INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
21.8.2017

Obec Bernartice ve spolupráci s kulturní, školskou a sociální komisí a sborem
dobrovolných hasičů, připravuje u příležitosti památky tzv. „Studených dnů“ tradiční

Bukovské hody

Sobota 2.9.2017
 15.00 - mše svatá v kapli Panny Marie Pomocné za všechny občany a rodáky
 16.00 - k poslechu a dobré náladě bude hrát kapela „Morava“
 17.00 - Bukovská brambora – soutěž o nejlepší domácí bramborovou nebo
tykvovou pochoutku, podmínka - hl. surovina brambory - tykev, registrace
vzorků do 16.30 hodin (ceny zajištěny)
 17.30 - fotbalové klání „Buková – Bernartice“
 19.00 - k tanci a poslechu hraje kapela „Flaskinet“
Připraveny budou pouťové atrakce pro děti (skákací hrad, skluzavka, …), bohaté
hodové občerstvení a vlídná obsluha hasičů.
Srdečně zveme všechny občany i hosty, aby si přišli popovídat se svými přáteli,
rodáky či sousedy.
 TJ Sokol Bernartice z.s. pořádá v sobotu 2.9.2017 od 9.00 hodin na hřišti
sportovní dopoledne „Rozloučení s prázdninami“. Srdečně jsou zváni všichni
občané, zvláště rodiny s dětmi a mládež.
 Pozvánka na 21. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bernartice, které se
uskuteční v pátek dne 14.9.2017 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Domečku“.
Program:
zpráva o činnosti, hospodaření a plnění usnesení
převody, pronájmy
různé
 Jubilanti. V srpnu slaví narozeniny paní Marie Cupalová – 89 let, paní Mária
Spielvogelová – 83 let, paní Zdeňka Hacurová – 82 let, paní Anežka Gajdošová –
75 let a pan Josef Leškanič – 60 let. V září oslaví narozeniny paní Zdenka
Burešová – 81 let, pan Martin Moravčík – 75 let, paní Svatava Skládaná a pan
Vladislav Kantor – 65 let, paní Jana Žilková a paní Marie Kužilová – 60 let.
Přejeme všem oslavencům hodně lásky, zdraví, štěstí, požehnání a spokojenosti.
 Narození dětí. V červenci se narodily: Tobiáš Červenka a Veronika Halušková.
Blahopřejeme rodičům a přejeme jim hodně zdraví, trpělivosti i radosti a Božího
požehnání.
 Úmrtí. V červnu naše řady opustil pan Jan Trávníček a v červenci opustily naše
řady paní Antonie Lasáková a paní Jiřina Saligerová. Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Ing. Mojmír MICHÁLEK
starosta obce
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