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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
horké dny máme za sebou a věřím, že
jste si přes léto užili krásnou dovolenou
a načerpali hodně sil. V úvodu mého slova bych nejprve poděkoval bývalému zaměstnanci obecního úřadu panu Štěpánovi
Hauserovi za dlouholetou práci, kterou pro
obec doposud vykonával. Za ta léta udělal
v zájmu obce kus práce, za kterou mu patří právem dík. Rád bych všem občanům
také poděkoval za dodržování neděle, jako
svátku klidu. Mnozí tuto změnu rádi přivítali
a jde to v obci opravdu poznat.
A nyní bych se s Vámi podělil o to, co se
v naší obci v nedávné době událo a co nás
čeká.
Prvním rokem jsme umožnili letní brigádu pro žáky a studenty z naší obce.
Utvořila se skvělá parta, která odvedla
dobrou práci převážně v podobě nátěrů
mostů a lávek přes potok. Všem brigádníkům tímto děkuji za pomoc a těším se

o příštích prázdninách na další zájemce
z řad obyvatel. V průběhu léta se provedly
opravy místních komunikací „turbometodou“, recyklátem a někde i asfaltem. Dále
proběhla oprava oplocení areálu ZŠ a MŠ,
společně se změnou umístění nové vstupní brány do školky. Ke konci prázdnin jsme
bojovali se sekáním trávy, která po deštích
rostla jako divá. Z dotazníkového šetření, které proběhlo na jaře letošního roku,
máme již výsledky. Pro zajímavost uvádím, že dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 120 obyvatel, z toho 63 % žen.
Nejvíce respondentů bylo ve věku 36-55
let, celkem 54, ve věku 21-35 let bylo 37
respondentů, mezi 56-69 lety se zúčastnilo 21 a po 4 respondentech máme z řad
věkových skupin mezi 15-20 lety a nad
70 let. Na základě vyhodnocení Vašich
odpovědí a vyjádření, bude zastupitelstvo
v prosinci schvalovat Strategický plán roz-

Obec zajistí hromadné čipování psů
na jaře roku 2020. O přesném termínu
budeme občany včas informovat. Pořizovací cena jednoho čipu
s aplikací veterinářem se pohybuje okolo 500 Kč. Zájemci o čipování
se budou závazně hlásit na obecním úřadě, z důvodu zajištění
potřebného počtu čipů veterinářem.
Podrobnější informace naleznete na webových stránkách obce.

voje obce a následně bude zveřejněn na
webových stránkách.
A co nás do konce roku čeká? S podzimem
plánujeme výsadbu ovocných i okrasných
stromů v obci a výsadbu půdopokryvných
rostlin kolem nových chodníků. Dojde také
ke kácení suchých stromů nad přehradou,
kde bychom rádi oslovili místní zájemce
o dřevo. Provádí se pasportizace hřbitova
a vytvoří se nový Řád veřejného pohřebiště.
S blížícím se chladným obdobím připravíme
techniku na zimu a problematická místa
v obci vybavíme posypovým materiálem
v nádobách. Zpracovává se studie na novou
mateřskou školu a probíhá vyhodnocení
naší žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Hledáme vhodnou lokalitu na
provozování obecního kompostu a sběrný
dvůr. Zvažujeme svoz listí od občanů, aby
nedocházelo k dusivému pálení a následnému zamoření celé obce. Připravujeme
plán instalace laviček a zastřešených odpočívadel. Přivítám Vaše tipy, kam tyto odpočinkové zóny umístit. Dále informuji, že od
1.1. 2020 je zákonem dána nová povinnost
obce zajistit občanům sběr použitého potravinářského oleje, a také bude povinné
čipování psů. Je toho mnohem více, ale vše
se včas dozvíte na web. stránkách obce,
z letáků, z rozhlasu nebo navštivte obecní
úřad, kde Vám informace rád poskytnu.
Závěrem mého slova mi dovolte popřát
Vám příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém
roce 2020.
Starosta obce Rudolf Němec
Prosíme některé
občany, zda by nezvážili nákup nové
poštovní schránky,
nebo opravu stávající. V případě nákupu bude jistě oceněno
větší provedení schránky, dále označení (č.p., příjmení), ale také umístění na
přístupném a viditelném místě.
Nezapomeňte, že poštovní schránka je také vizitka vašeho domova.
Děkujeme.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení občané, milí přátelé školy,
krásné letní měsíce velice rychle uběhly, přesto jsme o prázdninách
nezaháleli a dokončili jsme vše, co jsme si naplánovali. Do školy jsme
zakoupili a nechali nainstalovat novou tabuli do první třídy, dokončila
se výmalba učeben a jednotlivých prostor ve škole. V mateřské škole
byly položeny nové koberce a prostory školičky byly krásně vymalovány. O prázdninách byl postaven nový plot a zhotovena brána do MŠ.
2. září 2019 nastal očekávaný den, nejen pro nové děti ze školky, ale
také pro nové prvňáčky ve škole.
Do MŠ v Bravanticích pro školní rok 2019/2020 bylo přijato celkem 28 dětí, vzdělávání dětí zajišťují stávající paní učitelky a nově
přijatá p. uč. Bc. Radka Langrová. P. uč. Vendula odešla pracovat do
MŠ v blízkosti svého bydliště. Mateřská škola Bravantice připravuje
pro nový školní rok kroužek „Angličtina s úsměvem“, do kterého se
mohou přihlásit i žáci 1. ročníku ZŠ, plavecké kurzy s Crabíkem, lyžařskou školičku se Skaláčkem. Předškoláci budou jednou za měsíc
navštěvovat výuku ve škole, aby se adaptovali na školní prostředí.
Velkým dnem ve školce bude seznamovací „DUHOVÁ PÁRTY“ na zahradě MŠ, kdy si pěkné odpoledne prožijí rodiče s děti a kolektivem
školky. Novinkou ve školním roce 2019/2020 je změna doby provozu MŠ: od 6,15 do 16,15 hod. tj. deset hodin denně.
Také v ZŠ Bravantice jsme po celý školní rok 2018/2019 nezaháleli. Absolvovali jsme množství aktivit, kroužků, školních výjezdů, které byly často uskutečněny v rámci projektu MAP II. Výlety do Plane
tária, oblasti Dolních Vítkovic a Záchranné stanice v Bartošovicích
byly zajímavým zpestřením výuky, veškeré programy proběhly zdarma. Jsme velice hrdi, že naše škola obdržela „CERTIFIKÁT ENVIROMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ“, který jsme získali za to, že jsme odevzdali k recyklaci 413,96 kg starých elektrozařízení a přispěli jsme tak
k ochraně životního prostředí. Mimo elektrospotřebičů sbíráme ještě
starý papír. V obou těchto aktivitách budeme nadále pokračovat.
Novinky pro školní rok 2019/2020:
ZŠ Bravantice navštěvuje 42 žáků od
1. do 5. ročníku + další 4 žáci, kteří se vzdělávají v USA a Velké Británii. Do 1. ročníku
nastoupilo 13 žáků, z toho 1 žák je vzdělá-

ván ve Velké Británii. Nastupující prvňáčci
obdrželi od obce Bravantice pamětní list,
dřevěnou krabičku s vyrytým jménem, od
ZŠ balíček potřeb v hodnotě 200,-- Kč, svačinové boxy, nové učebnice, pracovní sešity a na památku zlatou medaili s číslicí 1.
Do kolektivu stálých pedagogických pracovníků byla nově přijata asistentka pedagoga Mgr. Petra Večeřová, která k nám
dojíždí z Velké Polomi. Od 2. září 2019
jsme na podnět rodičů prodloužili odpolední provoz školní družiny do 16,00 hod.
Novinkou ve šk. roce 2019/2020 bude
kroužek vaření, ve kterém si žáci vyzkoušejí své kuchařské umění pod vedení p. uč.
Novákové. Veškeré kroužky – angličtiny,

dopravní, informatiky, náboženství, zumby
a vaření budou probíhat od měsíce října do
května. V rámci projektu Šablony II., který
jsme získali na 2 roky (2019-2020) budou
probíhat pro žáky navštěvující školní družinu tzv. kluby (čtenářský, badatelský, klub
zábavné logiky).
Smysl naší práce je především v pedagogické činnosti, ale nezapomínáme na aktivity, které jsou určeny pro širokou bravantickou veřejnost.
Připravujeme:
25. 10. 2019 v 17,30 „LUCERNIČKOVÝ
POCHOD“
04. 12. 2019 v 16,00 „MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA“ v KD Bravantice
06. 12. 2019 „ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU“ – vánoční program dětí a žáků
ZŠ a MŠ Bravantice
31. 01. 2020 „TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES“
Veškeré aktivity, projekty a výuku můžete
sledovat na stránkách školy:
www.zsamsbravantice.webnode.cz
Přejeme všem dětem a občanům pěkný
podzim.
Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Nejteplejší léto za uplynulých 245 let
ukončilo svoji vládu s průměrnou teplotou
22,9 stupňů Celsia. Potěšil nás zvýšený
příděl vodních srážek, přesto vodní deficit
stále neustává. Kromě už k obvyklé kůrovcové kalamitě se přidala i invaze hraboše
polního, který v postižených oblastech dále
graduje. Příroda se tomu sama brání zvýšenou populací predátorů. I u nás v obci
a jejím okolí se setkáváme se zvýšenými
stavy poštolek obecných, pochopů rákosních, kání lesních a kalousů ušatých, kteří
se nám zvukově připomínají svým dutým
„vumb-vumb“ nebo „húu-húu“. Změna klimatu a její dopad na náš život se neustále
zvýšenou měrou prohlubuje.
Přichází podzim. Příroda se stává malířem dokonalosti hýřivou barevností. Doposud zelené barvy listnáčů začínají být protkány teplými odstíny žlutých oranžových,
červených a hnědých listů, které postupně
opadávají a tvoří návštěvníkům přírody
pestrobarevný koberec. Dozrávají lesní plody. Začíná shlukování ptactva a jejich odlet
do teplých krajin. Jemná vlákna babího léta
pomalu plynou vzduchem. Ptáci přepeřují,
spárkatá zvěř přebarvuje. Probíhá říje jelenů, daňků, muflonů, kamzíků a chrutí černé
zvěře k zabezpečení dalšího přírůstku no-

vých pokolení. Dny se nám krátí a připravujeme se na plískanice, větry, mlhavé peřiny
a první mrazíky.
Připravili jsme se odpovědně na dobu
strádání. Opravili jsme myslivecká zařízení, která slouží k pozorování a odlovu zvěře. Rozšířili jsme další přikrmovací zařízení
a zajistili dostatek jaderného krmiva obilovinami a jejich odpadem. Sama příroda nám
dává v naších remízcích dostatek kaštanů,
žaludů a bukvic. Sušíme vitamínové doplňky jako jsou plody jeřabin, černého bezu,
hlohu a šípků. Dozrává cukrová řepa a kukuřice. Voní uskladněné seno. Zvěřní políčka
poskytnou úkryt i potravu naší zvěři až do
konce zimního období.
Péče o zvěř v průběhu roku se v naší
honitbě představí zvýšenými stavy zajíců a bažantů, což nám potvrdí společné
hony, které jsou pro myslivce odměnou za
celoroční práci, kterou přírodě a zvěři věnují. Dopomohl nám k tomu i odpovědný
přístup našich farmářů, představitelů obce
i ohleduplný přístup našich občanů při náv
štěvách naší přírody.
V naší spolkové činnosti jsme popřáli
i našim dalším jubilantům a to Radoslavovi
Vaňkovi, Antonínu Mrázkovi a Tomáši Jarolímovi. Připravujeme omlazení naší členské

HASIČI INFORMUJÍ
Naše jednotka vyjela k požáru hned 6. 7. 2019 ve 13.45 hodin.
Přijeli jsme jako první, požár se podařilo zastavit před nesklizenou
úrodou. Naši členové také zasahovali při likvidaci sršňů v několika
rodinných domech.
Mužské družstvo moc pohárů letos nezískalo, ale umístění nějaká byla. I naše ženy byly méně úspěšné, ale i přesto jim patří velký
dík za reprezentaci na soutěžích.
Také bychom chtěli poděkovat spoluobčanům za pochopení při akcích za nedokončené sociální zařízení, příští rok to už bude v pořádku.
V srpnu se konal letní karneval na ukončení prázdnin. V příštím
roce tuto akci chceme uskutečnit i pro děti.
Prosíme občany, aby se v případě odvozu nefunkčních elektrospotřebičů do hasičárny domluvili na tel. 739 420 198,
604 149 323 nebo věc odvezli vpravo za bránu hasičárny. Boilery nesbíráme!
Web. stránky: sdhbravantice.webnode.cz

základny a obohacení životního a přírodního prostředí.
Přejeme našim občanům a zejména dětem o Vánocích šťastné chvíle v rodinném
prostředí a mnoho radostných zážitků se
zářícím sluncem v bělostné kráse zimní přírody.
Zdeněk Pilich

Co je to SALSATION?
Salsation je zábavný taneční fitness program
spojující prvky funkčního tréninku s tanečními pohyby. Fitness program zahrnuje mix
tanečních stylů, rytmů, kultur a také klade
velký důraz na muzikalitu, vyjádření textu
písní a pocitů.Na hodině Salsation se nejenom rozhýbeme, ale také posílíme celé
tělo formou tanečních choreografií.
Co potřebujete s sebou? Pohodlné oblečení a především dobrou náladu.
Co vás čeká? Hodina plná nabitých
choreografií a pozitivní energie.

Začínáme 2.10. 2019 v 18 h.
v tělocvičně školy

První lekce je ZDARMA!
Každá další lekce 60 kč, děti 40 kč
Moc se na Vás těším Natty.

Jóga pro Bravantice:
každý čtvrtek 16:15 – 17:45
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INFORMACE PRO OBČANY
OZNÁMENÍ

svoz objemného odpadu
V sobotu 26. října od 8°° – 12°° hodin
budou za bytovým domem č. p. 118 – u zámku,
přistaveny kontejnery na objemný odpad.
Jaký odpad bude odebrán?
• starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
• podlahové krytiny (koberce, linolea)
• sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
• ostatní (staré lyže, kola, kočárky, hračky, obuv, nádobí,
velká zrcadla, matrace)
• do hasičárny v tento den můžete vozit staré elektrospotřebiče (lednice, televizory, pračky, monitory, autobaterie, atd…) a výjimečně i železo. Sběr šrotu se provádí až v dubnu!
Jaký odpad nebude odebrán?
• pneumatiky!!!
• nebezpečný odpad – oleje, barvy, lepidla, ředidla a nádoby jimi znečištěné
• stavební suť, eternit, lepenka, sádrokartón, polystyrén, izolační hmoty a kameny
• tříděný odpad (papír, sklo, plasty)
• běžný komunální odpad
Pneumatiky již neodebíráme!
Přirozeným místem sběru je místo jejich prodeje, pneuservis nebo autoservis. Právě tam je můžete bezplatně odevzdat, a to bez ohledu na to, jestli jste si je tam koupili nebo si
nechali přezout za nové. Likvidaci pneumatik už totiž platíte
v jejich pořizovací ceně! Odevzdávejte je bez disků a v rámci
možností čisté.
Pneumatiky neodvážejte domů, a pokud je již nemůžete nebo nebudete používat, tak je prosím nechte přímo
v pneuservisu.

změna místa svozu objemného odpadu

Bravantické notování!
19. října 2019 v KD v Bravanticích
se koná již pátý ročník hudebního setkání,
kde se představí kapely
Topinqui

Tak Určitě!
FEST!

„ZA KONCEM“
písničkář
René Souček

Po jejich vystoupení přijde
na řadu pohodové noční
muzicírování
pro všechny, kterým se ještě
nebude chtít spát.
Všichni příznivci nejen folkové
hudby jsou zváni na tento
nevšední zážitek.
Těší se na vás fandové dobré
muziky v Bravanticích.
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SENIOR KLUB
Léto končí, ale i podzimu se říká „babí
léto“, které se krásně vybarví a slunce přírodu rozzáří. Tak si jej užijme a nezavírejme
se doma.
Dovolte, abychom zhodnotili vše co proběhlo v Senior klubu v letních měsících.
• „Tvarůžkobraní“, které již druhým rokem
bylo v obecní hospodě. Musíme jen chválit.
Vše bylo nachystáno, chutné a obsluha se
o nás vzorně starala.
• 10. 9. jsme vyjeli na zájezd. Nabrali
směr Valašské Meziříčí a navštívili gobelinku, kde se již více než sto let věnují ručnímu

tkaní gobelínů a originálních koberců. Také
odborně restaurují a čistí historické koberce. Pokračovali na exkurzi v Rožnově pod
Radhoštěm do rodinné firmy na výrobu svíček. Svíčky byly opravdu krásné. Neodolali
jsme a nakoupili pro sebe i jako dárek svým
blízkým. Odpoledne jsme strávili na Pustevnách, kde si někdo dopřál posezení s výhledem do kraje a někdo vystoupal stezkou
Valaška až nad koruny stromů. Nádhera.
Zájezd se vydařil.
• 13. 9. setkání nás členů klubu v hasičárně
na ukončení léta. Slunce svítilo. My jsme něco

pojedli, vypili, zavzpomínali a k tomu nám
moc pěkně hrála naše známa kapela „VIBOR“.
A co dále?
• listopad- každoroční ukončení roku v KD.
Bližší informace se upřesní pozvánkou.
•15. 12. pojedeme do divadla v Ostravě
na muzikál „Děj se co děj“. Je to bláznivý příběh, který nabízí zábavu, odpočinek a příjemnou kratochvíli.
Nevím, co Vám popřát. Tak to shrnu. Barevný podzim, hezký přechod do bílé zimy a ty
nejkrásnější svátky pohody a klidu – Vánoce.
Věra Mičulková

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Jak se říká, prázdniny utekly jako voda.
V nás ale stále zůstávají živé vzpomínky na všechny táborové zážitky! Ne každému se poštěstí setkat se s indiánskou
osadou – my však měli výhradu přebývat
v indiánském kmeni Špinavovlasců celý
týden! Spřátelili jsme se s šamankou a Oldem Shatterhandem, bojovali za náčelníka
As-kel-aha proti vychytralým banditům,
prokazovali své dovednosti, schopnosti
a odvahu, a v neposlední řadě jsme indiánům pomohli najít poklad. Za to nám byla
nabídnuta nejvyšší odměna – pokrevní
bratrství.
Jen co jsme se vrátili domů, začalo se
nám po sobě natolik stýskat, že se ihned
zorganizovalo společné přespání na bílovecké faře . Navštívili nás tam naši známí
kamarádi – šamanka, Olda i náčelník. Spo-

😊

Farnost a skauti
zvou do kostela sv. Valentina
v Bravanticích na

„Setkání u jesliček“
26. 12. 2019 od 15 – 16 h.
Přijďte se zastavit, potěšit zpěvem
koled a společně prožít krásné
odpoledne.
Přejeme požehnané Vánoce a těšíme
se na setkání.
Aktuální program bohoslužeb
o Vánocích sledujte na
vývěsce před kostelem, na webu obce
nebo na
www.krestanskevanoce.cz

lečně jsme se vydali
k přehradě, kde na
nás už čekalo pár těžkých úkolů. Všechny
jsme ale zvládli, posilnili jsme se opečenými špekáčky a vydali
se zpět na faru, kde
večer proběhlo společné promítání táborových fotek.
V tomto školním
roce jsme se s našimi
dětmi už několikrát
setkali a užili si hezké
společné chvíle . Jelikož nám přibylo pár
nových členů, rozrostli jsme se o další družinku. Také jsme si nechali vyrobit oddílová
trika, která nám všem moc sluší!

😊

Pro děti chystáme společný víkend (tzv.
„podzimničky“), na který se už s vedoucími
i rádkyněmi velice těšíme!
Vedoucí Princezna

BRAVANTICKÝ BRUMLA 4/2019

TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
tímto Vás zveme do areálu Sokolu Bravantice k domácím utkáním ve fotbale.
Zároveň zveme hochy a dívky ve věku 7–14 let, aby se s námi pravidelně každé úterý a čtvrtek od 16,30-18 hod. - proběhli na hřišti.
MUŽI – PODZIM 2019

ŽÁCI – PODZIM 2019

DOMÁCÍ

HOSTÉ

DATUM

ČAS

DEN

DOMÁCÍ

HOSTÉ

DATUM

ČAS

DEN

Bravantice

Sedlnice

05. 10. 2019

15:00

sobota

Bravantice

Spálov

05. 10. 2019

13:00

sobota

Fulnek "B"

Bravantice

13. 10. 2019

15:00

neděle

Děrné

Bravantice

13. 10. 2019

10:00

neděle

Hodslavice

Bravantice

19. 10. 2019

14:00

sobota

Studénka

Bravantice

19. 10. 2019

10:15

neděle

Bravantice Trojanovice Bys. 26. 10. 2019

14:00

sobota

Hodslavice

14:00

sobota

Bravantice

Hladké Ž./
Pustějov

26. 10.2 019

12:00

sobota

Bravantice

02. 11. 2019

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Léto je u konce a my máme za sebou další, v řadě už 3. rybářské závody, „Memoriál Jiřího Hlobila“, které se konaly poslední srpnový týden.
I přes to, že návštěvnost nebyla tak veliká, závodů se zúčastnilo 26
rybářů. Počasí nám přálo po oba dva dny. Závodníkům se dařilo, chy-

tila se spousta menších ryb, ale i „VELKÝCH TROFEJNÍCH“. Největší
kapr měřil 101 cm.
Během závodů se podávalo občerstvení, jak závodníkům, tak i občanům naší obce, kteří přišli podpořit nejen závodníky, ale i naši MO.
V měsíci listopadu připravujeme ještě poslední akci v tomto roce.
Jedná se o přívlačový závod jednotlivců s názvem Bravantický Duhák.
Sledujte naše webové stránky www.rs-okoun.webnode.cz
Lovná sezona je v plném proudu, proto přejeme všem našim členům ještě spoustu úlovků do konce roku.
„Petrův Zdar“

KALENDÁŘ AKCÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Zdenka KANICHOVÁ
Hermína SLAVÍKOVÁ
Bohuslava BRÁZDOVÁ
Miroslav GEBAUER
Irena MELUCHOVÁ
Pavla THIELOVÁ
Petr THIEL
Petr TÍŽEK

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

Vážení jubilanti,
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě se uskuteční
24. 10. 2019 (jubilea z října) a 12. 12. 2019 (jubilea z listopadu a prosince). 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
Rozálie BRADÁČOVÁ
Šarlota KUBATÍKOVÁ
Josef KUDELA

Přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky.

Opustili nás
Jarmila PUSTĚJOVSKÁ
Petr KISS

Věnujme tichou vzpomínku.

		ŘÍJEN
19. 10. od 16 - 24 hod. - „Bravantické
notování“ v KD
25. 10. v 17,30 „LUCERNIČKOVÝ
POCHOD“ před ZŠ
26. 10. od 8°° - 12°° hodin - Svoz
objemného odpadu
PROSINEC
04. 12. v 16,00 „MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“
v KD
06. 12. od 17 hodin „ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU“ před OÚ
26. 12. od 15-16 hodin „Setkání
u jesliček“ v kostele sv. Valentina

B

ravantický
rumla

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