Slavíme výrocí založení obce

Tento projekt byl podpořen Ministerstvem kultury.

1943

V minulosti patřily Bravantice k Opavskému knížectví, ve kterém ve středověku vládla opavská větev rodu Přemyslovců. Ves byla
centrem samostatného panství, k němuž se později připojily ještě Zbyslavice a Olbramice. Název obce se v průběhu času měnil –
německý název zněl Brofandsdorf, později Brosdorf, český Brabantice či Bravantice. První písemná zmínka spolehlivě dokládá existenci Bravantic až v roce 1370, ale má se za to, že k založení došlo už koncem 13. století v průběhu tzv. velké nebo též
německé kolonizace. Český název obce naznačuje, že noví osadníci mohli pocházet z Brabantu. Lokátorem čili zakladatelem obce byl
zřejmě Andreas Hanke, který se stal prvním fojtem (rychtářem). Jako zástupci vrchnosti v obci mu byly uděleny soudní a trestní pravomoci. Jeho hlavním úkolem však bylo zajišťovat plnění povinností vesničanů, zejména vybírání dávek a poplatků.

Z dejin obce a panství
Brosdorf - Bravantice
9. století – 1945
9. stol.
Vodní tvrz z doby Karla Velikého
1270 – 1280 Německá kolonizace 32 rodin z Porýní
1370
Majitel Pálka z Bravantic, první zmínka
1421
Majitel Verner Pivec
1428
Ves vypleněna husity
1466
Majitel Mikuláš z Bravantic
1477
Obnovena dědičná práva rychtáře
1478 – 1603 Bravantičtí z Chobřan, šlechtický rod
15. stol.
Výstavba tří rybníků
16. – 17. stol. Stavba renesančního zámku
1613
Kateřina Pilarovna z Pilhu
1672
Znovu postaven kostel
17. stol.
Stavba kamenného mostu
1780
Vystavěna stará německá škola č.p. 69
1797
Hraběnka Marie Tekla Moenichová-Laryšová
1835 – 1945 Hraběcí rod z Wahlstattu
18. stol.
Barokní sochy u zámku
19. stol.
Průčelí zámku empírově upraveno
1898
Postavena nová škola č.p. 144
1909
Otevřena pošta na zámeckém nádvoří
		
(v budově bývalého pivovaru)
1914 – 1918 1. světová válka
1918
Vznik československého státu
1928
Počátek české výuky ve škole č.p. 144
1929
Elektrifikace obce
1931 – 1938 Výuka v samostatné české menšinové škole
1938 – 1945 Nacistická okupace ČSR
Poválecný vývoj obce 1945 – 1999

30. 4. 1945
1. 5. 1945
1945 – 1947
1945
1945 – 1961
23. 5.1945
1946
1947

Osvobození obce Rudou armádou
Obnovení státnosti, národní výbory
Osidlování obce českými občany
Znárodnění Blücherova panství
Státní statek
Obnoveno české školství v obci
Odsun německých obyvatel
Zahájen provoz mateřské školy v budově č.p. 59

1949 – 1961
1962 – 1999
1951
1959
1964 – 1965
1967
1968
1969
1967 – 1972
1973
1974
1975
1978 – 1985
1979 – 1998
1989
1989
1990
1990
1997

Kolektivizace zemědělství (JZD)
ČSSS Velkovýkrmny
Stavba mostu na D 47
Zprovoznění Kulturního domu Bravantice
Přestavba hřiště a šaten
Adaptace budovy Sokolovny (později DAUS)
Výstavba panelových domů
Zahájena průmyslová výroba (DAUS)
Kanalizace v obci
Výstavba smuteční síně u nového hřbitova
Stavba mostu u pomníku rudoarmějců
Výstavba kabin na hřišti
Regulace potoka
Integrace obce k městu Bílovec
Řadová výstavba
Výstavba Okálů
Výstavba budovy Jednoty, dnešní Rybaspol
Rozvoj soukromé zemědělské výroby, farmářství
Povodně

Nová epocha ve výstavbe v obci 1999 – 2019

28. 4. 1999
		
1999
		
		
2000
		
		
2001
		
		
2002
		
2003
		
2003
		

Ustavující zasedání samostatné
obce Bravantice
Asfaltování komunikace na malé straně
Úprava autobusových zastávek
Oprava fasády Kulturního domu
Plynofikace obce a školy
Rekonstrukce školního hřiště
Úprava klubovny myslivců a rybářů
Zřízení parčíku u obecního úřadu
Plynofikace obecního úřadu a mateřské školy
Asfaltování druhé části Malé strany
Odhalení památníku Antona Hankeho
Dostavba parčíku u obecního úřadu
Plynofikace kulturního domu a kluboven
Úprava místních cest
Zahájení výstavby rodinných domků
na Kamenci

2004
Rekonstrukce Obecního hostince
		
Kanalizace a čistírna na horním konci
		
Vodovodní řád v MŠ a klubovně Sokol
		
Výstavba na dolním konci
2005
Položení krytiny na Kulturním domě
2006
Zahájena stavba bytových domů
		
Úprava komunikace směr k rybníkům
2007
Plynofikace hasičské zbrojnice
		
Povodně
2008
Výstavba mostu k zámku
		
Otevření dálnice D 47 z Bravantic do Bohumína
2009
Zprovoznění dálnice D1 Praha – Bohumín
		
Vydání publikace Bravantice – historie
		
a současnost
		
Obydlení bytového domu č.p. 197
		
Pamětní deska na české menšinové škole
2010
Obydlení bytového domu č.p. 118
2011
Vybudování autobusových zastávek
		
„most horní konec“
		
Renovace soch
		
Nové autobusové zastávky „u transformatoru“,
		
křižovatka směr na Studénku
		
Kanalizace + ČOV – severní výstavba
2012
Vybudování komunikace u nových RD –
			severní výstavba
2013
Výměna oken v ZŠ a MŠ
2014
Výstavba hipodromu
		
Blesková povodeň
		
Zbudování přístřešku na fotbalovém hřišti
2015
Zateplení budovy MŠ
		
Výměna hracích prvků v zahradě MŠ
2016
Oprava fasády ZŠ
		
Vznik Pošty Partner
2017
Oprava fasády a střechy OÚ
		
Zpevnění komunikace v obci opěrnými zdmi
2018
Vybudování nových chodníků v obci
		
Oprava komunikace přes vesnici
2019
Nákup nových stolů a židlí v KD
		
Rekonstrukce krovu a krytiny střechy věže kostela

Bravantice v dílech výtvarníku

Akademický malíř Stanislav Lubojacký
Emil Přikryl

Oldřich Batroš

Bravantice ve starých pohlednicích

Zámek

Takzvaný nový zámek je
umístěn jihovýchodně od
starého zámku. Jedná se
o jednopatrovou stavbu obdélného půdorysu. Hlavní
průčelí je zvýrazněno středním rizalitem, v němž se nachází průjezd. Nároží jsou zaoblená, v patře zvýrazněná
barevnou pásovou rustikou,
stejně jako pilastry a lizény
členící fasády. Obdélná okna
zvýrazňují šambrány s uchy
a suprafenestrami. Mansardová střecha s vikýři byla
v minulosti završena věžičkou
s lucernou, dnes již nedochovanou. Průjezd a přízemí jsou klenuté valenou klenbou s lunetami.
V patře prochází chodba
s fabionovým stropem, místnosti jsou klenuté valenými
klenbami s výsečemi, část má
ploché stropy nebo fabionové
stropy se štukovými zrcadly.

Starý zámek je bývalá vodní tvrz s pozůstatkem vodního příkopu. Jedná se o čtyřkřídlou stavbu s vnitřním dvorem, do něhož se v přízemí otvírá arkádami na mohutných pilířích, arkády. V patře jsou zazděné, osazené obdélnými okny. Fasády jsou hladké, prolomené obdélnými okny a ukončené profilovanou římsou. Asymetricky umístěný průjezd do vnitřního nádvoří je rámovaný edikulou s trojúhelným štítem a zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Přízemí zámku je zčásti klenuté valenými klenbami se styčnými lunetami s hřebínky, dvě místnosti mají
fabionové stropy se štukovými zrcadly, část místností je plochostropá. Místnosti v patře mají fabionové stropy, jedna místnost je klenutá plackou. Arkádová chodba a chodba v patře jsou klenuté pruskými plackami na pasech. V severním křídle se dochoval renesanční kamenný portál.

Zámek

Od roku 1948 sloužil starý zámek jako sídlo státního statku. V přízemí se nacházelo
šest a v patře dva byty pro zaměstnance, zbytek patra sloužil jako sýpka. Přízemí úřednického domu (tzv. nového zámku) se využívalo jako skladiště a sklepy, v patře byla „kulturní jizba“, jídelna a byt vedoucího. Po roce 1989 připadl zámek Pozemkovému fondu,
bez využití však chátral. V roce 2004 zámecký areál získala obec, ale kvůli vysokým nákladům na opravu a údržbu zámek a část budov o dva roky později prodala soukromé firmě.
V současné době bohužel zámecký areál nadále zůstává nevyužitý a neudržovaný.

„Dokumenty nalezené na zámku

Kupní smlouva z roku 1638, zřejmě se však
netýká Bravantic, spíše Polanky, dědičným
rychtářem je zde jmenován Matheus Pfass,
a v oné době musel být v Bravanticích rychtářem někdo z rodu Hanke.

Seznam zemřelých, který vystavil 30. září
1814 farář Joannes Blažeg z Klimkovic a
týká se obcí Polanka (4 zemř.), Václavovice,
Fonovice a Janovice, ve kterých nezemřel
nikdo.

List z účetní knihy:
Položka 122. se týká prodeje vlny v Bravanticích.
Položka 126. se týká prodeje ovčích kůží
v Bravanticích, ceny jsou zřejmě v zlatých.

Část cirkuláře neboli oběžníku, kterým
dává císařsko-královský úřad ve slezském
knížetství na vědomost svá nařízení vydaná od 1. srpna do posledního října 1764.

List z účetní knihy, kam se zaznamenávaly
odvody pšenice. V položkách je zmiňován
např. Franz Slaminka z Raduně nebo opavští
františkáni.

Stránka z nejstarší pozemkové knihy Bravantic se záznamem kupní smlouvy na dědičnou rychtu z roku 1758.

Mapy

Puvodní a soucasný stred obce

Historický vývoj středu obce je spojen s jeho správou, kterou nejprve vykonávali majitelé panství, tudíž byl přirozeným
centrem areál kolem zámku. Vývoj současného správního centra obce spadá do období po roce 1945 v návaznosti na politický vývoj a umístění kanceláří MNV (později obecního úřadu) v budově bývalé záložny.

Kaple a boží muka

2011

2005
2018

Kaple Božího Těla u domu č.p. 68 byla postavena
v roce 1902 jako soukromá kaple manželů Heinricha a Rosiny Hudetzových podle plánů stavitele
Emila Resslera z Bílovce. Na svátek Nejsvětější Trojice roku 1902 byla kaple vysvěcena bravantickým
farářem a viceděkanem Václavem Švecem, slavnostní řeč pronesl lubojatský farář Georg Minarčík. Jedná se o drobnou zděnou stavbu obdélného půdorysu s polygonálním závěrem a sedlovou
střechou. Vstup do kaple je ukončen půlkruhovým obloukem a rámován štukovým rámcem.
Trojúhelný štít nad vstupem je zdoben štukovým
rostlinným motivem a nápisovou páskou s datací
1902. V roce 1966 byla kaple zapsána do seznamu
kulturních památek, ale v roce 1985 byla památková ochrana zrušena.
Parcela č. 3792

Parcela č. 2847

2018
Parcela 3369

Parcela č. 2080

Kostel sv. Valentina

1982

Podle nejstaršího dochovaného dokumentu uloženého v archivu olomoucké kapituly, ve kterém se uvádí, že se dne 15. 6. 1440 v Bílovci ujal kněžské služby bravantický
farář Hieronymus, lze usuzovat, že zde kdysi stával dřevěný kostel, který byl patrně
v roce 1622 vypálen.
V roce 1632 nechal Mikuláš Rohr vystavět nový kostel, kterému věnoval oltářní
obraz a zvon, jenž v roce 1893 praskl a po opravě již nemá čistý zvuk. Kostel byl kdysi
zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie a měl tři oltáře, přičemž jeden z nich byl zasvěcen svatému Valentinovi. Pouť se konala v neděli po Narození Panny Marie (8. 9.).
V josefínské době se pak přešlo na všeobecně slavené císařské hody o třetí neděli
v říjnu. Kdy došlo ke změně titulatury není známo. V roce 1779 byla stavba na náklady majitele panství Jindřicha svobodného pána z Berečka kopulovitě zaklenuta.
V roce 1820 byly střechy kaplí, oratoře a sakristie nově pokryty a kostel uvnitř i zvenku
vymalován. Na zdech kostela visí od roku 1797 křížová cesta zhotovená opavským
malířem Antonem Bloschem. Varhany z roku 1924 vyrobila firma Rieger z Krnova.
Ve věži kostela visí 2 zvony, přičemž jeden váží 30 q (ulil Johann Knauf, Opava) a druhý 22 q (ulil Paulus Reimer, Olomouc).

1999

2001

2019

Sochy a starý hrbitov

Socha Panny Marie Sedmibolestné
Pomník obětem první světové války

Socha sv. Františka z Assisi

Socha sv. Jana Nepomuckého

V roce 1923 se součástí hřbitovní zdi stal
pomník obětem první světové války zhotovený sochařem Engelbertem Kapsem.
V roce 1932 byla zeď nově opatřena cementovou omítkou a osazena břidlicovými deskami. Součástí areálu je také
památkově chráněné sousoší Olivetské
hory z 1. poloviny 18. století, socha Panny Marie Sedmibolestné (1889), sochy
sv. Františka z Assisi a sv. Jana Nepomuckého, které dříve stávaly u mostu přes
Sezinu, barokní náhrobek nad hrobem
Aloisie Sofie, svobodné paní Kottulinsky
von Kottulin. Starý hřbitov je v majetku
obce od roku 1877. Správcem pohřebiště býval farní úřad. V jeho severní části
se nacházely hroby jinověrců a osob bez
vyznání, jakož i místo pro pochovávání
sebevrahů a mrtvorozených nepokřtěných dětí.

1969

1969

Materská škola

Mateřská škola vznikla v roce 1946 úpravou jednoho z rodinných
domů (č.p. 59). O dva roky později byla přestěhována do budovy
č.p. 162. V roce 1970 byla budova mateřské školy rozšířena přístavbou
třídy a šatny. Dlouholetou ředitelkou mateřské školy byla Eliška Honová z Bílovce (od roku 1971), později Věra Mičulková z Bravantic. Od
roku 2003 je školka součástí základní školy.

2012

2015

2016

2016

Základní škola a menšinová škola

Ředitele školy:
Německá škola:
Woldan Ernst				 1898-1917
Hanke Gustav				 1917-1918
Franz Schenk				 1918-1945
Menšinová škola:
Juchelka Drahoslav		
Veverka Antonín			
Kytlica Josef				
Hrabovský Eduard		
Bartoš Oldřich				

1961

2020

Školu v Bravanticích založil hrabě Jan Larisch v roce 1780. Byla umístěna v domě
č.p. 69, (ve 30. letech 20. století zde sídlila česká menšinová škola). Nejprve
byla pouze jednotřídní, od roku 1873
dvoutřídní a od roku 1898 trojtřídní. Právě rozšíření školy vyvolalo potřebu nové
školní budovy, kterou se podařilo postavit naproti kostelu a dostala popisné číslo
144. Peníze na ni obec získala zavedením
daně z prodeje alkoholických nápojů, přičemž obecní zastupitelstvo, s výjimkou
tehdejšího starosty Vincenze Thiela a radního Franze Skrobanka, se stavbou školy nesouhlasilo. Stavbu prosadil tehdejší
ředitel školy Ernst Woldan, bravantický
rodák a syn předchozího ředitele Franze
Woldana. Ernst Woldan byl také autorem
návrhu školy, podle nějž budovu postavil klimkovický stavitel Emil Hauke.

1928-1930
1930-1931
1931-1932
1932-1934
1934-1938

Česká škola po roce 1945 :
Richter Václav 				 1945-1951
Kudela Václav				 1951-1952
Pilich Zdeněk				 1953-1983
Velnerová Alena			 1984-1998
Mgr. Tulisová Světlana 1998-2020
Mgr. Fichnová Eva		 2020-dosud

1967

Anton Hanke a jeho památník

2008

Josefa Hanke - matka

Anton Hanke

Anton Thomas Hanke

Josef Hanke - bratr

2007

Anton Hanke se svou ženou Irmou

se narodil dne 21. prosince 1840 na čísle popisném 87 (dnes 248) jako
syn dědičného rychtáře Josepha Hankeho a jeho manželky Josephy.
Se svou ženou Irmou měl dvě děti, Marii a Lea (tragicky zahynul při koupání v řece). Působil jako Münzwardein (vrchní přezkušovatel mincí) ve
Vídni a v Terstu, kde byl nedlouho před svou smrtí jmenován c.a k. důlním radou a přestaveným puncovního úřadu. V roce 1880 vstoupil do
Sekce „Küstenland“ (Přímoří) německého a rakouského alpského spolku. V oddělení pro výzkum jeskyní patřil Anton Hanke k vedoucím osobnostem a podílel se na patnácti výzkumných cestách.
Jeho plán, nakreslený roku 1888, obsahuje všechny do té doby objevené jeskyně, včetně stavu po překonání Hankova jezera a následného
dosažení Dómu alpského spolku ze dne 3. září 1887. Vedle průzkumů
ve Škocjanských jeskyních se věnoval také průzkumu jeskyně „Kačna
jama“ (Hadí jeskyně) u Divače. Měření této jeskyně, na jejímž konci bylo
dosaženo podzemní řeky Reka, bylo 28. 6. 1891 jeho poslední cestou do
podzemí. Zemřel dne 3. 12. 1891 v Terstu a je pochován ve Škocjanech.

2013

Leo a Marie - děti A. Hankeho

Kulturní dum čc. p. 76

1976

2015

2016

2020

2012

Obecní úrad

2010

1987

Budova obecního úřadu byla původně postavena jako záložna „Spar- und Darlehenskassa“, pro kterou byla v roce
1931 odkoupena část farního pozemku. V roce 1936 sem
byl z budovy starého zámeckého pivovaru přemístěn také
poštovní úřad.
Předsedové MNV

1967

2012

1946

Drastich

1946-48

Jan Hajniš

1948-50

Josef Kučera

1950-52

Anděla Hurníková

1952

Josef Kučera

1952-55

Vilém Hudec

1955

Karek Kňůra (jen krátce)

1955-56

Leopold Macák

1956-60

Josef Kučera

1960-64

František Slavík

1964-71

Josef Kučera

1971-76

Stanislava Peikerová

1976-79

Josef Kučera

2019

2017

Od 1. 1. 1979 do 31. 12. 1999 byly Bravantice součástí města
Bílovce a spadaly pod MNV. V obci pracoval občanský výbor.
Občané v referendu konaném v květnu 1998 rozhodli
o osamostatnění obce, ke kterému došlo od 1. 1. 1999 a po
volbách 17. dubna 1999 se starostou stal Ivo Kočiš, který
obec vedl až do 5. listopadu 2018, kdy byl zvolen starostou
Rudolf Němec.

2012

2019

Stará Sokolovna a Z latník

V roce 1970 byl v budově bývalého hostince č.p. 70 umístěn průmyslový podnik
Družstevní agentura univerzálních služeb (DAUS), přejmenovaný v roce 1971 na
Kovostav a o rok později na Zlatník – družstvo umělecké výroby. Tento podnik vyráběl součástky k vysoušečům vlasů a k rámečkům na televizory až do 30. 9. 1991,
kdy byl jeho provoz ukončen.

1976

1967

1967

Sokol a fotbalové hrište

V roce 1946 byla v Bravanticích založena tělovýchovná jednota Sokol.
Jejími zakladateli byli Karel Kňůra, který se stal prvním předsedou, Vilém Bartoš, Eduard
Broskevič, Jan Bjalek, Božena Rotterová, Marta Bartošová. Členové si v roce 1948 svépomocí vybudovali fotbalové hřiště a o rok později byl ustaven oddíl kopané. V roce 1951 byly na
hřišti vybudovány šatny, které byly spolu s hřištěm v letech 1964 –1965 zrekonstruovány.
V rámci Sokola působil také oddíl ledního hokeje, založený v roce 1951, a oddíly stolního tenisu a volejbalu.
Víte, že
25. května 1980 se konala místní Spartakiáda, které se zúčastnilo 487 cvičenců v sedmi vystoupeních (rodiče s dětmi, nejmladší žactvo, mladší žákyně, mladší žáci, starší
žákyně, starší žáci, ženy)? Na přípravě pracoval již od 1. 10. 1979 spartakiádní štáb pod
vedením Lumíra Sedláka, za účasti dalších zástupců stranických a společenských organizací. Byla upravena příjezdová cesta ke hřišti a provedeny další práce v areálu Sokola.

2020

Naši obcané slaví

1967

1968

1969

1969

1973

1977

1967

1967

1967

1967

Jak se mení výstavba v obci

Tyto čtyři stavby dnes již neuvidíte.

č.p. 32

č.p. 104

č.p. 186

č.p. 218

č.p. 218

č.p. 225

č.p. 206

Novostavby

2011

2013

2017

2020

Bytovky

1968

1967

1967

1967

1968

č.p. 84 a 85

č.p. 118

1975

č.p. 177

č.p. 84 a 85

1989

č.p. 118

2008

č.p. 197

2008

Výstavba panelových domů č.p. 84 a 85 byla
provedena v roce 1968. Investorem byl Československý státní statek. V roce 1975 byl
postaven panelový dům č.p. 177 s 12 byty
pro zaměstnance Velkovýkrmen. Na náklady obce byly v roce 2008 v areálu zámeckého dvora zrekonstruovány bytové domy
č.p. 118 a 197 s celkem 15 byty. V prosinci
1989 byly dokončeny „okály“ č.p. 227-230,
investorem byl Státní statek Bílovec, jednalo se o bydlení pro zaměstnance.

č.p. 227 - 230

1989

Obchody a stánky

Obchod paní Mrázkové

1976

1976
JEDNOTA

JEDNOTA

1975
STÁNEK OVOCE - ZELENINA

Obchod paní Mrázkové

1976
Obchod „ KOČÍ“

1992
Obchod 3D

2017
RYBASPOL

Zastávky

1974
Zastávka směr Olbramice

Stará zastávka na Bílovec

1974

Budování zastávky u mostu

Novější zastávka na Bílovec

1996
Nová zastávka od Bílovce

2010
Zastávka směr Olbramice

2010
Zastávka U Mostu

Budování v obci

2018
Budování chodníků

1973

2014

Budování chodníků

Přístřešek u fotbalového hřiště

1985

1985

Regulace potoka

Regulace potoka

2012

2014

Komunikace v severní výstavbě

Oprava komunikace na horním konci

2008
Přístřešek u hasičská zbrojnice

2018
Opěrné zdi

Budování kanalizace 1973

Mosty

1967

1981

1967

1967

1981

1981

2014

2014

Brigády v akci „ Z “
výpomoc na polích a pri senoseci

2011

2008

2014

Statek

V Bravanticích vzniklo v roce 1949
první jednotné zemědělské družstvo v tehdejším Ostravském kraji, které sdružilo rolníky z Bravantic, Bílova a
Slatiny. Prvním předsedou se stal Jan
Hajniš, který byl v roce 1951 nahrazen
Františkem Vejrostou. V roce 1961 JZD
zaniklo sloučením s Čs. státními statky.
Členové družstva se stali zaměstnanci
ČSSS se sídlem v Bílovci. V roce 1970
se statek změnil na podnik Velkovýkrmny, oborový podnik, závod 06 Bílovec, který se zaměřil na chov prasat a
drůbeže. Bravantická farma se usídlila
v prostorách zámku a pro její potřeby
vznikly v obci nové kravíny, vepříny,
drůbežárny a mechanizační středisko.
Podnik Velkovýkrmny ukončil provoz
v roce 1992 a na jeho pozemcích od
roku 1992 do roku 1997 hospodařila
firma Agroprodukt.

1986

Pracovníci státního statku

Nový a starý kravín

Chovatelský den 1977

Drůbežárna a vepřín

Cesta k novému kravínu

Prehrada 1964

1977

1977

1977

Vodní nádrž Bravantice, která je napájena bezejmenným pravostranným přítokem Seziny, byla v roce 1964 vystavěna pro zavlažování okolních zemědělských
pozemků. Zavlažování dnes již není realizováno. Nádrž slouží jako rezervoár vody
v případě hašení požáru a ke sportovnímu rybolovu. Rybářské právo je vykonáváno za odpovědnosti MO ČRS Bravantice.

Hasici

Na základě stanov schválených dne 14. listopadu 1892, byl dne
15. ledna 1893 v obci Brosdorf/Bravantice založen spolek dobrovolných hasičů „Freiwillige Feuerwehr“.
Český sbor dobrovolných hasičů v Bravanticích byl založen 6. září
1945. Po válce zde zbyly pouze dvě ruční stříkačky. Podařilo se najít
původní agregát s hadicemi a dojednat jejich navrácení, a tak byl sbor
vybaven pro nejnutnější zásahy v případě požárů. Ještě téhož roku se
ze sbírky mezi občany koupila jak nová stříkačka s novými hadicemi,
tak i výstroj pro deset hasičů.

1989

1975

1967

1969

1997

2014

2020

Povodne

1965

1965

1965

1968

1968

1985

1985

1985

1997

1997

1997

2007

2007

2014

2014

2014

Památník rudoarmejcu

1953

Čestná stráž u památníku

Z. Pilich, L. Kovařík, F. Slavík, R. Dluhý, J. Staškiv, A. Mrázek, p. Buroň

Obec Bravantice byla osvobozena Sovětskou armádou v neděli 30. dubna 1945 asi ve
12.30 hod. Při osvobozovacích bojích položili život čtyři sovětští vojáci. Pamětníci vzpomínají: „Padlí jsou pochováni ve společném
hrobě v Hlučíně. Byli jsme se poklonit jejich
památce. Na jejich počest jsme v roce 1953
v parku na horním konci postavili památník
a zasadili lípu“. Do vyzděného kamenného
podstavce byl umístěn bludný kámen a usazena pamětní deska. Od roku 1954 se u tohoto pietního místa každoročně konají oslavy Dne osvobození obce.

Oslavy Dne osvobození obce

1973

Návštěva ze SSSR

1974

Pionýři a zástupci složek NF uctili 11. 5. 1974 památku československých a sovětských vojáků padlých v dubnu 1945

Památník rudoarmeejcu

1957

2005

2011

2017

Lípa svobody
1967

Za obcí ve směru na Klimkovice se nachází po levé straně osamělá vzrostlá
lípa, kolem níž je dřevěný plot. V místě, kde je lípa zasazena, v říjnu 1938
po okupaci Československa nacistickým Německem, pálili někteří fanatičtí Němci české symboly a knihy. Po
osvobození vysadili tuto lípu dne 28.
října 1945 noví obyvatelé Bravantic
jako symbol české státnosti. V minulých letech se na tomto místě konaly
oslavy Dne vítězství (9. 5.), lampionové
průvody, kulturní a hudební programy
ukončené zapálením vatry.

1960

2011

2019

