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SLOVO STAROSTY
Dámy a pánové, vážení občané obce
Bravantice.
Máme za sebou první polovinu roku
2016. Jsem přesvědčen, že se nám společně podařilo udělat velký kus práce, ať už
se jedná o vylepšování parčíku u hlavní
křižovatky, opravy místních komunikací
nebo opravy veřejného osvětlení a podobně. Výčet těchto prací by byl poměrně
dlouhý, ale o tom víte i Vy občané Bravantic, protože Vám nic neunikne. Touto
činností postupně vylepšujeme prostředí,
ve kterém vyrůstají naše děti a my.
V letních měsících nás čeká oprava budovy Základní školy a přilehlé hospodářské budovy. Musíme se totiž připravovat
na 120 výročí založení základní školy,
které se uskuteční v roce 2018.

Dobrou zprávou pro Vás bude určitě to,
že znova začínáme pracovat na projektu
chodníky v bezproblémových lokalitách.
To znamená, že jsme z projektové dokumentace vypustili místa, kde se momentálně chodník nedá vybudovat, protože
obec není majitelem pozemků. O místech,
kam se nám chodník podaří umístit, rozhodne stavební povolení. Stavba by probíhala na etapy a neodvažuji se sdělit, jak
dlouho to bude trvat, protože se bude stavět z obecních peněz. Ale o tom jsem Vás
již informoval v předcházejícím čísle.
Nyní dovolte, abych Vás co nejsrdečněji
pozval na tradiční turnaj v malé kopané
„O putovní Pohár starosty obce Bravantice“, který se bude konat dne 16. 7. 2016
od 08 : 00 hod. v prostorách hřiště TJ Sokol Bravantice.
Starosta obce Bravantice Ivo Kočíš

Obec Bravantice pořádá ve dnech
10. – 11. 9. 2016
zájezd do České Skalice a Wroclavi
Program:
• 10. 9. tradiční jiřinková výstava v České Skalici
• prohlídka muzea Boženy Němcové
• doprovodný kulturní program
• pro zájemce procházka naučnými stezkami (Babiččino údolí, Prusko-rakouská
válka 1866)
• nocleh v Novém Městě nad Metují (internát)
• 11. 9. Wroclav – hlavní město kultury 2016
• návrat v pozdních večerních hodinách
Cena zájezdu:
doprava: občan Bravantic zdarma, případní přespolní cestující 400 Kč
ubytování: 250 Kč/osobu
stravu, vstupné do muzeí a na výstavy si hradí účastníci sami
Zájemci se mohou přihlásit písemně u p. Věry Šustkové
ve dnech 11. – 31. 7. 2016, SMS na telefon 724 216 416, zprávou na
e-mail: vera.sustkova@seznam.cz
Na rezervace mimo termín přihlášení nebude brán zřetel.
Kapacita autobusu: 49 míst.
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.

HASIČI INFORMUJÍ
Sbor dobrovolných hasičů vás zve
v průběhu prázdnin na dvě akce v areálu
hasičárny.
Koncem července se bude konat prázdninový večerní karneval a 27. srpna
ukončení prázdnin s různými hrami pro
děti, střelbou ze vzduchovky a večerní
diskotékou.
Jednotka naší obce disponuje prostředky
na likvidaci bodavého hmyzu. V případě
potřeby se mohou na nás občané obrátit
na tel. 737 963 400 SMS zprávou. Po této
zprávě budete kontaktováni a po posouzení vybraní členové naší jednotky provedou
odstranění tohoto hmyzu.
Přejeme občanům příjemné letní měsíce
a v případě dlouhotrvajících tropických
dnů, prosíme o maximální pozornost, při
rozdělávání otevřeného ohně. I my chceme mít poklidné prázdniny.
Děkují bravantičtí hasiči.

SENIOR KLUB
21. 5. 2016 Tradiční vaječina byla velice
úspěšná, díky krásnému počasí a velkému
zájmu občanů. Za rok si ji zopakujeme.
9. 6. 2016 jsme vyjeli na jarní zájezd
do arboreta Nový Dvůr, kde jsme si nenechali ujít jedinečnou podívanou na barevný
svět tropických motýlů. Prošli se parkem,
kde najdete sbírku dřevin pěti světadílů.
Pokračovali na zámek Hradec nad Moravicí a tam si mohl každý vybrat – prohlídku
zámku nebo dobroty v místních hospůdkách. Počasí přálo, tak jsme přijeli spokojeni.
12.7. 2016 se setkají členové senior klubu v motobaru U Hanky na tradičním „tvarůžkobraní“.
Na podzimní zájezd pojedeme do Loštic, kde se vyrábí olomoucké tvarůžky. Dále
do ZOO na Svatý kopeček. Určitě bude
úspěšný jako jarní zájezd.
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ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLIČKY
Letní zprávy z MŠ a ZŠ Bravantice
Vážení občané a přátelé školy,
školní rok 2015/2016 se blíží ke konci a my
bychom se s vámi chtěli podělit o veliký
úspěch, který jsme zaznamenali v měsíci
červnu na poli sportovním.
V olympiádě malotřídních škol, která se
konala v ZŠ Kyjovice, jsme po šesté získali
ZLATÝ POHÁR, a naše škola se umístila
na 1. místě. O prvenství se zasloužili svými neuvěřitelnými sportovními výkony žáci,
které po celý školní rok připravoval pan
učitel Petr Gelnar. Panu učiteli za sportovní přípravu žáků patří poděkování. A všem
našim sportovcům, nechť se daří na poli
sportovním!!!

Pořadí soutěžících škol ve 22. ročníku
„Olympiády malotřídních škol v lehkoatletických disciplínách“.
1. ZŠ Bravantice
2. ZŠ Těškovice
3. ZŠ Zbyslavice
4. ZŠ Kyjovice
5. ZŠ Olbramice

Výkony našich sportovců:
Běh na 50 m:
1. místo:
Damián Pieš
2. místo:
Michael Vaněk
Hod kriketovým míčkem:
1. místo:	Radim Kupka – 51 m
(rekord závodů)
2. místo:
Štěpán Šejda
Skok do dálky:
1. místo:
Radim Kupka
3. místo:
Dominik Chalupka
Skok přes švihadlo:
1. místo:
Kateřina Kudlová
2. místo:
Barbora Dubáčová
Běh na 600 m:
4. místo:
Lukáš Malina
Doplňková soutěž ve vybíjené: 3. místo
Doplňková soutěž v piškvorkách
2. místo: Matěj Matoušek

Školní rok slavnostně ukončíme 30.
června 2016 předáním vysvědčení a slavnostním rozloučením s žáky 5. ročníku.
Věříme, že na svoji domovskou školu nezapomenou a budou na školu rádi vzpomínat.
My také vzpomínáme na některé hlášky, které nás pobavily v průběhu jejich
školní docházky:
„Dneska při mně stáli, všichni svatí…“
„V zimě přikrmujeme čápy.“
„Lidské smysly jsou – zrak, sluch, čuch,
hmat a huť…“
„Známé město v našem kraji – je Praha …“
„Na hradu jsme měli průvodčího, měli jsme
tam rozchot a bylo to fajn“… Viděla jsem, jak
se na hradu vyráběli kdysyk mince a řekli
nám o strašidlích a hystorkách, co žijí a žili
na hradě…“
V období školních prázdnin ruch v naší MŠ
a ZŠ neutichne. V MŠ bude probíhat rekonstrukce elektroinstalace včetně malování.
MŠ bude uzavřena od 1. 7. 2016 do 21. 8.
2016, provoz zahájen 22. 8. 2016 pouze

pro předem přihlášené děti.
V ZŠ nás o prázdninách čeká malování
a drobné stavební úpravy. Opět se ve škole setkáme ve čtvrtek 1. září v 8.00 hod.
při slavnostním zahájení školního roku.
Do první třídy nastoupí 9 nových žáčků.
V průběhu měsíce září proběhnou informační schůzky jak v MŠ, tak také v ZŠ, kde
budou rodiče seznámeni s organizací nového školního roku.
Všem přejeme krásné léto a pěkné
prázdniny.
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bravantice

DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
Bc. ŠÁRKA KOMÁROVÁ
BÍTOV č. 137, 743 01
Tel: 725 373 383
IČ: 016 90 493
Provádím tyto odborné výkony
• odběry krve ze žíly i prstu, odběr moče
a ostatního biologického materiálu
• aplikace injekcí, inzulínu, infúzní terapie, podávání léků per os, do sondy
• péče o bércové vředy, proleženiny,
pooperační rány, defekty a jiné rány
• bandážování končetin při trombembolické nemoci
• katetrizace žen, péče o permanentní katetry, stomie, pegy, sondy
• kontrola tlaku, pulsu, glykémie
• ošetřovatelská rehabilitace
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SOKOL
Tímto Vás zveme 16. 7. 2016 do areálu
Sokolu Bravantice na turnaj v minifotbale.
Turnaj začíná v 9 hodin ráno a bude trvat asi
do 16 hodin, občerstvení je zajištěno.

TRÉNINKY
Trenéři Sokolu Bravantice zvou všechny
kluky a holky do 15 let na tréninky, které
by se konaly od 23. 8. každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin.
Trénovat budeme jen když bude minimálně 6 dětí.

Výsledkové tabulky 2015/2016
Žáci – Okresní soutěž (1 + 6 ) skupina A
Rk.
1.

Družstvo
Jeseník nad Odrou

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

18

15

1

2

167:51

46

2.

Tísek

18

14

0

4

164:67

42

3.

Bravantice

18

13

0

5

142:71

39

4.

Spálov

18

13

0

5

106:64

39

5.

Kujavy, o.s.

18

12

0

6

120:68

36

6.

Děrné

18

10

1

7

95:62

31

7.

Velké Albrechtice

18

4

0

14

53:123

12

8.

Vražné

18

3

1

14

28:133

10

9.

Jistebník

18

3

0

15

39:117

9

18

1

1

16

56:214

4

10.

Jakubčovice

Tým

Muži – III.Třída skupina „B“
Z
V VPP PPP P

Skóre

B

+/-

1.

Slavia Stachovice

20

14

2

1

3

64:20

47

(17)

2.

FK Tísek

20

13

3

1

3

76:31

46

(16)

3.

Sokol Sedlnice

20

12

2

3

3

56:27

43

(13)

4.

Sokol Bravantice

20

8

3

2

7

45:48

32

(2)

5.

Sokol Zbyslavice

20

8

1

4

7

38:39

30

(0)

6.

TJ Trojanovice-Bystré

20

9

1

0

10

51:46

29

(-1)

7.

Sokol Žilina

20

5

4

4

7

36:41

27

(-3)

8.

Spartak Lubina

20

6

1

4

9

38:42

24

(-6)

9.

TJ Petřvald n.M. B

20

5

2

4

9

41:56

23

(-7)

10.

Sokol Hostašovice

20

3

3

1

13

12:54

16 (-14)

11.

FK Skotnice B

20

3

2

0

15

29:82

13 (-17)

SKAUTI
Dne 30. 4. jsme se zúčastnili střediskového závodu ve Studénce. Holkám
uteklo třetí místo o jeden bod, takže se
ocitly na 4. místě z celkového počtu osmi
soutěžících. A kluci si vybojovali 6. místo.
Disciplíny se týkaly fyzické zdatnosti,
řešení problémových situací, znalostí
z přírody, dopravních značek, manuální zručnosti, schopnosti orientace,
první pomoci, logického myšlení, ko-

munikace a kuchařských dovedností
a znalostí vlasti a skautingu. Děvčata
předčila ostatní družinky v disciplínách
vlast a skauting a v disciplíně komunikace. Naopak se jim nedařilo v manuální
zručnosti, kde získaly 0 bodů z 20. Kluci byli nejlepší ve znalostech dopravních
značek, ale v kuchařských dovednostech
dopadli stejně jako děvčata při manuální
zručnosti.
14. května se děvčata a chlapci zúčastnili ještě okresního závodu vlčat a světlušek (Zvas), který se odehrál v Suchdole
nad Odrou. Děvčata se ocitla na 9. místě
z celkového počtu 24 soutěžících družinek a vybojovala si 439 bodů. (o 41 bodů
méně než družinka na 1. místě). Kluci pak
měli 358 bodů. Téma letošního Zvasu
bylo ZOO.
O prázdninách završíme náš společný
první rok stanovým táborem u Hranic

na Moravě, kde většina světlušek a vlčat
složí při slavnostním ohni slib. Děvčata
budou slibovat, že se budu snažit hledat
Pravdu a Lásku, být prospěšné své vlasti a zachovávat zákony světlušek. Kluci,
budou slibovat, že se vynasnaží být poslušným vlčetem své smečky, se kterou
budou hledat nejvyšší Pravdu a Lásku, že
každý den vykonají dobrý skutek.
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RYBÁŘI INFORMUJÍ
SRPEN 2016 - NOČNÍ ZÁVODY

Přihlásit na závody se můžete také
na e-mailové adrese joplustil@centrum.cz
Dne 26. 8. (od 16 hodin) do 27. 8. 2016 nebo na telefonních číslech 602 465 524,
(do 9 hodin ráno) opět pořádáme noční 604 803 402.
závody ,,BRAVANTICKÝ OKOUN".
Pro úplnost: Post 1 A bude první post
od rybářské chaty (na pravém břehu náDovolte, abychom vás pozvali na drže). Další A posty budou následovat... Při
III. ročník nočních rybářských závodů přihlášení uveďte žádané číslo postu, pokud
,,Bravantický okoun‘‘, které se uskuteč- bude volné! Lov bude možný na dva pruty
ní jako každoročně 26. a 27. srpna 2016.   dle Rybářského řádu, startovné včetně obPřehradu opět zarybníme, aby bylo co chy- čerstvení je 180,- Kč, přihlášení předem
tat i po prázdninách. Vzhledem k většímu 160,- Kč.
zájmu budeme tentokrát přidělovat posty
podle došlých přihlášek: 1 A - 15 A, 1 B Na vítěze závodů čeká opět krajská
15 B a 1 C - 15 C, čímž se vyhneme mnoh- mimo pstruhová povolenka na rok 2017
dy zmatečnému losování. Obsazení postů v ceně 1600,- Kč. Další ceny budou peněbudeme zveřejňovat na našich webových žité i věcné...
stránkách: www.okoun.webnode.cz.
Těšíme se na Vaší účast.

Jeden z 68 ulovených kaprů měl opět přes půl metru.

Mladí rybáři...

Martin Zámrský – MO ČRS Bravantice, vítěz jarních rybářských závodů

N
arodili
se nám

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
Významné životní
jubileum oslaví:

VÝTISK František
VÝTISK Emanuel
KOČÍŠOVÁ Renata
HONÉK Jiří
PUSTĚJOVSKÁ Anna
RESTLOVÁ Marie
ŠEBOVÁ Miroslav
KUČERA Ivan
ZAMAZALOVÁ Marie

60 let
60 let
60 let
60 let
60 let
65 let
65 let
70 let
90 let

Všem jubilantům i novému občánku
přejeme mnoho zdraví, štěstí, lásky
a rodinné pohody.

ŽŮRKOVÁ Elena

Opustili nás

OZDINEC Miroslav

Věnujme tichou vzpomínku.

Martin Zámrský při zdolávání "vítězné" ryby...
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Elektronická verze zpravodaje obce je k dispozici na webových stránkách obce http://bravantice.cz/
urad-obce/bravanticky-brumla.
Můžete se přihlásit i k odběru elektronické verze na hlavní stránce webových stránek obce v rubrice
 NOVINKY E-MAILEM zadáním e-mailové adresy a opsáním antispamového bezpečnostního kódu
a kliknutím na ODEBÍRAT NOVINKY.

Periodický tisk obce Bravantice, vydávaný čtvrtletně obcí Bravantice, 742 81 Bravantice 223,
IČ: 68921063. Evidenční číslo: MK ČR E 22550.
Grafická úprava: Pavel Náplava – COLOR Studio,
www.colorstudio.cz.
3. číslo vychází 1. července 2016 v Bravanticích.

