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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
covidová omezení a únorový největší počet nakažených v naší obci za celou
dobu pandemie byly důvodem zrušení několika tradičních společenských akcí jako je
školní ples, pochování basy nebo vepřové
hody. Nyní už můžeme bez omezení, ale
přece jen s opatrností, užívat života. Toho
si v této době nelehké době velmi važme.
Nejprve bych chtěl poděkovat panu Vladimíru Palíkovi za dlouholetou práci, kterou
vykonával pro obec a představit vám jeho
nástupce, kterým se stal pan Štěpán Machů.
Dále mé poděkování patří všem rodičům,
dědečkům a dobrovolníkům, kteří uspíšili
otevření nového oddělení mateřské školy
v budově Sokolovny. V pondělí 14. února
jsme do školky úspěšně umístili 15 nových dětí. Velký dík zaslouží také všichni,
kteří v prvních dnech válečného konfliktu na Ukrajině přinesli do sběrného dvora
věcné dary, které pomohou postiženým.
A nyní bych se s Vámi podělil o to, co
nás čeká. Svoz kovového odpadu organizovaný hasiči proběhne dopoledne 23. 4.

a sběr velkoobjemového odpadu 30. 4.
u sběrného dvora. Dne 21. - 22. 5. se
uskuteční Obecní zájezd a 18. 6. proběhne v areálu fotbalového hřiště Den obce.
V průběhu jara dojde na místních a účelových komunikacích k umístění nových
dopravních značek, zrcadel a radarů.
Opět se začne pracovat na víceúčelovém
hřišti u školy a budeme očekávat informaci o dotaci na dvě dětská hřiště. Podle
informací krajského úřadu bude k 1. červnu vyhlášeno 4. kolo kotlíkových dotací.
Úspěšní žadatelé z řad našich občanů
budou také od obce podpořeni peněžitou
částkou 5.000,- Kč. Budeme rádi, když
této možnosti využijete a přispějete tím
ke zlepšení ovzduší v naší vesnici. Po domluvě se svozovou firmou SLUMBI, dojde
k čipování a k přesné evidenci popelnic.
Svůj biologický odpad ze zahrad nepalte!
Odvezte ho na sběrné místo pod seník.
Všechny větve budou v dubnu podrceny
a zájemci si poté mohou drť odvézt.
V březnu se uskutečnilo společné setkání s jubilanty a vítání občánků. Příznivý

stav napomohl připravit několik plánovaných jarních kulturních akcí pořádaných
obcí, rybáři, hasiči, seniory, myslivci, sportovci a členy zámeckého klubu. Přijďte se
podívat, posedět a podpořte jejich organizátory svou účastí. Konkrétní akce naleznete v jednotlivých příspěvcích tohoto
časopisu, na webových stránkách obce,
a dále vás o nich budeme postupně informovat prostřednictvím rozhlasu.
Přeji vám klidné velikonoční svátky
a krásný začátek jara.
Starosta obce Rudolf Němec

INFORMACE PRO OBČANY
CYKLISTÉ,
POZOR!
Na podnět PČR žádáme
všechny cyklisty o kontrolu
povinné výbavy svého
kola a hlavně osvětlení.
Nezapomínejte po setmění
zapnut přední bílé a zadní
červené světlo. V lepším
případě zaplatíte pokutu.

NEDĚLE JAKO DEN KLIDU
V neděli a o státních svátcích
omezujte v maximální možné
míře činnosti spojené se
zvýšenou hladinou zvuku.
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.

Žádáme občany, aby POPLATEK ZA PSY A ZA ODPADY uhradili do 30. 6. 2022.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení spoluobčané,
přinášíme vám čerstvé zprávy z naší školy a školky.
Asi nejžhavější zprávou je, že byla v Sokolovně otevřena nová třída mateřské
školy, která se jmenuje Včelky. Ve třídě je
15 dětí a jsou moc spokojené, stejně jako
jejich rodiče, kteří mohli konečně umístit své
dítě do školky v Bravanticích. Chtěli jsme
velmi poděkovat všem, kteří se o otevření nové třídy přičinili, tzn. obecnímu úřadu
a všem jeho zaměstnancům, fotbalistům,
kteří nám uvolnili část svých prostor a také
brigádníkům, kteří pomáhali se stavebními
úpravami a úklidem.
Další dobrou zprávou je, že jsme se zapojili do projektu Klub rodičů, který bude
koordinovat zkušená psycholožka z orga-

14.00 hodin proběhne zápis do základní
školy a v týdnu od 9. 5. do 13. 5. 2022 zápis do mateřské školy. Všechny podrobné informace získáte na našich webových
stránkách.
A moc rádi se s vámi setkáme také na
tradičním Maškarním plese s Hopsalínem
(9. 4.).
Přejeme vám krásné jarní dny.
Mgr. Eva Fichnová
nizace Dohodneme se, s.z.. Cílem projektu je více propojit rodinu a školu. Po dobu
dvou let se co dva měsíce budeme scházet a záleží pouze na rodičích dětí, jaká
setkání by rádi absolvovali. Může jít o setkání s odborníky z různých oblastí (psychologové, logopedi, lektoři výtvarných
činností, sportovci apod.)
nebo jen o prosté setkávání, samozřejmě i s dětmi. Pokud tedy máte dítě
ve školce nebo ve škole,
budeme velmi rádi, když
se k nám připojíte. Druhé setkání se uskutečnilo
22. 3. jako Velikonoční dílnička – výroba velikonočních věnců. O třetím se dočtete v plánovaných akcích.
Chtěli jsme vás také
upozornit, že 7. 4. 2022 od

PLÁNOVANÉ AKCE:
6. 4.	MŠ výlet do Příbora, Velikonoce za starých časů
7. 4.
Zápis do ZŠ
9. 4.	
Maškarní ples s Hopsalínem
21. 4.	
Klub rodičů: Opékání na
přehradě + zábavná stezka
Den Země
29. 4. MŠ Čarodějnice ve školce
3. 5.	
MŠ návštěva Dětského
ranče v Hlučíně
4. 5.
MŠ Besídka ke Dni matek
9.–13. 5.	Zápis do MŠ (elektronicky
nebo osobně)
20. 5.	Olympiáda malotřídních
škol v Olbramicích
22. 6.
Školní výlet
23. 6.	MŠ Pasování předškoláků
+ Kouzelník Aleš
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
PRVNÍ ČTVRTINA ROKU VE
SKAUTSKÉM ODDÍLE
Jaro se zimou svádí boj, kdo teď vlastně
vládne. Občas jsme šli na schůzkách za
teplým počasím ven, jindy nás příchod studené fronty zase zahnal do vyhřáté školní
tělocvičny, a pak hezké padající vločky zase
vylákaly ven.
Při lednové registraci do Junáka – českého
skauta stabilně každý rok hlásíme více a více
členů. Letos jsme nahlásili 36 dětí a 9 dospělých (o 3 děti a 3 dospělé více než loni).
Oddílové akce
Nejdříve jsme se sešli k Tříkrálové sbírce, ve které jsme napsali požehnání na vaše
domy, a vy jste darovali velmi štědrou částku
hezky vypadajících 33 000 Kč. Děkujeme.
O jarních prázdninách jsme se staršími
družinami vyrazili na dvě výpravy. Nejprve
na severoseverovýchod do údolí Polančice.
Vřele tuto cestu doporučujeme, je tam moc
hezky. Vyzkoušeli jsme si při tom orientaci
s mapou, buzolou, azimutem a vzdáleností. Druhá výprava směřovala na severoseverozápad podél Seziny ke zbyslavickému
rybníku. Tu jsme pojali jako první přípravu na
letní puťák, takže v plné polní. Cestou jsme
si uvařili (čti „rozvařili“
) oběd, vyzkoušeli
sestavení stanu a hamaky a stále trénovali
orientaci v mapě, (včetně ztracení se a zase
nalezení).
Při příležitosti skautského Dne zamyšlení si starší družiny vyzkoušely vytváření
a realizaci programu pro mladší družinky.
Udělaly pro ně stezku s několika stanovišti,
během které se dozvěděli řadu věcí souvisejících s klimatickou krizí a šetrnějším
způsobem života (např. jak sadit vlastní

☺

zeleninu,
správně
třídit, opravit věci
místo vyhození, šetřit energiemi, šetrněji
cestovat, nebo jak
dlouho se naše odpady rozkládají a jaké
problémy způsobuje
nadměrný chov dobytka a lov ryb).
Na fotky z našich
zážitků se můžete
podívat na našem
webu:
bravantice.skauting.cz
Pravidelné družinové schůzky
Mladší
družiny,
Hříbátka a Lvi, se
zabývaly kupříkladu
řešením krizových
situací, vázáním uzlu na šátku (zvaný “dobrý skutek”). Hříbátka se dokonce pustila do
kulinářství a ukuchtila nepečený dort.
Se staršími se učíme a upevňujeme znalosti ze skautské historie a symbolů (ať
lépe vnímáme, jak dobrého hnutí jsme součástí a jaké vzory v něm máme), zdravovědy (ať umíme pomoct při úrazech), uzlů
(ať si umíme připevnit celtu jako přístřešek),
morseovky (ať si můžeme předávat kódované zprávy) a nášivkách na kroji (ať při
setkání s jinými skauty poznáme, co jsou
zač a čeho už dosáhli). Poslední schůzky
jsme věnovali těžkému tématu – jak rozeznat dezinformace a FakeNews, se kterými se během covidu a současné válce na
Ukrajině roztrhnul pytel.

V březnu jsme také připravili vycházku
pro uprchlíky z Ukrajiny ubytované v Bílovci na gymnáziu.
Co nás čeká
2. dubna se i s vámi uvidíme na Velikonočním jarmarku na zámku. Pak pojedeme na
celostátní skautský výšlap k mohyle Ivančena. Na začátku května se mladší družinky
zúčastní skautského Závodu vlčat a světlušek. A týden po něm plánujeme Jarničky
spojené s úklidem kolem Bravantic.
Přejeme vše dobré a ať máte sílu dobro
předávat dál. Se vzájemnou laskavostí určitě zvládneme všechny těžkosti.
S úctou vaši skauti
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INFORMACE PRO OBČANY
Obec Bravantice pořádá zájezd do

Litomyšle, Poličky a na hrad Svojanov

21. a 22. 5. 2022

sobota 21. 5. 2021
Ráno vyrazíme na tajuplný a mnoha legendami opředený hrad Svojanov, který se tyčí v malebné krajině nad říčkou Křetínkou. Naše cesta povede dále do Litomyšle, ráje všech kuchařů a gurmánů. Město, které proslavila nejen průkopnice české
kuchyně M. D. Rettigová, na jejíž počest se každoročně konají Gastronomické slavnosti, nám nabídne jak kulinářské, tak
také kulturní zážitky. Abychom je mohli dokonale prožít a vychutnat, zůstaneme zde také ubytováni v Domově mládeže.
neděle 22. 5. 2021
V neděli nás čeká návštěva královského města Polička. Historické opevnění si nezadá se slavnými místy po celé Evropě. Nositelem kulturní tradice je zde Centrum Bohuslava Martinů, které pro zvídavé historiky zajistí prohlídku města a pro rodiny s dětmi
na zdejší radnici nabízí interaktivní výstavu deskových her „Hrátnice“. Zkrátka nepřijdou ani milovníci přírody, kteří mohou
vyrazit na naučnou stezku kolem města. Po dni plném skvělých zážitků dorazíme domů ve večerních hodinách.
Cena zájezdu:
Dopravné pro občany Bravantic zdarma, pro případné přespolní zájemce 400 Kč.
Ubytování na internátě v Litomyšli: 460 Kč.
Stravu a vstupné na prohlídky a výstavy si hradí účastníci sami.
Zájemci se mohou

do 15. 4. 2022 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.

HASIČI INFORMUJÍ
• V sobotu 2. 4. se zúčastníme Velikonočního jarmarku v areálu zámku.
• Dne 23. 4. proběhne sběr šrotu. Kovový odpad můžete umístit před svůj
dům, v dopoledních hodinách budeme
projíždět celou obcí a šrot postupně
sesbíráme.
(V případě potřeby nás kontaktujte na tel.
čísle 737 864 836.)

• Od května bude tým mužů už druhým
rokem reprezentovat obec na Novojičínské lize v požárním útoku, držíme/držte jim palce, aby to byla konečně sezóna
plná úspěchů.
• Letos organizujeme Okrskovou soutěž
v požárním sportu, proběhne 21. 5.
v areálu hasičárny.
• Poslední víkend v květnu tedy 28. 5. se

můžete těšit na Kácení máje, bližší informace včas zveřejníme.
• Dne 18. 6. budeme jako každým rokem
prodávat na Dni obce.
To je z naší strany vše, my už se moc těšíme, doufáme, že i vy!? Čeká nás jaro plné
zábavy a akcí v naší krásné obci! Přejeme
vám veselé Velikonoce.
Vaši hasiči

RYBÁŘI INFORMUJÍ
Tak, jako každý rok, zahajuje náš rybářský
spolek sezónu členskou schůzí. Nejinak tomu
bylo i letos. Dne 8. 1. 2022 se konala Výroční členská schůze. Pozvání přijali i zástupci
obce Bravantice, starosta pan Rudolf Němec
a místostarostka Mgr. Věra Šustková. Hlavním bodem programu byla volba předsedy
na další čtyřleté volební období. Schůze se
zúčastnilo 56 členů MO. Po sečtení výsledků volby z kandidátů na předsedu ČRS MO
Bravantice bylo vyhlášeno, že tento post

obhájil stávající předseda pan Roman Pieš.
Po skončení schůze se členové přesunuli do klubovny MO ČRS, kde se uskutečnil již
druhý prodej povolenek na letošní rok. Zakoupit povolenku si přišlo 78 členů.
I v tomto roce připravujeme nejen pro naše
členy, občany Bravantic, ale i širokou veřejnost několik akcí. V jarních měsících to budou
závody pro dospělé (30. 4.) a závody pro
děti (28. 6.), v červnu přijdeme podpořit naši
obec na tzv. „Den obce Bravantice“, v září

plánujeme čtyřdenní maraton v chytání velkých kaprů a v neposlední řadě v měsíci listopadu uzavřeme rok přívlačovými závody
„Bravantický duhák“.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem členům výboru za to, jak pečlivě a svědomitě se
starali nejen o chod MO, ale také, že svou pílí
a úsilím zatraktivnili revír a tím přispěli k zviditelnění obce Bravantice.
„Petrův Zdar“
Michalík Radek, jednatel
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Letošní mírná, suchá a větrná zima nepotěšila příznivce zimních sportů a neprospěla ani naší krajině. Covid se konečně unavil, ale nás všech se neblaze dotkl konflikt
a vojenská agrese na Ukrajině, následky
budou nedozírné.
Konečně máme jaro, čas nového, probuzeného života. Pupeny se předhánějí v rozpuku, tažní ptáci se vrátili z exotických dálek. Začíná doba překotných jarních námluv.
Sluneční svit nabývá na intenzitě, plíce se
radují ze svěžího vzduchu a krajinou zní
přírodní symfonický orchestr, mnohohlasý
chorál zpěvného ptactva. Pozornost orni
tologů se letos soustřeďuje na zvonka zeleného, který se stal ptákem roku 2022.
Už více let postrádám na krmítku jeho zelený kabátek se žlutým páskem na křidélku
a jeho hlasitý zvuk připomínající zvoneček.
Meandry potoka na březích Seziny září
pestrobarevnými květy a lákají k opylování.
V rákosí rybníků hnízdí labuť velká, kachna divoká, lyska černá, různé druhy slípek,
pochop rákosní. Trvale se zdržuje volavka
popelavá a volavka bílá. V zimě zde pobýval
i morčák velký. V oboře se rozvinul bělostný
koberec sasanky hajní. Rodí se veškerá fauna i flóra naší přírody.
Při procházkách se, prosíme, pohybujte
přírodou nenápadně a se psy jen na vodítku. V žádném případě se nedotýkáme mláďat zvěře, ani je neodnášíme k ošetření.

Jsou pod dohledem matky, která se dočasně vzdálila, ale je v pachovém i vizuálním
kontaktu se svým mládětem.
Hodnotící členská schůze, konaná v měsíci lednu, byla ve znamení hodnocení pracovní, všestranné aktivity šestnáctičlenné
základny spolku. Byla obohacena přítomností místostarostky obce p. Mgr. Věry
Šustkové. Oboustranná spolupráce je na
dobré úrovni.
Rozvoj dopravní infrastruktury má neblahý vliv na přírodu i krajinu, ale také na
vzrůstající počet střetů motorových vozidel
se zvěří i s dalšími živočichy. V loňském roce
jsme za asistence dopravní policie v naší
honitbě evidovali usmrcení 14 kusů srnčí
zvěře a 1 vydry. To je jen zlomek skutečných ztrát i jiných druhů zvěře a živočichů.
Ze statistiky vyplývá, že usmrcení zvěře
na komunikacích převyšuje odlov. Po provedeném monitoringu se budeme v měsíci dubnu podílet na instalaci pachových
ohradníků. Na některých úsecích cesty
II. třídy budeme po obou stranách vozovky umísťovat kůly s nosičem tuby s pachovým koncentrátem. Odradíme tím zvěř
před vběhnutím pod kola motorových vozidel. Zabezpečením silnice tímto zařízením
chráníme nejen živočichy, ale také lidské
zdraví, životy a hmotný majetek.
Čeká nás asanace přikrmovacích zařízení,
dosadba stromů a keřů, zajištění hodnotné

potravy na zvěřních políčcích. Blíží se červen – měsíc myslivosti a ochrany přírody.
Své síly soustředíme na zabezpečení klidu
v honitbě pro kladení mláďat srstnaté zvěře
a hnízdění a vyvádění kuřátek pernaté zvěře.
K propůjčování naší klubovny občanům
jsme zajistili modernizaci pracovní kuchyně, která byla opatřena novým nábytkem
i elektrickými a plynovými spotřebiči. Tak
bude možné zdokonalit přípravu občerstvení pro případné rodinné akce. Budeme se
rovněž podílet na úspěšném průběhu Dne
obce.
Nepropadejme beznaději. Připojme se
k těm, kteří duševní i hmotnou podporou
pomohou zvládnout současnou neutěšenou situaci.
Zdeněk Pilich

SENIOR KLUB
Milí naši členové a příznivci,
zdravíme vás opět prostřednictvím obecního zpravodaje. Podle kalendáře už začalo
jaro, ale ještě jsme se letos moc neohřáli.
Nevadí, sluníčko si nás najde, protože naše
akce se už převážně budou konat venku.
  
9. 3. – sešli jsme se na členské schůzi
v KD, zkontrolovali členskou základnu, vybrali symbolický příspěvek 200,-- Kč na rok
2022. Naše vedoucí V. Pospíchalová podala
zprávu o činnosti klubu a výhledovém programu na II.čtvrtletí. Potom jsme se posilnili
dobrým jídlem a zákuskem, pobavili se, zasmáli a byla i tombola. Senioři se umí bavit.
Připravujeme:
2. 4. – Velikonoční jarmark v prostorách
zámku. My také přispějeme k hezké jarní atmosféře prodejem perníčků, beránků,
sladkostí z plechu, velikonočních zápichů
a dobrou dršťkovou polévkou.

4. 6. – pozvání na posezení s vaječinou
a jinými dobrotami do areálu hasičárny
od 14.00 h pro všechny lidi.
• vstupné 30,-- Kč (slosovatelné)
• vaječina,tvarůžky, utopenci, dršťková
polévka od naší Bohušky,
pivo, zákusky atd.
• dobrou náladu
s sebou
Těší se na Vás
všechny
Seniorklub.

15. 6. – plánujeme zájezd na Praděd
a do Karlovy Studánky. Odjezd z Bravantic
v 7.00 h.
• členové klubu zdarma
• ostatní 250,-- Kč
• přihlášky na zájezd přijímá V. Pospíchalová

Na Hvězdě přestoupíme do jiného autobusu, který nás vyveze nahoru až na Praděd.
Bus vozí jen seniory nad 65 let, jízdné činí
190,-- Kč. Mladší šlapou pěšky. Na vrcholu
okysličíme plíce a kouknem do dáli. Nemusí
se bát jet i lidé, kteří používají berle nebo vozík. Vrátíme se do Karlovy Studánky, dáme
si nějakou tu dobrotu a pojedeme domů.
POZOR: ZMĚNA ZÁJEZDU VYHRAZENA,
sledujte informace na webu Bravantic.
23. 6. – v 15.00 hodin se, my členové
seniorklubu, sejdeme v Obecní hospodě na
tradičních tvarůžkách. Tvarůžky a pivo hradí
seniorská pokladna. Akce, která se osvědčila, proto přijďte v hojném počtu.
Tak máme na toto čtvrtletí připraveno
pět skvělých akcí. Doufejme, že vše vyjde,
jak máme naplánováno. Mějte se jarně,
zdravě a podpořte naše akce.
Váš Seniorklub
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že vás můžeme po dvou letech
pozvat na naše jarní fotbalové zápasy.
Domácí utkání budeme hrát opět na našem
hřišti v Bravanticích. Doufáme, že jaro bude

stejně úspěšné jako podzimní část soutěže. Zveme všechny příznivce TJ Sokol Bravantice na naše zápasy a těšíme se na vaši
přízeň.

Rozpis muži – jaro – 2022
DATUM

ČAS

DEN

DOMÁCÍ

HOSTÉ

27.03.2022

15:00

neděle

Petřvald “B“

Bravantice

02.04.2022

15:30

sobota

Bravantice

Štramberk/Lubina

10.04.2022

15:30

neděle

Bartošovice

Bravantice

16.04.2022

16:00

sobota

Bravantice

Vražné

24.04.2022

16:00

neděle

Ženklava

Bravantice

30.04.2022

16:30

sobota

Bravantice

Bludovice

08.05.2022

16:30

neděle

Olbramice

Bravantice

14.05.2022

16:30

sobota

Bravantice

Děrné

22.05.2022

16:30

neděle

Sedlnice

Bravantice

28.05.2022

17:00

sobota

Bravantice

Zbyslavice

04.06.2022

17:00

sobota

Bravantice

Hostašovice

11.06.2022

16:00

sobota

Hodslavice

Bravantice

18.06.2022

17:00

sobota

Bravantice

Trojanovice Bystré

Farnost Bravantice zve všechny
na Noc kostelů, která se uskuteční

dne 10. 6. 2022.
V programu vystoupí zdejší
skauti a pěvecký sbor ze Spálova
pod vedením p. Emilie Šůstkové.
Nabízíme jedinečnou příležitost
prohlédnout si zvony z roku 1632
a 1691 snesené do lodi kostela.
Bližší informace na
www.nockostelu.cz/kostel/1518/
nebo
www.farnost-bravantice.cz

KALENDÁŘ AKCÍ
		
DUBEN
2. 4.	Velikonoční jarmark na zámku
7. 4. Zápis do ZŠ
23. 4. Sběr kovového šrotu
30. 4.	Rybářské závody pro dospělé
30. 4. Pálení čarodějnic na zámku
30. 4. Velkoobjemový kontejner
KVĚTEN
9.-13. 5. Zápis do MŠ
21.-22. 5.	Zájezd do Litomyšle, Poličky
a na hrad Svojanov
28. 5. Kácení máje

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Vladislav STREŠOVSKÝ

70 let

Petr SKOPAL

70 let

Zdeněk PUSTĚJOVSKÝ

70 let

Bohumír PŘÁDKA

70 let

Štefanie KANICHOVÁ

60 let

Radomír KRÁL

60 let

Narodili se
Nikolay LUBOJACKÝ
Sára KRENŽELOKOVÁ
Sofie KRSIČKA

ČERVEN
Posezení s vaječinou
Noc kostelů
Zájezd na Praděd
Den obce
Rybářské závody pro děti

4. 6.
10. 6.
15. 6.
18. 6.
28. 6.

B

ravantický
rumla

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

Přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky.

Vážení jubilanti,
osobní pozvání k slavnostnímu blahopřání na Obecním úřadě budeme doručovat průběžně k termínu Vašich narozenin. S přáním zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody se těšíme na setkání.
Mgr. Věra Šustková, místostarostka
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Vychází 1. dubna 2022 v Bravanticích.

