INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
14.6.2017

Obec Bernartice ve spolupráci s kulturní, školskou a sociální komisí obce, SDH Bernartice a
TJ Sokol Bernartice, pořádá u příležitosti svátku sv. Petra a Pavla

OBECNÍ POUŤ
a oslavy 20. výročí partnerství Bernartice - Diedorf.
Pátek 23.6.2017
 Odpoledne příjezd návštěvy z Diedorfu, večer (cca po 19.00) přátelské posezení občanů
obce s hosty v „Hostinci“
Sobota 24.6.2017 (hřiště)
 9.00 – soutěž mladých hasičů
 11.00 – hasičská soutěž „O putovní pohár starosty obce Bernartice“
 13.00 – fotbalový zápas žáků
 15.00 – fotbalový zápas „starších pánů“
 17.00 – fotbalový zápas mužů Bernartice „A“ – Dolní Benešov (divizní tým)
 17.15 – cirkus „PACIFIC“ – pro děti, mládež, občany (zkrátka pro všechny) zdarma
 19.30 – slavnostní ceremoniál k 20. výročí partnerství
 20.00 – pouťová veselice - hraje kapela „MOP - ROCK“
 23.00 – ohňostroj
V přestávkách fotbalových zápasů vystoupí dětský sbor „Bublinky“, od 16.30 hodin
projížďka na koních pod vedením jezdeckého klubu Horní Heřmanice, od 17.00 hodin
k poslechu a tanci zahraje seskupení potulných hudebníků „DARSHAN“.
Pouťové atrakce připraví Kolotoče Olomouc. Bohaté a kvalitní občerstvení zajišťují sokolové,
dopoledne také hasiči.
Neděle 25.6.2017 (kostel sv. Petra a Pavla)
 10.00 – poutní mše svatá za živé i zemřelé občany a rodáky
Po bohoslužbě bude připraveno drobné pohoštění pro hosty a rodáky na „Domečku“.
Přijďte si popovídat a zavzpomínat s rodáky, pobavit se s přáteli, kamarády i sousedy.

 Jubilanti. V červnu slaví narozeniny pan Alois Tesařík – 81 let, pan Pavel Zeleňák – 70
let, paní Alena Provázková – 65 let, paní Veronika Čepičková a Petr Toth – 60 let
V červenci oslaví narozeniny paní Veronika Temňáková, pan Václav Stohel a pan Juraj
Petrovič - 75 let, pan Karel Žilka – 65 let, paní Anna Křenová, paní Božena Grajová a
pan Jan Chromek – 60 let. Srdečně všem blahopřejeme (i těm, kteří nechtějí své jubileum
zveřejňovat) a přejeme hodně zdraví, štěstí, požehnání a spokojenosti.
 Narození dětí. V dubnu se narodil Dominik Mandík. Blahopřejeme rodičům a přejeme
jim hodně zdraví, trpělivosti i radosti a Božího požehnání.
 Úmrtí. V dubnu opustila naše řady paní Vlasta Krátká, v květnu pan František Baťa a
paní Marie Kantorová. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

 Upozornění. Vývoz popelnic se nadále provádí vždy v sudou středu, avšak (pozor
změna!) již ráno nebo v brzké dopoledne.
Ing. Mojmír MICHÁLEK
starosta obce
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