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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve své funkci, kterou vykonávám necelých pět měsíců, se již pomalu orientuji v systému zajišťujícím chod naší obce
a děkuji všem za podporu. Spoustu akcí
mám v plánu v průběhu let uskutečnit, ale
některé starší projekty čekají na dokončení
a je potřeba, aby byly co nejdříve dovedeny
do zdárného konce. Současně zjišťuji nejen
stav obecních budov, pozemků, ale také
mapuji celkový stav naší obce. Bez řádného
prozkoumání nechci neuváženě rozhodnout o nové akci. V současné době zpracováváme koncepční plán, který zmapuje
stávající stav a popíše možnosti rozvoje
naší obce v následujících obdobích. Budou
v něm stanoveny priority, na které se obec
musí soustředit. Tím se myslí například
oprava komunikací, dobudování chodníků,

rekonstrukce budovy MŠ, oprava střechy
na ZŠ a hasičárně, výsadba zeleně atd.
To ovšem nelze bez Vašeho názoru
a vyjádření. Proto Vás prosím o vyplnění
anonymního dotazníku, který dostanete
do schránek a který bude také zpřístupněn on-line na našich webových stránkách. Neodkládejte jej, prosím, bez povšimnutí. Napište tam věci tak, jak je cítíte
a vhoďte do schránek na obecním úřadě.
Buďte součástí dění v naší obci, neboť takto
vznikne dokument, podle kterého se budeme řídit v dalších letech.
Dále bych Vás rád informoval o nových
internetových stránkách obce. Mějte strpení s jejich podobou, budeme je postupně doplňovat a aktualizovat. V případě, že
budete chtít dostávat informace z obce
na svůj e-mail, máte už možnost se sami
na nich zaregistrovat.

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY

Přestože nebyl každý lednový a únorový
pátek slunečný a přívětivý, nenechali jsme si
na našich společných schůzkách pokazit náladu.
Abychom si dokázali hravě poradit s nečekanými nástrahami v přírodě, pořádali
jsme například „KPZkovou“ módní přehlídku, na kterou se světlušky a vlčata pilně
připravovaly (touto cestou bychom chtěli
poděkovat všem, kdo dětem s přípravou
doma pomáhali ). Nejlepší z nejlepších,
kteří byli vybráni přísnou porotou, pak byli
patřičně odměněni.

😊

Nejen příroda nás ale může ohrozit i v kontaktu s druhými lidmi dochází k různým „nástrahám“, se kterými je zapotřebí
se vypořádat. To si děti řádně nacvičily
během scének, ve kterých jsme se navzájem poučovali o správném řešení krizových
situací. Teď už víme, jak se zachovat, když
jsme svědky šikany nebo kdyby nás třeba
obtěžoval cizí člověk.
Abychom si zahřáli naše zmrzlé prsty,
dali jsme jim pořádně zabrat výrobou provázků z lýka, skládáním dopisních obálek
a origami nebo výrobou papírových dárkových krabiček. Také jsme společnými silami
sestavili ptačí budku, která už s radostí vítá
hladové ptáčky.
A na co se v následujících týdnech těšíme? Poslední víkend v březnu strávíme
společně v Rybí, kde proběhnou naše tradiční „jarničky“. Během dubna a května se
zapojíme do akce Skautský dobrý skutek,
dále vyšleme naše skautky na Svojsíkův
závod a budeme organizovat akci pro celé
skautské středisko. Držte nám palce, abychom vše zvládli!

😊

Jak to v tuto dobu bývá, začíná jarní úklid
a při něm zjištění, že některé věci již nepotřebujeme. Proto Vám dávám možnost,
oproti minulým letům, odvést tyto věci první
dubnovou sobotu na obvyklé místo u bývalého obchodu Jednota a udělat si doma čisto.
Přeji nám všem krásné jarní měsíce
a hodně elánu do všeho, do čeho se pustíme.
Rudolf Němec, starosta obce

SVOZ OBJEMNÉHO
A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v sobotu 6. dubna od 7.00 – 12.00 hodin,
budou u bývalé prodejny Jednota
přistaveny kontejnery na objemný
a nebezpečný odpad.

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU

se bude konat
v sobotu 13.dubna od 7.00–12.00 hodin!

Farnost Bravantice

přeje všem
požehnané Velikonoce
2019
Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Valentina
18. 4. Zelený čtvrtek

19.30 h

19. 4. Velký pátek

19.30 h

20. 4. Bílá sobota 9.00 – 10.00 h
možnost navštívit
Boží hrob k modlitbě
21. 4. Boží hod velikonoční 8.00 h
22. 4. Pondělí velikonoční 9.00 h

BRAVANTICKÝ BRUMLA 2/2019

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Zima odchází a můžeme pozorovat na lukách a v zahradách první posly jara – kvetoucí sněženky, bledule, sedmikrásky a petrklíče.
Ptáci začínají prozpěvovat, sluníčko je stále ještě zubaté, ale nám
to ve škole nevadí, protože pokud dopoledne svítí slunce, trávíme
přestávky na hřišti a odpolední pobyt ve školní družině také venku.
Začínáme trénovat na lehkoatletické závody, abychom neudělali
naší škole ostudu, a co nejvíce žáků zapojujeme do vědomostních
a sportovních soutěží.
S jarním obdobím láká všechny děti v obci zahrada MŠ se
svými herními prvky. V této souvislosti upozorňujeme děti
a hlavně rodiče na nový provozní řád zahrady MŠ, který je platný od 1. 3. 2019. Respektujte a dodržujete všechny pokyny!!!

PŘIPRAVUJEME:
9. 4. 2019	Zápis do 1. ročníku od 14.00 do 17.00 hod. v ZŠ
Bravantice. Novinkou pro letošní rok je možnost
elektronického přihlášení na stránkách školy.
15. 4. 2019 výuka na dopravním hřišti v Odrách
18. – 22. 4. 2019 VELIKONOČNÍ PRAZDNINY
25. 4. 2019	zábavné odpoledne s úkoly v čarodějnických
kostýmech „Čarodějnice v MŠ“ pro rodiče a děti
30. 4. 2019 SLET ČARODEJNIC v bravantické škole
2. 5.2019 okresní kolo v dopravní soutěži v Odrách
6. 5. 2019 BESÍDKA PRO MAMINKY VE ŠKOLCE
7. 5. 2019 ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
21. 5. 2019	slavnostní DEN MATEK pro maminky ve škole
od 15,30 hod.
30. 5. 2019 OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL v ZŠ Těškovice
4. 6. 2019	výukový program pro žáky ZŠ ke DNI DĚTí v Dolní
oblasti Vítkovice – programování s Ozobotem
21. 6. 2019	společná akce MŠ a ZŠ „DRAVCI NA NAŠEM
ÚZEMÍ“ – ukázka až 20 druhů dravců – fotbalové hřiště od 10,30 hod.
22. 6. 2019 vystoupení MŠ a ZŠ na Dni obce Bravantice
V posledním červnovém týdnu proběhnou v MŠ a ZŠ výlety, Pasování předškoláků a jiné akce.
28. 6. 2019 Slavnostní ukončení školního roku 2018/2019
Sledujte stránky školy a školky, kde informace o akcích pravidelně aktualizujeme: zsamsbravantice.webnode.cz
Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice

Charitativní akce pro Karolínku Dejovou

12-ti letá Kája spolu se svým bratrem vyrůstá od 2 let v pěstounské péči u babičky a dědy. Narodila se svalovou dystrofii,
a proto pro svůj pohyb používá invalidní vozík. My, zumbařky a instruktorky tance, jsme se rozhodly alespoň trošku
pomoci tím, že uspořádáme charitativní odpoledne. Všechny penízky, které se na akci vyberou, jí předáme,
aby si mohla zaplatit lázeňskou péči, kterou pojišťovna nehradí.
Můžete se těšit na bohatý program, tombolu a občerstvení. Vystoupí děti z tanečního kroužku ze ZŠ Bravantice,
dále budou probíhat taneční workshopy a různé hry.
Celá akce se uskuteční 8. 6. 2019 v 15 h v Kulturním domě v Bravanticích.
Výše vstupného je dobrovolné, minimálně však 29,- Kč/děti a 79,- Kč/dospělí.
Těšíme se na Vás a budeme moc rádi když dorazíte!
https://www.youtube.com/watch?v=vMm36ycSMok
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TJ SOKOL BRAVANTICE

SENIOR KLUB

Tímto vás zveme do areálu TJ Sokolu Bravantice na mistrovská utkání žáků a mužů.
Trenéři Sokolu Bravantice zvou všechny 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.

Slunce už pěkně rozehřívá nejen zem
a stromy, ale také nás. Chceme proto všechny pozdravit s příchodem jara a připomenout akce Senior klubu.
29. 3. – jsme se setkali v KD na jarním posezení. Probrali naši činnost v dalších měsících
roku 2019. Po formální části jsme se bavili
tak, jak my to umíme. Bylo veselo.
16. 5. – REBECCA –to je mysteriózní hit
muzikálové sezony. My na něj pojedeme
do divadla J. Myrona.

1
2
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ROZPIS ŽÁCI – JARO 2019
DOMÁCÍ
HOSTÉ
DATUM
Jeseník nad Odrou Bravantice
7.4.
Bravantice
Děrné
13.4.
Bravantice
Spálov
20.4.
Suchdol nad Odrou Bravantice
27.4.
Bravantice
Hladké Životice
4.5.
Kunín
Bravantice
11.5.
Bravantice
Studénka
18.5.
Děrné
Bravantice
26.5.
Spálov
Bravantice
2.6.
Bravantice
Suchdol nad Odrou
8.6.

ČAS
12:30
14:00
14:00
10:00
14:30
14:30
15:00
10:00
14:00
15:00

DEN
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota

POZVÁNKA
v sobotu 25. 5. ve 14.00
v areálu hasičárny

SMAŽENÍ VAJEČINY

ROZPIS MUŽI – JARO 2019
DOMÁCÍ

HOSTÉ

DATUM

ČAS

DEN

1

Žilina

Bravantice

31.3.

10:15

neděle

2

Mořkov "B"

Bravantice

6.4.

15:30

sobota

3

Bravantice

Fulnek "B"

13.4.

16:00

sobota

4

Bravantice

Zbyslavice

20.4.

16:00

sobota

5

Mankovice

Bravantice

27.4.

13:00

sobota

6

Bravantice

Bludovice

4.5.

16:30

sobota

7

Olbramice

Bravantice

12.5.

16:30

neděle

8

Bravantice

Ženklava

18.5.

17:00

sobota

9

Štramberk

Bravantice

25.5.

17:00

sobota

10

Bravantice

Petřvald "B"

1.6.

13:30

sobota

11

Rybí

Bravantice

9.6.

17:00

neděle

12

Bravantice

Hodslavice

15.6.

13:30

sobota

• vstupné 20,- Kč (je slosovatelné)
• dobré občerstvení zajištěno
• od 18.00 bude hrát kapela „VIBOR“,
známá z našich setkání v KD

Srdečně zveme všechny
občany a těšíme se.
Senioři z Bravantic

SALSATION
nový taneční program který je
každou středu
od 18:30 – 19:30 hodin.
Tento program klade důraz
na muzikalitu, vyjádření textu písní,
pocitů a také zahrnuje
funkční trénink.
Vhodné pro všechny
věkové kategorie!
Rezervaci na lekci prosím emailem:
natalkapilichova@seznam.cz,
nebo na tel: 736 405 440.
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POZVÁNKA A OZNÁMENÍ
OZNÁMENÍ
svoz objemného a nebezpečného odpadu
V sobotu 6. dubna od 7.00 – 12.00 hodin
budou u bývalé prodejny Jednota, přistaveny kontejnery
na objemný a nebezpečný 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)
•	oleje, barvy, lepidla, ředidla
a nádoby jimi znečištěné
Do hasičárny můžete vozit staré
elektrospotřebiče (lednice, televizory, pračky, monitory, autobaterie, atd…)

JAKÝ ODPAD
NEBUDE ODEBRÁN?
•	tříděný odpad (papír, sklo,
plasty)
• běžný komunální odpad
•	stavební suť, eternit, lepenka,
sádrokartón, polystyrén, izolační hmoty a kameny
• železo a dřevo
Pneumatiky – pouze bez disků
– v elké traktorové se
neodebírají

ŽELEZO
Sběr kovového šrotu
se bude konat
v sobotu 13. dubna
od 7.00 – 12.00 hodin!!!
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Opět přichází jaro se všemi kouzelnými
vjemy probouzející se přírody. Naše obydlí
a okolní krajina je znovu obohacena symfonií
ptačích hlasů, opět září pestrobarevné květy
prvních jarních poslů. Provází nás vůně rodné
hroudy očekávající vydat svou plodnost. Přichází měsíce obnovy veškerého života v rostlinné a živočišné říši. V této době je rodící se
život v největším ohrožení. Prosíme proto návštěvníky jarní přírody, aby při svých procházkách zamezili volnému pobíhání svých domácích mazlíčků, poněvadž každý nedobrovolný
a násilný pohyb naší pernaté a srstnaté zvěře
způsobuje nesmírné ztráty při její reprodukci. Hodnotící členská schůze v měsíci březnu
nedoznala změn ve vedení našeho spolku.
Předseda T. Jarolím, myslivecký hospodář
Roman Vaněk a Finanční hospodář Václav
Dener podrobně zhodnotili úspěšný hospodářský rok v oblasti chovu a lovu zvěře, což
bylo i potvrzeno Honebním společenstvem
ústy Františka Kolesára. O všech činnostech
spolku je vedena podrobná kronika a fotodokumentace. Bylo rovněž vzpomenuto dvou
zasloužilých devadesátníků Tomáše Denera (93) a Zdeňka Pilicha (90).
Z hlavních úkolů uvádíme: čekají nás náročné jarní činnosti. Úklid, vyčištění a dezinfekce
krmných mysliveckých zařízení je spontánní
povinností každého člena spolku v měsí-

ci dubnu. Rozšíření zvěřních políček a jejich
zpracování pro osev vhodných plodin patří
ke stěžejním úkolům.
Částečné odstranění plotů kolem koridoru
po rekonstrukci krajinné zeleně, které už pozbyly stářím na ochranné působnosti, budeme společně řešit s Obecním úřadem.
Budeme i nadále uskutečňovat na vhodných plochách výsadbu plodonosných stromů a keřů pro zabezpečení klidu, potravy
a ochrany před škodlivými vlivy změn klimatu
a predátory.
Zúčastníme se dvou významných akcí,
které pořádá ČMMJ, z. s., okresní myslivecký
spolek Nový Jičín.
Dne 13. a 14. dubna zveme příznivce myslivosti do obce Tísek, kdy zdejší myslivecký
spolek pod záštitou okresní myslivecké rady
a Města Bílovec uskuteční okresní chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře a šelem za rok 2018 s bohatým doprovodným
programem. Velmi náročnou akcí našeho
spolku budou v měsíci květnu okresní zkoušky psů loveckých plemen. Naše honitba byla
vybrána pro dobré početní stavy drobné zvěře a pro obětavost našich členů. Na zkouškách vloh (18. 5.) prokáží mladí psi potřebné
vrozené vlohy a dědičné vlastnosti, které je
vhodným výcvikem připraví na práci v honitbě. Úspěšné absolvování podzimních zkou-

šek (19. 5. – mohou se konat i na jaře) opravňuje lovecké psy získat potřebnou kvalifikaci
pro dohledání a přinášení drobné zvěře.
Našemu jednání na hodnotící schůzi byl přítomen i starosta obce p. Rudolf Němec, který
bedlivě vyslechl naše úspěšné hospodaření. Vysoce oceňujeme jeho nevšední přístup
k ochraně přírody a zájem o spolupráci při
zajišťování vhodných ploch k výsadbě trvalé
krajinné zeleně v intravilánu a extravilánu obce.
Ve spolupráci s CHKO Poodří a ČSOP plánuje obec zřídit v naší honitbě na nevyužitých
a podmáčených plochách mokřady, které by
vytvořily novou biodiverzitu v krajině. Budou
to 3 až 4 tůně, ve kterých vznikne nové biocentrum s bohatstvím fytoplanktonu a zooplanktonu k obživě bezobratlých živočichů
jako měkkýšů, korýšů, hmyzu a červů. Pro nás
je to skvělá příležitost k zajištění potravních
možností pro chov bažantí a koroptví zvěře.
V současné době je to ve stadiu přípravy realizačního projektu a získání dotace ze stávajících státních fondů.
V červnu – měsíci myslivosti a ochrany
přírody se budeme jako obvykle prezentovat
na Dni obce..
Přejeme všem dětem o prázdninách a občanům o letních dovolených mnoho hezkého
a podnětného.
Zdeněk Pilich

HASIČI INFORMUJÍ
Od začátku roku měla naše jednotka již tři
výjezdy k zásahům, z důvodu silných větrů.
Jednalo se převážně o odstranění spadaných
stromů a větví z dopravních komunikací.
Náš sbor provádí sběr elektrospotřebičů
v rámci programu Recyklujte s hasiči. Své
nefunkční televize, pračky, ledničky a jiné

elektrospotřebiče, můžete přivést v sobotu
6. dubna od 7–12 hodin do hasičárny. V jiné
dny prosíme o telefonickou domluvu.
Dne 13. dubna od 7–12 hodin proběhne sběr šrotu po obci. Prosíme občany, aby
kovový odpad nechali na viditelném místě
a v případě pomoci, nás předem informovali.

1. června od 15 hodin Vás všechny zveme do areálu hasičské zbrojnice na Kácení
májky a večerní disko karneval. Hudba a zábava je zajištěna. Těšíme se na Vaši účast.
Kontakt:
604 867 674, 737 618 470
sdhbravantice.webnode.cz
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Vážení rybáři, rybářky a všichni příznivci Petrova Cechu,
paní „ZIMU“ už doslova opouštějí síly
a „JARO“ pomalu klepe na dveře. Na toto
roční období se těší nejen kutilové zahrádkáři, či nimrodi, ale hlavně rybáři.
Ledy na rybnících a řekách roztávají, ryby
se probouzejí ze zimního spánku a do jejich blízkosti se vrací ptactvo a jeho zpěv.
Ani rybáři ze spolku ČRS MO Bravantice
nezahálí, někteří už pilně rybaří a pyšní se
prvními úlovky.

Na 5. ledna 2019 svolal výbor ČRS MO
Bravantice členskou schůzi, které se zúčastnilo 86 rybářů a rybářek. Za obec
Bravantice byli pozváni starosta p. Rudolf
Němec a místostarostka paní Mgr. Šustková Věra.
Členové výboru se dále scházeli v lednu
a v únoru v klubovně ČRS MO Bravantice,
kde projednávali různé aktivity spolku, jako
např. zahájení rybářského kroužku, termíny
brigád a v neposlední řadě termíny rybářských závodů:
1. 5. 2019 (středa) Dětské závody Bravantický kapřík,
4. 5. 2019 (sobota) Jarní rybářské závody
dospělých,
31. 8. – 1.9. 2019 (sobota/neděle) Memoriál Jiřího Hlobila (24 hod.),
2. 11. 2019 (sobota) Závody v přívlači –
Bravantický Duhák.
Tímto zveme rybáře, nerybáře i širokou
veřejnost, aby přišli podpořit naši orga-

nizaci. Bližší informace k jednotlivým závodům budou zveřejněny prostřednictvím
našich webových stránek (www.rs-okoun.
webnode.cz) a plakátů v nejbližším okolí.
Dále se v březnu konala několikadenní
brigáda na nádrži v Bravanticích, kdy se
pracovalo na vytvoření nového výdejního okýnka na naší boudě. Výdejní okýnko
na občerstvení bylo vybudováno zejména
pro pořádání rybářských závodů, aby závodníkům i návštěvníků byly poskytnuty
kvalitnější služby. Doufáme, že tuto naší
iniciativu oceníte a naše rybářské závody
budou pro vás o to příjemnější.
Těšíme se na Vás. Petrův Zdar!
Michalík Radek
jednatel ČRS MO Bravantice

KALENDÁŘ AKCÍ
		DUBEN
6. 4. 	Svoz objemného a nebezpečného
odpadu
9. 4. Zápis do 1. ročníku ZŠ Bravantice
13. 4. Sběr železného šrotu
25. 4. Zábavné odpoledne „Čarodějnice v MŠ“
		KVĚTEN
1. 5. Dětské závody Bravantický kapřík
4. 5. Jarní rybářské závody dospělých
6. 5. Besídka pro maminky ve školce
7. 5. Zápis do MŠ Bravantice
21. 5.	„Den matek“ pro maminky ve škole
od 15.30 h
25. 5. Vaječina v hasičárně

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Jaroslav VEČEREK
Lumír BESTA
Jana KREMZEROVÁ
Vendulka POSPÍCHALOVÁ
Jaroslav RYBÁRIK
Anna ŠAMAJOVÁ
Jaroslav MAZUR

Narodili se
Elen POLÁKOVÁ

90 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let

Vážení jubilanti,
rádi bychom navázali na tradici slavnostního blahopřání na Obecním úřadě, které se tentokrát uskuteční dne 27. 6. 2019. Osobní pozvání budeme doručovat průběžně k termínu Vašich narozenin. S přáním
štěstí, lásky a rodinné pohody se těšíme na setkání.
Mgr. Věra Šustková, místostarostka

Přejeme mnoho
zdraví, štěstí,
lásky.

Opustili nás
Marta FOLTOVÁ
Jaroslav VEJROSTA
Roman DRÁŽDIL

Tichou vzpomínku věnujme občanům,
kteří nás opustili.

		ČERVEN
1. 6. Kácení máje v hasičárně
8. 6.	Charitativní akce pro Karolínku
Dejovou
21. 6.	„Dravci na našem území“ – fotbalové hřiště od 10.30 h
22. 6.	Den obce Bravantice – „V Retro
stylu“

B
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Elektronická verze zpravodaje obce je k dispozici
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Vychází 1. dubna 2019 v Bravanticích.

