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Koncert spolku Zvon
V září se konal již druhý benefiční koncert spolku
Zvon, vystoupil ženský pěvecký sbor Donatio artis
s pásmem písní nejrůznějších žánrů. Závěrečnou
píseň Housličky jsme si mohli všichni společně
zazpívat.
Po vystoupení čekalo na hosty malé občerstvení
a hádanka pro děti.
Na tomto koncertu se celkově podařilo vybrat
13.000 Kč. Všem účastníkům tímto děkujeme za
podporu.
Na vánočním koncertu se vybralo tolik, že již bylo
možné obnovit upevnění a řemen zvonu (fotografie
oprav můžete naleznout v kostele). Další etapou je
nyní mechanizace zvonu.
Spolek Zvon všem děkuje za příspěvek a těší se na
shledání o Vánocích!

Kalendáře 2020
Mikroregion Čáslavskou připravil pro rok 2020
stolní týdenní kalendář, skládá se z fotografii
členských obcí. Neobvyklé fotografie z našeho
regionu připravil Miroslav Lepeška, žijící
v Bratčicích.
Kalendář bude též obsahovat plánované akce
v našem okolí.
Pokud máte zájem si kalendář koupit, prosíme
Vás o krátkou informaci o počtu na mail:
obeznikbratcice@gmail.com
Kalendář bude stát 75 Kč.

Setkání s rodáky
V roce 2020 naše obec bude slavit 920 let svojí
existence a zároveň i 205.výročí narození
nejslavnějšího rodáka z Bratčic J. Pernera.
Tato výročí si zaslouží i pořádnou
oslavu. Pod názvem Zapomenuté Bratčice a
205.výročí narození J. Pernera ji s Vámi chceme
oslavit 26.-27. září 2020.
Tímto bychom Vás chtěli poprosit o pomoc při
pozvání bratčických rodáků. Pokud znáte rodáky,
kteří už nežijí v Bratčicích, ale víte, že by se rádi
přijeli podívat – neváhejte je kontaktovat anebo
předejte kontakt paní Martině Adamové Eicher,
která oslavy bude koordinovat.

Veřejná schůze
Uplynulo již několik měsíců od zvolení nového zastupitelstva, na začátku volebního období se konala
první veřejná schůze s občany. Nyní Vás zastupitelstvo zve již na druhé setkání, na kterém s Vámi
zastupitelé chtějí projednat změny a nové výzvy pro rok 2020.
Bude zde i prostor pro vaše dotazy a návrhy. Pokud už nyní máte dotazy, pošlete je na adresu obecního
úřadu mailem, nebo vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu.
Schůze se bude konat 15.11. od 17:00 v hospodě U Fialů.
Zastupitelstvo se na Vás těší a věří, že vzájemnou komunikací toho můžeme spolu dosáhnout víc.

Slavnosti AFK
AFK slavilo 50 let od znovuzaložení
6. července na fotbalovém hřišti.
Celý program začal utkáním přípravky,
která skončila na 3. místě a zároveň
obdržela od obecního zastupitelstva nové
dresy.
Odpoledne pak hráli pozvaní
internacionálové, kteří před 300 diváky
odehráli kvalitní utkání na bratčickém
hřišti.

Příští akce
13.10. od 13:00 Drakiáda
15.11 od 17:00 Veřejná diskuse s občany
23.11. od 14:00 Adventní dílnička v hasičské zbrojnici
30. 11. v 16:00 Rozsvěcení Stromečku
Chystá se: Vánoční koncert spolku Zvon

Zdroj: http://afkbratcice.cz/fotogalerie-18

