Vážení spoluobčané!
Skončila rekonstrukce vnitřních prostor budovy našeho obecního úřadu a my,
jeho pracovníci, jsme se zase mohli vrátit zpět. Provizorní fungování úřadu
v bývalé kinokabině kulturního domu tak trvalo necelé tři měsíce.
Vnitřní opravy v budově číslo popisné 200, nově postavené v roce 1971 a
rozšířené o podkroví s valbovou střechou v roce 1993, zahrnovaly především
dispoziční úpravy kanceláří úřadu a sociálních zařízení ve všech patrech, stejně
jako úpravy šaten zaměstnanců úřadu. Provedena byla nová elektroinstalace
s doplněním slaboproudých rozvodů, aby nedocházelo v dnešní době
elektronické komunikace k dříve opakovaným výpadkům a poruchám.
Instalována byla nová zdravotechnika, dveře, osvětlení a nábytek, provedeny
byly rovněž nátěry, malby a řada dalších souvisejících stavebních úprav. Díky
finanční dotaci ve výši půl miliónu korun, která pokryla větší část nákladů
stavby, tak mohl být, po nedávných úpravách knihovny, učiněn další malý
krůček k vytvoření příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance a pro
poskytování služeb občanům naší obce.
Byli bychom rádi, kdyby dalším krokem bylo celkové zateplení budovy
včetně výměny oken a dveří, na což máme zpracován energetický audit a
projektovou dokumentaci. Pochopitelně, že takovýto rozsah prací můžeme
provést pouze s využitím další finanční dotace, o níž budeme opakovaně žádat
koncem letošního roku. Až po provedení těchto stavebních opatření, ke kterým
dříve nebo později bude muset dojít, neboť evropské směrnice o energetických
úsporách u veřejných budov jsou nekompromisní, bude možné považovat objekt
obecního úřadu, s knihovnou, poštou a hasičskou zbrojnicí za komplexně
zrekonstruovaný.
Když jsem nedávno nahlédla do historie obecního úřadu v Bernarticích nad
Odrou, zjistila jsem, že ten náš je již pátou budovou sloužící tomuto důležitému
a důstojnému účelu. Pamětníci si možná vzpomenou, že původní úřad byl
v budově čp. 50 na místě dnešní mateřské školy, ze které byl za protektorátu
v říjnu 1939 přestěhován do vodárny čp.104. Po osvobození v roce 1945 byl
úřad na křižovatce v objektu čp.138 (Handrychovi, dnes Černí) odkud byl v roce
1951 zpět přemístěn do opravené budovy čp.50. V roce 1953 se úřad ještě
jednou vrací do objektu čp.138, aby se pak s konečnou platností od roku 1958
umístil na „Fojtově výminku“ čp.131 (dnešní UAX), kde vydržel až do doby
výstavby dnešní budovy čp.200.
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A právě k výstavbě této budovy se váže následující zápis Leopolda Biskupa
v obecní kronice: „Při stavbě budovy MNV docházelo i k veselým příhodám.
Tak ráno 6.října po teplé noci našli pracovníci, když nastupovali do práce
v jedné místnosti – zasedací síni – ženskou polobotku, dámské kalhotky a jiné
choulostivé svršky. No, milenci si našli i zde přechodný útulek.“ ☺
No a já věřím, že nově rekonstruovaný úřad nebude útulkem přechodným a
bude tomuto účelu sloužit další desítky let.

Starostka

Základy nového obecního úřadu
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Rok výstavby 1971

Kalendárium
18.7.2011
Začaly stavební práce na opravách mostů a propustků. Stavební práce provádí
firma Swietelsky
10.8.2011
V Březovém háji bylo uvedeno do provozu dětské hřiště.
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19.8.2011
V mateřské škole byly ukončeny stavební práce, které byly nezbytné pro
zahájení letošního provozu.
20.8.2011
Naši hasiči v Březovém háji uspořádali taneční zábavu se skupinou Krystal.
25.8.2011
Starostka Dana Klosová se zúčastnila jednání pracovního předsednictva Regionu
Poodří, které se uskutečnilo na zámku v Bartošovicích.
26.8.2011
K výročí zlaté svatby pogratulovaly starostka Mgr. Dana Klosová spolu
s místostarostou Marií Mertovou manželům Ludmile a Tomáši Staňkovým č.
115.
27.8.2011
U Drlíků na zahradě se uskutečnilo tradiční setkání pro občany, a to „nejen
z Teplice“. Více ve zpravodaji.
28.8.2011
Personál hospůdky „U Odry“ uspořádal u příležitosti ukončení prázdnin pro
rodiče s dětmi zábavné soutěžní odpoledne. Více ve zpravodaji.

9.9.2011
Byla předána stavba – stavební opravy Obecního úřadu v Bernarticích nad
Odrou. Stavbu prováděla společnost Stavbař z Šenova u Nového Jičína.
1.9.2011
V letošním školním roce nastoupilo do naší základní školy 41 žáků, z toho 10
prvňáčků.
7.9.2011
V kulturním domě se konalo 6. jednání zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou.
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8.9.2011
V Ostravě v kině Vesmír se konal seznamovací seminář s projektem
RÚIAN/ISÚI – registr územní identifikace adres a nemovitostí a informační
systém územní identifikace. Za náš obecní úřad se semináře zúčastnila správní
pracovnice Věra Košťálová.
12.9.2011
Obecní úřad začal pracovat v nově opravených prostorách v budově obecního
úřadu.
12.9.2011
Na obecní úřad nastoupila na 14-ti denní odbornou praxi studentka Nikol
Jorpalidisová.

Kalendář akcí
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27. 9.2011
28. 9.2011
1.10.2011
11.11.2011
16.12.2011

Hasičská diskotéka
Zájezd lázně Lúčky
Turistický pochod
Podzimní setkání s důchodci
Adventní odpoledne s koncertem

Upozornění
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2011.
Výše druhé splátky za dítě do 15-ti let včetně a dospělého od 80-ti let včetně je
175,-Kč, ostatní uhradí 225,-Kč.
Splátku je možné uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo
převodem na účet, č. účtu 22325801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné.
Věra Košťálová
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Oznámení
V sobotu 12. listopadu 2011 v době od 7,00 do 13,00 hodin proběhne ve dvoře
za obecním úřadem sběr velkoobjemného, zvláštního, nebezpečného a elektro
odpadu. Sbírat se bude objemný odpad z domácnosti, staré elektrospotřebiče,
autobaterie, monočlánky, staré barvy a oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se
budou sbírat v množství, které odpovídá jedné domácnosti.

Kontejnery na BIO odpad pro domácnost
Od července t.r. nabídla firma OZO Ostrava s.r.o. občanům v naší obci možnost
svozu bioodpadu přímo od domu. Jsme rádi, že se tato služba v naší obci ujala.
Svoz bioodpadu od domu probíhá 1 x za 14 dní, je možný nájem popelnice o
velikosti 120 l za 80,- Kč/měsíc, velikost 240 l je cena 95,- Kč/měsíc. Fakturace
je čtvrtletní.
Máte-li ještě někdo zájem o tuto službu, můžete kontaktovat přímo firmu
OZO Ostrava s.r.o. na tel. 556 400 355.
www.ozoostrava.cz
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Velkoobjemný kontejner pro soukromé účely
Na základě četných dotazů občanů ohledně přistavení velkoobjemových
kontejnerů pro soukromé účely přikládáme ceník firmy OZO Ostrava s.r.o. pro
rok 2011.
Vozidlo

Doprava Kč/km NV Kč/15min. Kontejner Kč/den
3

bikran sólo - 1 kontejner 7m (max. 8 t)

24,-

90,-

30,-

bikran s vlekem - 2 kontejnery 7m (max. 15 t) 30,-

3

90,-

30,-

3

90,-

30,-

220,-

---

bikran s vlekem - 3 kontejnery 7m (max. 18 t) 33,autocisterna 5 m

3

28,-

Orientační vzdálenost z Bernartic nad Odrou do místa úložiště je 13 km. Do
ceny dopravy se započítává také každý ujetý km z firmy OZO ze Studénky a
zpět. Nájem kontejnerů je kalkulován za každý započatý den.
NV (nakládka/vykládka, čekací doba, manipulace) je kalkulována za každých
započatých 15 min.
C
C
C
C
C
C

200307OA
170904OA
170504OT
170102OA
170101OT
170101OV

Objemný odpad
Směsný stavební a demoliční odpad
Zemina a kamení
Cihla
Beton-rozměry do 30 cm
Beton-rozměry nad 30 cm

2200,- Kč
2200,- Kč
290,- Kč
370,- Kč
290,- Kč
520,- Kč

bez DPH za tunu
bez DPH za tunu
bez DPH za tunu
bez DPH za tunu
bez DPH za tunu
bez DPH za tunu

Kontejner můžete objednat přímo u firmy OZO Ostrava s.r.o.
tel. 556 400 355
www.ozoostrava.cz
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Turnaj Staré gardy Bernartice nad Odrou 2011
V Bernarticích se 3. září konal již 2.ročník turnaje Starých gard. Za slunného
letního počasí staří páni ukázali, že ještě fotbal hrát umí. Diváci mohli vidět plno
zajímavých momentů i hezkých branek. Na tento turnaj byla pozvána družstva z
Mankovic, Spálova a Suchdolu nad Odrou. Pro domácí určil los prvního zápasu
družstvo Spálova. Tento soupeř nám nic nedaroval. Než jsme se stačili zahřát,
už jsme prohrávali 0:1. O poločase nám Mila Martinát (trenér) řekl, co na ně
máme hrát a šli jsme do toho. Nakonec zápas skončil remízou 2:2. V té chvíli
bylo nutné vyhrát penaltový rozstřel, abychom postoupili do finále. Trenér určil
tři borce Pavla Davida, Lukáše Halaštu a Radka Kavana. Všichni tři proměnili
svoje pokutové kopy bez zaváhání. Soupeř proměnil jenom dva pokutové kopy,
což znamenalo náš postup do finálového zápasu. Druhý zápas, ve kterém šlo o
finále, vyhrál Suchdol nad Odrou nad Mankoviceni 3:1. Následovala hodinová
přestávka, ve které bylo nutné se posílit a probrat taktickou přípravu.
Zápas o třetí místo spolu svedly družstva z Mankovic a Spálova s výsledkem
1:4. Do finálového zápasu s favorizovaným Suchdolem nad Odrou nás šlo diky
zraněním o tři borce méně. Sehranost soupeře byla znát od začátku, ale výborné
obrané zákroky zadních řad v čele s gólmanem Jardou Handrychem nás držely
v zápase o 1. místo. Poločas 0:0 vypadal, že z nás soupeř dostal strach. Netrvalo
dlouho a po rozehraném rohu se dostal k míči Milan Novobilský a Bernartice
vedly 1:0. Soupeř se snažil snížit, ale marně. Do konce zápasu chybělo 5 minut,
když se utrhl do brejku Lukáš Halašta a zpečetil konečný výsledek utkání 2:0.
Pořadí turnaje staré gardy:
1. Bernartice nad Odrou
2. Suchdol nad Odrou
3. Spálov
4. Mankovice
Nejstarším hráčem turnaje byl pan Jarda ze Spálova (nar. 1944), který
odehrál oba zápasy v barvách Spálova.
Turnaj se vydařil nejen kvůli pěknému počasí, ale hlavně díky nadšení
místních gardistů. Za organizování této akce, která trvala až do večerních hodin,
děkujeme Milovi Martinátovi. Dále chceme poděkovat obecnímu úřadu za ceny
do turnaje, rozhodčímu Svaťovi Glogarovi a paní hostinské za pitný režim.
Stará garda z Bernartic nad Odrou
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Turnaj mladších žáků v Jeseníku nad Odrou 2011
Dne 3. září jsme byli pozváni na žákovský turnaj do Jeseníku nad Odrou. Na
tento turnaj přijelo 10 družstev. Byly vylosovány skupiny po 5 družstvech, ve
kterém nás čekali tito soupeři: Mořkov, Stará Bělá, Odry a Bílovec.
První zápas turnaje začal duelem Mořkov: Bernartice nad Odrou 2:0. Tato
prohra na úvod turnaje nebyla potěšující, ale hned po zápase jsme si v kabině
vyjasnili určité nedostatky, které musíme odstranit.
Druhý zápas Stará Bělá : Bernartice nad Odrou 0:3. Kluci se začali lépe
pohybovat a hned to bylo znát jak na hřišti, tak na výsledku.
Třetí zápas Odry : Bernartice nad Odrou 0:2. Předchozí vyhraný zápas naše
kluky tak motivoval, že na soupeře vběhli, co jim nohy stačily a bylo z toho
druhé vítězství.
Čtvrtý zápas Bílovec : Bernartice nad Odrou. Tento zápas byl pro nás
klíčový. Poměr bodů ve skupině byl tak těsný, že výhra v tomto zápase by nás
vynesla do finále a remíza nebo prohra o boj o 5. a 6. místo. Kluci věděli, do
čeho jdou z papírově silnějším soupeřem, ale zápas to byl velice dramatický.
Byli jsme lepší, měli jsme více gólových příležitostí, ale nakonec zápas skončil
1:1.
Poslední zápas turnaje jsme sehráli s domácím Jeseníkem nad Odrou, ve
kterém jsme prohráli 2:1.
Pořadí turnaje:
1.Vítkovice
2. Bílovec
3. Mořkov
4. Bruntál
5. Jeseník nad Odrou

6. Bernartice nad Odrou
7. Suchdol nad Odrou
8. Stará Bělá
9. Frenštát p.R.
10. Odry

Kluci dostali za 6. místo zaslouženou sladkou odměnu. Jednu trofej jsme ale
přece jen dovezli ,a to NEJLEPŠÍ STŘELEC TURNAJE, kterým se stal Jakub
Berlinski s pěti nastřílenými brankami.
Klukům děkujeme za reprezentaci a Kubovi, ať to střílí do soupeřovy sítě co
nejvíc.
Trenéři žáků
TJ Sokol Bernartice nad Odrou, oddíl kopané
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Rozpis fotbalových zápasů podzim 2011
IV. Třída Muži sk.A 2011/2012
Den Datum Čas
Domácí Hosté
Výsledek
Ne 14.8.2011 17:00
Ženklava- Bernartice n.O.
3:3
Ne 21.8.2011 17:00
Bernartice n.O. - Vlčovice-Mniší B
1:3
Straník - Bernartice n.O.
Ne 28.8.2011 17:00
1:1
Ne 4.9.2011 16:30
Bernartice n.O. - Veřovice
2:4
Bernartice n.O.- Hostašovice
Ne 11.9.2011 16:00
1:3
So 17.9.2011 16:00
Tichá B - Bernartice n.O.
Ne 25.9.2011 16:00
Bernartice n.O. - Bartošovice B
St 28.9.2011 16:00
Hodslavice - Bernartice n.O.
Ne 2.10.2011 15:30 SkotniceB-Mošnov- Bernartice n.O.
Ne 9.10.2011 15:00
Bernartice n.O.- Mořkov B
So 15.10.201115:00
Lubina - Bernartice n.O.
So 22.10.201114:30
Bernartice n.O. - Hodslavice

Okresní přebor mladší žáci 2011/2012
Den Datum Čas
Pá 2.9.2011 16:30
Čt 8.9.2011 17:00
St 14.9.2011 16:30
Ne 25.9.2011 10:00
St 28.9.2011 13:30
Pá 30.9.2011 16:30
Ne 9.10.2011 13:30
St 12.10.201117:00
Ne 23.10.201113:00

Domácí Hosté
Kujavy - Bernartice n.O.
Bernartice n.O.- Kunín
Skotnice - Bernartice n.O.
Zbyslavice. - Bernartice n.O.
Bernartice n.O. - Vel. Albrechtice
Veřovice - Bernartice n.O.
Bernartice n.O - Nový Jičín
Fulnek - Bernartice n.O.
Bernartice n.O.- Starý Jičín

Výsledek
2:1
2:4

Tomáš Staněk
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Sběr papíru
V úterý 4. října 2011 se od 16.00 hodin uskuteční tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm.
Děkujeme

Mgr. Jana Kociánová

Co nového v mateřské škole?
Ještě než začnu o školce v září, dovolte mi, abych se vrátila o nějakou dobu
zpět a vzpomněla na akci, která proběhla na konci školního roku. A touto akcí,
která se stala tradicí a myslím taky velkou zábavou pro všechny zúčastněné je
bezesporu „rozloučení se školáky“. Protože se bavily nejen děti, ale i jejich
rodiče, určitě to stojí za zmínku.
17.červen byl tím slavným dnem, kdy si sami rodiče připravili program pro
své děti. Začalo to hned ráno, kdy děti přišly do školky s aktovkami a spacáky.
Nejprve jsme si hráli na školu, kde děti předvedly, co se všechno během těch tří
let ve školce naučily. Přednášení, počítání, cvičení, zpívání, tancování, psaní –
to všechno byla hračka. Za dobrou práci byla odměna – trička, kalendář,
pomůcky na psaní, jahodový dort od našich kuchařek, ani „šampáňo“ nesmělo
chybět. Potom jsme se rozloučili s rodiči.
Co pro nás asi připravili? No jasně – CESTU DO POHÁDKY.
My jsme si zatím připravili spaní ve školce, každý svůj spacák a pak jsme se
vydali s batohy, čelovkou a repelentem do pohádkové země. Cestu značenou
červenými praporky jsme s přehledem našli. V háječku nás čekala Bílá paní
(paní Drlíková), které jsme museli společně navléknout korálky. Ani zatloukání
hřebíků nedělalo dětem problémy. Odměna byla jistá.
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U hasičárny už nás vítali hasiči. Hlavní velitel – Láďa Hájek nás zasvětil do
práce hasičů – děti zvládly útok (samozřejmě s vodou) na jedničku. Pokračovali
jsme cestou na horní konec.
Na dvoře u Boháčů nás přivítala Ježibaba (paní Boháčová) a Jeníček (pan
Boháč). Velkou křížovku jsme vyluštili hned a pak nás cesta vedla k perníkové
chaloupce, kde žila ježibaba – děti se po jednom ztráceli uvnitř, ale co se tam
dělo, zůstalo pro dospělé tajemstvím. Všechny děti se šťastně vrátily zpátky i
s odměnou. Cesta pokračovala na hřiště, kde měli dva Klauni (manželé
Papákovi) připravenu jízdu zručnosti na koloběžkách. Batůžky se nám pomalu
plnily dobrotami, tak jsme si ve školce odložili a pokračovali dále po značené
cestě. U potoka nás čekal Vodník a Červená Karkulka (manželé Handrychovi),
kde děti chytaly ryby a poznávaly podle chuti různé pochutiny. Najednou rána,
kouř a v něm se objevil Čert s Káčou na zádech (manželé Glogarovi). Děti
čistily les, sbíraly šišky….., tolik úkolů a tolik odměn, že jsme je ani unést
nemohli. Pomalu se stmívalo a my jsme ještě nebyli u cíle. Tak rychle dál. Na
kraji lesa stál Voják i s krásnou Markytánkou (manželé Hubrovi). Dospělí si
mohli vystřelit z pušky a děti hledaly v zrní korálky. Došli jsme až do lesa
k lesní chaloupce, nebyla sice z perníku, ale Ježibaba byla jak se patří (paní
Tomášková). Vajíčka na lžičce děti přenesly hravě a teď nás čekal poklad, ale
pozor – hledat jej ve tmě a v lese nebyla žádná legrace. Na řadu přišly čelovky.
Statečně jsme vyrazili. Jenže jsme netušili, že poklad hlídá Loupežník (pan
Tomáška). Zažili jsme i trochu strachu. Večeře uprostřed lesa – opékané kuřátko
(práce našich skvělých kuchařek – Moniky a Alči) všem moc chutnalo. V lese
už byla velká tma, když se ozval zvuk našeho taxíku. Modrá světla probleskla
tmou a už tu stál kočár. Vlastně takový traktor – Kyklop, řízený dvěma vraníky
(pan Knop a pan Brodík), který děti odvezl do školky. Rychlá sprcha, pohádka a
hurá do spacáku. Po tak náročném dni se nám spalo jako broučkům.
Ráno děti odcházely s rodiči plné zážitků, na které jistě hned tak
nezapomenou a se spoustou dobrot z pokladu, o který se spravedlivě rozdělily.
Ještě jednou dík všem rodičům.
Do školy nám po prázdninách odcházejí tyto děti: Martin Boháč, Vašek
Handrych, Samuel Tomáška, Dominik Drlík, Agátka Papáková, Anetka
Glogarová, Markétka Hájková, Vendulka Röhrichová a Lukáš Hubr.
Touto cestou bych chtěla poděkovat našim sponzorům – panu Pavlu Bajerovi
za nemalou finanční částku, za kterou byla dětem zakoupena trampolína a
odrážedla. Manželům Krupičkovým za svítící balónky a manželům Brožovým a
firmě Borgis za sponzorování krásných kalendářů, které budou dětem
připomínat dobu strávenou v mateřské škole.
Helena Lysáčková
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Farní mini tábor 22.8. – 25.8.2011
Jak se již stalo tradicí, tak i letos jsme strávili nádherný týden na farním mini
táboře, letos na faře ve Staříči. V předposledním prázdninovém týdnu jsme
společně s dětmi trávili čas při hrách, soutěžích a v místním kostele při mších a
společných modlitbách. Nezměrné úsilí všech vedoucích a ochota místních
obyvatel přispěly nebývalou měrou k příjemnému prožití těchto chvil.
Tématem letošního mini tábora byl křest a význam vody v křesťanství. Od
toho se odvíjel samotný program a motivace soutěží. V týmových hrách, kde šlo
o vzájemnou spolupráci, ale i v soutěžích, kde se každý musel spolehnout jen na
své schopnosti, projevily děti vždy velké nadšení, které bylo asi tou největší
odměnou pro ty, kteří tyto aktivity připravovali.
Za všechny vedoucí
Jakub Merta
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Léta uplynuly, my odcházíme!
Letošní rok nám přinesl mnoho úspěchů, poznatků a zkušeností, s kterými
odcházíme do vyšší generace. V letošním roce odchází z mladých 4 hasiči, to
jsme my: Lukáš Kořený, Jakub Šimíček, Marek Slavičínský a Radim Kořený.
Celé roky jsme jezdili na soutěže a pokoušeli jsme se vždy vyhrát. V týmu jsme
byli moc a moc rádi, ale rok 2011 nám ukončil veškeré soutěže s mladými
hasiči. Už se v celém světě mluvilo o tom, že v červenci 2011 nastane konec
světa, nevěděli jsme tedy, jestli si ještě zacvičíme. Naštěstí nenastal a mohli
jsme si ještě zkusit soutěž i mimo okres, v Lešné a za to jsme rádi.
V tomto článku bychom chtěli hlavně sdělit, jak nám bylo mezi malými
hasiči a trenéry velmi DOBŘE. Avšak nemusíme sklápět hlavu, rádi budeme
menším hasičům jezdit fandit a pomáhat. Taky chceme velice poděkovat těmto
hasičům: Ladislavu Hájkovi, Vojtěchu Knopovi, Markovi Vašendovi, Tomáši
Horutovi, Radkovi Kavanovi a mnoha dalším za to, jak nás profesionálně učili
hasičský sport. Moc si ceníme jejich ochoty a strašně děkujeme za vše, co pro
nás udělali.
Někteří lidé si ani neuvědomují, jak jsou tito lidé cenní a velmi důležití. Moc
vám za vše DĚKUJEME. Také chceme popřát mladým hasičům mnoho úspěchu
a štěstí do dalších soutěží.
Jedna rada od nás: „Pokud uslyšíte nebo se dozvíte, že má být konec světa,
neutrácejte a nerozprodávejte vše, co máte. Pokud neuslyšíte každý pátek
příštího roku zvuk hasičského stroje, my vám dáme včas vědět.“
Ještě jednou DĚKUJEME!
Lukáš Kořený, Jakub Šimíček, Marek Slavičínský a Radim Kořený
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35. ročník turistického pochodu
„PODZIMNÍ POHLEDY NA MORAVSKOU BRÁNU“
TJ SOKOL Bernartice nad Odrou
zve příznivce turistiky
na tradiční turistický pochod,
který se koná
v sobotu 1. října 2011
start je u Odry v 9,00 hodin a cíl tamtéž do 15,00 hodin

Účastníci pochodu si mohou vybrat dvě trasy:
Trasa 15 km
Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Bernartice
nad Odrou U Odry
Trasa 20 km
Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Salaš Bernartice nad Odrou U Odry
Trasa je značena červenými fáborky a červenými body.
Startovné činí Kč 30,- pro dospělé (děti zdarma)
Kontroly jsou na Horeckém kopci a na Starojickém hradě (zde každý účastník
dostane čaj a oplatku).
Cíl je v hospodě U Odry, kde lze zakoupit občerstvení. Každý účastník obdrží
účastnický list.
Věřme, že nám bude přát počasí a strávíme pěkný den procházkou kolem naší
obce s výhledy na panorama Beskyd, Oderských vrchů a Moravskou bránu.
za všechny pořadatele Ilona Stavinohová
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Hasičský zájezd 2011
Stalo se již tradicí, že my hasiči jezdíme na zájezdy co druhý rok. Jeden rok
je to vždy zájezd a další náš Fire-cup, nebo-li netradiční soutěž místních
družstev. Takhle už se to střídá několik let a je u nás i pravidlem, že náš zájezd
bývá dvoudenní.
Letos jsme zájezd naplánovali na 9. - 10. září do Mladé Boleslavi. Plně
obsazený autobus vyjel v pět ráno z křižovatky. V autobuse jsme se náramně
bavili a i popili trošku slivovice, aby se vše vydařilo. Když jsme dorazili do
Boleslavi, zašli jsme si na oběd a pak už nás čekala prohlídka Škodováckého
muzea a výrobní fabriky. Po prohlídkách jsme se vydali na cestu do chatového
kempu v Jinolicích u Jičína. Noc jsme měli zajištěnou v chatkách. V kempu
jsme poseděli až do pozdních nočních hodin, někteří i do sobotních ranních
hodin. Zazpívali jsme si v doprovodu našich vynikajících hudebníků, a to:
harmoniky – Vašík Drlík a Katka Drlíková, kytara Martin Bayer. Přezpívali
jsme snad všechny známé písničky, některé i vícekrát. O ranní budíček se
postaral Vašík s harmonikou a s ním skupinka zpěváků, kteří chodili od chatky
k chatce a zpívali. Po snídani jsme se vypravili do Prachovských skal, kde byla
naplánovaná turistická prohlídka. Bylo až neuvěřitelné, co jsme při tom zažili
srandy. Já žádný velký turista nejsem, ale s takovou partou jaká se sešla, bych
šel i na Sněžku. Po prohlídce jsme poobědvali a vydali se na cestu zpět. Zpáteční
cesta autobusem se nenesla ve smyslu si po náročném výletě odpočinout a
zdřímnout, ba naopak, všichni jsme se bavili, dokonce se v autobuse i chvíli
tancovalo a to, když si harmoniku půjčil velitel Vojta Knop a zahrál svoji
klasiku. Kolem devatenácté hodiny jsme dorazili na Salaš, kde bylo
naplánováno ukončení zájezdu a večeře. Domů jsme dorazili kolem 23 hodiny.
Počasí nám po oba dva dny velmi přálo. Myslím si, že se zájezd všem
účastníkům líbil a že se všichni dobře pobavili. Slova pana řidiče byla taky
příjemná, když konstatoval, že pokud pojedeme za dva roky znovu, máme jej
určitě oslovit a pojede s námi velice rád. Také říkal, že už pár zájezdů odjezdil,
ale tak dobrou společnost, jakou jsme měli my, ještě nezažil.
Závěrem bych chtěl především poděkovat naší hlavní organizátorce Marušce
Drlíkové. Byl to už několikátý zájezd, který Maruška zařizovala a opět vzorně a
perfektně jako vždy. Je to jistota, kterou máme a jsme za to všichni velice rádi.
Tomáš Horut
starosta SDH
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Hajzibón
Na katastru obce je bezmála na sto pojmenovaných tratí a míst. Jako: Obora,
Drážka, Starý mlýn, Drahy, Krasno a tak dále…
Všechna pojmenování mají znak původu slovanského. Jen jediné
pojmenování z celého katastru je z původu německého. Je to ulička na dolním
konci obce, mezi dvěma domy č. 86 a č. 71 a okolí včetně. Mladým občanům se
zdá to jméno nějak podivné: „Hajzibón“.
K takovému pojmenování „Hajzibón“ dle vyprávění p. Rozálie Bokové prý
došlo tak:
17

Za starých časů, dokud nebyly postaveny chalupy č. 86 a č. 71 i č. 70 byl tam
v břehu lesík – v části pod gruntem č. 9 se ještě i zachoval dodnes a v těch
časech se tomu říkalo „Dreslerova horuška“, ale koncem osmnáctého a v první
půli devatenáctého století, si tam občané postavili chalupy č. 71 asi r. 1775, č.
70 také asi r. 1775 a č. 86 asi r. 1810.
Ale když se stavěla kolem roku 1840 ta železnice z Hranic do Ostravy, tož
v ten čas bylo na tu práci potřeba hojně lidu. I od nás z dědiny prý tam chodili
dělat dost lidu.
Mezi Jaseniců a Suchdolem se stavělo pro tu železnicu několik mostů přes
Odru. To prý byla už náročnější práce most pro železnicu postaviť. Na tu práci
prý byli pozvaní kameníci z Itálie. Přespávali různě – v Jasenici, Maňkovicích a
také čtyři z nich tu v dědině a to v č. 86, také v č. 71 a prý i v č. 70. To tenkrát
už byly novější postavené zděné chalupy.
V každé chalupě spali po jednom. Kdo v které spal, to nevím. Ale vím jména
těch čtyřech taliánů (Italů). Byl to tuším Vanzín, pak Nardeli a pak dva bratři
Luchezi. Byli prý to ještě mladší chlapi a to víte, děckům (děvčatům) se i
zalíbili. A jak už to bývá, když je něco nového, začaly děcka těm taliánům
povědať: ti chlapi z „ajzenbona“ – to je od železnice, z německého „eisenbahn“
- a časem se pojmenování zkomolilo na „Hajzibón“ a tak to ostalo dodnes.
Ti taliáni tu v dědině dlůho něbyli a povědalo sa, že ten Vanzín si otevřel
skalu (kamenolom) kděsi za Odrami u Jakubčovic a dodával kameň, když se
stavěla železnica ze Suchdola do Budišova.
A ti dva bratři Luchezi si potom v městě (Novém Jičíně) otevřeli obchody.
Jeden měl „konditorai“ (asi cukrárnu) v podloubí na dolní bráně, která tam ještě
byla do konce druhé války (ta konditorai).
Ten druhý Luchezi měl také nějaký krámek v městě, ale který, to už něvím.
Nardeli byl v městě kameníkem.
Talijáni odešli, ale pojmenování místa ostalo.
Mezi domky č. 86 a č. 71 z chodníku vznikla ulička a ta se dobou v zimním
čase stala rájem dětí pro klouzačku. Ti po školním vyučování „dolňáci“ cestou
domů, vždy tu klouzačku využívají a pak si vykládají, jak bylo na „Hajzibónu“ a
už se těšívají, jak z roku na rok bude dobře v zimě na „Hajzibóně“.
Také těm Šimíčkům z č. 71 ještě teď lidi říkají Šimíček z „Hajzibóna“.
Z vyprávění p. Bokové Rozálie z gruntu č. 32, narozené r. 1859, zemřelé r.
1949.
Květen, r. 1947
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
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Příjemné zakončení prázdninových dnů
S dobrým nápadem přišli současní nájemci hospůdky „U Odry“, kteří
uspořádali poslední srpnovou neděli zábavné soutěžní odpoledne pro rodiče
s dětmi.
Pro soutěžní týmy byly připraveny zajímavé soutěžní disciplíny, při kterých
si všichni včetně diváků užili spoustu legrace. Největší ohlas měla přirozeně
disciplína, při které rodiče váleli pivní sudy a museli „vypít pivo na ex“. No
uznejte, komu by se taková soutěž nelíbila!?
Moderátorkami celého odpoledne byly Aneta Davidová a Veronika
Handrychová, které si zaslouží pochvalu, protože se úlohy zhostily takřka
profesionálně.
Děti i rodiče, kteří si mimo jiné mohli také zazpívat do mikrofonu, zatančit
nebo se projet na koních pana Ladislava Lašáka, byli za své výkony díky
sponzorům (Táňa Staňková, Josef David a Blanka Haitlová) odměněni.
Díky pořadatelům a také hudební produkci pana Lubomíra Šenka z Dubu
mohli všichni návštěvníci strávit opravdu příjemné slunečné odpoledne.
Věřím, že příští rok se u Odry opět setkáme.
Dana Klosová
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Setkání u Drlíků naTeplici
Byla poslední prázdninová sobota a ta již tradičně patří Setkání u Drlíků na
Teplici. Půjdeme taky posedět….
To letošní bylo však trochu jiné. Zahájeno bylo slavnostním odhalením
„Těpličného totemu“ pana Ivana Prašivky. Po jeho úvodním slově se přidala
paní starostka Dana Klosová a poté už následovaly postřehy a vzpomínky
ostatních účastníků, u kterých jsme se pobavili i zasmáli.
Zábava pokračovala u táboráku na zahradě u Drlíků. Ke zpěvu, štamprlce a
dobré náladě hrála kopřivnická rodinná kapela pana Karla Drlíka z bývalého
čísla 35. Pozoun, kytara a housličky za doprovodu harmoniky Vaška Drlíka
dotvářely skvělou atmosféru celého vydařeného večera.
Těm, kterým od zpěvu a opékaných špekáčků vyschlo v hrdle, poskytla první
pomoc Maruška Drlíková vychlazeným čepovaným pivem. Překvapením večera
byl ohňostroj v režii Vaška Drlíka, který se velmi líbil a každá petarda byla
doprovázena veselým pokřikem.
Škoda jen, že dobře načatý večer přerušil náhlý déšť a většina se rozešla
domů. Pro pár „skalních příznivců“ zábava pokračovala na pergole u Drlíků do
pozdních nočních hodin. S harmonikou, pozounem, housličkami a kytarou ….
Bylo nám tam dobře! Už se těšíme zase za rok….
Monika a Vašek Brodíkovi
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N ávraty
P r o č n a p a d á m n e L a b u t í p í s e ň…
P r o č c í t í m t a k o v o u t í s e ň…
J e j a r o , v r a c í m s e d o m ů.
A l e j i s t r o m ů,
v r a c í m s e d o m ů…
S trom y ub yly
k om u stín ily…
A lej strom ů
z a čí n á ú z k á b ý t …
P r o č c h c e n ěk d o
t u k r á s u p o n i či t …
A leje strom ů
nivy O dry…
toť nádhera,
jež zd ejší krajinu z dob í…
P rocház ím zná m á m ísta ,
c h ůz e m á j e j i s t á .
L ístky strom ů
s l y š í m z v o n ěn í t i s í c e z v o n ů
d o m ů, d o m ů, d o m ů
H a n a H o l čá k o v á ’
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Druhý ročník soutěže o udělení značky Regionální potravina
Moravskoslezského kraje zná své výherce
Ostrava, 18. července 2011

Značku Regionální potravina Moravskoslezského kraje, jejímž cílem je pomoci
spotřebitelům najít kvalitní regionální produkty, bude nyní moci využívat
dalších osm výrobků: Minisalámky (Beskydské uzeniny, a.s.), Trefilova
masopustní klobása (Vladimír Hájek – H + H, Frýdek-Místek), Čerstvé mléko
plnotučné 3,5% (Ekomilk, s.r.o.), Pečené mrkvánky (Beskyd Fryčovice, a.s.),
Porubská pusinka (GAMYS s.r.o.), Medovinka Originál (Jankar Profi, s.r.o.),
Otické kysané zelí červené (ZP Otice, a.s.), a Pšeničná mouka hladká Speciál 00
Extra – světlá (Mlýn Herber s. r. o.).
O vítězích v jednotlivých kategoriích soutěže rozhodla sedmičlenná
hodnotitelská komise, ve které zasedli odborníci z řad Státní zemědělské a
potravinářské inspekce, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Krajské
veterinární správy, Potravinářské komory ČR, Agrární komory Ostravsko a
Ministerstva zemědělství ČR. „Stejně jako loni jsme prováděli senzorické
posouzení jednotlivých výrobků, zjišťovali jsme, jaká je jejich vůně, vzhled,
chuť, ale i technologické parametry nebo úroveň obalu. Velký důraz jsme kladli
také na vazbu daného výrobku k Moravskoslezskému kraji.“, uvedl Ing. Martin
Štěpánek, předseda hodnotitelské komise.
Ing. František Mariánek, CSc. z Agrární komory Ostravsko pak doplnil: „Letos
bylo do soutěže přihlášeno 48 výrobků v devíti kategoriích. Porota pak značku
udělila osmi výrobkům, které se tak v jejím užívání připojí k prvním šesti
z loňského roku.
Nyní bude probíhat prezentace výrobků pro veřejnost, protože cílem značky je
právě seznámení spotřebitelů s regionálními potravinami z jednotlivých krajů a
upozornění na kvalitní, chutné a tradiční či speciální potravinářské výrobky.
Kromě několika ochutnávek v kraji se všichni vítězní výrobci představili také na
tradiční výstavě Země živitelka, která proběhla od 25. do 30. 8. v Českých
Budějovicích nebo na druhém ročníku pražského Regionfestu, kde si mohou
zájemci nejen koupit oceněné výrobky z jednotlivých krajů, ale připraven je pro
ně také bohatý doprovodný program.
Kontakt pro tisk: Šárka Želinská, MT: 724 169 833
Kateřina Florianová, MT: 725 258 163
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Z informačního servisu pro občany Novojičínska
Blokování kradených mobilních telefonů
Kuriózní případ krádeže mobilního telefonu v současné době šetří příborští
policisté. Na konci července se na policii obrátila mladá žena z Příbora, které
měl neznámý pachatel v polovině července letošního roku odcizit mobilní
telefon. Ke krádeži došlo na letním večeru v jedné z příborských restaurací.
Zloděj se z uzavřené tašky u stolu zmocnil mobilního telefonu Samsung s
paušální SIM kartou. To by neobvyklé tak nebylo, kdyby pachatel nevyužil
toho, že majitelka odcizeného mobilu včas nezablokovala SIM kartu. Zloděj
toho náležitě využil. Následně zaslal prostřednictvím prémiové SMS služby
jedné firmy asi 70 textových zpráv, které byly v hodnotě 79,- a 99,- Kč za jednu
esemesku.
Až při měsíčním vyúčtování zjistila, že zloděj z ukradeného mobilu stačil
proesemeskovat více než 7.000,- Kč. Policisté po pachateli krádeže a odcizeném
mobilním telefonu intenzivně pátrají. V případě dopadení hrozí pachateli trest
odnětí svobody až na dva roky.
Co je zapotřebí udělat, aby se přístroj stal pro zloděje bezcenným?
Pokud vám ukradli mobilní telefon, urychleně se obraťte na vašeho operátora,
který provede zablokování SIM karty proti neoprávněnému volání či zasílání
SMS zpráv (i z jiných přístrojů).
Dále se obraťte na Policii ČR, která požádá všechny operátory o zablokování
vašeho přístroje, podle jeho výrobního čísla IMEI, čímž se znemožní další
používání telefonu.
A jaký je postup při žádosti o zablokování na Policii České republiky?
Dostavte se na nejbližší oddělení Policie ČR a přineste si s sebou následující
podklady: účtenku, fakturu, krabici nebo záruční list s výrobním číslem IMEI,
které prokáží vlastnictví telefonu. Dále občanský průkaz nebo jiný doklad,
kterým prokážete svoji totožnost. Nejste-li vlastníkem telefonu, musíte mít
plnou moc (nemusí být úředně ověřena).
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Právnická osoba musí předložit písemnou žádost podepsanou statutárním
orgánem a opatřenou razítkem. Policista spolu s žádající osobou vyplní
formulář.
Při koupi mobilního telefonu si ověřte, zda-li souhlasí výrobní číslo IMEI
telefonu s obalem a doklady prokazující vlastnictví telefonu pečlivě uchovejte.
Blokace telefonu může být na vaši žádost opět později zrušena na (snad)
pravidelně aktualizovaném webu umístěném na adrese:
http://aplikace.policie.cz/patrani-mobily/
Pokud si chcete nechat zablokovat svou SIM kartu, obraťte se na svého
provozovatele mobilní sítě (operátora).
Více informací o možnostech zablokování telefonu a SIM karty naleznete zde:
http://www.policie.cz/clanek/databaze-odcizeni-mobilniho-telefonu-blokovanimobilniho-telefonu-policii-cr.aspx
por. Mgr. Petr Gřes
nprap. Zbyněk Tomšík
pracovníci
Prevetivně informační skupiny
Nový Jičín

Jak se připravit na topnou sezónu….
Topná sezóna neúprosně klepe na dveře a majitelé
nemovitostí by se na toto období měli náležitě připravit.
Hasiči v Moravskoslezském kraji stále častěji vyjíždějí
k požárům sazí a dehtových usazenin ve špatně
udržovaných komínech. Že nejde o plané varování,
potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín, kdy od komínů vzniklo v 1. pololetí 2011 již 17
požárů.
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Hlavní příčinou bývá zanedbaná údržba komínového tělesa. Pravidelné
čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být
samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína odborníky kominíky.
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit velké
nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný otevřený požár nebo otravu
osob jedovatým oxidem uhelnatým.
Mnozí občané již zaregistrovali v médiích informaci, že od 1. ledna 2011
nabylo účinnosti nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv. Co se oproti minulosti nezmění, je povinnost nechat si pravidelně komín
vyčistit a zkontrolovat jeho technický stav.
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát
ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po
skončení topné sezóny.
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do
50 kW provádí jedenkrát ročně. U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola
a čištění jednou ročně.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět
svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky – kominíky. Ti by měli provést i
kontrolu komínu a nebo revizi komínu v případě, že se chystáte připojit nový
spotřebič nebo hodláte změnit druh paliva.
O provedeném čištění vydá kominík doklad nebo revizní zprávu, která je
důležitá nejen pro uplatnění případných nároků vůči pojišťovně.
V případě vzniku požáru sazí v komíně je dobré jednat v klidu, s rozvahou a
bez paniky.
Požár nikdy nehasit vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce
mohlo dojít k výbuchu.
Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny pomocí vhazování suchého
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Ale to pouze v případě, že
by nemohlo dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
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ANALOGOVÉ VYSÍLÁNÍ TELEVIZE V ÚZEMNÍ OBLASTI
OSTRAVA končí 30. LISTOPADU 2011
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava Hošťákovice, Frýdek Místek - Lysá Hora a Nový Jičín - Veselský kopec bude
30. listopadu 2011 ukončeno. Na většině územní oblasti Ostrava tak nebude od
listopadu možné „přes anténu“ přijímat analogově žádný televizní program. Na
blížící se termín vypnutí analogových vysílačů budou diváci, kteří signál
příslušných vysílačů přijímají, upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi
čtverečky, informační lištou a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba se rozhodnout, zda zůstat i nadále u
zemského televizního vysílání (tj. přes anténu) nebo využít satelitní, kabelovou
nebo internetovou (IPTV) televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je třeba zakoupit buď set-top-box
(převaděč signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor, nebo nový televizor
s vestavěným digitálním tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel, satelit nebo internet, se ukončení
zemského analogového vysílání nijak netýká a televize jim i bez úprav bude
fungovat standardně i po datu vypnutí analogového vysílání.
Bližší informace naleznete:
www.digitalne.tv nebo na tel: 800 90 60 30
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Inzerce
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Zjistili jste, že se v současné době bez znalosti cizího jazyka
prostě neobejdete?
Máte chuť se začít učit nebo si osvěžit své znalosti?
Od měsíce října 2011 bude probíhat v naší obci opět kurz anglického
jazyka pro dospělé.
Prosím zájemce, aby mě co nejdřív kontaktovali.
Podle Vaší úrovně znalostí bude kurz připraven
(začátečníci-věční začátečníci-mírně pokročilí).
Kontakt: Milena Šturalová
mobil: 603 598 717
email: Milenasturalova@seznam.cz

…………………………………………

Hledáme hodnou tetu k nevidomému Ondrovi Zelenkovi na odpoledne do školní
družiny.
Rodiče Zelenkovi, tel. 774 654 787

…………………………………………
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VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
srdečně zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny, ovocných

a okrasných dřevin

FLORA OLOMOUC 2011
spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA

13. – 16. října 2011
Podzimní Flora Vás potěší:
• Ústřední expozicí „PALETA BAREV“ se špičkovými
výpěstky ovoce, zeleniny a podzimních květin
• Přehlídkou okrasných dřevin domácích i zahraničních školkařů
• Nabídkou ovocných školkařským výpěstků
• Pavilonem Českého zahrádkářského svazu s přehlídkou krajových
odrůd ovoce a různých druhů zelenin, zahrádkářskou poradnou
• Výstavou pěstovaných i divoce rostoucích hub, zahrádkářskou
a houbařskou poradnou, včelařským koutkem, prodejem včelích
produktů, nabídkou moravských vín a burčáku
• Přehlídkou nejlepších exponátů z podzimní soutěže profesionálních
floristů v aranžování květin
• Gastronomickým festivalem OLIMA s vařením a ochutnávkami
krajových i zdravých jídel a nápojů, Dny moravských vín s prezentací
vinařských podoblastí a „soutěží o nejlepší ovocný destilát „FLORA
KOŠT 2011“ - vše s ochutnávkami!
• Prohlídkami skleníků a botanické zahrady výstaviště i Univerzity
Palackého, cimbálovou muzikou, zábavným programem, festivalem
dechovek
• PODZIMNÍMI ZAHRADNICKÝMI TRHY s velkou nabídkou zeleniny,
ovoce, květin, ovocných i okrasných dřevin, pomůcek a potřeb pro
zahrádkáře a kutily
Běžné vstupné: 100 Kč, zlevněné 80 Kč,
rodinné 210 Kč, zdarma děti do 6 let, ZTP a ZTP-P
Všechny informace na www.flora-ol.cz
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Pranostiky na srpen a na září
Jak Vavřinec navaří, tak se podzim vydaří.
Bartoloměj svatý odpoledne krátí.
Od svatého Bartoloměje slunce už tolik nezahřeje.
Jiljí jasný – podzim krásný.
Mnoho hřibů v srpnu, málo chleba v zimě.
Od Ludmily světice obouvej již střevíce.
Panny Marie narození, vlaštoviček rozloučení.
Svaté Helence, pletou ženci věnce.
Když je hodně hub, bude málo hroznů.

Sklizeň
Chudé na lidové tradice bylo letní období až do raného podzimu. Způsobilo
to asi to, že nebylo příliš času na radovánky a oslavy. Jednou z nejdůležitějších
potřeb člověka bylo totiž odedávna zajištění dostatek jídla. Proto již od jara lidé
vynakládali velké úsilí, aby byla hojná úroda.
Vliv na množství, kvalitu a včasnou sklizeň úrody měla hlavně tvrdá dřina
lidí, ale taky různé magické praktiky, které měly přinést dobré klimatické
podmínky. Křesťané se modlitbami obraceli ke svým patronům a prosili o
dobrou úrodu.
Lidé se proto těšili, až skončí tato těžká práce a když byla úroda pod
střechou, náležitě to pak oslavili. Právě tyto oslavy patřily k nejrozšířenějším
lidovým zvykům. Byly bujaré a často i prostopášné.
Slavnostmi sklizně obilí byly dožínky, nebo také ožinky, dožatá, obžínky
apod. Lidé svými pohanskými obřady děkovali za obilnou úrodu. Oslavy
začínaly s odvozem posledního svazku obilí – snopu - z pole. Snop byl
vyzdoben květinami, mašlemi a byl na vystrojeném voze odvezen do stodoly.
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Dočesná nebo také očesky či chmelové ožinky souvisely s chmelem.
Podobně jako na dožínkách byl poslední štok z chmelnice ozdoben věncem nebo
kyticí a s veselou hudbou povozem dovezen k hospodáři.
V období mezi poslední sklizní na polích a podzimní setbou se konávalo
vinobraní. V krajích, kde byly vinohrady, patřilo vinobraní k největším svátkům
v roce. Sběrači hroznů na sebe různě navěšeli poslední kusy, které na vinici
sesbírali a v průvodu odnášeli poslední hrozny do kvasírny.
Co nesmělo chybět při každé lidové veselici? Samozřejmě hudba, tanec,
pohoštění a zábava.
V současné době bývá letní období zcela jiné. Je to doba dovolených,
odpočinku, prázdnin. To se však netýká zemědělců, protože ti mají náročné
pracovní nasazení.
Věra Košťálová
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KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. Dana Klosová, starostka obce
Tel.:
+420 556 715 215
E-mail: starostka@bernarticenadodrou.cz
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
Fax:
+420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
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