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Blahopřejeme.

Narodili se
Gia Han NGUYENOVÁ
Anna MACHÁČKOVÁ

Opustili nás
Přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky.

Tomáš DENER
Štefan KANICH
Libuše SEDLÁČKOVÁ
Vladimír ŠTVERKA

Věnujme tichou vzpomínku.

do areálu hasičárny, a to po telefonické
domluvě na čísle +420 737 864 836.
Dále bychom vás chtěli informovat o tom,
že Covid – 19 naši basu Báru určitě neskolí,
a proto jí nebudeme moci vystrojit pohřeb.
Pochování basy tedy letos nebude.
Na závěr chceme poděkovat obci Bra
vantice a všem našim příznivcům za veš
kerou podporu a spolupráci. Do nového
roku vám všem přejeme jen vše dobré.

B

ravantický
rumla

Elektronická verze zpravodaje obce je k dispozici
na webových stránkách obce https://bravantice.cz/.
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