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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
naše obec překonala těžké období a nyní
je nutné, abychom se co nejrychleji dostali
do starých kolejí. I když to nebylo jednoduché rozhodnutí s ohledem na 650. výročí
naší obce, zrušili jsme společně se spolky,
všechny tradiční jarní akce. Pokud se situace
nezhorší, uskuteční se v září v kulturním
domě slavnostní výstava o historii vesnice,
kde budou prezentovány různé dobové fotografie, předměty a nálezy. Nechali jsme
vytvořit duplikáty tří kronik sepsaných kronikářem panem Aloisem Ryndou, které jsou
uloženy v okresním archivu v Novém Jičíně
a které nyní budou k dispozici k nahlédnutí.
V návaznosti na výstavu proběhne přednáška o zámku a kostele, která nemohla
být v březnu uskutečněna. Určitě se přijďte
podívat. Na webu v záložce Historie obce už
nyní najdete seriál o významných historických událostech řazených podle jednotlivých
měsíců s názvem „Stalo se v měsíci…“.
A nyní mi dovolte malou rekapitulaci, co se
v naší obci v nedávné době událo a co nás
čeká. Na jaře byl zdárně zahájen projekt výsadby 1 724 stromů a 600 keřů biocentra
mezi Bravanticemi a Velkými Albrechticemi.
Dále byly na obecních pozemcích vysázeny
ovocné a okrasné stromky, kterými přispěli
někteří občané. Na podzim plánujeme výsadbu dalších stromků. V případě, že by někdo měl a chtěl dát k dispozici nějaké mladé
dřeviny, které nevyužije, rádi je přesadíme.
Od května byl nově otevřen sběrný dvůr.
Sem můžete každou středu od 16:00 do
17:00 h. zavézt staré elektrospotřebiče, železo, textil, oleje, barvy, ředidla a objemný
odpad. Se svozovou firmou SLUMBI bylo
dohodnuto, že občané mohou do plastu
(žluté kontejnery) dávat drobné kovy jako
např. vymyté plechovky od potravin, nápojové plechovky a ostatní drobné kovové
předměty z domácnosti. Nově zavádíme
komunitní kompostárnu pod seníkem, kam
je možné dovézt přebytečný bioodpad. Upozorňujeme však, že nejprve si občané musí
likvidovat odpad na svém pozemku a teprve
přebytek mohou následně odvézt na kompostárnu.
Po nedávných deštích, které pozastavily
některé práce, se započnou opravy místních

komunikací tryskovou metodou a asfaltem.
S ohledem na plánované škrty v rozpočtu
zatím čekáme na schválení dotací na zhotovení projektové dokumentace nové školky,
studii nakládání s odpady, povodňový plán
obce, podporu kulturních tradic a dotaci na
pořízení kompostérů. Od letoška budeme
omezovat sekání trávy mimo veřejná prostranství z důvodu zadržení vody v krajině.
Na obecních pozemcích budou vyčištěny
studny a osazeny ručními pumpami. V parném létě přijde jistě vhod možnost se osvěžit. Po domluvě s veterinářem proběhne čipování a očkování psů. Přes prázdniny nám
opět budou pomáhat brigádníci z řad místních chlapců a děvčat. V loňském roce se
velmi osvědčili a svou prací viditelně zkrášlili
naší obec. Letos jsou v plánu nejen nátěry
obecního majetku, ale také údržba a záchrana zeleně v oplocenkách, které byly kolem obce před časem zbudovány. Přes léto
máme také v plánu instalovat nové lavičky,
které poskytnou občanům příležitost k příjemnému odpočinku. Lokality pro umístění
již máme vybrány, ale uvítali bychom, kdybyste nám také vy sdělili, kam by se lavička
hodila. Pokud to bude vhodné, rádi ji na navrženém místě instalujeme.
O prázdninách ukončí paní Mgr. Světlana
Tulisová své 22leté působení jako ředitelka
naší školy. Touto cestou bych jí chtěl poděkovat za dlouholetou práci, kterou zde vy-

konávala při zajišťování a vedení výchovné,
vzdělávací a administrativní činnosti. Za ta
léta prošla školou spousta dětí, které mohou
vzpomínat na její přátelský přístup. Své úlohy
ředitelky se zhostila se ctí. Škola představuje
nejen vyučování, ale také starost o technické
zázemí a budovu, která k tomu účelu slouží.
Jménem obce Bravantice jí proto přeji, aby
se nadcházející čas zaslouženého odpočinku
stal dobou, ve které se může naplno věnovat
svým zálibám, rodině a přátelům.
O všech dalších důležitých událostech
naleznete průběžně informace na webové
stránce naší obce a na vývěsce před obecním úřadem. Přeji Vám slunné léto a příjemnou dovolenou.
Rudolf Němec, starosta obce
Bravantické biocentrum
Obec Bravantice se společně s organizací
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) ze
Studénky zasloužila o projekt na založení
části biocentra ÚSES (Územní systém ekologické stability) v katastru naší obce. Jde
o součást regionálního biokoridoru o ploše
3 ha, která se nachází mezi Bravanticemi
a obcí Velké Albrechtice. V únoru byly provedeny terénní úpravy, které slouží k zadržování vody v krajině. Následně došlo k výsadbě
dřevin v počtu 1 724 stromů a 600 keřů.
V dalších letech bude následovat údržba
dřevin i porostů.
Realizace regionálního
biocentra v k. ú. Bravantice
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INFORMACE PRO OBČANY
Obec Bravantice pořádá zájezd do

Boskovic, Letovic a Mladějova na Moravě

26. a 27. 9. 2020

sobota 26. 9. 2020
ráno odjezd do Boskovic, které svými vykrmenými husami prosluly až na trzích ve
Vídni. Historické centrum je od r. 1990 městskou památkovou zónou. Z bohaté nabídky je možné vybrat prohlídku zámku, boskovického hradu, historického centra, židovské čtvrti nebo návštěvu arboreta či westernového městečka. Rodiny
s dětmi se mohou těšit na vycházkový okruh v přírodě s příběhem a luštěním křížovky. Večer přesun na ubytování v Domově mládeže střední školy v Letovicích.
neděle 27. 9. 2020
dopoledne prohlídka Letovic, odpoledne jízda historickým vlakem úzkokolejné
dráhy do Mladějova na Moravě spojená s návštěvou muzea s expozicí železniční,
silniční, zemědělské a stavební techniky v areálu bývalého šamotového závodu.
Návrat ve večerních hodinách.
Cena zájezdu:
Dopravné pro občany Bravantic zdarma, pro případné přespolní zájemce 400 Kč.
Ubytování na internátě ve Letovicích: 320,-- Kč
Stravu a vstupné na prohlídky a jízdné vlakem si hradí účastníci sami.
Zájemci se mohou do 19. 7. 2020 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.

NEDĚLE JAKO DEN KLIDU
Děkuji občanům, že v neděli a ve státních svátcích omezují v maximální
možné míře činnosti spojené se zvýšenou hladinou zvuku.
Jedná se převážně o sekačky na trávu, křovinořezy, kotoučové a motorové pily.
Vím, že je to někdy složité, zvláště v případě proměnlivého počasí, ale
pojďme si aspoň jednou v týdnu udělat klidný, ničím nerušený den v tomto
uspěchaném světě. Nenechávejme si zbytečně práci na neděli.
Respektujme společně neděli jako den klidu a neprovádějme v tento den práce,
které ruší ostatní občany naší vesnice.
Vloni jsme to dokázali a všichni si to pochvalovali. Pokračujme v této tradici,
protože není nad klidnou nedělní procházku po Bravanticích.
Starosta obce
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TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás pozval na mistrovská utkání žáků i mužů, na tradiční jubilejní 20. ročník turnaje O pohár starosty Bravantic, ale
všechny naše plány překazila „KORONA“.
Mrzí nás to o to více, že muži, kteří po podzimní části skončili druzí, měli velkou šanci
postoupit do okresního přeboru. Žáci nemohli dohrát sezónu a skončili.
Jak se říká, „vše špatné je pro něco dobré“,

a tak jsme naplánované volno využili k dlouho plánované
revitalizaci hřiště, sokolovny i prodejní budovy. Muži se vzepjali
k nečekaným výkonům a na hřišti ve svém
volném čase odvedli opravdu kus práce.
Děkujeme všem, kdo se podílí na opravách
hřiště. Toto se nám zatím daří za vydatné
pomoci obce. Příští sezonu odehrajeme domácí zápasy na hřišti v Bravinném. Hracím
dnem bude sobota.

☺

SENIOR KLUB
Koronavirová krize nás všechny překvapila a vystavila zcela nové situaci. Omezení
pohybu, zákaz setkávání, roušky, starost
o zdraví. A proto se neuskutečnily ani jarní
akce. (velikonoční večírek v KD a naše oblíbená vaječina). No nic, doufejme, že léto nás
už přivítá životem, na který jsme byli zvyklí.

MILÍ SENIOŘI, NÁŠ KLUB OBNOVUJE
ČINNOST A TO TĚMITO AKCEMI:
• 3. 7. ve 14. hod. se sejdeme, my členové
klubu, na letním odpoledni v hasičárně.
Přijďte všichni, bude dobře a veselo.
• v srpnu pojedeme na zájezd. Svezeme
se po Baťově kanálu z Veselí na Moravě

do Strážnice. Upřesnění organizace zájezdu se dozvíte všichni včas.
Bravantičtí důchodci, kteří ještě nejste
v Senior klubu přihlaste se a zkuste to
s námi, rádi Vás přivítáme.

Jak si
v Bravanticích na poště
vyzvednete balík?

1

jak se budete
„Atvářit
vy,

„

... až zjistíte, že si balík můžete
vyzvednout v Bravanticích.

Česká pošta do konce roku
otevře přes 400 expresních
přepážek. Jednu z nich najdete
i u vás v obci.

Při nákupech na e-shopech
zvolte službu Balík Do Balíkovny
nebo Balík Na poštu.

2
3

na každém rohu

V seznamu pošt vyberte
Balíkovnu ve vaší obci,
označenou jako Balíkovna.
Aktuální seznam
všech Balíkoven
naleznete na

Počkejte na kód pro
vyzvednutí který vám
pošleme v SMS
nebo e-mailu.

4
5

Obsluze stačí
říct kód pro
vyzvednutí.

Vyzkoušejte Balíkovnu
Pro balík můžete poslat
i kohokoliv blízkého, komu
předáte kód pro vyzvednutí.

otevřeli jsme nové výdejní místo ve vaší
obci
vyzvednete zde Balík Do balíkovny
nebo Balík Na poštu
dobírku můžete zaplatit platební kartou
Chyby tisku vyhrazeny.

2019_12/OU
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Vážení rodiče, milí žáci a přátelé školy,
máme za sebou krásné jarní období, ale
především nejzvláštnější, nejdivnější a neméně očekávané týdny a měsíce, se kterým
jsme se nikdy nesetkali a doufám, že se již
nikdy nesetkáme. Obdivuhodné nasazení, solidarita občanů a všech lidiček, kteří
se obětavě, odvážně a nezištně „pustili“ do
boje se zákeřným virem, nezná mezí a všem
patří poděkování a obdiv. A protože jsme
kantorky, předali bychom jim vysvědčení se
samými 1*.
Přesto naše školní aktivity pokračovaly

v jiném režimu, než jsme byli zvyklí.
Po období „nucených“ prázdnin se koncem května vrátila část žáků do školních
lavic, druhá část žáků zůstala doma a pokračovala v distančním vzdělávání. Naštěstí
máme ve škole šikovné paní učitelky, které
si poradily s nástrahami on-line výuky a pomocí aplikace Google Classroom byly s žáky,
kteří zůstali doma, ve spojení. Všechno zlé
je pro něco dobré a nabyté zkušenosti obou
stran se budou určitě hodit i do budoucna.
Žáci si návrat do školních lavic užívali a bylo
vidět, že jim chybí školní režim a hlavně kamarádi … rouškám a dezinfekci navzdory.
Musím zcela zodpovědně napsat, že učitelé, rodiče a žáci se postavili k situaci perfektně, a i přes počáteční chaos jsme vše
zvládli na výbornou.
Přesto mimořádná opatření ovlivnila
mnoho aktivit, které se uskutečnily zcela

hlavně o klub zábavné logiky a deskových
her, projektové dny v ZŠ a ŠD a projektové
dny mimo MŠ.

v jiném pojetí. Zápis do 1. ročníku ZŠ Bravantice proběhl bez účasti dětí, pouze elektronicky. Zapsáno bylo 9 nových prvňáčků pro
školní rok 2020/2021.
V novém školním roce se bude v naší škole
vzdělávat 39 žáků a 4 žáci ze zahraničí (USA
a Velká Británie). Také zápis do MŠ byl ovlivněn koronavirovým opatřením. A protože
bylo pouze 9 volných míst v MŠ, mohli jsme
zapsat opět jen 9 dětí. Celkem v MŠ Bravantice opět od 1. září 2020 přivítáme 28 dětiček.
Mimořádná opatření ovlivnila také předávání závěrečných vysvědčení, které letos
proběhlo již 26. června 2020 v poklidné atmosféře vytvořených skupin. Naši páťáci
obdrželi jako památku na bravantická školní léta trička, pamětní listy a upomínkové
předměty z obce. Všem páťákům přejeme
při přestupu na ZŠ TGM Bílovec, ZŠ Komenského Bílovec a osmiletá gymnázia hodně
školních úspěchů.
Konec školního roku bývá bohatý na různé
školní i mimoškolní akce. Vzhledem k situaci,
která nastala, byla většina těchto akcí bez
náhrady zrušena. Některé akce se pokusíme
zrealizovat na začátku nového školního roku.
Výjimkou bylo rozloučení s předškoláky, které proběhlo v komorní atmosféře v posledním červnovém týdnu.
V září rovněž dokončíme plavecký výcvik
žáků 1. – 3. tříd, kteří nestihli „odplavat“ předepsaný počet lekcí. Rozvrh plavání zveřejníme na stránkách školy, jakmile obdržíme
informace od plavecké školy.
Také naplánované akce z projektu Šablony II, které jsme nerealizovali, budeme dokončovat
v příštím školním roce. Jedná se

CO NÁS ČEKÁ?
Letní prázdniny:
od 1. července do 31. srpna 2020
Prázdninový provoz MŠ Bravantice:
1. 7. – 10. 7. 2020, 24. 8. – 31. 8. 2020
(pouze pro předem přihlášené děti).
Uzavření MŠ Bravantice: od 11. července
do 23. srpna 2020. V době uzavření MŠ
budou probíhat drobné opravy a údržba,
úklidové práce a zaměstnanci budou čerpat
řádnou dovolenou.
Také v budově ZŠ nás čekají v době prázdnin drobné opravy a samozřejmě generální
úklid celé budovy.
Vážení rodiče, milí žáci a občané Bravantic
NÁSTUP 1. 7. 1998 – 31. 7. 2020 UKONČENÍ
Chtěla bych Vám oznámit,
že k 31. 7. 2020 končí má pedagogická
22letá činnost v pozici ředitelky ZŠ a MŠ
Bravantice a 42leté působení ve školství. Od 1. 8. 2020 mi nastává nová etapa života, kdy se konečně začnu věnovat
svým koníčkům… a aktivitám, které jsem
doposud zanedbávala. Děkuji všem, kteří mě podporovali, děkuji všem, kteří mi
věřili, děkuji všem, kteří mi drželi pěsti,
děkuji všem za krásná léta, děkuji dětem,
žákům, rodičům a zaměstnancům za naplnění mého dětského snu.
„Učitelem se člověk musí narodit“,
a to jsem celá já.
Novému vedení přeji hodně úspěšných
let v pedagogické činnosti.
Vaše Světlana Tulisová
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ 2020:
1. září 2020
zahájení provozu ZŠ Bravantice – slavnostní přivítání prvňáčků v 8,00 hod. v budově
Září 2020
Informační odpoledne pro zákonné zástupce (Plán činnosti, školní a vnitřní řád,
bezpečnost a ochrana zdraví žáků …)
Děkujeme všem za zachování přízně, přejeme dětem a žákům slunečné prázdniny
a rodičům krásnou dovolenou a odpočinek.
Veškeré informace a aktuality můžete
shlédnout na stránkách školy:
www.zsamsbravantice.webnode.cz
Mgr. S. Tulisová ,
řed. ZŠ a MŠ Bravantice
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FARNOST BRAVANTICE
Do mezinárodní akce „Noc kostelů“ se dne
12. 6. 2020 kulturním i duchovním programem zapojila také naše farnost a v průběhu
večera uvítala v kostele sv. Valentina 90 návštěvníků. S koncertními skladbami na varhany a akordeon vystoupil pan Mgr. Karel Kotrla
z Potštátu, proběhly 2 komentované prohlíd-

ky a P. Pawel Kukiola sloužil mši svatou na
poděkování za všechny dobrodince a příznivce naší farnosti.
Podle pravidel pro vyhlášení veřejné sbírky
byla k 2. 6. 2020 provedena roční uzávěrka,
která činí celkem 37 155,23 Kč. Oznámení o sbírce najdete také na portálu PRO

PAMÁTKY: https://www.propamatky.info/cs/
financovani/moravskoslezsky-kraj/sbirky/
oprava-kostela-v-bravanticich/1763/
Sbírka i nadále pokračuje. Bankovní spojení u České spořitelny je 5606275319/0800.
Všem dárcům patří náš dík za štědrost a zájem
o zachování jedné z nejstarších památek v obci.

SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Dění v bravantickém skautu
V minulém čísle jsme kvůli pandemii ohlašovali nemilou zprávu o pozastavení činnosti
Junáku-českého skautu. Od té doby naštěstí
uběhl již nějaký ten čas a situace se změnila.
Nyní můžeme s potěšením oznámit, že se
(pomalu a s opatrností) začíná vracet náš
oddíl ke svému počínání. Nyní nás čeká ta
největší událost roku – tábor! A také doufáme, že do začátku nového skautského roku
ještě uspořádáme i nějaké to „potáborové“
setkání. Ale co se v mezidobí událo?
Naše družinky starších dětí nelenily a snažily se udržovat kontakt prostřednictvím
videoschůzek či online dopisování. Občas se
nám nepodařilo navázat se všemi spojení,
ale vždy na nás na druhé straně obrazovky
čekalo dítě, které chtělo skautovat, a to nás
hřálo na srdci nejvíce. V tomto směru bychom moc rádi poděkovali rodičům, protože
nebýt jich, nemohli bychom si s dětmi společně osvěžovat balení na výpravu, jak se

správně chovat v kritických situacích či děti
zaúkolovat, aby si zkusily rozdělávat oheň či
postavit švédskou svíci. Někdy jsme jen hráli
slovní hry, ukazovali si navzájem pokojíčky
a povídali si, ale právě tento společně strávený čas pro nás znamenal mnoho a pomáhal nám udržovat skautského ducha.
Přestože řadu plánovaných akcí jsme
byli nuceni zrušit, nouzový stav nás před
oslavou svátku patrona skautů – sv. Jiří
(24. dubna) nezastavil. I přes to, že jsme letos museli každý tasit svůj pomyslný meč
proti zlu v bezpečí svého domova, věříme,
že příště již budeme moci bojovat opět bok
po boku a společně naše síly nedají zlu ani
tu sebemenší šanci.
Jistě si dovedete představit, jak se nám
všem stýskalo po akcích, po lidech a společných chvílích. Nakonec ale přišel den D, kdy
se vše v dobré obrátilo, a tak jsme se již na
konci května mohli konečně setkat na oddílové procházce kolem Bravantic. Při ní

jsme si procvičili jak ostříží zrak, tak i šifro
vání a paměť. Tajenkou nebylo nic míň než
výčet našich přezdívek, abychom si připomněli, proč máme skaut tak rádi.
Protože jsme celou dobu věřili, že vše ve
zdraví přečkáme, neopomínali jsme připravovat ani tábor. Přestože letošní přípravy až
do poslední chvíle komplikuje snad vše, co
jen může. Byly to především náročné požadavky na hygienu a nejasné či měnící se
nařízení, které v našem malém počtu vedoucích nebylo možné zajistit, což nás vedlo ke zrušení tábora. Z našeho střediska se
nám však poté nabídli tři zkušení skauti, se
kterými vše jistě zvládneme. Na původním
tábořišti už s námi nepočítali, ale s velkou
dávkou štěstí jsme sehnali v původním termínu nové tábořiště v Hošťálkové u Vsetína.
Nyní dokončujeme program našeho detektivního tábora. A co pojedeme vyšetřovat?
Na to si počkejte do příštího čísla!
Vaši skauti
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA
V BRAVANTICÍCH
Po značném omezení našeho života působením pandemie coronaviru si můžeme
konečně zhluboka vydechnout. „Nebo ne?“
V této hektické době jsme více než jindy nacházeli útěchu a úlevu v naší přírodě. Přivítali
jsme rovněž dostatek vodních srážek, které
odstranily povrchový půdní deficit a naše
příroda se znovu zaskvěla ve svém půvabu
i plodnosti.
Pokračováním ve vytváření nových krajinných prvků v naší krajině byl únor až květen.
Na trvale podmočené obecní louce u potoka
Jamník na ploše skoro 3 ha byl vytvořen luční
mokřad s uměle vyhloubenými pěti tůněmi
a výsadbou 1724 listnatých dřevin s převládajícím bukem, javorem, olšemi, dubem,
ale také plodonosnými keři. Vznikem tohoto

nového biotopu v CHKO Poodří jsme se stali
účastníky mezinárodní Ramsarské úmluvy
z r. 1972 a tato oblast se tak dostává pod
její ochranu. Zásluhu na tomto skvělém díle
má Český svaz ochránců přírody Studénka,
který zajistil jeho vytvoření. V této lokalitě
vznikl nový biotop, kde bude zadržována
půdní vláha a vytvořeno nové mikroklima.
Budou se zde rozvíjet různé druhy vzácných
rostlin a živočichů. Na rozkvetlé louce zde
naleznou domov celé skupiny obojživelníků,
pestrobarevných vážek, plazů i bahňáků. Po
dobu tří let bude tento mokřad pod dozorem
a údržbou této zakládající organizace. I pro
nás myslivce, bude tento mokřad přínosem

a podnětem k dalšímu utváření naší krajiny.
Pro výkon práva myslivosti v honitbě stanovil Zákon o myslivosti používat lovecky
upotřebitelné psy. Zkoušky z lovecké upotřebitelnosti retrieverů „Práce ve vodě“ se
tentokrát uskuteční pro vhodné podmínky
na třech rybnících v naší honitbě. Zkoušky se
budou konat 19. 7. pod záštitou Retriever
klubu a OMS Frýdek – Místek. Předvedení
psi budou zkoušeni z hledání kachen v rákosí
a přinášením z hluboké vody. Při celkovém
hodnocení se bude vycházet s jakou vášní,
radostí a úsilím předvedl pes své schopnosti
a zaujetí. O tom se budete moci přesvědčit
přímo na místě na vlastní oči. Zahájení se
uskuteční do devíti hodin na nádvoří myslivecké klubovny a odtud se přemístíme na
naše rybníky.
Při této příležitosti potěšíme naše občany vynikajícím srnčím gulášem, na kterém si
mohou pochutnat už od rána i během dopoledne v naší klubovně, případně odnést
domů. Pro zajištění dostatečného množství porcí by bylo vhodné se předobjednat
u p. Romana Vaňka, mob. 737 238 642. Těšíme se na vaši hojnou návštěvu.
Další zajímavostí, kterou jsme v tomto
čtvrtletí zaznamenali, je hnízdění většího
počtu pochopa rákosního, čejek, ťuhýků, labutě, pohyb a poletování koroptve, dudka,
kukaček, chřástalů, dvou jelenů a samozřejmě i prasat divokých.
Přejeme našim občanům a hlavně dětem
prožití dovolené a prázdnin především v naší
překrásné tuzemské přírodě bez zahalených
obličejů s nadějí, že bude opět lépe..

RYBÁŘI
INFORMUJÍ
I přes pandemickou situaci, kterou jsme
ve většině případů dokázali zvládnout
a přežili ve zdraví, se výbor MO scházel jedenkrát za měsíc on-line.
Nebylo lehké zachovat plynulý chod MO,
zvláště prodej povolenek pro letošní rok.
Většina rybářských organizací pozastavila činnost až do odvolání. Jelikož naše MO
si váží členů, kteří jsou u nás registrováni,
probíhal prodej povolenek dle stanovených
termínů za těch nejpřísnějších podmínek.
Jak už jsem se zmínil v předchozím vydání Bravantického Brumly, květnové závody
jsme zrušili a přesunuli na konec prázdnin, a to 28. 8. 2020 dětské a následně
29. 8. 2020 dospělé.
Dne 13. 6. 2020 přijal naše pozvání a dostavil se na schůzi výboru starosta obce
Bravantic pan Němec Rudolf. Účelem jednání bylo vytvoření nových parkovacích
míst v okolí revíru, umístění dvou laviček
pro návštěvníky a pomoc obce s vysekáním
travního porostu na hrázi revíru. Jednání
proběhlo úspěšně, za což děkujeme panu
starostovi.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
Ing. Rybkové Šárce a celému výboru ČRS
MO Bravantice za to, že v této nelehké
době dělal vše proto, aby jeho činnost a poslání nepoznamenal a neomezil chod MO.
Za ČRS MO Bravantice
Michalík Radek, jednatel

Zdeněk Pilich

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Jiří DOSTÁL
Svatopluk ŠŤUKAVEC
Ladislav HRBEK

60 let
60 let
70 let

Narodili se
Adam GLABAZŇA
Adéla RYCHTÁŘOVÁ
Vojtěch RYŠAVÝ
Jáchym ŠMID

Přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky.

Vážení jubilanti,
2020 Osobní pozvání budeme doru
slavnostní blahopřání na Obecním úřadě se uskuteční 25. 9. 2020.
čovat 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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