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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,
je mi velkou radostí vám oznámit, že se
naše obec účastnila nečekaného výběrového
řízení jako zájemce o všechny zámecké objekty, a že v prodeji mimo dražbu vyhrála! Úplného vítězství bude dosaženo až po vyřízení
právních formalit a po převodu vlastnických
práv v katastru nemovitostí. Celý proces ještě
nějakou dobu potrvá, ale doufejme, že se vše
dotáhne do zdárného konce. Dosud byl zámek ve vlastnictví soukromých osob. Již 15 let
nebyl nijak využit a nezbývalo než přihlížet,
jak nám před očima chátrá. Častokrát jste se
mě ptali a žádali, abychom se pokusili s naším
zámkem něco udělat. A nyní přišla ta chvíle
a možnost vše změnit. Cena 5 010 000,- Kč,
se kterou obec do výběrového řízení šla, byla
pečlivě promyšlena. Věřte, že to nebylo jednoduché rozhodování. Zájemců o zámek bylo
několik, a to i ze zahraničí. Brala se v úvahu
všechna rizika, ale rovněž výhody a klady pro
obec nejen v současnosti, ale i z dlouhodobého hlediska. Velkou obavou zastupitelů bylo,
aby nový vlastník nezacházel se zámkem nešetrně nebo se objektům patřičně nevěnoval,
jako tomu bylo doposud. Nemalé úsilí, které
jsme v zájmu záchrany našich památek nyní
vynaložili, se nakonec vyplatilo.
V případě, že vše dobře dopadne, obec získá 2 zámecké objekty společně se čtyřmi budovami s nádvořím o celkové ploše 6 769 m2!
V žádném případě není omezen a ohrožen
chod obce. Všechny plánované projekty a záměry běží dál. Víme a plně si uvědomujeme,
že je to velký závazek a čeká nás hodně práce.

Přesto pevně doufáme, že najdeme ty nej
efektivnější cesty k tomu, aby se nám společně podařilo zámek zprovoznit tak, aby byl pro
naši vesnici přínosem jak kulturním, tak ekonomickým. Zámek by měl patřit obci, být jejím
symbolem a součástí našeho života.
Dovedete si představit Den obce na nádvoří
zámku? Pořádání vepřových hodů (zámecká
zabijačka), jarmarků, koncertů a jiných slavností? Viděli jste ten krásný smrk na nádvoří?
V létě příjemné posezení na lavičkách pod stromem a v zimě, jak u něj zpívají naše děti vánoční
koledy? Také proto jsme do toho šli, abychom
oživili kulturní památku a výkladní skříň obce.
Pevně věřím, že vás tato zpráva v nevlídné době potěšila. Plány na využití objektů se
připravují. Jakmile to půjde, bude pro všechny
zájemce uskutečněna prohlídka obou zámků.
Moc se těším na spolupráci a na společně
strávené chvíle na záchraně těchto památek!
A nyní k dalším záležitostem. Očekávané
kompostéry jsou již zadány do výroby a po
dodávce všech kusů vás budeme informovat
o tom, kdy si je můžete vyzvednout. Občané, kteří v minulosti o kompostéry projevili
zájem, uzavřou s obcí smlouvu o výpůjčce
a poté si budou moci kompostér vyzvednout
ve sběrném dvoře. Dále se připravuje změna
dopravního značení na některých místních
komunikací, umístění několika zrcadel na nepřehledných místech a instalace dvou radarů.
Plánujeme opravu výtluků na místních komunikacích a zpevnění lokality „Vlček“ a „Maivald“ živičným povrchem. S přibývajícím tříděným odpadem chceme odlehčit nynějším

kontejnerům a zřídit dvě nová místa. Jedno
pro občany žijící v okolí křižovatky a pro občany v nové severní zástavbě na horním konci.
Máme vytipovaná místa, ale přesto bychom
uvítali názory, vás, občanů. Je nutno především zohlednit taková, kde je možný příjezd
svozového auta. Z ankety ke strategickému
plánu také víme, že pociťujete v obci nedostatek hřišť s dětskými prvky. V současnosti je jedno v areálu mateřské školky a druhé na louce před prvním rybníkem. Máme
v plánu některé prvky vyměnit, opravit, ale
také zbudovat alespoň ještě jedno nové místo. Žádáme rodiče, aby navrhli lokalitu v obci,
která by byla z jejich pohledu bezpečná, volně
přístupná a vhodně umístěná. Od letošního
roku se nově ujala práce obecní kronikářky
paní Lenka Kadulová. Se zájmem již spoustu
let sleduje dění v obci a věříme, že bude tou
správnou osobou, která pro příští generace
pečlivě zaznamená události, které Bravantice zažívají. Tuto funkci převzala po Jaromírovi
Čmákalovi, kterému za jeho dosavadní práci
velmi děkujeme a přejeme mu mnoho úspěchů ve studiu na VŠ.
S vývojem covidové situace jsou mnohé
další naše plány nejisté. Nedá se zaručit, že se
všechny uskuteční, proto vás o nich budeme
informovat postupně prostřednictvím rozhlasu a webových stránek. Návrhy či otázky můžete také psát na adresu obec@bravantice.cz
nebo vše přijít zkonzultovat na obecní úřad.
Přeji vám hodně zdraví a máte-li být pozitivní, tak jen v myšlení.
Starosta obce Rudolf Němec
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY

ZÁPIS

do 1. třídy
ZŠ Bravantice

Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis probíhat v dubnu a bez osobní
přítomnosti dětí ve škole.
Na školní rok 2021/2022 proběhne zápis ve dnech

1. 4. 2021 – 16. 4. 2021

K zápisu je třeba se registrovat zde:
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/ZSbra/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40797
Po registraci vám přijde potvrzovací mail s žádostí o přijetí a s žádostí o odklad
povinné školní docházky. Stáhnete a vyplníte si žádost, kterou potřebujete.
Do školy doručíte následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (j9ambv4)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
na email: ekonomka@zsbravantice.cz
3. poštou (Základní škola a Mateřská škola Bravantice 144)
4. osobní podání do školy je možné v týdnu od 12. 4. do 16. 4. od 7,00 do 14,00.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. Počet žáků přijímaných
do první třídy není omezený, proto nejsou stanovena kritéria pro přijímání žáků.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, pak stačí vyplnit žádost o odklad školní docházky a dodat do školy doporučení
školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
V případě dotazů pište na email: reditelka@zsbravantice.cz nebo volejte na číslo 601 576 955.

pro školní rok
2021/2022

ZÁPIS

do MŠ Bravantice

pro školní rok
2021/2022

V souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s možnými mimořádnými opatřeními dle MŠMT, stanovuji místo, termín a dobu podání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bravantice takto:

3. 5. 2021 – 7. 5. 2021

Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- Rodný list dítěte
- Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat
dítě v přijímacím řízení
- Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním
postižením)
- Doklad o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
nebo doklad, že dítě je proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (nemusí být u dětí s povinnou předškolní docházkou ).

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: j9ambv4
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: m.skolka@zsbravantice.cz
3. doporučeně poštou : MŠ Bravantice 162, Bravantice 742 82
4. osobní podání ( pouze 6. 5. 2021 v době od 12.00 do 16.00 hod. ): v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte
bude organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných
Kritéria pro přijetí
Bodové hodnocení
technických prostředků (např. e-mailem bez
1. Věk dítěte ke dni Dovršení 5 ti let věku
Povinné přijetí dětí bez ohledu
uznávaného elektronického podpisu, tele
31. 8. 2021
Děti s odkladem PŠD
na bodové hodnocení dle §34a
faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
ŠZ, trvalý pobyt v Bravanticích
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše
uvedených způsobů.
Dovršení 4 let věku k 31.8. 4 body
Zařazení dětí je plně v kompetenci ředitelDovršení 3 let věku k 31.8. 3 body
ky Základní školy a Mateřské školy Bravanti2. Trvalý pobyt
Obec Bravantice
5 bodů
ce a je ovlivněno počtem volných míst v MŠ.
dítěte
Mgr. Eva Fichnová
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SKAUTI – VLČATA A SVĚTLUŠKY
Zima už nás šouravými kroky opouští
a k zaklepání na dveře se připravuje jaro.
Nad zem vykoukly první sněženky a bledule, brzy je budou následovat krokusy,
narcisy, tulipány. Stopy zajíců a srnek už
nestopujeme ve sněhu ale na zablácených cestách. V tomto čase se v našem
skautském oddíle vždy připravovaly „jarničky“ – víkend, který jsme prožili mimo
naše domovy. Víkend, na jehož začátku
se před námi objevila výzva a my ji museli
společnými silami vyřešit. Loni ani letos se
jarničky nekonaly.
Přestože nás to mrzí, nevěšíme hlavu
a snažíme se pro fungování našeho oddílu hledat jiné cesty. Obnovili jsme „družinovky“ – schůzky, které mohou probíhat
online formou. Vedoucí si co dva týdny se
svými družinami volají, mají pro ně připravený program a sem tam je i do příští družinovky něčím zaúkolují.
Vlčata Štíři a Lvi se dozvídají nové věci
o svých kamarádech, učí se mezi sebou
data narození, aby si mohli vzájemně popřát, opakují si, proč se vlčatům říká „vlčata“. Také se zamýšlejí nad mírem a významem dobrých skutků. Za úkol měli např.
vytvoření narozeninového plakátu nebo
vykonat každý den alespoň jeden dobrý
skutek.
Světlušky Hříbátka se připravovaly na
řešení problémových situací (konflikt ve
škole, ujede nám autobus, ztraceny v lese
během bouřky,…) a také si ujasnily, jak se
máme chovat v přírodě. Pobavily se třeba
o svých oblíbených zvířátkách, zahrály si
spolu hry. Za úkol měly ku příkladu vyfotit
se s postaveným sněhulákem nebo na vycházce pozorovat zvířátka.
Zato starší skauti Panteři už mají náročnější úkoly. Opakovali si teorii okolo skautin-

gu, hledali v přírodě
stopy zvířat, diskutovali nad mírovými
tématy. Za úkol měli
přípravu
pokrmů
v těžších přírodních
podmínkách (zatím
ale jen na sporácích v kuchyni). Po
prostudování jejich
zaslané fotodokumentace uvařených
jídel jsme se s vedoucími shodli, že by
někteří mohli absolvovat MasterChefa.
A co ostřílené
skautky Buchty?
Ty se musely také
prokousat skautskou teorií – procházely si
znovu zákon, slib nebo třeba znaky skautingu. Hrají spolu rády skribbl. Některé
z Buchet chtějí také připravovat program
pro svou družinu, a tak si mohou vyzkoušet, jaké to je být rádkyní. Mezi úkoly na ně
číhala i pomoc s domácími pracemi – zda
úkol plnily svědomitě, zhodnotí nejlépe jejich maminky.
V některých družinách byli zvoleni podrádci a šestníci. Ti budou více pomáhat
svým rádcům a vedoucím, mohou připravovat hry nebo i část programu. Odměnou
podrádcům bude VIP účast na některých
akcích, na nichž budou jen vedoucí a rádci.
Zvoleným šestníkem je Kaktus (Štíři), hlasování u Hříbátek teprve proběhne a u Lvů
čekáme na bližší poznání nových členů.
Zvolení podrádci jsou: Vlk (Panteři) a Piškot (Buchty). Všem moc gratulujeme!
Kromě družinovek jsme v prvním březnovém týdnu připravili pro členy oddílu

☺

Družina Štírů

Družina Buchet
a jejich rodiny stezku se zamyšleními na
téma Mír. Také jsme začali co dva týdny
„vypouštět“ mezi své členy různé výzvy
(první byla např. tematicky zaměřena na
zadržení dechu pod vodou, druhá na paměť, …). K této aktivitě nás inspiroval oddíl
z Albrechtiček. Každý své výsledky zapisuje do online tabulky a může tak své síly
poměřit s ostatními členy oddílu. Družina
s nejlepšími výsledky vyhrává. K vítězství
mohou přispět i rodiče, pro ně jsme taktéž
vyhradili místo v zapisovací tabulce.
V neposlední řadě informujeme, že stejně jako loni neztrácíme naději a počítáme
i letos s táborem. Už se na něj připravujeme a pokud to situace dovolí, proběhne
v termínu 31. 7. – 7. 8.
Závěrem bychom chtěli moc poděkovat
rodičům i dětem za spolupráci. Všem příznivcům našeho oddílu přejeme krásný začátek jara a pokojné, radostné prožití doby
velikonoční.

☺

Družina Lvů
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INFORMACE PRO OBČANY
8. 3. 2021 uplynulo 110 let od narození Aloise Ryndy,
kronikáře obce Bravantice
Alois Rynda se narodil 8. března 1911
ve Víceměřicích na Hané. Celý svůj profesní
život zasvětil učitelskému povolání a působil zasloužilý kronikář nejen v Bravanticích, ale také v obcích Ludkovice, Slezské
Rudoltice a Bartošovice. Po studiích působil jako učitel nebo ředitel škol na okresech Gottwaldov (dnes Zlín), Uh. Hradiště,
Bruntál a Nový Jičín. Kromě toho zastával
také mnoho veřejných funkcí: dvakrát byl
předsedou MNV, několik let členem rady
MNV, členem okresní osvětové komise,
soudcem z lidu, členem různých komisí při
MNV v místech svého bydliště a působení.
Psaní kroniky o Bravanticích se ujal
1. 1. 1964. V té době byl již zkušeným kronikářem, jak vyplývá z jeho úspěchu v soutěži v okrese Krnov, kde za vedení kroniky
ve Slezských Rudolticích získal 2. místo.
Jeho úspěšná vlastivědná práce byla vystavena také v Ostravě.
Kronika o Bravanticích, kterou vedl, zachycuje významné události i běžný život
obyvatel ve 2. polovině 20. století. Z vyprávění nemnoha českých pamětníků retrospektivně zaznamenal také život v obci
v období před rokem 1945. O tom, že se
už od počátku o vedení kroniky svědomitě
staral, svědčí dopis ze dne 24. 4. 1972, ve
kterém je mimo jiné uveden i následující

text: „Odbor kultury ONV v N. Jičíně uspořádal ve dnech 14. a 15. dubna školení kronikářů
národních výborů. Pro tuto instruktáž jsme
připravili i malou výstavku kronik. Mezi nimi
byla i kronika Vaší obce, která díky odpovědné práci a přístupu Vašeho kronikáře může být
vzorem pro ostatní kronikáře.“
V roce 1975 se pan Rynda zúčastnil
okresního kola celonárodní soutěže kronikářů, do které zaslal oba díly kroniky
o Bravanticích, potvrzení o besedách nad
kronikou, které se konaly v obci, základní
škole a pionýrské organizaci při ZDŠ v Bílovci, dále 473 fotografií, 177 tiskových
zpráv a 77 barevných diapozitivů. Výsledek
na sebe nenechal čekat. V kategorii obcí
od 501-2000 obyvatel získala jeho práce
1. místo. A následovala účast v krajském
kole, kde obsadila skvělé 3. místo. V roce
1977 úspěch vrcholí 1. místem v kategorií
obcí do 2000 obyvatel.
Své znalosti a nadšení si nenechával pro
sebe a působil také jako metodický poradce
mladších kolegů a kolegyň v okolních obcích.
Tolik faktografická řeč zápisů, ve kterých
už autor o sobě více neprozradil. Najdou se
pamětníci, kteří by svou vzpomínkou přiblížili jeho osobnost?
Příspěvky posílejte na adresu:
vera.sustkova@seznam.cz

HASIČI INFORMUJÍ
Vážení a milí občané,
je to již rok, co nás všechny omezuje
současná pandemie. Rádi bychom vám
popřáli hodně sil, ať společně tuhle dobu
překonáme a vrátíme se zase k normálu.

Výsadba stromů

Doufáme, že se alespoň jednou letos setkáme na některé z hasičských akcí.
V sobotu 17. 4. proběhne sběr šrotu.
Prosíme, abyste kovový odpad nechali
před svým domem na viditelném místě,
případně Vám s ním rádi pomůžeme. Můžete si nás odchytnout v den sběru nebo
nás předem kontaktujte na tel. čísle:
737 864 836.
Stále platí sběr elektrospotřebičů (nově i bojlerů), které můžete
kdykoliv odvézt do areálu hasičské zbrojnice.
Provádíme likvidaci bodavého hmyzu, v případě potřeby nás kontaktujete opět
na tel. čísle: 737 864 836.
Závěrem vám přejeme
pevné zdraví a veselé Velikonoce.
velitel JSDH Lukáš Večerek

ČSOP Studénka společně
s Arnikou nám i přes nepříznivou
situaci dokázali od podzimu
v katastru obce vysadit
325 původních druhů dřevin dubů, hrušní a topolů!
Nová stromořadí a skupiny stromů
oživí krajinu a pomohou
v ní zadržovat vodu.
Vzrostlé stromy se stanou
biotopem pro desítky
druhů živočichů.
Poděkování patří jak členům ČSOP
Studénka a Arniky,
tak i jedincům z řad občanů,
kteří při sázení pomáhali.
Cílem je, aby po nás něco
pěkného zůstalo.

milk
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ SEZINA V BRAVANTICÍCH
Máme za sebou rok, který přinesl naprosto zásadní změny nejen v našich životech,
ale i v celosvětovém dění. Zákeřný covid-19
zasáhl nepříznivě i do naší myslivecké činnosti. Epidemická situace zamezila pořádání společenských akcí, sdružování členů
včetně honů na drobnou zvěř, pracovní činnost na budování nových mysliveckých zařízení, rovněž finanční zdroje potřebné pro
hospodářskou činnost spolku.
Pochopitelná zvýšená návštěvnost jednotlivců i skupin v průběhu dne v otevřené krajině
neprospěla potřebnému klidu pro zvěř. Děkujeme těm, kteří ohleduplně a ukázněně procházeli se svými čtyřnohými miláčky přírodou.
K tomu se přidružila ještě hrozba afrického
moru prasat od našich severních sousedů
i výskyt ptačí chřipky v opavském okrese.
V měsíci březnu jsme individuálně provedli povinné sčítání zvěře. Mírná zima s nízkou sněhovou pokrývkou a zvýšená péče
obětavých členů přikrmováním dokázala,
že všechny druhy a stavy zvěře jsou v dostatečném počtu naplněny a připraveny
k reprodukci. Evidujeme na komunikacích
procházejících honitbou časté srážky zvěře
s vozidly. Dochází mnohdy k ohrožení života i zdraví osob, ale i ke značným škodám
na vozidlech, ke ztrátám chovné hodnoty
usmrcené zvěře. Proto připravujeme prostřednictvím mysliveckého hospodáře Romana Vaňka jednání s příslušnými orgány
a na komunikaci Bílovec – Klimkovice v katastru naší honitby budou instalovány zrakové a pachové plašiče, které odradí zvěř od
přechodu komunikace.

Dne 20. 3. v 10 h 38 min. SEČ začalo astro
nomické jaro s jarní rovnodenností. Slunce
nabralo na síle, odpočinutá země je tentokrát
nasycená dostatkem vláhy a z jejího klína
opět raší nový život. Opět jásavě zní melodie
ptačích hlasů, znovu se otvírá náruč přírody k plodnému životu. Opět budeme vnímat
vůni pestrobarevných květů a těšit se z bělostných koberců sasanky hajní a konvalinky
vonné v našem lesním porostu.
Vynikající je přístup vedení naší obce, které věnuje významnou pozornost i extravilánu tvorbou nových krás, bohatosti a důležitosti přírody. V úzké spolupráci s ČSOP
Studénka zajistilo v loňském vytvoření
mokřadu s tůněmi, který příznivě ovlivňuje mikroklima v tomto prostoru s pozvolným uvolňováním vody. Na osluněné vodní

hladině se už nyní pohybují některé druhy
obojživelníků a vznášejí se pestré vážky.
Tato spolupráce pokračuje ořezem i odstraňováním starých a nemocných stromů,
liniovou výsadbou a dosadbou stávajících
dřevin a keřů dalšími lesními a ovocnými
dřevinami. Tím se nejen zvyšuje biologická
hodnota prostoru, ale přispívá i ke zvýšení
estetické a rekreační funkce krajiny. Je i přínosem našemu chovatelskému úsilí v honitbě obnovením a rozšířením přirozeného
geofondu.
Věřím, že v průběhu tohoto roku porazíme
problematický covid-19, že opět nastartuje
ekonomika a celospolečenská aktivita ve veškerém našem i světovém dění. Ale také zaleží
na každém z nás.
Zdeněk Pilich

SENIOR KLUB
A zase je tu jaro, ten prastarý a přece stále znovu svěží, čerstvý a opojný zázrak nového začátku, dar světla a tepla, které nezadržitelně, trpělivě, pomalu, ale jistě vyhání poslední stíny zimy a doufejme, že vyžene i
pandemii, která nás hodně trápí už druhým rokem.
Nemůžeme se setkávat a společně si zavzpomínat a veselit se na jarním setkání v KD, proto trošku zavzpomínejme na naše minulá setkání.
V každé předvelikonoční době jsme se sešli v KD. Zazpívali, zatančili
(a jak jsme křepčili), zasmáli a popovídali. Naplánovali akce na celý rok –
vaječina, tvarůžky. Zájezdy dle finančních prostředků, divadlo atd.
Senior klub přeje Všem,
aby opravdu vydrželi toto chaotické období
a s úsměvem a lepší náladou se budeme těšit
na setkání při společných
akcích.
Věřme, že bude líp a dávejte na sebe pozor. Hezké
Velikonoce.

Úryvek z Písně pokročilých penzistů:
„Napijme se vínka zvolna, než přejdeme na vodu.
Sešli jsme se spolu znova ze studijních důvodů.
Zkoumáme a konstatujem, ač je nám to nemilo –
za ty roky co se známe, že se hodně změnilo.
Víme dobře – nepomůže naříkat a bědovat.
Ještě přece zbylo hodně, z čeho se lze radovat.
Ještě tu jsme, ještě žijem, hřejeme se na sluníčku.
S chutí jíme, s chutí pijem, zpívejme si písničku.“
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
Máme za sebou další kalendářní rok, plný
emocí, příkazů, nařízení a restrikcí. I přes
všechna tato opatření, která neberou konce a neustále se prodlužují (a nevíme, kdy to
skončí) se většina členů naší organizace dokázala povznést nad touto dobou a ke konci roku

přišli odevzdat starou povolenku a následně
si zakoupili novou pro nadcházející rok 2021.
Musím konstatovat, že jsme jedna z mála
místních organizací, která jede na plný výkon a vydává rybářům povolenky dle stanovených termínů, samozřejmě za těch
nejpřísnějších hygienických opatření.
I když v zimních měsících bylo počasí jako
na „houpačce“ a teploty se pohybovaly i ně-

které dny hodně nad nulou, v první polovině
února nám „paní Zima“ ukázala svoji sílu. Rapidně se ochladilo a voda v našem revíru zamrzla. Síla ledu dosahovala místy až ke 20 cm.
Toto počasí nahrálo vyznavačům zimních
sportů a aktivit. Nejen děti s rodiči, ale i dospělí si přišli nejenom zabruslit, ale vhod jim
přišla procházka zamrzlou a zasněženou
přírodou.
I členové výboru MO měli na pilno. Kvůli nedostatku kyslíku a průchodu světla pro
ryby, museli vyřezat otvory do ledu, které
poté značili přírodním materiálem – větvemi.
Závěrem si vás dovoluji informovat, a doufám že tímto potěším širokou veřejnost obce
Bravantic, že se nebude vjíždět motorovými
vozidly a parkovat v okolí přehrady. Dopravní omezení se už vyřizuje, a počítám, že do
začátku léta tohoto roku vyjde v platnost.
Všem vám přeji s nadcházejícím jarem,
mějte se rádi i v této nelehké době, buďte
zdraví, sportujte a přijděte navštívit naši přehradu, ať už jako rybář nebo milovník přírody.
Za ČRS MO Bravantice
Michalík Radek-jednatel

FARNOST
BRAVANTICE
28. května
2021

Noc kostelů
Pro letošní Noc kostelů organizátoři
vybrali motto ze Žalmu 104:
„PŘIVÁDÍŠ TMU, NOC SE SNESE,
CELÝ LES SE HEMŽÍ ZVĚŘÍ“
který chce jako hlavní myšlenku
vyjádřit úctu k životnímu prostředí.
Také naše farnost plánuje zapojení
dle možností.
Bližší program najdete na:
www.nockostelu.cz/kostel/1518/

TJ SOKOL BRAVANTICE
Vážení spoluobčané,
obvykle v tomto čase zveřejňujeme rozpis našich domácích i venkovních fotbalových utkání. Letošní rozpis utkání však
zatím nemáme k dispozici, a proto nevíme, kdy a jestli vůbec začneme hrát. Rádi
bychom však dohráli alespoň podzimní
část soutěže, přerušené kvůli zhoršené
epidemiologické situaci, a pokusili se vy-

užít šanci postoupit do okresního přeboru.
V případě jakýchkoliv změn, Vás budeme
informovat.
Přestože je zakázáno sportovat, snažíme se nezahálet, a i v tomto roce budeme
pokračovat v rekonstrukci zázemí našeho
sportovního areálu. Doufáme, že se spolu
sejdeme co nejdříve.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Životní jubileum oslaví:

Ivo KOČÍŠ
Ivo TAJDUŠ
Růžena TOMÁŠKOVÁ
Miroslava KAPIČÁKOVÁ
Zdeňka DOHNÁLKOVÁ
Gustav DANEL
Pavel ŠAMAJ
Vladimíra PALÍKOVÁ
Bohumila HAVRÁNKOVÁ
Lenka TÍŽKOVÁ

Narodili se
Viktória GONDEKOVÁ

70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
60 let
60 let
60 let
60 let

Blahopřejeme.

Přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky.

Opustili nás
Jaroslav LAPÁČEK
Milán KAPIČÁK
Josef SADOVSKÝ
Helena DULOVCOVÁ

Věnujme tichou vzpomínku.

KALENDÁŘ AKCÍ
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

B

17. 4.
28. 5.
19. 6.

sběr šrotu
Noc kostelů
Den obce

ravantický
rumla
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