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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
letošní rok se ponese ve znamení oslav
650 let od první písemné zmínky o naší
obci. Na základě tohoto výročí budou
v průběhu roku místní spolky pořádat vý
stavy a prezentace. Občané se dozví něco
o historii spolků, které vždy sdružovaly lidi
v obci a pomáhaly k veřejně prospěšným
cílům. V březnu se uskuteční přednáška
o historii našeho zámku a kostela, kterou
povede odborník z národního památkové
ho ústavu. Již nyní se připravují fotografie
a různé historické předměty k velké vý
stavě mapující 650 let naší obce. Výstava
bude slavnostně otevřena v kulturním
domě a ukončí se Dnem obce. Chtěl bych
touto cestou oslovit občany, kteří mají
možnost přispět zajímavou věcí z dávné historie nebo z poválečného budování naší obce (fotografie, dokumenty,
diplomy, předměty, medaile, atd.), aby
své předměty přinesli na obecní úřad.
Fotografie oskenujeme a majiteli ihned
vrátíme. Ostatní předměty bychom si pro
výstavu a po domluvě zapůjčili. Děkuji již
některým občanům za přinesené příspěv
ky do archívu obce.
ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ
Na sedmi stě
žejních místech
v naší obci, byly
instalovány žlu
té nádoby s po
sypovým ma
teriálem, který
Vám je v případě potřeby k dispozici.
Obec je dlouhá 2,5 km a zajiště
ní zimní údržby komunikací v celkové
délce bezmála 12 km, není jednodu
ché. Jak časově, tak i v případech, kdy
odstavené vozidlo brání k bezpečné
mu průjezdu stroje zajišťující údržbu.
V tomto případě tato část komunikace
nebývá ošetřena. Žádám občany, aby
byli tolerantní s dobou údržby a pokud
možno nenechávali svá vozidla zby
tečně na komunikacích.
Děkujeme za pochopení.

Nyní Vás seznámím s ně
kterými změnami platnými
od ledna tohoto roku. Schválil
se nový Řád kulturního domu
s novým ceníkem krátkodo
bého pronájmu, který nalez
nete na webu. Kulturní dům je
vybaven novými stoly a židle
mi. Dále je novým správcem
hřbitova pan Roman Trubian
ský, kterému přeji hodně
úspěchů v práci. Tímto bych
rád poděkoval panu Josefovi
Sadovskému, který dlouhých
třicet let svědomitě vykoná
val funkci správce našeho hřbitova. Děkuji
také jeho rodině, která mu v posledních
letech pomáhala. Další změnou jsou volně
pobíhající psi. V případě, že bude z podnětu
občana požadováno po Policii ČR nebo po
starostovi obce odchycení psa, bude obecní
úřad vymáhat od vlastníka psa poplatek za
odchyt provedený odbornou službou, který
činí 800,- Kč, a dále za následné ošetření
psa veterinářem. Žádám proto občany, aby
si své mazlíčky hlídali, ale aby také zvážili
nutnost odchytu. Majitel to nebude mít lev
né. Jednotce dobrovolných hasičů naší obce
bylo nabídnuto ke koupi zásahové vozidlo
cisterna CAS 25 RTHP. Po konzultaci se
členy jednotky, obec koncem roku cisternu
koupila. Věřím, že bude velkým pomocní
kem při zásazích, ale raději při technické
pomoci v rámci obce. Přeji, aby jim dlouho
a dobře sloužila.
A co dalšího nás čeká: Byl vypracován
a schválen Plán obnovy kanalizace pro obec
Bravantice, který ukládá obci řešit stoč
né. Z důvodu nemalých nákladů na provoz
a nutnosti tvoření finanční rezervy, kterou

obec musí nově zajistit, se stočné bude řešit
u rodinných a obecních bytových domů na
pojených na obecní čističky odpadních vod.
Majitelé těchto nemovitostí budou pozváni
na schůzku, kde se dohodneme na řešení.
Dále bude zadáno výběrové řízení na vy
tvoření komplexní projektové dokumentace
nové mateřské školky. Do konce roku musí
být vytvořen nový Řád veřejného pohře
biště, a to i s novým ceníkem nájemného za
hrobové místo. Celý hřbitov se digitalizoval,
evidenci nájmů vede aktuálně obecní úřad.
Se všemi nájemci se budou nově uzavírat
nájemní smlouvy.
O dalších plánech Vás budu informovat na
březnové veřejné schůzi, jejíž přesné datum
Vám bude včas sděleno. Informace najdete
taktéž na webových stránkách obce.
Závěrem musím pochválit všechny ob
čany za krásnou vánoční výzdobu domů,
zahrad či plotů. Je příjemnou podívanou pro
lidi projíždějící naší obcí nebo pro občany při
večerních procházkách.
Do nového roku 2020 Vám přeji hodně
štěstí, zdraví a lásku.
Starosta obce Rudolf Němec

KONTEJNER NA OLEJ
Od prosince je u Obecního úřadu umístěn černý kontejner s oran
žovým víkem na sběr použitých jedlých olejů a tuků (z fritéz, z pán
viček, atd..).
Třídění tuků a olejů má určitá pravidla. Nádoba, ve které se tuk či
olej do kontejneru vhazuje, nesmí být skleněná, ale plastová a musí
být dobře zavřená. Kontejnery mají otvor na vhoz a bývají uzamčené,
aby se do nich lidé nemohli dostat.
Děkujeme.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení rodiče, milí občané a příznivci
školy a školičky,
děkujeme všem občanům a příznivcům
školy a školky za účast na akcích, které byly
uskutečněny v průběhu pololetí – Lucernič
kový pochod, Mikulášská nadílka, Rozsvěce
ní vánočního stromu, a ještě jednou přejeme
všem lidem pevné zdraví, spokojenost v no
vém roce a našim dětem a žákům hodně sil
a elánu ve výuce. V novém roce se nadá
le budeme těšit na spolupráci s rodiči, obcí
Bravantice a přáteli školy.
„Zima je, zima je, každý se raduje, padá
sníh, padá sníh, pojedeme na saních…“
Slova známé lidové písně snad nás budou
provázet zimním obdobím. I my věříme, že
se možná dočkáme sněhové nadílky a spo
lu s dětmi a žáky naší ZŠ a MŠ Bravantice si
dostatečně užijeme zimní hrátky na sněhu.
Především bychom chtěli pozvat přátelé
školy, občany Bravantic a známé na TRADIČNÍ ŠKOLNÍ PLES, na kterém bude hrát
nová hudba REXTON. Výtěžek z plesu bude
použit pro potřeby dětí z MŠ a žáků ZŠ Bravantice.
A co je v naší škole nového?
Od nového roku jsme přijali do školní
kuchyně novou paní kuchařku, která byd
lí v Bravanticích a nahradila paní kuchařku
Števu, která se rozhodla ukončit pracovní

poměr. Tímto bych chtěla naší ŠTEVĚ podě
kovat a popřát jí hodně spokojenosti v další
životní etapě. Števo, díky, díky!!! Do kuchy
ně jsme zakoupili nový konvektomat, který
bude přispívat k zdravému stravování. Naše
školní řady byly od 6. ledna rozšířeny o novou
asistentku pedagoga. V rámci dotace z EU
Šablony II jsme nakoupili nové ICT vybavení
do ZŠ a MŠ, provozujeme klub deskových
her a pravidelně realizujeme projektovou vý
uku v ZŠ, ŠD a MŠ. Z nabídky programu MAP
II. nás čekají další výjezdy žáků, které všichni
mají zdarma.
Co připravujeme?
LEDEN 2020
6. ledna 2020: prohlídka BETLÉMŮ v kos
tele sv. Valentýna v Bravanticích

14. ledna 2020: připravujeme třídní
schůzky (15,30 hod.)
30. ledna 2020: předání vysvědčení za
1. pol. šk. roku
31. ledna 2020: pololetní prázdniny
Tradiční školní ples
ÚNOR 2020
11. února 2020: soutěž pro žáky od 1. do
5. ročníku v KD Jistebník od 13.00 hod.
„Mapácký polytechňák“
20. února 2020: „DEN OTEVŘENÝCH DVE ŘÍ“
Od 09.00 – do 11.00 hod. – shlédnutí vý
uky, prohlídka školy
Od 15.00 – do 17.00 hod. – workshop
pro rodiče a děti (předškoláků) - zajíma
vé aktivity pro rodiče a děti předškoláků
„Škola hrou“
Maškarní ples (termín bude upřesněn –
sledujte naše stránky)
Masopustní průvod masek
BŘEZEN 2020
2. – 6. 3. 2020: JARNÍ PRÁZDNINY
6. 3. 2020: uzavření MŠ z důvodů vzdělá
vání pedagogů
(1 den ředitelského volna)
27. 3. 2020: vyhodnocení 2. ročníku FOTO
soutěže „Bravantice očima dětí“
A dále připravujeme:
duben 2020: zápis do 1. ročníku ZŠ
květen 2020: zápis do MŠ
Sledujte stránky:
www.zsamsbravantice.webnode.cz
Mgr. S. Tulisová, řed. ZŠ a MŠ Bravantice
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
„Sláva a zdar! Tobě na uvítání, rozezvuč
se lesnic hlásné troubení.“ Tak zní tradiční
slavnostní fanfáry na počest významné
ho jubilea, které souvisí s prvním písem
ným záznamem o osídlení a vzniku obce
Bravantic. K jejímu rozmachu, bohatosti
i kráse se připojíme i my, myslivci, svým
odpovědným přístupem k ochraně přírody
a života v ní.
Tento rok je rovněž významný pro naši
hlavní organizaci Českomoravskou mys
liveckou jednotu. V měsíci únoru se bude
konat v našem spolku výroční členská
schůze, v měsíci červnu okresní voleb
ní sněm a v měsíci listopadu v Praze ce
lostátní volební sněm. Hodnocení, volby
i náročné úkoly na další období očekáváme
s plným soustředěním.
Uplynulý rok byl klimaticky příznivý pro
reprodukci naší drobné zvěře. Zazname
nali jsme nejteplejší léto za
uplynulých 245 let o prů
měrné teplotě 22,9 °C.
Mírná zima, zvýšený příkon
srážek a pečlivé přikrmová
ní v době strádání přinesly
kýžené výsledky ve stou
pajících stavech bažantů
i zajíců, ale i celkového ge
nofondu v naší honitbě. Při
spěl k tomu i odpovědný pří
stup našich členů zajištěním
vhodného ekosystému pro
střednictvím zvěřních políček
a tvorbou trvalých remízků,
které poskytují potravní,
krytové a klidové prostředí
k úspěšnému hnízdění a vy
vádění mláďat. K tomu jsou
nám i nápomocní farmáři, se
kterými úzce spolupracuje
me. Patří jim náš dík.

O úspěšném hospodaření v naší honit
bě jsme se mohli přesvědčit v měsíci lis
topadu a prosinci uplynulého roku. Naše
„myslivecké žně“ byly toho svědkem. Vše
proběhlo s uplatněním mysliveckých zvy
ků a tradic. Velebné zvuky lesnice a obna
žené hlavy myslivců vzdávaly poctu ulo
vené zvěři. „Halali! Halali! Poslyšte malí
kamarádi, jak myslivecká pocta se koná na
pozdrav poslední zhaslé zvěři. To zvyk je
zděděný, jenž lovce ctí, to náš mrav starý!“
Následná, poslední leč s výborným občer
stvením, bohatou tombolou a znamenitou
náladou byla odměnou za celoroční pra
covní námahu našich členů a přítomných
jejich hostů.
Ne vše bylo v uplynulém roce úspěšné
a radostné. Důstojně jsme se rozloučili
s naším členem Jiřím Papežíkem, který nás
opustil po dlouhodobé těžké nemoci. V le

tech 1994 až 2004 vykonával odpovědně
funkci mysliveckého hospodáře. Čest jeho
památce! Život je nejen truchlivé odchá
zení, ale i radostné přicházení. Blahopřáli
jsme manželům Jaroslavovi a Kateřině
Blahutovým k narození zdatného syna.
Přichází zimní období se strádáním zvě
ře. Prosíme o ohleduplnost při vycházkách
v zimním období, kdy zvěř je nejvíce stre
sovaná a dochází ke značným ztrátám.
V tomto roce prohloubíme naši činnost
v agro enviromentálních a klimatických
opatřeních, budeme zakládat, udržovat
a pečovat o krajinotvorné prvky (zeleň,
mokřady, zvěřní políčka, křovinné pásy). To
vše ve spolupráci s našimi farmáři, ČSOP
a Obecním úřadem.
Přejeme všem občanům radostný a či
norodý jubilejní rok.
Zdeněk Pilich

HASIČI INFORMUJÍ
V prosinci se uskutečnila v přísálí Výroč
ní valná hromada, kde se shrnulo celoroční
dění ve sboru a jednotce. Při této příležitosti
byly předány medaile a čestná uznání.
Jednotka v loňském roce zasahovala
dvakrát u spadlých stromů, třikrát u likvida
ce bodavého hmyzu a jednou u požáru pole.
Kde byli naši členové jako první, ale bohužel
náš hasičský automobil nedisponuje vodou
a tak se to rozhodli uplácat dvěma lopatami
a jedním smetákem, o který nakonec přišli.
I z tohohle důvodu byla jednotce zakoupe
na starší hasičská cisterna, kterou prodá
vala obec Velké Albrechtice. Je to poprvé od

roku 1893, kdy hasiči disponují cisternovým
automobilem.
Připomínáme, že stále můžete své staré
elektrospotřebiče přivézt na hasičárnu. Nej
lépe po tel. domluvě na čísle 604 149 323.
Dne 6. a 7. března Vás všechny zveme do kulturního domu na každoroční
Pochování basy. Pohoštění, hudba a zá
bava je zajištěna. Lístky budou k dostání
14 dní před akcí v předprodeji u paní Bur
šové č.p. 48 u HASIČÁRNY. Těšíme se na
Vás a přejeme Vám do nového roku hodně
štěstí a zdraví.
Velitel jednotky Lukáš Večerek

Web. stránky: sdhbravantice.webnode.cz
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INFORMACE PRO OBČANY
Zpráva o opravě střechy věže kostela
sv. Valentina v Bravanticích za r. 2019
V roce 2019 byla na provedenou repliku
tesařské konstrukce věže položena nová
krytina z Cu plechu, osazena replika kří
že a makovice, vč. zlacení a namontován
hromosvod. Do makovice byly uloženy
staré i nové mince, kopie historických lis
tin a nově také zprávy o současném stavu
obce i farnosti Bravantice. Po provedených
opravách bylo demontováno lešení kolem
kostela.
Letošní opravy stály 1 262 775 Kč. Díky
dotaci z Moravsko-slezského kraje, Mi
nisterstva kultury ČR, finanční podpoře
Biskupství ostravsko-opavského, spon
zorským darům soukromých osob i pří
spěvkům farníků se podařilo celé dílo ještě
letos zaplatit. Děkujeme všem, kteří nás
podpořili.
Budova kostela je nejen místem setká
vání, ale také dominantou obce, proto nás
těší zájem a podpora všech, kterým leží
na srdci její vzhled. V roce 2020 je v plá
nu další etapa rekonstrukce, kterou bude
oprava vnitřku věže, tj. oprava omítek,
nová zvonová stolice, podlahy, schodiště,
okna a žaluzie. Předpokládaná cena činí
1 337 107 Kč.
Obec Bravantice na podporu opravy kos
tela vyhlásila sbírku, která splňuje všechny
náležitosti dle § 4, odst. 1 zákona o ve
řejných sbírkách (117/2001 Sb.). Je ozná
mena na dobu neurčitou a jejím smyslem
je postupné shromažďování finančních
prostředků, které budou použity na výše
uvedený účel. Ke dni uzávěrky tohoto čís
la zpravodaje (18. 12. 2019) bylo vybráno
22 122,66 Kč.

Pokud byste i vy chtěli přispět jakoukoliv
finanční částkou, je možné tak učinit násle
dujícími způsoby:
– hotově do pokladničky
– na sběrací listinu u oprávněných osob
p. Vlaďky Palíkové (obec Bravantice)
nebo u p. Mgr. Věry Šustkové (mís
tostarostka) nebo
– bezhotovostně na účet zřízený pro
tento účel u České spořitelny a. s.,
č. 5606275319/0800
Pro ty, kteří si budou chtít částku odečíst
od základu daně, je připravena darovací
smlouva, která je určena nejen pro fyzické
osoby, ale i pro různé organizace a spolky.
Všem dárcům současným i budoucím
patří naše srdečné poděkování.
Farnost Bravantice

TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
přejeme Vám pevné zdraví, štěstí a spoustu radosti v novém
roce 2020, mějte se fajně!
TJ Sokol Bravantice zve 8. 2. 2020 všechny příznivce pohybu
a dobré nálady na „Sportovní odpoledne“. Podle množství sněhu bychom chtěli, kromě procházky kolem Bravantic a „Biatlonového zápolení“, přidat více možností vyžití pro děti. Přijďte
s námi shazovat vánoční kila a strávit příjemné odpoledne se
svými dětmi. Začátek v 13 hodin na hřišti.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří nám v uplynulé se
zoně pomáhali při trénování, organizaci zápasů a dalších věcí spo
jených s chodem obou fotbalových mužstev. Zároveň blahopřeji
mužstvu mužů k dosaženému výsledku.

Tabulka 2019 / 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Výhra VPP
FK Štramberk
9
1
Sokol Bravantice
9
0
Sokol Sedlnice
8
1
FK Hodslavice
6
3
Sokol Zbyslavice
8
0
TJ Olbramice
7
1
TJ Petřvald na Moravĕ B 7
0
TJ Trojanovice-Bystré
4
1
Spartak Lubina
4
1
FK Bartošovice
5
0
Sokol Bludovice
3
3
Fotbal Fulnek B
4
0
Sokol Hostašovice
2
2
Tatran Mankovice
2
0

PPP Prohra Skóre
Body
1
2
48 : 21 30
1
3
39 : 27 28
1
3
39 : 21 27
2
2
28 : 19 26
1
4
26 : 23 25
0
5
35 : 41 23
1
5
29 : 26 22
2
6
28 : 27 16
1
7
24 : 32 15
0
8
29 : 44 15
0
7
16 : 31 15
2
7
35 : 32 14
0
9
24 : 34 10
1
10 28 : 50 7
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Ohlédnutí bravantických skautů za rokem 2019
Rok 2019 byl pro nás rokem s velkým R.
Přestože jsme oddíl založili v roce 2015,
neměli jsme svou vlastní klubovnu, která
by nám říkala pane. Již od počátku našeho
působení nám v tomto ohledu zachraňo
vali naše skautské zadnice škola a myslivci
tím, že nám nabídli ke sdílení své prostory.
Nebýt jich, byl by chod našeho oddílu velmi
komplikovaný, ne-li přímo ohrožený.
Náš oddíl se rok od roku rozrůstá o nové
členy, a proto jsme požádali obci o pomoc
s hledáním nových prostor, kde by naše
30 členná parta našla svůj druhý domov.
A tak se jednoho dne stalo, že Jan Mor
dač nabídl skautům prostory v Sokolovně.
S dobrosrdečností jeho, obce, řady rodičů
a našich příznivců jsme dokázali novou
klubovnu rychle zabydlet a náš oddíl nyní
funguje na úrovni, kterou jsme si nedo
kázali ani představit. Bez Vás by to ne
bylo možné. Jsme Vám všem neskutečně
vděční.
Mimo zabydlování se, jsme v říjnu s dět
mi vyjeli na víkend do údolí Setiny, kde
jsme prozkoumávali okolí a především
se věnovali přírodě kolem nás. Také jsme
pomáhali s programem na Lucerničkový
pochod. V listopadu jsme pouštěli dra
ky se skauty ze Studénky a vyráběli ptačí
budku. V prosinci jsme pro změnu vyrá
běli adventní věnce a víkend před Váno
ci jsme uspořádali pro své členy poprvé
„přespávačku“ v klubovně, při níž jsme po
křtili klubovnu slavnostní vánoční večeří,

Farní společenství v Bravanticích
Vás srdečně zve na

Pouť ke cti svatého
Valentina

16. února 2020
mše sv. v 10 . 30 hod.
Hl. celebrant: Mons. Martin David
pomocný biskup ostravsko-opavský
Zpěvem doprovodí schola z Opavy.
Po mši sv. následuje společné setkání
a občerstvení poutníků v Kulturním domě.
Doprovodný program zajištěn.

obdarovali se navzájem dárky a zahráli si
celou řadu her. Hned na druhý den jsme
se s dětmi vydali na cestu pro betlémské
světlo, abychom jeho plamínek přivezli i do
Bravantic. Na Štěpána jsme se pak u Jesli
ček objevili v podobě „živých obrazů“, které
postupně vyprávěly příběh o tom, co vše
předcházelo narození Ježíška. Posledním
obrazem byl pohled na velkou slávu, které
se Ježíškovi v Betlémě dostalo. Také jsme
na 4. ledna naplánovali Tříkrálovou sbírku,
která každoročně vybírá příspěvky na cha
ritu ve Studénce.
Rádi bychom všem popřáli mnoho zdraví
a radosti v Novém i novém roce!
Vaši skauti z Bravantic.
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Tak, a máme za sebou poslední závody
v tomto roce. 2.listopadu 2019 jsme uspo
řádaly závody v přívlači, a to „2. ročník Bra
vantického Duháka“.
Byl to zatím nejlepší závod v historii MO,
kterého se zúčastnilo nejvíce lovících rybářů
a rybářek.
Závodilo 53 mužů a 8 žen.
Hned z rána se začali scházet závodnici
u rybářské chaty na revíru MO. Po registraci
a vylosování startovních míst, byla pro lovící
připravena teplá snídaně a něco málo pro
zahřátí z lihového baru.
Vlastní závod začal po zaznění zvukové
ho signálu v 8 hod. A první úlovky nenechali
na sebe dlouho čekat. V hojném počtu se
chytali pstruzi, štiky a okouni. A ryby brali po
celou dobu závodu.

Celkem se ulovilo 436 ryb z toho: 253 pstru
hů, 71 štik, 110 okounů, 1 candát a 1 bílá ryba.
Umístění: 1. místo: Švub Dominik
2. místo: Kácel Petr
3. místo: Žůrovec Tomáš
Závěrem velké poděkování sponzorům,
kteří přispěli cenami pro závodníky:
• Přívlačová speciálka Velká Ryba – Olomouc
• Obec Bravantice
• Pekárna Illík – Lhotka
• Rybářské centrum RCM – Mošnov
A v neposlední řadě celému výboru ČRS
MO Bravantice, za skvěle zorganizované
závody, sl. Rybkové, pí. Smutkové a p. To
míčkovi, že všem zúčastněným po celý prů
běh akce podávali občerstvení a snažili se
navodit tu správnou rybářskou atmosféru.
Jelikož nám pomalu končí sezona a blížící

se svátky jsou tak říkajíc „za dveřmi“, do
volte mi popřát rybářům, rybářkám a všem
příznivcům „Petrova Cechu“, krásné a klidné
prožití svátků vánočních, a do nového roku
2020 spoustu rybářských úspěchů.
Petrův Zdar
Za CRS MO Bravantice, Michalík Radek, jednatel
Termíny závodů na r. 2020:
1. 5. 2020 pátek , závody Dětí - všeobecné
2. 5. 2020 
sobota, závody Dospělých všeobecné
29. 8. 2020 sobota, závody Dospělých nebo
Dětí – upřesníme
7. 11. 2020 sobota - 3. ročník Bravantický
Duhák – přívlač
V květnových závodech uskutečníme propa
gaci a historii rybářského spolku Bravantice.
Termíny prodejů povolenek na r. 2020:
vždy od 16 do 18 hod.
27. 12. 2019 v klubovně
11. 01. 2020 v klubovně (výjimka: prodej
proběhne po schůzi nejpozději do 13:00)
25. 01. 2020 v klubovně
29. 02. 2020 v klubovně
28. 03. 2020 v klubovně
25. 04. 2020 v klubovně

KALENDÁŘ AKCÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Milada KALINOVÁ
Věra OPLUŠTILOVÁ
Jozef ŠEBO
Jan ŽŮREK
Jaroslav KRAJÍČEK
Radmila JUCHOVÁ
Milan SCHUBERT

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

Vážení jubilanti,
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě se uskuteční
19. 3. 2020. 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
Alexandra CHOVANCOVÁ
Marek MORDÁČ
Zuzana MRÁZOVÁ
Nina NOVÁKOVÁ
Tereza KRÁLOVÁ
Jakub BLAHUT

Opustili nás
Přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky.

Jiří PAPEŽÍK
Ladislav KOŠA
Vlastimil MALINA

Věnujme tichou vzpomínku.

		LEDEN
6. 1. prohlídka BETLÉMŮ v kostele
sv. Valentýna v Bravanticích
6. 1. Třikrálová sbírka
31. 1. pololetní prázdniny
31. 1. Tradiční školní ples
ÚNOR
8. 2. Sportovní odpoledne od 13. hod.
na hřišti viz. TJ Sokol Bravantice
16. 2. mše sv. v 10.30 hod., Pouť ke cti
svatého Valentina
BŘEZEN
6. 3. a 7. 3. Pochování basy

B

ravantický
rumla

Elektronická verze zpravodaje obce je k dispozici
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