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Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o dění v naší obci. Všechny informace budou průběžně umísťované na
nových web stránkách obce na adrese www.bravantice.cz .

PŘÍSPĚVEK STAROSTY:
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás v krátkosti seznámil s vývojem podepisování smluv ve věci „chodníky“. Někteří
z vás se rozhodli, že chodník nechtějí (není podepsaná smlouva). V této fázi se tedy mohou
vyhodnotit pouze smlouvy podepsané. Vzhledem k nepodepsaným smlouvám je nutné, abychom
změnili projektovou dokumentaci, čímž se celý projekt zastaví. Dále vyčkáme na zpracování digitální
mapy, která by měla být předložena k připomínkování a seznámení na konci měsíce srpna 2015 nebo
počátkem září 2015, neboť někteří občané jsou přesvědčeni, že jejich pozemek vybíhá do komunikace
III.tř., jejímž majitelem je Moravskoslezský kraj, dále jen MSK. Po upřesnění jednotlivých hranic
pozemků a jednání s MSK, se pokusíme v této činnosti pokračovat. Rád bych vás informoval o tom, že
obec Bravantice získala dotace na zateplení MŠ a na obnovu a vybavení zahrady v MŠ herními prvky
v přírodním stylu. Rovněž v letošním roce začínáme s opravou Smuteční síně Bravantice. Průběžně se
opravují místní komunikace a proběhla oprava a výměna vstupních dveří v ZŠ. Sděluji, že Obecní úřad
Bravantice bude mít omezený provoz v měsících červenec a srpen z důvodu čerpání dovolených.
Informace budou vždy umístěny na vstupních dveřích a na www.bravantice.cz.
Ivo Kočíš starosta obce
Provoz Obecního úřadu Bravantice:
ČERVENEC:
13.7. – 15.7.2015 od 08,00 do 10,00 hod
16.7. - 17.7.2015 zavřeno
SRPEN:
17.8. – 19.8 2015 od 08,00 – do 10,00 hod
20.8. - 21.8. 2015 - zavřeno
24.8. – 26.8. 2015 od 08,00 – do 10,00 hod
27.8. – 28.8. 2015 – zavřeno
31.8.2015 od 08,00 do 10, 00 hod

ZŠ A MŠ BRAVANTICE
30.6.2015 bylo rozdáno vysvědčení a slavnostně ukončen školní rok 2014/2015. Velice pěkným
zážitkem bylo rozloučení s žáky 5.ročníku,kteří přestupují od 1. září do spádové ZŠ a MŠ TGM
Ostravská ul. v Bílovci.Žáci byli odměněni barevnými tričky ,pamětními listy a upomínkovými
předměty z obce. Všichni žáci si mohli pochutnat na výborných mufínech od Hanky z Motobaru a
sladkými koláčky. Přesto bych chtěla občany z Bravantic seznámit a prezentovat úspěchy našich žáků
v jednotlivých soutěžích v průběhu školního roku 2014/2015: Mimořádné úspěchy byly oceněny na
vysvědčení pochvalou ředitele školy.
Účast našich žáků v soutěžích :
název

Místo konání

ocenění

žáci

Projekt B 72 – ochrana
životního prostředí

ZŠ Bravantice 9.-1210.2014
Úklid v okolí školy a
kapličky

Účast žáků v soutěži

Žáci od 3. do 5. roč

Pěvecká soutěžO zlatou
notičku města Bílovce

KD Bílovec25.11.2014

2. místo píseň Křížovky
V kategorii 4.-6.ročník

Katka KUDLOVÁ

Matematika Z5

DDM Fokus NJ
21.1.2015

Okresní kolo - účast

Tereza Bialková

Preventan CUPVybíjená

ZŠ Sjednocení
Studénka 5.3.2015

4.místo

Žáci 4. a 5. ročníku

Okrskové kolo v recitační
soutěži

DDM Bílovec25.2.2015

Účast žáků v soutěži

Eli Lavrovičová, Ada
Nikolka Hauserová,
Čecháková,Katka K

1.místo ve VV
Pěvecká a výtvarná soutěž
Butovická hvězdička

ZŠ Butovická Studénka
24.2.2015

1.místo Sára Timoš

Hudební soutěž - účast

Markétka Kremzero
Kudlová

Soutěž O krále a královnu
švihadla

ZŠ Wolkerova ul.
Bílovec a spádové ZŠ

ZŠ Bravantice 1.místo,2.místo,3.místo

1.místo Katka Kudlo
2.místo Barborka D
3.místo Adélka Bar

Mc Donald CuP

SD skupina B Bílovec
14.4.2015

2.místo –postup do semifinále

Žáci od 4. do 5. roč

Mc Donald Cup

MD skupina A
17.4.2015
Bílovec
29.4.2015

Postup do semifinále

Žáci od 1. do 3. roč

Mc Donald Cup –
semifinále

TJ Kunín semifinále
skupina B TJ Kunín

6. místo

Žáci od 3. do 5. roč

Sportovní soutěž O
hejtmanův pohár –
zdolávání překážek

Tělocvična školy
Březen-květen 2015

Všichni žáci školy

4 pořadí ZŠ v umíst
prvních místech
v moravskoslezském

Okrskové kolo v dopravní
výchově mladých cyklistů

Dopravní hřiště
Odry7.5.2015

6.místo v 1. kategorii

Martina Honusová
Martin Výtisk
Tereza Bialková
Štěpán Šejda

Olympiáda malotřídních
škol okresu NJ a Opava

21.5.2015ZŠ Olbramice

3.místo ZŠ Bravantice+ ocenění žáci

1.místo ZŠ Těškovic
2.místo ZŠ Olbrami
3.místo ZŠ Bravanti

Literární kategorie L1Výtvarná
kategorie VVOkresní ocenění žáků
v Novém Jičíně

L1:
1.místo Ondra Tenk
2.místo Barbora Du
VV:
1.místo Sára Timoš
2.místo Kristýna M

Celorepubliková soutěž
Požární ochrana očima
dětí

30.5.2015Nový Jičín

INFORMACE OD SOKOLU BRAVANTICE
Tímto Vás zveme 18.7.2015 do areálu Sokolu Bravantice na turnaj v minifotbale.
Turnaj začíná v 9 hodin ráno a bude trvat asi do 16.hodin, občerstvení je zajištěno.
Trenéři Sokolu Bravantice zvou všechny kluky a holky do 15 let na tréninky které by se konaly v době
prázdnin každé úterý a čtvrtek od 17.hodin, do cca 18.30 hodin. Trénovat budeme, jen když bude
minimálně 6 dětí.
Trénovat budeme do 23.7. potom by byla pauza a začali bychom zase od 18.8.
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V BRAVANTICÍCH
V sobotu 25.července pořádáme od 18°°hodin v areálu hasičárny Disko karneval, kde jste všichni
zváni.
Děti z kroužku mladých hasičů se jako poprvé již pět krát účastnili v požární soutěži v celoroční lize
mladých hasičů Floriánek Cup 2015. O prázdninách se kroužek přeruší, ale v případě domluvy je
možné se v hasičárně na cvičení sejít. Od září se bude pokračovat v dokončení soutěže.
5.9.2015 8:30 Bítov - požární útok a štafeta dvojic
6.9.2015 8:30 Kopřivnice – požární útok a štafeta dvojic
12.9.2015 9:00 Lubojaty – požární útok a štafeta 4x60m člunkově
26.9.2015 8:00 Bílovec – ZPV a štafeta dvojic
Kontaktní osoba: Rudolf Němec, e-mail: rudanemec@seznam.cz, http://sdhbravantice.webnode.cz/

INFORMACE OD RYBÁŘŮ BRAVANTICE
JARNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY - VI. ROČNÍK MO ČRS BRAVANTICE se uskutečnily v sobotu 9. května 2015
Už v úvodu je třeba říci, že se vydařily po všech stránkách. Startovní posty obsadilo 35 rybářů z naší
organizace a z blízkého okolí, někteří přijeli z Ostravy a Bohumína... A určitě nelitovali, neboť bylo co
lovit. Vyšlo i počasí, přišlo dost diváků a pekly se ryby, klobásky a stejky, na čepu byla dvanáctka
Radegast... A také závodníci mohli být spokojeni s úlovky!!! Ulovili celkem 35 kaprů, z 90 % vysoko
přes míru... dále 1 cejna 38 cm, 3 líny /30, 32 a 29 cm/ a v neposlední řadě 4 amury /40, 40, 44 a 32
cm/.
A kdo si přišel pro ceny:
1. místo - Vlček Tomáš - kapr 57 cm
2. místo - Michalík Radek - největší počet bodů za ulovené ryby - 274 b.
3. místo - Majkus Roman - druhý největší kapr - 54 cm
4. místo - Fischer Jan - druhý největší počet bodů - 267 b.
Dále byli vyhodnoceni: Pieš Maxián /nejmladší účastnílk/ a Nikel Jiří / los ze startovních listků bez
úlovku/
Další závody jsou za námi a nezbývá než všechny pozvat na 2. ročník NOČNÍCH ZÁVODů, které se
ukuteční v pátek 25. a v sobotu 26. srpna 2015 v rámci "Bravantického okouna". Upozorňujeme, že
přihlášky vzhledem k omezenému počtu startovních míst budeme přijímat předem na internetových
stránkách www.okoun.webnode.cz.
Petrův zdar!
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA:
OBEC BRAVANTICE ORGANIZUJE ZÁJEZD DO RAKOUSKA A NA JIŽNÍ MORAVU
DNE 24. 10. 2015 SE USKUTEČNÍ ZÁJEZD NA 23. DÝŇOVÝ FESTIVAL V PULKAU (RAKOUSKO).
PROGRAM: RÁNO ODJEZD Z BRAVANTIC PŘES ZNOJMO DO PULKAU
v 10.00 h zahájení programu festivalu
- prohlídka vyzdobených ulic
- kulinářské speciality, řemeslný trh,
- atraktivní program pro děti,
- folklórní i populární hudební vystoupení,
při zpáteční cestě je plánována návštěva některého z jihomoravských vinařství. Návrat v pozdních
večerních hodinách. Cena zájezdu: vstupné na festival a do objektu vinařství: festival 3 Eura/os., děti
do 14 let zdarma vstupné do vinařství zatím neupřesněno Všichni účastníci musí mít platný cestovní
doklad (stačí OP), děti do 15 let cestovní pas a sjednáno cestovní pojištění do zahraničí. (Možno
zajistit hromadně). Změna programu vyhrazena, časy budou upřesněny. Případní zájemci se
mohou přihlásit u p. Věry Šustkové ve dnech 13. – 30. 7. 2015
SMS na telefon 724 216 416, zprávou na e-mail: vera.sustkova@seznam.cz Na rezervace mimo
termín přihlášení nebude brán zřetel.
Kapacita autobusu: 45 míst

Naši jubilanti dožívající se významného jubilea ve III. čtvrtletí

PAPEŽÍK Jiří 80 let
ZERZOŇ Karel 80 let
BAKALOVÁ Anna 70 let
NYKŠ Josef 70 let
KOZELSKÝ Augustin 60 let
CIESAR Jaroslav 60 let
CIESAR Václav 60 let
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody.
Opustili nás:
SCHUBERT Josef
ZÁRUBA Vlastimil
Našim zemřelým spoluobčanům věnujeme tichou vzpomínku.
ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI
Dovoluji si vás požádat o váš názor, který by mi pomohl vyřešit gratulace jubilantům. Dosud je
zaběhnutá praxe, že osobně obcházím jubilanty a nově je zde návrh, že by se jubilanti zvali 2x
ročně do Kulturního domu k předání dárků. Vaše názory, prosím, vhazujte do schránky v budově
Obecního úřadu Bravantice nebo je zasílejte emailem na adresu obec@bravantice.cz Za vaše
vyjádření vám děkuji.

