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V prosincovém zpravodaji jsme
zveřejnili foto zrestaurované
sochy Herkula s Nemejským
lvem v zámeckém parku. Tato
socha je kulturní památkou a její
zrestaurování stálo 330.000,- Kč,
přičemž na financování se
podílel Moravskoslezský kraj
v rámci vyhlášeného Programu
obnovy kulturních památek a
památkově chráněných nemovitostí na rok 2017. O to víc nás
mrzí, že socha byla v dubnu
2018 poškozena sprejem. Tuto
záležitost nyní šetří Policie ČR.
Obec Brantice po této zkušenosti
umístí
v celém
sportovním
areálu a zámeckém parku
kamerový systém napojený na
pult centrální ochrany.

Na základě informace od občanů
upozorňujeme
na
možné
nebezpečí výskytu zmijí na
břehu řeky v blízkosti splavu u
zámku. V minulém roce byl
v místě, kde scházejí do řeky i
děti, uštknut zmijí velký pes a
bylo nutné akutní ošetření!

červen/2018

RESTAURANT DAY
BRANTICE!
Nenechte si ujít slavnosti jídla,
které se budou konat v sobotu 9.
června 2018 od 15:00 hodin na
hřišti TJ Sokol Brantice! Jedná
se o komunitní událost, která je
dobrovolná a nezisková. V tomto
dni si každý může na jeden den
otevřít svou improvizovanou
restauraci či kavárnu a předvést
své kulinářské umění. Přijďte se
podívat a ochutnat něco nového!

TJ Sokol Brantice slaví úspěch
– návrat do okresního přeboru
kopané pro ročník 2018-2019!
Úspěch slaví také naše
žákovské
mužstvo
(starší
přípravka) v okresním přeboru
žáků této věkové kategorie.
Děkujeme
hráčům
a
realizačním
týmům
obou
věkových kategorií za tyto
úspěchy fotbalového ročníku
2017-2018. Velký dík patří
našim věrným fanouškům, na
které se těšíme v novém
soutěžním ročníku kopané
2018-2019.
Výbor TJ SOKOL BRANTICE z.s.

HRY BEZ HRANIC
V sobotu 16. června 2018 od
10:00 hodin se na fotbalovém
hřišti v Branticích utkají soutěžní
týmy
z obcí
Mikroregionu
Krnovsko v mnoha neobvyklých
disciplínách. Pro soutěžní týmy
jsou připraveny speciální týmové
a individuální soutěže zábavnězážitkového charakteru. Akce je
určena i pro veřejnost! Přijďte
fandit borcům a kamarádům
z naší vesnice!!!
Hudba: DJ Martin Hradečný
Občerstvení je zajištěno.
TURNAJ STAROSTY OBCE
V TENISE

Turnaj se bude konat tentokrát
v den státního svátku ve
čtvrtek 5. července 2018 ve
sportovním areálu TJ Sokol
Brantice. Přihlášení je možné na
místě v 8:30 nebo telefonicky u
pana Kadlece na tel. čísle:
606 716 683. Zveme i fanoušky!

Srdečně zveme naše občany a všechny, kdo navštíví v létě Brantice, na velkou akci!!!

