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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
naše obec opět překonala těžké covidové
období a nyní se téměř vracíme do starých
kolejí. Není zřejmé, jak dlouho bude rozvolnění trvat, proto si těchto letních chvil všichni
pořádně užijme. Den obce se skvěle vydařil
a těší mě, že se spousta lidí bavila až do ranních hodin. Poděkování patří jak všem spolkům, tak také jednotlivcům, kteří se společně podíleli na zábavě a občerstvení v tomto
tropickém počasí.
A nyní ve zkratce k dalšímu dění v obci.
V květnu se podařilo z dotace koupit a předat občanům kompostéry, které již všichni
zájemci používají. Na vybraných místech jsou
umístěny také větší dvoukubíkové kompostéry, které poslouží v případě mimořádných
přebytků. Během jara byly na obecních pozemcích vysázeny další ovocné a okrasné
stromky. V brzké době očekáváme převod
všech objektů, společně s oběma zámeckými budovami, na obec. Jakmile k tomu dojde,
budu vás ihned informovat a uskuteční se již
slíbená a mnohými očekávaná prohlídka. Rád
bych už nyní oslovil zájemce z řad obyvatel
s nabídkou stát se členy připravovaného spolku na záchranu bravantických památek.
Nyní nás čekají prázdniny, ale také mnoho práce na projektech, o které jsme zažádali. Jsem rád, že se podařilo získat dotaci
na projektovou dokumentaci k výstavbě

nové MŠ. Zvažovali jsme, jak alespoň na
přechodnou dobu, než bude výstavbou nového objektu rozšířena kapacita, pomoci
nešťastným rodičům, kterým nebylo možné vyhovět se žádostí o přijetí jejich dítěte.
Přišlo se s nápadem využít některé prostory
místní sokolovny TJ Bravantice, která leží vedle areálu školky. Jednou z podmínek bylo, že
nebude narušeno zázemí fotbalistů při domácích zápasech. Po konzultaci se zástupci
krajské hygienické stanice bylo dojednáno,
že lze za určitých podmínek vytvořit jednu
oddělenou třídu. Protože je to rozhodnutí
poměrně čerstvé, bude zapotřebí také vlastní iniciativy, abychom mohli další oddělení
na podzim co nejdříve otevřít. Tímto bych
rád poděkoval fotbalistům za dočasný ústupek a požádal rodiče dětí o pomoc při různých pracech na tomto objektu. Věřím, že se
akce co nejdříve povede a děti budou moci
v Bravanticích zůstat.
Dalším velkým úspěchem je získání dotace na víceúčelové hřiště. Nyní proběhne výběrové řízení na firmu, která by měla hřiště
ještě letos nebo příští rok vybudovat.
Přes prázdniny nám opět budou pomáhat
brigádníci z řad místních chlapců a děvčat.
V letošním roce jsou v plánu nejen nátěry
obecního majetku, ale také odstranění oplocenek, které byly kolem obce před léty zbudovány a nyní již neplní svůj účel.

O všech dalších důležitých událostech vás
budeme průběžně informovat na webové
stránce naší obce, na vývěsce před obecním
úřadem a rozhlasem.
Přeji dětem, co nejkrásnější prázdniny,
a nám všem klidné a příjemné letní měsíce.
Rudolf Němec, starosta obce

INFORMACE PRO OBČANY
NEDĚLE JAKO DEN KLIDU

Děkuji občanům, že v neděli a o státních
svátcích omezují v maximální možné
míře činnosti spojené se zvýšenou hladinou zvuku.
Jedná se především o práci se sekačkami na trávu, křovinořezy, kotoučovými
a motorovými pilami.
Pojďme si aspoň jednou v týdnu udělat
klidný, ničím nerušený den.
Neprovádějme práce, které ruší ostatní občany naší vesnice a respektujme
společně neděli a státní svátky jako den
klidu.
Starosta obce

PARKOVÁNÍ

Vyzýváme všechny majitele automobilů k zamyšlení a přesunutí „parkovišť“ pro svá
vozidla do vlastních garáží, zahrad či předzahrádek. Obec není povinna zajišťovat
parkování pro soukromá vozidla, vozidla určená k podnikatelským účelům, naopak je
povinna dbát o bezpečnost na komunikacích a vzhled obce. Pokud někdo parkuje na
místech mimo komunikace, ničí trávu, zeleň a přírodu. Znemožňuje průchod chodců či
údržbu obce. V průběhu měsíce byli někteří majitelé vozů parkujících na nevhodných
místech již upozorněni.
Věříme, že nebudeme muset žádat o součinnost Policii ČR.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ PSŮ

Dne 20.7. od 18 - 19 hodin bude probíhat na fotbalovém hřišti v Bravanticích očkování a dočipování psů.
Cena za očkování proti vzteklině - 100 Kč. Cena za čip - 500 Kč.
Od 1.1.2020 je očkování proti vzteklině možné pouze v případě, že je pes čipovaný!
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INFORMACE PRO OBČANY
Obec Bravantice pořádá 25. a 26. 9. 2021 zájezd do Moravského krasu,
Znojma, Jaroměřic nad Rokytnou a Třebíče

sobota 25. 9. 2021
Ráno vyrazíme do Moravského krasu, ve kterém navštívíme Punkevní jeskyně s proslulou propastí Macocha. Po obědě se zastavíme na hradě Veveří, a pokud počasí dovolí, projedeme se lodí po Brněnské přehradě. Odtud se přesuneme na ubytování
v Domově mládeže ve Znojmě, městě známém nejen výbornými okurkami, ale především dobrým vínem, jehož ochutnávka je
pro zájemce připravena po večeři v restauraci Morava.
neděle 26. 9. 2021
Dopoledne nás čeká prohlídka v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zdejší zámek a zahrady jsou oblíbeným místem nejen turistů, ale
také filmařů. Po obědě se vydáme do Třebíče. V městské památkové zóně zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO můžeme s průvodcem navštívit tajemné podzemí baziliky sv. Prokopa nebo zajímavá zákoutí židovské čtvrti. Na milovníky přírody
čeká procházka kolem řeky Jihlavy, výstup na Masarykovu vyhlídku nebo geoexpozice a stromový kalendář v Týnském údolí. Pro
rodiny s dětmi je přichystána zábavná hledačka.
Návrat ve večerních hodinách.
Cena zájezdu:
Dopravné pro občany Bravantic zdarma, pro případné přespolní zájemce 400 Kč.
Ubytování na internátě ve Znojmě: 310 Kč.
Ochutnávka vína 200 Kč.
Stravu, vstupné na prohlídky a plavbu lodí si hradí účastníci sami.
Zájemci se mohou do 15. 7. 2021 přihlásit písemně u p. Věry Šustkové
na e-mail vera.sustkova@seznam.cz nebo SMS na tel. 724 216 416.
Změna programu vyhrazena, časy budou upřesněny.

Ohlasy dětí na distanční výuku

• V září jsme se nadšeně sešli ve třídě a těšili se na společné učení.
Prezenční výuka však trvala přesně 29 dní. (Vanda, Zuzka)
• Tento školní rok byl náročný, protože jsme se učili doma. Chyběli
mi spolužáci a škola. (Nikol)
• Při online výuce to nebylo tak dobré, jako ve škole, protože jsme
se neviděli. (Sabina)
• Je veliký rozdíl mezi online výukou a normálním učením. Výuka
přes počítač je o hodně složitější. Ale někdy to bylo super, měli
jsme čas si něco v klidu vysvětlit nebo povyprávět. (Vendulka)
• Online hodiny byly zábavné a super. (Klaudie)
• Distanční výuka mi přišla lepší, než prezenční. Měla jsem více
času na své koníčky a naučila jsem se samostatnosti. (Vanda)
• Tento školní rok byl jiný než ostatní. Z důvodu pandemie část roku
probíhala distanční výuka a tehdy jsem si uvědomila, že mi může
škola doopravdy chybět. Ze začátku jsem byla ráda, že nemusím
chodit doškoly,alepotom michybělispolužácia paníučitelka. (Zuzka)
• Když jsem měla online výuku, musela být rodina zavřená v pokoji a když někdo potřeboval jít do mého pokoje, musel jít po
špičkách. (Zuzka)
• Vadilo mi, že si všichni vypínali kameru a pak třeba šli na oběd
nebo si hráli hry, a nikdo to nepoznal, protože tvrdili, že jim nejde
mikrofon. (Klaudie)
• Bezva bylo, že jsme nemuseli mít roušku nebo respirátor a nemuseli jsme se převlékat a mohli jsme v klidu zůstat v pyžamu.
(Klaudie, Vanda)
• Vždycky mě naštvalo, když nefungoval internet a nešlo mi připojit se. Bylo vtipné, když Honzovi a Vendulce vypadla wifina a já
jsem musela mluvit za tři lidi. (Klaudie)
• Já jsem neměla možnost se učit přes počítač, tak jsme s kamarádkou vymyslely, že mi zavolala telefonem a já slyšela, co paní
učitelka povídá, a když jsem něco říkala já, tak Klaudie dala telefon k mikrofonu a všichni mě slyšeli. (Vendulka)

• Distanční výuka nám přinesla příležitost naučit se samostatnosti a pracování na počítači. (Vanda)
• Já bych online výuku a celý školní rok ohodnotila asi 5/10, protože to nebyl moc dobrý rok. (Vendulka)
• Tento školní rok byl fajn, protože jsme mohli vstávat ve čtvrt na
jedenáct. Když nám škola začala o půl jedenácté, byl jsem ještě
v pyžamu. Jednou ke mně přišel malý bráška a hrál si tam. Tento
školní rok byl docela fajn (Honza K.)
• Líbilo by se mi střídat distanční výuku s docházením do školy.
Dva dny doma distančně a tři dny ve škole s paní učitelkou a kamarády. (Vojta, Tonda)
• Učení se mi líbilo. Chodil jsem do školy sám. Paní učitelka mě
učila na tabletu. (Jarek)
• Mohl jsem být doma, mohl jsem jíst, kdy jsem chtěl. Měl jsem
více volna na hraní. (Lany)
• Chodit do školy je lepší. Můžu si povídat s kamarády. Paní učitelka může vysvětlovat učení všem a nemusí se zdržovat třeba
s jedním žákem. (Sofie)
• Distanční výuka byla příšerná, protože jsme nebyli s paní učitelkou a kamarády. Přes počítač se mi někdy učilo špatně, protože
se mi sekal a paní učitelka mě neslyšela. (Eliška)
• Distančnívýukasemimocnelíbí,lepšíjetoveškolesostatními.(Kuba)
• Lepší je být ve třídě, kde jsou kamarádi. (Sebík)
• Více se mi líbí ve škole, nic jsem se přes počítač nenaučil. Měl
jsem ale více času na ježdění na kole a čtyřkolce. (Matěj)
• Přes počítač se mi učilo líp. Chtěl bych se učit z domu. (Adam)
• Lepší je to ve škole, mám tady kamarády. (Markéta)
• Dva dny bych chodil do školy a tři dny chci být doma. (Pavel)
• Distanční výuka mě moc nebavila, protože jsme se nemohli vidět s kamarády a s paní učitelkou. A když nás pustili do školy, tak
to nebylo lepší, protože jsme museli mít celý den roušky a dvakrát týdně se testovat. Doufám, že příští rok bude lepší. (Viktorie)
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
dětem končí další školní rok plný změn a příležitostí něco nového se naučit. A co všechno jsme se učili a naučili? Hlavně přijímat do
svého života změny a rychle na ně reagovat. Naučili jsme se lépe využívat Google Classroom pro distanční výuku. Uvědomili jsme
si, jak všem chybí společnost, kamarádi
a spolužáci a jak je skvělé, když můžeme
trávit dopoledne společně všichni ve škole.
A taky už víme, jak důležitou roli hraje zdraví a zdravý selský rozum.
Nakonec jsme se stihli potkat se spoustou zajímavých lidí, kteří nám představili svou práci nebo svůj koníček. S panem
Chajdou jsme zkoumali plasty a jejich
vlastnosti. Pan Mordáč nám povídal o životě včel a mohli jsme ochutnat jeho med.
S paní místostarostkou jsme zazpívali
hymnu u památníku v Bravanticích a povídali si o ukončení 2. světové války. Pan
Šustek nás pustil do své zámečnické dílny
a předvedl nám, co zámečníci dělají. A s panem Havlátem jsme si sestavili papírový
model autobusu.
Všechny tyto akce jsme uskutečnili prostřednictvím projektu Šablony II. Díky projektu jsme se také naučili pracovat s Blueboty,
to jsou roboti podobní včelkám.
Letní prázdniny probíhají od
1. července do 31. srpna 2021
Během prázdnin bude školka
uzavřena od pondělí 19. července
do úterý 31. srpna 2021.
V době uzavření MŠ proběhnou
drobné opravy a údržba, úklidové
práce. Zaměstnanci budou čerpat
řádnou dovolenou.
Budovu základní školy čeká
o prázdninách modernizace záchodů
a malování.
A všichni se zase sejdeme ve škole
a ve školce ve středu 1. září.
Přejeme všem krásné prázdniny.
Eva Fichnová
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FARNOST BRAVANTICE
Do mezinárodní akce „Noc kostelů“ se
dne 28. 5. 2021 kulturním i duchovním programem zapojila také naše farnost a v průběhu večera uvítala v kostele sv. Valentina
více než 90 návštěvníků. Mši svatou na poděkování za všechny dobrodince a příznivce
naší farnosti sloužil P. Pawel Kukiola, s koncertními skladbami pro varhany, 2 trubky,

fagot a zpěv vystoupili Pavel Král, Radomír
Zacios, Vladislav Stareček, Václav Bezděk
a Tamara Anežka Urbánková. Koncertní vystoupení pokračovalo účinkováním tria Božena Turoňová, Ivana Neuwirthová a Miluše
Suchánková, v nástrojovém obsazení flétna,
akordeon a kytara. Na programu se podíleli
také skauti (viz příspěvek na následující str.).
Závěrečná hodina programu patřila Věře
Šustkové a její komentované prohlídce
svíčkami osvětleného kostela. Po setmění
se pak z věže ozvalo troubení, které oznamovalo 9 a 10 h večerní. Role ponocného se
zhostil Vojtěch Šustek.
Podle pravidel pro vyhlášení veřejné sbírky byla k 2. 6. 2021 provedena roční uzávěrka, která činí celkem 79.376,44 Kč. Částka
75.000,-- Kč bude v letošním roce použita na opravu zvonové stolice, pro kterou

se dále podařilo zajistit finanční prostředky z darů německých rodáků, Biskupství
ostravsko-opavského, Moravskoslezského
kraje a Ministerstva kultury ČR.
Přestože oprava věže značně pokročí, je
jen jednou z mnoha etap na cestě k dokončení celé rekonstrukce. Sbírka na opravy
kostela proto i nadále pokračuje. Přispět
je možné hotově do pokladničky nebo zápisem na sběrací listinu, které jsou uložené
na obecním úřadě, anebo bezhotovostně u České spořitelny na sbírkové konto
5606275319/0800. Všem dárcům patří
náš dík za štědrost a zájem o zachování jedné z nejstarších památek v obci.
Srdečně zveme v neděli 12. 9. 2021
v 10.30 h na slavnostní dožínkovou mši
svatou, při které poděkujeme za letošní
úrodu.
Farnost Bravantice

SENIOR KLUB
Všichni se těšíme z volného pohybu, kdykoliv a kdekoliv. Konečně! Zdravíme proto všechny členy a příznivce našeho klubu
hlavně teď, kdy se už můžeme potkávat.
Naše první setkání proběhlo na členské
schůzi 28. 5. v přísálí KD. Byli jsme příjemně
překvapeni, že jsme se sešli ve velkém počtu, po více než roce se poznali
a navázali tam, kde jsme svou činnost přerušili. Domluvili jsme se, jak budeme dále pokračovat
a naplánovali akce, které bychom chtěli ještě
letos uskutečnit.
Na Dni obce 19. 6. jsme měli prodejní stánek. Nabízeli jsme výborné koláčky, tousty
a paní Bohuška Němcová smažila hroma-

☺

du bramborových placek. Klobouk dolu před
její výdrží v tom horku. Děkujeme i ostatním
členům, kteří pomáhali. Z našeho pohledu se
Den obce vydařil.
Plánujeme:
29. 6. vás zveme ve 14.30 h do klubovny seniorů v KD na zdravotní přednášku
o sběru bylinek a syndromu únavy. Přednáší
lázeňský lektor a bylinkář Karel Štenbaur.
8. 7. v 15.00 h se sejdeme na výborné
tvarůžky a chlazené pivo v Obecní hospodě.
Platí jen pro členy klubu.
4. 9. v 15.00 h zveme širokou veřejnost
do areálu hasičárny na „Loučení s létem“.
Když jsme se nemohli dvakrát setkat na „va-

ječině“, chceme si touto akcí všechno vynahradit. Budou dobroty, lahodné pití, a … i ta
vaječina bude. Moc se na vás těšíme.
Přejeme všem členům i naším příznivcům
pohodové odpočinkové léto.
Věra Mičulková

HASIČI INFORMUJÍ
Milí občané,
v dubnu se uskutečnil sběr šrotu a zároveň proběhl jarní úklid hasičárny.
Koncem dubna se stavěla májka. Bohužel, kvůli neznámým škodilům, jsme museli
během května májku stavět ještě 2x. Jelikož

byla májka ke konci měsíce
o dost kratší, udělali jsme
letos kácení máje netradičně, a to tak, že kácely májku
holky. Byla to zábavná
a zdlouhavá podívaná .
V červnu jsme se viděli na
velmi vydařeném Dni obce.
Viz foto.
Koncem srpna, přesněji
28. 8., pro vás připravujeme
Karneval k ukončení prázdnin, více se dozvíte později v pozvánkách.
Opět připomínáme, že do hasičské zbrojnice můžete odvážet staré elektrospotřebiče (i bojlery). Provádíme likvidaci bodavého
hmyzu, v případě potřeby nás kontaktujte
na tel. čísle 737 864 836.

☺

Závěrem vám přejeme pevné zdraví, užijte si léto, načerpejte síly a koncem srpna se
na vás těšíme!
velitel JSDH Lukáš Večerek
Webové stránky:
https://sdhbravantice.webnode.cz/
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Letošní jarní toulky přírodou byly poznamenány zvýšeným ruchem mnohých návštěvníků. Těšili jsme se z jarní vegetace pupenů, listů, květů i nového rodícího se života.
V porovnání se stejným obdobím posledních
let bylo jaro mnohem chladnější. Postrádali
jsme sluneční dny, které by nám pomáhaly
snižovat chmurnou náladu a omezení způsobená coronavirem. Naopak zvýšený příkon vodních srážek obohatil půdní deficit.
Přes všechny nepříznivé vlivy pokračovali
členové našeho spolku v aktivní péči o zvěř.
Po očistě a dezinfekci přikrmovacích zařízení
jsme zajistili zpracování a osetí zvěřních políček, tolik potřebných k zajištění zdravé výživy a úspěšné plodnosti zvěře. Pro uskladnění krmiva jsme zakoupili a zprovoznili
velkoobjemový kontejner, který nám umožňuje v plném množství uskladnit objemové,
jadrné i dužnaté krmivo pro všechny druhy
obhospodařované zvěře.
Zúčastnili jsme se ve spolupráci s ČSPO
Studénka a místními sportovci dosadby
dubů, hrušní a vrb v extravilánu obce v současně dožívajících oplocenkách s vědomím,

že tím budeme též rozšiřovat vitamínový
a minerální obsah krmiva, tolik potřebný pro
zvýšení reprodukce, nehledě na vylepšení estetického vzhledu naší krajiny. S létem
souvisí intenzívní péče o narozená mláďata
srstnaté a pernaté zvěře, zejména o srnčata a zajíčky, kteří potřebují ke svému vývoji
mimořádný klid a ochranu. Znovu prosíme,
buďte ohleduplní! Nedotýkejte se mláďat,
která se vám zdají opuštěná. Opusťte ihned
místo nálezu, jinak člověčí pach odradí návrat matek a mládě je odkázáno k záhubě.
Při intenzivnějších slunečních dnech se
začal rozvíjet i nový život v hmyzí říši v našem biocentru s mokřadem, kde se vyhřívají a páří na slunci vážky a šídlatky a do
vody v tůních kladou vajíčka. I ornitologové
se radují se zviditelňováním některých druhů ptačího světa. Po několika desítkách let
je to znovu zahnízdění čápa bílého v naší
obci, zvýšený počet hnízd vlaštovek, výskyt
dudka chocholatého, na potoku ledňáčka
říčního, v křovinách pěnice černohlavé, pěnkavy obecné, bramborníčka šedého a řady
dalších. Ptákem roku 2021 se stala káně

lesní. Pokud chcete svým dětem umožnit
shlédnout ukázky preparátů některých druhů živočichů, se kterými se vůbec nebo jen
náhodou mohou v přírodě setkat, navštivte
expozici „Příroda a myslivost“ na zámku
v Bílovci.
Připravili jsme se rovněž na Den obce, kde
jsme se prezentovali obvyklým způsobem
ke spokojenosti návštěvníků.
S rozvolňováním se nám znovu umožňuje poznávání krajin, kde se tradice a krása
snoubí s pokrokem v našich i cizokrajných
destinacích. Užijme si toho plnými doušky.
Zdeněk Pilich

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
„Požáry ze čtyř stran, hoří léto. Omamně kvetou akátové háje, zelená duše vína doutná na
vinicích, krvácí vlčí máky v obilí…“ Prázdniny,
dlouhé dny a vysoké teploty nám jasně hlásí,
že létu je tu! Tento hezký čas nám umožnil být s družinkami během obnovených
prezenčních schůzek venku
. Na konci
května však takové hezké počasí nebylo, což
nás velmi mrzelo na Noci kostelů. Program
děti zvládly krásně a tímto jim (i jejich rodičům) ještě jednou děkujeme – snažili jsme
se skrze pantomimu a vyprávění přiblížit
stvoření světa podle biblického obrazného
podání. Naši večerní procházku však znepříjemnil déšť, což nás velice mrzelo. Účastníci

☺

se k tomu ale postavili velmi odvážně a přes
nepřízeň počasí se na krátkou vycházku vydali s námi – zasloužili by „řád promočeného
kožíšku“ .
Znova jste se s námi pak mohli setkat na
Dni obce, kde jsme měli pro děti připravená
stanoviště všeho druhu. Děkujeme všem
zúčastněným i našim Panterům a Buchtám,
kteří pomáhali s organizací.
Na konci června jsme pro celý oddíl připravili krátkou „fingovanou“ výpravu, na kterou si každý musel sbalit batoh a vybavit ho
vším, co na výpravu patří (ešus, KPZ, hygie
nické potřeby, spacák, karimatku, náhradní
oblečení, nůž, …). Na trase pak čekalo několik

☺

stanovišť, která otestovala, zda jsou účastníci na výpravu dobře připraveni.
V posledním školním týdnu pak proběhla
závěrečná schůzka se všemi družinkami
na hřišti. Starší skauti a skautky si připravili aktivity pro mladší světlušky a vlčata, za
což jim patří velký dík. Společně jsme touto
akcí ukončili náročný školní rok. S oddílem se
zase uvidíme na táboře v polovině prázdnin,
na který se s vedoucími velice těšíme .
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nás ve skautské činnosti podporují –
dětem, rodičům i obci. Přejeme vám dobrodružné prožití prázdnin a v září zase na
viděnou!

☺
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
dovolte, abychom vás krátce informovali o dění v našem fotbalovém oddíle za
uplynulé období. Stejně jako vloni skončili
naši fotbalisté v tabulce na druhém místě
v momentě, kdy byla soutěž opět zrušena. Proto se pokusíme o postup „poprat“
v další sezóně. Podzimní domácí zápasy
odehrajeme na hřišti v Bravanticích. Hracím
dnem bude sobota.
Letos se už bude konat tradiční turnaj
„O pohár starosty Bravantic“, který se

uskuteční 10. 7. 2021. Budeme rádi, když se přijdete podívat a podpoříte své favority.
Svůj volný čas, který jsme
nestrávili v kopačkách, jsme
věnovali dalším úpravám
hřiště a našeho „bufetu“.
Děkujeme všem, kdo se na
těchto opravách podílí. Poděkování patří i obci, která
nás v těchto činnostech podporuje.

RYBÁŘI INFORMUJÍ
V posledních letech se často přesouváme
ze zimy přímo do léta a jaro, které bývá na
rybách velmi kouzelné, si moc neužijeme.
Je pravda, že v minulosti se potýkali s nedostatkem vody jak zemědělci, tak i my rybáři. Nyní je vše naopak. Nejen, že se dopl-

nily spodní hladiny, ale i v rybnících a řekách
je konečně dostatek vody.
Po celý rok pravidelně zarybňujeme náš
revír v Bravanticích, a to jak z prostředků ÚS
ČRS Ostrava, tak i ze zdrojů naší MO. Děláme vše proto, aby členové našeho spolku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti

Eliška MOLKOVÁ
Anežka MORDÁČOVÁ

Životní jubileum oslaví:

Dagmar SZPADRZYKOVÁ
Miroslava ŠEBOVÁ

Narodili se

60 let
70 let

Blahopřejeme.

Opustili nás
Přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky.

Marie PETRŽÍLKOVÁ

Věnujme tichou vzpomínku.

byli spokojeni se zarybněním a s udržováním revíru.
V měsíci květnu proběhly zkoušky adeptů na nové členy ČRS. Přihlásilo se 16
uchazečů, kteří složili zkoušky na výbornou
a byli přijati do našich řad.
Co se týče akcí, v měsíci červnu proběhl
Den obce Bravantice, kterého se vedle
spolků, jako např. myslivci, hasiči, skauti,
zúčastnil i náš spolek ČRS MO Bravantice.
Tuto akci z hlediska příprav a průběhu
hodnotíme známkou 1, kterou si zaslouží
obzvláště zástupci obecního úřadu a v neposlední řadě také organizátoři z řad členů,
kteří se nemalou měrou podíleli na přípravách a konání samotné akce.
Blíží se čas prázdnin a dovolených. Všem
přátelům vody a přírody, přejeme krásné
léto, odpočinek, třeba i u naší přehrady,
a pokud nám to pandemická situace dovolí,
na podzim připravujeme dvě akce, na kterých vás rádi uvítáme.
Rybářské závody pro děti i dospělé se
uskuteční 4. 9. 2021.
Za MO ČRS Bravantice
Michalík Radek, jednatel
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