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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dny se nám krátí a blíží se krásný a barevný
podzim. Úklid spadaného listí a zahradního
odpadu již nemusíte řešit pálením. Pokud
se Vám nevejde do kompostéru, můžete
jej odvézt na sběrné místo „Pod seníkem“.
Zde pro Vás již máme zhotoveny dva velké kompostéry a pro větve je zde připraven
prostor na odložení. Ve sběrném dvoře Vám
také můžeme půjčit kubíkové vaky na přepravu tohoto bioodpadu. Zájemcům, kteří se
přihlásili o plastové kompostéry v rámci dotačního programu, musím oznámit, že zatím
čekáme na schválení Moravskoslezského
kraje. V rámci oslav 650. výročí první zmínky
o naší obci se nám z plánovaných akcí podařila uskutečnit výstava o její historii. Nebyl to
jednoduchý úkol. Panely k výstavě zdařile vytvořila paní Yvona Masmanidu se svým manželem Janisem, kterým tímto velmi děkuji.
Slavnostní otevření bylo zahájeno vystoupením dětí ze základní školy a předáním pamětních mincí pozvaným hostům. Následovala velmi zajímavá přednáška o památkách
Bravantic, které se zhostila paní doktorka
Romana Rossová z Národního památkového ústavu v Ostravě. Podrobný text o historii
vyjde v připravované knize „Bravantice v proměnách času“. Těší mě, že občané ještě v průběhu výstavy přinesli další fotografie. Všem
za fotky a doplňující informace děkuji, protože některé z Vašich nových příspěvků budou
vybrány jako součást výše uvedené publikace, která bude jistě velmi zajímavá. Pro velký
zájem návštěvníků byla výstava ještě o pár
dnů prodloužena. K letošní oslavě jsme také
nechali zhotovit pamětní mince, které nyní
dostáváte zdarma jako přílohu tohoto čísla.
Plánovaná březnová veřejná schůze se
z důvodu pandemie neuskutečnila a ani současná nepříznivá situace nedává prostor pro
svolávání větších shromáždění. Rád bych
proto využil možnosti k předání informací
o aktuálním dění a blízkých plánech v naší
obci alespoň prostřednictvím našeho časopisu. Oproti předešlým létům byl letošní rok
značně deštivý. Červnový přívalový déšť
nám ukázal, že zbudované poldry skvěle zafungovaly a pomohly zmírnit nápor přitékající
vody do potoka. Na druhou stranu se projevily nedostatky v projektu protipovodňových
opatření kolem obce. Na některých místech
nefungovala tak, jak by měla. Je však potřeba

vzít v úvahu, že srážkový úhrn byl téměř 80
litrů na metr čtvereční za hodinu a na takové
množství vody není možno se ihned připravit. Po vyhodnocení situace byly na několika
místech valy a příkopy upraveny. Věřím, že
se nám po těchto opatřeních podobná událost na dlouhý čas vyhne.
Již druhý rok bylo místní mládeži umožněno přivydělat si nějaké peníze na brigádě
v obci. Podařilo se vytvořit dvě skupiny, které v průběhu prázdnin pomáhaly s pracemi
na obecním majetku. Namátkou se zmíním
o nátěrech vrat, laviček, vítacích tabulí, plotu
a jímky na hřbitově. K ochraně zbylých dřevin
v oplocenkách kolem vesnice nabíjeli brigádníci nové kůly ke stromkům a opatřili je pletivem proti okusu. Za skvělou práci, kterou pro
obec udělali, si zaslouží pochvalu a tímto jim
také velmi děkuji.
Nyní k několika změnám od nového roku.
Z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz
hřbitova se od 1. 1. 2021 zvedne nájem hrobového místa. S každým nájemcem uzavře
obec nájemní smlouvu. Pouze z obecních
peněz nelze financovat provoz obecních
čističek odpadních vod. Provoz stojí nemalé
náklady, a proto se od nového roku připraví
systém stočného, aby každá rodina napojená na kanalizaci s čističkou přispívala určitou
částkou na provoz.
A teď raději něco veselejšího. Letos jsme
zažádali o šest dotací. Jsem rád, že Vás
mohu informovat o tom, že byla schválena
dotace na vypracování studie odpadového

hospodářství obce, dotace z Ministerstva
kultury v rámci oslav 650 let naší obce a dotace na zhotovení povodňového plánu s nákupem elektrocentrály. Dotaci na zhotovení
projektové dokumentace mateřské školy
nám zatím zamítli a na vyjádření k ostatním zatím čekáme. V této nejisté době lze
považovat takový výsledek za velký úspěch.
S podáváním žádostí o dotace budeme pokračovat i v příštím roce.
V minulém čísle jsem Vás žádal o návrhy
na umístění laviček v katastru obce. Lavičky
jsou již koupeny a postupně je budeme podle
některých Vašich návrhů instalovat. Na
svých procházkách to jistě rádi uvítáte. Jsem
velmi rád, že se letos podařilo uskutečnit
rozsáhlou výsadbu zeleně. Posuďte sami.
Na jaře bylo vysázeno více jak 1600 stromů
a keřů v Biocentru u Jamníku a kolem cest
roste 20 ovocných stromků, které věnovali
občané. V říjnu plánujeme se spolky a veřejností výsadbu téměř 400 stromků. Plán
a termíny výsadby jsou popsány ve zvláštním článku tohoto časopisu. Všichni jste srdečně zváni. Dovolím si ještě upozornit, že
občerstvení na místě bude zajištěno.
Závěrem bych Vám rád oznámil, že od
1. srpna je ve funkci ředitelky naší školy
a školky paní Mgr. Eva Fichnová. Přeji jí mnoho úspěchů v práci a také, aby se jí u nás líbilo.
Všem občanům přeji hezké prožití vánočních svátků, pohodu domova a hlavně zdraví
do nového roku.
Rudolf Němec, starosta obce
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení občané a přátelé školy,
jistě jste zaznamenali změnu na pozici
ředitelky školy. Paní Mgr. Světlana Tulisová
se rozhodla odejít po více než čtyřiceti letech ve školství do klidu domova. Za tolik
let práce s dětmi, její trpělivost, organizaci
a péči o školu i školku nejen v běžném provozu, ale zejména v jarním období v době
koronavirové pandemie si zaslouží poděkování s přáním pevného zdraví a radosti do
další etapy svého života.
Nové paní ředitelky Mgr. Evy Fichnové,
která k nám dojíždí z Ostravy, jsme se zeptali na první dojmy a plány na spolupráci:
„Přišla jsem do krásného přírodního prostředí, budova školy je udržovaná a prosvětlená. Tak, jako je nyní období teplého
slunečného počasí, věřím na příjemnou
spolupráci nejen se zaměstnanci školy
a školky, ale také s rodiči.“
Také letos se chystají akce pro děti i rodiče a přátele školy. Při ztížených hygienických podmínkách a opatřeních se neví,
jestli se je podaří uskutečnit. Přesto prosím
ochotné rodiče o pomoc při organizaci, při
prodeji na akcích a při úklidu.

Poděkování
Jsem velmi povděčen představitelům
obce, že mně umožnili se zúčastnit
velkolepé výstavy k 650. výročí
obce Bravantice i k předání ocenění.
Chci současně poděkovat svým žákům,
jejich rodičům i dědům, kteří mně byli
po čtyřicet let postupně nápomocni při
budování nově osídlené obce,
ve které jsem trvale pobýval.
Po celých 67 let již jsem svědkem, jak
vašima pracovitýma rukama a umem se
mění krása a důležitost obce.
Budu tomu i nadále nápomocen.
Přeji Vám světlou budoucnost.
Váš Zdeněk Pilich

Připravujeme:
27. 10. 2020 Lucerničkový průvod
v 17.00 hodin
4. 12. 2020 od 16 hodin rozsvícení
vánočního stromku
14. 12. 2020 Mikulášská nadílka
v 16.00 hodin

29. 1. 2021 Školní ples
v kulturním domě
28. 3. 2021 Maškarní ples
Ze školky a školy vám přejeme příjemný
podzim. Eva Fichnová

Na fotografiích je ohlédnutí za loňským rokem, předávání vysvědčení v rouškách a také
letošní začátek školního roku ve školce – děti při práci a na vycházce.
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INFORMACE PRO OBČANY
SÁZENÍ STROMKŮ V BRAVANTICÍCH
Obec Bravantice společně se ZO ČSOP a spolkem Arnika zve všechny občany na
výsadbu stromků v rámci záchrany zeleně v našem katastru. Sázet se budou duby, topoly, hrušně a vrby.

24. října od 9 hodin - členové spolků a sdruže-

ní (myslivci, rybáři, hasiči, fotbalisté, skauti a senioři). Lokalita výsadby zahrnuje úsek od „cihelny“
až k poldru u Lubojat a v jeho okolí.

7. listopadu od 9 hodin – všichni občané.
Výsadba stromků kolem asfaltové komunikace
za starým statkovým vodojemem směrem ke
Lhotce. Vhodné také pro rodiny s dětmi.
A co sebou?
Teplé pracovní oblečení, vhodnou obuv a pracovní rukavice.
Na obou akcích Vám Obec zajistí pohoštění v podobě dobrého jídla
a teplých nápojů s různými příchutěmi .

😊

Přijďte si zasadit „svůj“ strom a sledujte, jak další roky roste.
Těšíme se na Vás.

OZNÁMENÍ

Svoz objemného odpadu
V sobotu 31. října od 8°° - 12°° hodin
bude za bytovým domem č.p. 118
(u zámeckého brodu), přistaven
kontejner na objemný odpad.
Občané Bravantic zde mohou přivézt:
• starý nábytek (křesla, židle, skříně,
válendy)
• podlahové krytiny (koberce, linolea)
• sanitární keramiku (umyvadla, vany,
toalety)
• ostatní (staré lyže, kola, kočárky,
hračky, obuv, nádobí, velká zrcadla,
matrace)
NEODEBÍRÁME:
• pneumatiky!!!
• stavební suť, eternit, lepenku,
sádrokartón, polystyrén, izolační
hmoty a kameny

SENIOR KLUB
Ani jsme se nenadáli a je tady poslední
čtvrtletí tohoto zvláštního roku 2020. I když
jsme senioři, neuzavřeli jsme se doma, jak
po nás vyžadovali, ale proběhly dvě akce a tři
ještě plánujeme.
3. 7. jsme se setkali v areálu hasičárny
na letním posezení. Občerstvili se dobrou
klobáskou, smlsli na zákusku a zapili podle
chuti. Jako každé naše setkání i toto proběhlo ve veselé náladě a pohodě.

19. 8. „Baťův kanál“. To byl hlavní cíl našeho zájezdu. Ráno se vyjíždělo v dešti, ale
náladu nám to nezkazilo. Ve Veselí na Moravě už bylo hezky. Nalodili jsme se na parník
a dvouhodinovou plavbu do Strážnice si užili.
Kdo měl zájem ve Strážnici, navštívil skanzen, prošel se po městě a závěr byl ve vinném sklípku. Opět velice podařená akce.
30. 10. „ Květiny pro paní Harrisovou“
- muzikál v divadle Jířího Myrona. Křehká

pohádka pro dospělé o ceně lidské laskavosti. V Ostravě bude mít českou premié
ru. Místo seriálu v televizi, vyjedeme do
divadla.
Vánoční setkání v KD plánujeme také,
termín bude upřesněn.
Senioři přejí zdravý závěr roku bez roušek a jiných omezení. Ať si užijeme tradiční Vánoce tak, jak je máme rádi.  
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
z důvodu probíhající rekonstrukce hřiště, se
všechny domácí zápasy odehrají na hřišti
v Bravinném. Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit a podpořit.

Na tradiční

Zároveň zveme hochy a dívky ve věku
7-14 let, k pravidelným tréninkům, které
probíhají vždy v úterý a čtvrtek od 17-18 hod.
na školním hřišti v Bravanticích.

HOSTÉ

1.

Bravantice

2.

v kostele sv. Valentina
vás dne

26. 12. 2020 od 15 – 16 h.

Muži podzim 2020
DOMÁCÍ

„Setkání u jesliček“

DATUM

ČAS

DEN

Petřvald n M. „B“

16. 08. 2020

17:00

Neděle

Štramberk

Bravantice

22. 08. 2020

17:00

Sobota

3.

Bravantice

Bartošovice

29. 08. 2020

17:00

Sobota

4.

Mankovice

Bravantice

05. 09. 2020

16:00

Sobota

5.

Bravantice

Ženklava

12. 09. 2020

16:00

Sobota

6.

Bludovice

Bravantice

19. 09. 2020

16:00

Sobota

7.

Bravantice

Olbramice

26. 09. 2020

16:00

Sobota

8.

Lubina

Bravantice

03. 10. 2020

15:30

Sobota

9.

Bravantice

Sedlnice

10. 10. 2020

15:00

Sobota

10.

Zbyslavice

Bravantice

18. 10. 2020

15:00

Neděle

11.

Hostašovice

Bravantice

24. 10. 2020

14:00

Sobota

12.

Bravantice

Hodslavice

31. 10. 2020

14:00

Sobota

13.

Trojanovice Bystré

Bravantice

07. 11. 2020

14:00

Sobota

srdečně zvou
skauti a farnost Bravantice.
Pojďme se společně zastavit
a prožít krásné odpoledne
provoněné
vánoční atmosférou.
Přejeme požehnané Vánoce
a těšíme se na setkání.
Aktuální program bohoslužeb
o Vánocích bude k dispozici
na vývěsce před kostelem, na
webu obce nebo na
www.krestanskevanoce.cz

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Slavnostní dny obce Bravantice s odchodem prosluněného „babího léta“ postupně doznívají, ale současně přicházejí
s hrozbou celosvětové druhé vlny coronaviru. Doufejme, že lidský důmysl v nejkratší době vše úspěšně zvládne a my se opět
vrátíme po stránce zdravotní, ekonomické
a celospolečenské do pracně vybudovaných tvořivých úspěchů.
Co nového v přírodě? Na dlouhou cestu
za moře se pomalu a jistě vydávají tažní
ptáci, vytvářejí velká hejna a shánějí na
poslední chvíli posilující potravu na polích
a zahradách.
Nově vybudovaný mokřad na Erblu vydává svědectví o úspěšném vytvoření biodiverzity v tomto prostředí. Nad tůněmi
poletují šídla, vážky a motýlice. Na březích
a ve vodě se na slunci vyhřívají zelení skokani a po vodní hladině pobíhá vodoměrka
štíhlá. I mnoho druhů denních motýlů, zejména baboček, zde nalezlo nový domov.
Žel, celá podmáčená bývalá louka je zcela
zarostlá kopřivami, takže zde postrádáme
pestrobarevný koberec lučního kvítí.
Velmi úspěšně jsme zvládli klubové
zkoušky loveckých psů – retrívrů z okresů
Ostrava a Frýdek-Místek v práci na vodě,
kde dokázali schopnost vyhledat kachnu v rákosí a ulovenou ji přinést z hlubo-

ké vody. 24 předvedených psů skončilo
úspěšně s rozličným hodnocením. Celá
zkušební korona a diváci se těšili z nádherného dne a krásy naších rybníků. Současně
jsme poskytli možnost naším občanům si
pochutnat na výborném srnčím guláši.
Větrná smršť v loňském roce poškodila kazatelnu na Kamenci, kterou jsme
společnými silami znovu obnovili. Myslivecká zařízení (krmelce, zásypy, lizy) jsou
připravena přijmout zajištěné dostatečné
množství všech druhů krmiv pro spárkatou i drobnou zvěř. Daří se nám úzká
spolupráce s místními farmáři i přístup
představitelů naší obce. Děkujeme! Naše
zvěřní políčka rozšířila svými porosty kvalitní a kvantitativní nabídku i úkryt před
nepříznivými vlivy počasí a zvýšenému
pohybu návštěvníku krajiny. Děkujeme
naším občanům, že při procházkách naší
přírodou se chovají zodpovědně a nezpůsobují stres naší ušlechtilé zvěři, kterou tak
obětavě pro krásu, užitkovost a hospodářský význam chováme.
Naše tři lovecké vycházky v měsíci listopadu a prosinci budou jen průzkumem,
zda naše chovatelské úsilí bylo zdařilé a že
jsme zabezpečili v naší honitbě tolik zvěře,
aby svým počtem neškodila zemědělcům
a na lesních porostech. I když červnové

deštivé dny a chladná rána rodícímu se
životu v přírodě, zejména pernaté zvěři
nepřála, věříme, že ztráty v reprodukci nebudou příliš značné.
Těšíme se na nádheru podzimní přírody.
Poskytuje nám pestrou paletu barev, a tak
hýří odstíny zelených, které jsou protkány
teplými odstíny žlutých, oranžových, červených a hnědých listů. Těšíme se také na
první sníh až pokryje naši krajinu, až se závěje nakupí do podivných tvarů a rampouchy ozdobí naše střechy. To už dlouhá léta
naše děti neznají.
Přejeme všem lidem dobré vůle příjemnou rodinnou pohodu o vánočních svátcích
a načerpání nových sil pro zvládnutí velmi
náročných úkolů v roce 2021.
Zdeněk Pilich
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Letní tábor
Několik dobrých lidí, trocha štěstí a Pán
tomu dal, že jsme se i letos na letní tábor
vypravili.
Hned první den jsme narazili na šéfinspektora (Janka Mordáče) s jeho konstábly, kteří právě začali vyšetřovat záhadné úmrtí. Považoval nás za kadety,
kteří mu mají pomoct, a tak jsme se zapojili do případu. Měli jsme tak možnost
vyzkoušet si jak mravenčí detektivní práci
(odlévání sádrových stop, snímání otisků
prstů, výslechy apod.), tak vzrušující akce
(honička podezřelých, stopování mafiánů,
střelba ze vzduchovky a praku, šišková
bitva, …).
Případ se nám nakonec podařilo rozlousknout – jednalo se o nešťastnou náhodu, kdy vdova po zemřelém omylem
připravila pomazánku z jedovatých hub.
Kromě samotného vyšetřování jsme
toho zažili mnohem více – např. jsme
rozdělali oheň křesadlem, přespali pod
širákem a ráno se pokochali východem
slunce nad krásnými Hostýnskými vrchy.
Nejsilnějším zážitkem však byly nové vlčácké a skautské sliby, ty se těžko popisují slovy.

Další letní akce
V srpnu jsme se potkali ještě dvakrát.
Poprvé se staršími dětmi ve skautském
a lanovém centru Vanaivan v Kopřivnici, kde jsme někteří překonávali strach
z výšky. Zdola těch 11 m nevypadá tak
hrozně, jako když je člověk nahoře. Ale
nešlo jen o výšku, otestovali jsme i naši
rovnováhu na nízkých lanových překážkách. Poté jsme si udělali vycházku na
Raškovu vyhlídku, prohlídli zříceninu hradu Šostýn a nakonec se v horkém dni odměnili zmrzlinou .
Druhou akcí bylo potáborové setkání.
Na něj přijel opět šéfinspektor s prosbou
o pomoc při vyšetřování otravy koní na
dostizích (a na otravy my jsme odborníci). V protichemickém obleku jsme zajistili
stopy, UV světlem identifikovali jed, chytli
podezřelé a při výslechu je usvědčili. Poté
se k nám připojili i naši rodičové. Zahráli
jsme si hry a zúčastnili se soutěže připravené našimi staršími družinkami. Navečer nás svou návštěvou poctili pan starosta a paní místostarostka. Snědli jsme
buřtguláš uvařený v kotlíku na ohni a pak
dlouho do noci koukali na fotky z tábora. Přespali jsme pod širákem na hřišti

😊

(to my rádi). A ráno na slavnostním nástupu jsme si předali nášivky na nové
kroje.
Co je nového a co plánujeme?
V září jsme rozšířili naše řady o deset
nováčků a založili druhou družinku vlčat.
Tím je však při současném množství vedoucích a jejich časových možnostech
naše kapacita téměř vyčerpána. V tuto
chvíli tedy nepřijímáme ani starší kluky
(10+ let), ani holky (mladší, ani starší).
Pokud by se však našel někdo (15+), kdo
má zkušenosti se skautingem nebo něčím podobně zaměřeným a chtěl by nám
ve vedení pomoct, ozvěte se nám .
Teď doufáme, že se budeme moct pravidelně setkávat. Dále se chystáme do
Záchranné stanice v Bartošovicích, pak
na výstup ke skautské mohyle Ivančena
a také pomoct s vysazováním stromků
přímo u nás v Bravanticích. Třeba se tam
uvidíme .

😊

😊

Pokud se chcete podívat na fotky z našich aktivit, zavítejte na
www.bravantice.skauting.cz
Vaši skauti

BRAVANTICKÝ BRUMLA 4/2020

HASIČI INFORMUJÍ
Milí občané,
letošní léto, co se počasí týče, bylo pestré, doufáme, že jste si ho užili a načerpali
tak nové síly na poslední čtvrtletí roku. Na
konci srpna jste mnozí společně s námi
zakončili léto tradičním karnevalem, všem
Vám moc děkujeme za Vaši hojnou účast.
Jsme rádi, že jsme alespoň tuto událost pro
Vás mohli zorganizovat. Snad se v dalším

roce uvidíme tradičně na všech akcích, jak
našich, tak i obce.
Přes letní měsíce družstvo mužů reprezentovalo obec na hasičských závodech v blízkých i vzdálených vesnicích. Jejich účast (až na pár výjimek) letos nebyla
úspěšná. Věříme, že v příštím roce bude sezóna soutěží mnohem lepší, delší a dostaví
se vytoužené výsledky.

Naše jednotka v uplynulém období vyjížděla celkem k devíti zásahům. Jednalo se
o spadlé stromy, monitoring obce z důvodu
záplav, hubení sršňů a dalších. V září se dva
členové zúčastnili školení strojníků v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích.
V případě, že by Vás i na podzim trápil bodavý hmyz, neváhejte nás kontaktovat na
tel. čísle: 737 864 836. Nefunkční elektro
spotřebiče stále můžete vozit do areálu
hasičárny.
Závěrem bychom Vám chtěli popřát
klidné prožití adventní doby, krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2021.
E. Ludvíková

RYBÁŘI
INFORMUJÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Rajnoha Milan
Dimitrov Veselín Todorov
Karafiátová Ludmila
Tomášek Vlastimil
Kučera Jan
Lapáček Jaroslav
Šindlerová Kristina
Večerek Jaroslav
Papežíková Soňa

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

Vážení jubilanti,
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě se
uskuteční 10. 12. 2020 (jubilea do tohoto data).
Jubilea připadající na období od 11. 12. 2020 do
konce roku 2020 oslavíme v lednovém termínu.
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

Šmíd Jáchym
Švarc Petr
Trubianská Natálie
Dedková Ema
Klímek Tobiáš

Opustili nás

Přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky.

Finsterle Václav
Tomášek František
Tichý Stanislav
Večerek Jaroslav, st.
Tížek Petr

Tichou vzpomínku
věnujme občanům, kteří nás opustili.

Léto je pomalu za námi a situace v České
republice se vůbec nelepší. Ba naopak, jak
bylo předpovídáno, co se týká pandemické situace, začátkem podzimu bude ještě
hůře.
Závody, které jsme z měsíce května přesunuli na poslední víkend v srpnu, byly ze
strany ČRS MO Bravantice z důvodu malého zájmu závodníků zrušeny. V danou situaci to bylo to nejlepší řešení, které jsme
mohli udělat. Nicméně za ušetřené peněžní prostředky byla nakoupena a vysazena
ryba do revíru, tj. „kapr obecný“.
V měsíci listopadu nás čeká poslední připravovaný závod v přívlači, „Bravantický
duhák“. Věříme že se tentokrát, pokud nám
to situace dovolí, vyznavači přívlače přihlásí
v hojném počtu a vše proběhne v poklidu
a v duchu Petrova cechu.
Za ČRS MO Bravantice
Michalík Radek, jednatel

B

ravantický
rumla

Elektronická verze zpravodaje obce je k dispozici
na webových stránkách obce bravantice.cz.
Periodický tisk obce Bravantice, vydávaný čtvrtletně obcí Bravantice, 742 81 Bravantice 223,
IČ: 68921063. Evidenční číslo: MK ČR E 22550.
Grafická úprava: Ivana Náplavová – GRAVANA,
www.gravana.cz.
Vychází 1. října 2020 v Bravanticích.

