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Vítejte na světe!
Vítání občánků v Bratčicích
Zastupitelstvo přivítalo nové občánky Bratčic dne 11.05.2019, po milém proslovu pana starosty
následovala krátká ceremonie, při které každý občánek obdržel přívěšek s počátečním písmenem, knihu
a přáníčko s věnováním obce Bratčic a přáním od zastupitelů a starosty.
Celá oslava pokračovala dýchánkem pro všechny maminky, doprovázenou hudbou Miloše Vágnera,
každá maminka si ke Dnu matek odnesla květinu z místního květinářství.

Třídění odpadu
Tabea Eicher
V roce 2014 jsme tříděním odpadu zachránili
přes 25km2 přírody. Tříděním šetříme také
primární suroviny jako je ropa nebo uhlí.
Víte, že:
Se vloni díky třídění odpadu zachránilo
2 226 973 stromů.
V průměru vytřídila v loňském roce každá
česká domácnost zhruba 49 kilogramů
papíru, 32 kilogramů plastů a 30 kilogramů
skla.
Papír je možné recyklovat až sedmkrát!
Sklo lze recyklovat donekonečna!
PET lahve se používají na výrobu koberců,
netkaných textilií nebo jako výplň
do spacáků či zimních bund.

Je mnoho možností, jak využít vytříděný odpad,
ale by se odpad z naších domácnostech dal i dále
využít, je důležité, aby byl správně vytříděný.
V naší obci je hned několik míst, na kterých
můžete recyklovat svůj odpad: Na návsi před
obecním úřadem a Na vodemlejně
Pokud si nejste jistí, co kam patří?
Podívejte se na legendu, která je na každém
z kontejnerů.
Jako obec bychom též chtěli apelovat na vás,
nevyhazujte své odpadky do okolních lesu!
Též bychom chtěli žádat občany, aby nenechávali
předměty za pomníky na hřbitově.
Příroda potřebuje naši pomoc a naši zodpovědnost,
aby mohla být stále krásná a vzkvétat.

Slavnosti AFK Bratčice

Miroslav Prášek

V roce 2019 uplyne již 50 let od znovuobnovení
činnosti fotbalového oddílu AFK Bratčice.
Spolek byl založen už v roce 1932 a je tímto,
s 75. letou činností, nejdéle sloužícím
zájmovým spolkem v obci.
Výbor AFK se rozhodl připomenout tyto
skutečnosti uspořádáním sportovního dne
v sobotu 6.července 2019. Po dopoledním
programu mládežnických mužstev bude
odpoledním vrcholem fotbalové utkání
domácích hráčů s týmem fotbalových
internacionálů České republiky.
Už po 2. světové válce jsme tu měli legendární
LTC Praha.
Samozřejmě že uspořádání celé oslavy bude
stát pořadatele spoustu starostí včetně
zabezpečení finančních prostředků.
Domníváme se však že si to toto kulaté výročí
zaslouží.

Výbor proto spoléhá na současné i minulé hráče,
funkcionáře a příznivce že se podle svých schopností
a možností zapojí do organizace oslav a případně i do
zabezpečování finančních prostředků k úhradě nákladů
účasti mužstva internacionálů, vydání tištěné brožury,
výroby pamětních předmětů, občerstvení atd.
Snahou je zajistit důstojný průběh akce hodný jména
AFK a obce Bratčice.
Finanční prostředky budou shromažďovány na
odděleném účtu AFK. Po skončení bude vše řádně
vyúčtováno a uzavřeno.
Jednotlivci mohou finanční dary předat v hotovosti
pokladní oddílu nebo převodem na účet Zároveň je také
možné uzavřít písemnou smlouvu o finančním daru.
Číslo účtu: 284345341 / 0300
Organizátoři oslav předem děkují všem, co nám
poskytnou finanční či jiný dar.

Zapomenuté Bračice

Hledáme pomoc

V příštím roce se budou konat slavnosti
k výročí našeho známého rodáka Jana
Pernera.
U příležitosti této akci se bude připravovat
výstava s názvem „Zapomenuté Bratčice“, při
které si chceme připomenout Bratčice
v minulosti.
Pokud máte doma staré fotografie vašeho
domu či pozemku a chtěli byste přispět k naší
výstavě, tak se neváhejte obrátit na paní
Martinu Adamovou-Eicher, která výstavu
bude organizovat.
Budeme se těšit na váš příspěvek a kousek
vaší i naší společné historie!

Pro úpravu zeleně a drobné opravné práce
hledáme šikovné ženy a muže na
dohodu o provedení práce. Atraktivní odměna
130kč/h , řidičský průkaz výhodou.
V případě vašeho zájmu se ozvěte na
následující adresu:
obeznikbratcice@gmail.com.

Akce
28.06. - 30.06 Sběr odpadů u OÚ
28.06 Derby (ukončení školního
roku)
6.07. Oslavy AFK Bratčice

Psát může každý!
Máte básnické střevo, ale ještě jste neměli
možnost svou tvorbu někomu ukázat?
Zde budete mít možnost se každý měsíc
podílet na naší rubrice Dojmy z Bratčic.
Ať je to báseň, esej či komentář, neváhejte a
zašlete ho na emailovou adresu:
obeznikbratcice@gmail.com, nebo ho
vhoďte do schránky Bratčice č.p. 34.
Nečekejte a začněte psát!
Těšíme se na vaše příspěvky.

