Vážení spoluobčané!
Kdy jindy než o Vánocích je čas na meditace a přemýšlení. A tak i já se dnes,
nakonec jako každoročně v prosinci a na tomto místě, chci zamyslet nad vlastní
prací a tím vás tak trochu inspirovat či vyzvat k témuž.
Nedávno mě zaujal citát, jehož autorem je belgický katolický kněz, nositel
Nobelovy ceny míru z roku 1958, Georges Pire (1910-1969) :
„Lidé budují mnoho zdí, ale málo mostů.“
Je nasnadě, že nejde o stavby či architekturu jako takovou, ale že jde o cesty
ke sblížení a vzájemnému pochopení nás lidí. Přesto anebo spíše právě proto mě
tento citát přivedl k zamyšlení nad povodňovými opravami šesti mostů na
potoku Teplá (Teplice), do kterých jsme se letos u nás v obci pustili. Uvědomila
jsem si, že příprava těchto zdánlivě nikterak zajímavých staveb byla technicky a
administrativně velmi náročná a zdlouhavá. Podílela se na ni spousta
projektantů, stavebních specialistů, úředníků na všech stupních od místního
stavebního úřadu až po ministerstva, odborných pracovníků dotčených institucí,
orgánů státní správy a organizací a téměř všichni pracovníci našeho obecního
úřadu. V realizační fázi pak pochopitelně dodavatelská firma a technický dozor
stavby zastupující zájmy naší obce.
Mnohokrát jsem si v průběhu realizace stavby kladla otázku, zda nezměrné
úsilí všech zúčastněných má smysl a zda výsledek bude odpovídat vynaložené
snaze. Zároveň jsem věděla, že příležitost finanční podpory státu na odstranění
následků povodní se nebude opakovat a možnost opravy těchto mostů, které jsou
ve vlastnictví obce, by v budoucnu byla prakticky nulová.
V průběhu realizace se pak zdálo, že problémů spíše přibývá, než naopak.
Objevovaly se připomínky občanů, konstruktivní, které jsme využili, kritizující,
které jsme se snažili vysvětlit. Vznikaly nepředvídatelné technické problémy,
které jsme díky zkušenostem stavbařů a osvícenosti zastupitelů naší obce
nakonec zvládli.
Dnes jsem opravdu ráda, že se dílo zdařilo, a to nejen kvůli vlastní fyzické
opravě mostů, která na léta prodlouží jejich funkci spojnice dvou břehů, ale také
kvůli vzájemnému pochopení desítek nejmenovaných, kteří na cestě k cíli
„stavěli mosty a nikoliv zdi“. Zato všem děkuji.
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Vážení spoluobčané, přála bych vám, aby vaše srdce nebyla obklopena zdmi,
ale aby, a to nejen o Vánocích, zůstala otevřená pro všechny, kdo budují mosty
porozumění. Tito lidé jsou nadějí pro naši lepší budoucnost. A o to nám přece
jde.
Všem občanům, zastupitelům a spolupracovníkům děkuji za spolupráci
v právě končícím roce a přeji klidné Vánoce a všechno nejlepší v roce 2012!

starostka

Území obce, název obce, číslování budov, znak a vlajka
obce. (výtah z §18 až § 34 zákona č.128/2000 Sb., o obcích)
Každá část území České republiky je součástí území některé obce.
Naše obec má jedno katastrální území.
Každá obec má svůj název; ke změně názvu obce dává souhlas Ministerstvo
vnitra na návrh obce.
Názvy mají též části obce. Část obce je evidenční jednotka vytvářená budovami
s čísly popisnými a čísly evidenčními. Názvy částí obce jsou zpravidla převzaty
z názvu zaniklých obcí, osad nebo z názvů historicky vzniklých území, na nichž
se tyto části obce nacházejí. V Bernarticích nad Odrou nemáme oficiální
označení částí obcí a ulic. Používají se pouze tzv. pomístní jména, která se
ustálila za několik století v lidové řeči. Pomístní jména se vyvíjela, některá se
zapomněla, jiná se objevovala nová. Např. Hrabí, Panský kopec, Dráhy, Bařiny,
Větřák apod.
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Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných
prostranství.
Obec oznamuje Ministerstvu vnitra, Českému úřadu zeměměřickému a
katastrálnímu a příslušnému katastrálnímu úřadu názvy nově vzniklých částí
obce, změny jejich názvů, jakož i zánik částí obce.
Název obce, jejích částí, ulic a jiných veřejných prostranství se uvádějí vždy v
českém jazyce. Ulice nebo jiná veřejná prostranství se nepojmenovávají
shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností veřejného života.
Označení ulic a jiných veřejných prostranství provede obec na svůj náklad.
Vlastník nemovitosti je povinen strpět bezúplatné připevnění tabulky s
označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti; v
blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy. Označení nesmí být poškozeno,
odstraněno nebo zakryto.
Budovy musí být označeny popisným, popř. evidenčním číslem.
Čísla popisná a evidenční (evidenčním číslem je označen např. objekt určený
k individuální rekreaci) přiděluje obecní úřad
O přidělení čísla popisného, evidenčního vydá obecní úřad vlastníku budovy
písemný doklad. Při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší.
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými
obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu.
Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
Znak a vlajka obce. Obce mohou mít svůj znak a vlajku. Předseda Poslanecké
sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak
nebo vlajku obce udělit. Znak a prapor naší obce nám byl udělen 18.6.1998
tehdejším předsedou Parlamentu České republiky Ing. Milošem Zemanem.
Dana Klosová
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Kalendárium
9.11. -11.11.2011
Veřejnosprávní
kontrolu využívání finančních prostředků v Základní a
Mateřské škole provedla Česká školní inspekce. Nebyly zjištěny nedostatky.
15.11.2011
Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín
Mgr. Jiří Mičaník proškolil účetní Ilonu Stavinohovou a správní pracovnici Věru
Košťálovou, upozornil na možná nebezpečí a konflikty v rodinách a uvedl
zkušenosti z praxe.
23.11.2011
Pracovní seminář zastupitelstva obce – návrh rozpočtu na r. 2012, investiční
záměry obce.
29.11.2011
Účetní Ilona Stavinohová absolvovala v Ostravě vzdělávací seminář o
odpisování majetku včetně změn po r.2012.
1.12.2011
Starostka Mgr. Dana Klosová a správní pracovnice Věra Košťálová
v Bartošovicích absolvovaly seminář zaměřený na tvorbu obecně závazných
vyhlášek a správu daní a poplatků.
2.12.2011
V přísálí kulturního domu se konala schůze honební společnosti
2.12.2011
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou byla proškolena
instruktorem Radovanem Papákem.
3.12.2011
Občanské sdružení sv. Martina v kulturním domě uspořádalo Vánoční tvořivé
odpoledne s Mikulášskou nadílkou.
6.12.2011
V Bartošovicích se za účasti starostky uskutečnilo projednání realizace
Strategického plánu Leader „Poodří plné příležitostí“ v letech 2012 – 2013.
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7.12.2011
Vánoční strom u kostela dostal novou slavnostnější podobu osvícení. Více ve
zpravodaji.
9.12.2011
V kulturním domě se konalo 9. zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou.

Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce ze dne 9. 12. 2011
9/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Michala
Prašivku a Ing. Igora Tušla a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
9/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program.
9/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č.6/2011. (Příloha č.2)
9/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet obce Bernartice
nad Odrou na r.2012. Přílohou rozpočtu jsou plánované investiční záměry obce.
(Příloha č.3)
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako přebytkový.
Příjmy:
Kč 9.023.000,Výdaje:
Kč 8.523.000,Tř. 8
Kč
500.000,- splátky úvěru
9/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
9/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Rozpočtový výhled
obce Bernartice nad Odrou. (Příloha č.4)

5

9/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu o činnosti
finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou za rok 2011.
(Příloha č.5)
9/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu o činnosti
kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou za rok 2011.
(Příloha č.6)
9/9
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku obce k provedení
nutných změn rozpočtu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2011.

Kalendář akcí
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26.12.2011
27.12.2011
7. 1.2012
13. 1.2012
21. 1.2012
28. 1.2012
18. 2.2012
25. 2.2012

Štěpánský hon
Volejbalový turnaj
Turnaj v sálové kopané Staré gardy
Valná hromada hasičského sdružení
Sokolský maškarní ples
Zahrádkářský ples
Obecní ples
Výroční členská schůze mysliveckého sdružení

Mše svaté o Vánocích
24.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
29.12.2011
30.12.2011
31.12.2011
1. 1.2012

Štědrý den
Boží hod vánoční
sv. Štěpán
Čtvrtek v oktávu vánočním
sv. Svaté rodiny
sv. Silvestra
Slavnost Matky Boží Panny Marie
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22:00
9:15
9:15
17:30
17:30
14:30
9:15

Provoz obecního úřadu
Oznamujeme občanům, že od čtvrtku 22.12.2011 do 1.1.2012 bude obecní
úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen. Plný provoz obecního úřadu bude
opět zahájen v pondělí 2. ledna 2012.

Taneční pro mládež
Z požadavků občanů navázat na tradici tanečních pro mládež nabízíme
možnost spoluzajištění této akce. Protože nevíme, zda bude mít mládež o tuto
akci zájem, je nutné, aby se případní zájemci přihlásili na obecní úřad. Podle
množství přihlášených bychom následně kontaktovali tanečního mistra a akci
pomohli zorganizovat.

!!!

Pozor změna svozového dne

!!!

Upozorňujeme spoluobčany, že vývoz směsného odpadu v roce 2012 bude
probíhat opět každý lichý týden, a to v pondělí. První svoz směsného odpadu
z popelových nádob bude v pondělí 2. ledna 2012.
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Pozor na zloděje!
V poslední době se bohužel ani naší obci nevyhýbají dnes tolik časté krádeže
majetku. Proto vyzýváme všechny občany, aby ve zvýšené míře dbali na
ochranu a zabezpečení svého majetku. Jedná se také o garáže, dílny,
hospodářské budovy apod.
Buďte prosím ve vlastním zájmu více pozorní a všímaví ke všemu, co je
neobvyklé a podezřelé. V případě nutnosti neváhejte kontaktovat Policii České
republiky, popř. obecní úřad.
Dana Klosová

Označení opravených sakrálních staveb v naší obci
V naší obci máme několik sakrálních staveb – kapliček a božích muk. Byly
postaveny z různých důvodů, jako díkůvzdání, pokání či připomínka tragické
události. Naši předci se o ně vždy pečlivě starali a ne jinak je tomu i dnes.
V loňském roce se i díky dotaci podařilo opravit kapličky a boží muka, které
jsou v majetku obce. A v roce letošním obecní úřad opatřil všechny kapličky a
boží muka cedulkami s jejich názvy a datem vzniku. Podařilo se také opravit
kamenné kříže před kostelem, které byly poničeny neopatrným projížděním auty
kolem.
Vyčištění, opravu a zakonzervování křížů před kostelem provedl akademický
sochař Jakub Gajda.
Oprava sloupů a označení kapliček bylo hrazeno z finančního daru, který
naše obec obdržela od Charity Odry, coby část výtěžku z Tříkrálové sbírky
2011, za což jí patří poděkování.
Věřím, že všechny sakrální stavby budou i nadále zdobit naši obec a zůstanou
neponičeny pro další generace jako připomínka její bohaté minulosti.
Ilona Stavinohová
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2012

Nové osvícení vánočního stromu
Nápad napsat tyto řádky nám vnuklo pár spoluobčanů, kteří reagovali na
nové, bohatší a slavnostnější osvícení vánočního stromečku.
Každý rok před vánocemi nechává obecní úřad vyzdobit vysoký smrk před
místním kostelem. Původní staré osvětlení žárovkami bylo pořízeno asi před
třiceti lety. Nově bylo na vánoční strom doinstalováno 160 metrů LED řetězů
s 1.600 ks LED žárovek. Jen pro zajímavost uvádíme, že spotřeba elektrické
energie nových LEDkových řetězů s tak vysokým množstvím žárovek je pouze
96 W.
Samostatné LED řetězy působí chladně, ale v kombinaci s naším původním
osvětlením vypadá vánoční stromek opravdu nádherně.
Vaše redakce
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Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům krásné, ničím
nerušené prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2012

Modlitba ženy na rok 2012
Milý bože, dej, ať mám tučné bankovní konto a štíhlou postavu.
Prosím, nepopleť to jako v loni ...... ☺☺☺

V. ročník mikulášského florbalového turnaje
V sobotu 10.12.2011 jsme pod záštitou TJ Sokol Bernartice nad Odrou
připravili pro naše Bernatské Bobry, mezi družstvy tolik oblíbený, florbalový
turnaj žáků do 15-ti let. Letos to byl již pátý ročník a začínal jako obvykle
v 8:00 hodin.
O vítězství na turnaji s námi BB přijeli soupeřit: ZŠ Suchdol nad Odrou, TJ
Sokol Pustějov a Fokus Nový Jičín. Fokus přijel se dvěma družstvy. Jedním z
nich bylo družstvo dívek, které turnaj řádně oživilo.
První utkání jsme hráli se Suchdolem. Toto utkání mohlo být napínavé,
jelikož kluci ze Suchdolu jsou vždy perfektně připraveni a sehraní, ale dorazili
jen v počtu čtyř hráčů a tudíž neměli nikoho na střídání.
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V prvním vyrovnaném poločase jsme vstřelili pět branek a inkasovali dvě. Ve
druhém se začala projevovat únava protihráčů a my jsme jasně zápas vyhráli
15:4.
Druhé utkání proti Pustějovu jsme také zcela jasně vyhráli 14:1. Tento
výsledek hodně ovlivnil fakt, že kluci měli v družstvu pouze dva hráče starší a
jinak všechny kluky do šesté třídy. I když Pustějov předvedl pěknou hru,
podařilo se nám je držet na jejich půli hřiště a zápas jsme v podstatě řídili.
Třetí utkání proti Fokusu holkám jsme si všichni užívali v pohodě a i rytmus
hry byl hodně klidný. Děvčata dávala do hry vše, ale bylo jasně vidět, že proti
žádnému chlapeckému družstvu se jejich taktika nedá uplatnit. BB patří uznání a
pochvala, neboť každý z našeho oddílu se k dívkám choval slušně a
gentlemansky. Po příjemném blokování protihráček každý rád odpustil nějaký
ten sekanec ☺. Také hlášky trenéra děvčat: „Tak jedeme holky, každá máte
jednoho chlapa“, byly úsměvné. Po dvaceti minutách klidné hry jsme si
s děvčaty přátelsky potřásli rukama a odcházeli do šaten se skóre 8:0.
Poslední zápas proti Fokusu kluci jsme chtěli sehrát pod naší taktovkou.
Hned po úvodní rozehrávce však začal na palubovce takový šrumec, že to nikdo
z nás nečekal a zcela nás rozhodil. Hra byla oproti ostatním utkáním podstatně
rychlejší a střely sršely z obou stran. Podařilo se nám vstřelit úvodní branku a
trochu se uklidnit, ale vzápětí jsme museli zabrat s ještě větším úsilím, protože
nám byla branka vrácena. Celý zápas byl velice hektický a vítězství neměl nikdo
jisté. Tělocvična burácela a Bobříci, kteří přišli podpořit své kamarády,
nenechali řehtačky vychladnout. Do druhého poločasu jsme se doslova doplazili
a hru stáhli do defenzívy. Protihráči totiž mohli proti našim šesti bobrům nasadit
devět. Právě díky tomuto handicapu jsme ztratili bodový náskok 4:2 a tři minuty
před koncem bylo srovnáno na 5:5. Teprve teď začalo peklo a na obou
družstvech bylo vidět, že nepustí druhému ani „ň“. V poslední minutě byla
vstřelena rozhodující branka a družstvo BB začalo jásat, vyhráli jsme na skóre
6:5.
Za trenéry bych chtěl celém družstvu poděkovat za excelentní výkon, férovou
a hlavně týmovou hru. Hasičům děkujeme za zapůjčení „párkovače“. Párek
v rohlíku měl opět obrovský úspěch. Děkujeme také všem rodičům, kteří se
aktivně zapojili do pořádání turnaje, TJ Sokol a Obci za podporu a v neposlední
řadě fanouškům, kterých bylo letos opravdu nečekaně hodně.
Za BB Trenéři: Stanislav Volf, Roman Boháč, Aleš Hubr
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Za BB obec reprezentovali: v bráně - excelentní Dan Ferda, kapitán Tomáš
Fojtů ( 12), Míša Steinitz (6), Patick Mik (7), Honza Fojtů (8), Honza Šimíček
(6) a Sebasien Šimčík (4). Bohužel nedorazili Ondra a Milan. V závorkách jsou
počty vstřelených branek
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POZVÁNKA
************************
na turnaj v sálové kopané

* Staré gardy *
Zveme všechny hráče bývalé i současné, kteří si chtějí zahrát fotbálek
v pohodovém tempu a dovršili v roce 2011 věku 35 let a výše.
Kdy: sobota 7.1.2012
Kde: Bernartice nad Odrou – tělocvična ZŠ
Prezentace: 12:30 až 13:00 hodin
Startovné: 100,- Kč
Srdečně zvou pořadatelé
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Preventivní program školy
Každoročně se naše škola zapojuje do spolupráce s Policií ČR, Dopravní
policií ČR, Hasiči a Centrem primární prevence Renarkorn z Ostravy. S těmito
složkami spolupracujeme v rámci Preventivního programu naší školy.
Z centra Renarkorn odborně školení lektoři pracují s jednotlivými ročníky
v oblasti sociálně patologických jevů. Prožitkové programy jsou zaměřeny na
adaptaci dětí na školu, volnočasové aktivity, na bezpečnost reálného a
nebezpečnost virtuálního světa, vzájemné vztahy a toleranci, rozpoznávání
lidských kvalit, budování zdravé sebeúcty a úcty mezi spolužáky.
27.9. byl zahájen celoroční projekt – AJAX. Jednou v měsíci se žáci setkávají
s policistou. Ten je seznamuje s různými tématy, počínaje úlohou Policie ČR,
bezpečností chodců, dopravními značkami, atd. V červnu projekt končí tématem
- Bezpečné prázdniny. Děti získávají nové, užitečné informace a plní úkoly
v zajímavém Ajaxově zápisníku. Muži v uniformě budí u dětí velký respekt.
Jsme rádi, že děti práce v projektu baví a že se těší na další setkání.
Mgr. Jana Rusínová
Pozn. redakce: O projektu Ajax jsme vás již informovali v říjnovém čísle zpravodaje na str. 23

Hasiči
V pondělí 14. listopadu proběhla úvodní hodina pro 1. a 2. třídu
preventivního programu Hasičů z Nového Jičína. Ti se zaměřili na bezpečnost
na silnici, nebezpečí manipulace s ohněm a nebezpečné situace při hrách.
V druhé a zároveň závěrečné hodině, která proběhla ve středu 23.11., si
mohly děti prohlédnout interiér a vybavení hasičského auta a dostaly různé
upomínkové předměty.
Akce se nám moc líbila a byli bychom rádi, kdyby se mohla konat i v příštím
školním roce.
Veronika Barošová
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Hurá za kulturou!
V neděli 20.listopadu se pořádal zájezd do divadla pro žáky naší základní
školy.
Příležitost vyjet si za kulturou využilo také několik maminek našich žáků.
Autobus plný upravených mladých džentlmenů a rozkošných mladých slečen
vyrazil v neděli odpoledne od Restaurace u Bříz směr Ostrava. Přivítalo nás
překrásné Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě. Našim cílem bylo shlédnout
operu pro děti "Kominíček" od Benjamina Brittena. Nevšední představení bylo
zahájeno ve slavnostním foyer, kde se odehrála první scéna prologu. Nato jsme
se odebrali na zadní jeviště a nahlédli do tajuplné divadelní kuchyně. Děti se
seznámily s vybranými divadelními profesemi, mohly si sáhnout na dekorace a
rekvizity přímo na jevišti a také si zazpívat společně s účinkujícími. Poté jsme se
už mohli těšit z představení opery Kominíček v hledišti. Neobyčejně živá dětská
opera se šťastným koncem, plná vtipu a tklivých melodií byla krásným zážitkem
nejen pro děti, ale také pro nás dospěláky, kteří jsme děti doprovázeli.
Z Ostravy jsme se navečer vrátili v pořádku domů, do naší útulné vesničky.
Tak zase někdy DIVADLO - AHOJ!
Za kolektiv základní školy
Milena Šturalová
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ A MAŠKARNÍ PLES
sobota 21. ledna 2012
sál kulturního domu v Bernarticích nad Odrou
začátek ve 20:00 hodin
•
•
•
•

Hudba L&P
Bohatá tombola
Občerstvení zajištěno
Vstupné 100,- Kč; masky 80,- Kč

Odpoledne - začátek ve 14:00 hodin

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ
•
•
•
•

Hudba DJ Ondra Dresler
Dětská tombola
Domácí bufet
Vstupné: dospělí 50,- Kč; děti ZDARMA
Srdečně zvou pořadatelé
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Odvážné ženy
První světová válka velmi zle postihla i naši obec, 32 občanů v ní položilo na
frontách své životy. Ale i doma v obci bylo mnoho strádání. Většina žen vedla
hospodářství, které na ně krutě doléhalo, sama. Někdy je přiváděla i do
zoufalství, nebo k rebeliím krokům.
Posuďte sami, co o tom zaznamenala jedna z nich:
Dne 13. května navečer roku 1918 byla svolána valná obecní hromada do
obecního hostince, kde bylo oznámeno, že budou vybrány všechny zásoby
chlebovin, které byly okresním vyživovacím úřadem od 1. června až do žní
ponechány těm, kteří měli s vlastními zásobami vystačit do žní.
Odevzdání se mělo díti do druhého dne do devíti hodin dopoledne a ve
dvanáct hodin už mělo být vše odvezeno do Šenova do mlýna Stavovského.
Každému zemědělci byl doručen lístek, kolik musí odevzdat. „To se rozumí,
že každý zůstal omráčen, ale žádný ani muk při valné hromadě.“
Když se však rozcházeli, začala propukať nevole a zvláště ženy byly nemálo
pobouřeny. Ty, co šly na horní konec, šly většinou pohromadě a náhle, jak na
povel, se zastavily a zvolaly: „Pojďme do Jičína na pány, co takové kruté
nesmysly umí nařizovat!“
Návrh byl jednohlasně přijat. Každá zvlášť musela slíbiť, že se té výpravy
zúčastní. To byla velká odvaha na tu válečnou dobu.
Ujednáno, že druhého dne místo nosení zrní a mouky do obecní hospody,
sejdou se všechny o 7. hodině ráno u Klosové kapličky na kopci a půjdou
společně do Nového Jičína na „aprovizační“ úřad žádat zastavení odebírání
chlebovin v době nejpilnější práce a když není ani z čeho!
Někteří mužští, kterým se sami pochlubily, snažili se je odvrátit od toho
úmyslu poukazujíce na jeho následky, ale ženy se nedaly zmást!
Druhého dne bylo zajímavo se podívat, jak po všech polních cestách se
ubírají ženy a dívky ke kapličce a odtud za živého hovoru k Novému Jičínu.
Dvě ku všeobecné veselosti šly bosy. Pod kopcem za potokem přidaly se
„obořanky“, takže jich bylo celkem třicetdevět!
Před Novým Jičínem se zastavily a byly vybrány čtyři ženy, které se ostatním
zdály nejzpůsobilejší, aby mluvily. Byla to Marie Glogarová č. 6, Žofie Klosová
č. 60, Emílie Zelenková č. 65 a Marie Handrychová č. 44.
Ve městě se ovšem po nás všechno ohlíželo, ale náš zástup vážně a statečně
došel až ke kanceláři pana Stavovského na „aprovizačním“ úřadě. Když
označené čtyři ženy tam vešly a přednesly svoji žádost, bylo slyšet uvnitř křik.
Po jejich vejití totiž někdo velmi pečlivě dvéře zavřel. Tu kterási z čekajících
na chodbě zvolala: „Vraziť do dveří!“ To ihned vykonáno a zástup se valil
dovnitř. Brzo jsme naplnily místnost, kde pan Stavovský úřadoval a teď to
začalo.
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Co se tam vše mluvilo – těžko popsati. Každá si zkrátka hleděla ulevit, ale ze
všeho toho mohl úředník poznat, že míra trpělivosti je naplněna a že není radno
si s nimi zahrávať. Ženy prohlásily rozhodně, že příjde-li vojsko odebírat
potraviny, že se ozbrojí hospodářským nářadím, postaví se vojsku na odpor a
budou bojovat na život a na smrt.
Úředník ovšem poukazoval na to, že je to nařízení vyšších úřadů a uváděl, že
v městech je hrozná bída a po delším domlouvání ujednáno, aby se dodala aspoň
polovice toho, co bylo určeno, a že budeme mít pokoj.
S tvářemi rozradostněnými jsme se ubíraly domů. Zatím doma lidé ze strachu
před rekvizicí odvezli zásoby a teď, když se dověděli co a jak, chtěli to zpět.
Někdo dostal, někdo už ne. My po cestě domů uradily jsme se žádat za svolání
valné hromady. V tom nám však nebylo vyhověno. Bezpochyby se to zdálo
představenému poškozením autority a proto tato zmenšená dodávka
oznamována jen obecním sluhou, který dosť ledabyle vybubnoval, aby co kdo
ještě může, odvezl do tří dnů.
Zapsala jedna ze čtyř „deputýrovaných“. Která? Neznámo!
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

Podzimní setkání s důchodci
Stalo se již tradicí, že obecní úřad ve spolupráci s naší základní a mateřskou
školou pořádá v kulturním domě pro naše občany, kteří již nejsou v aktivním
zaměstnání, společenské setkání s programem.
Tak tomu bylo i letošní listopadový páteční podvečer. Věřím, se všichni
zúčastnění dobře pobavili a odnesli si s sebou příjemné zážitky. Děkuji všem
dětem a pedagogům naší základní a mateřské školy, členům občanského
sdružení Bodlák, členům Komise pro občanské a sociální záležitosti, členům
Komise pro kulturní a společenské dění v obci, zaměstnancům obecního úřadu a
všem občanům (a nebylo jich málo), kteří se ochotně zapojili a pomohli celou
akci připravit.
Příští rok nás čeká v pořadí již čtyřicáté, jubilejní setkání. Věřím, že se nám
společné setkání vydaří alespoň tak dobře jako to letošní.
Dana Klosová
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A tady jsou postřehy a názory některých zúčastněných …..
 Vynikající. Zazpíval jsem si, jak už dlouho ne. V závěru jsem dokonce
ztratil hlas. Tradičně mě nezklamal a potěšil vynikající zpěv mého
dlouholetého kamaráda Jiřího Školoudíka.
Václav Bayer
 Kulturní program naší mateřské a základní školy a divadelníků byl moc
hezký, velmi se mi líbil. Zapůsobil na mě i zpěv Jiřího Školoudíka.
Jiřina Kelnarová
 Hrozně moc se nám líbil celý kulturní program a vystoupení Jiřího
Školoudíka. Velmi dobře uváděla celým programem Jana Klosová.
Ludmila a Václav Šimíčkovi
 Program byl velmi hezký, mateřská a základní škola i večerní program
našich divadelníků se velmi vydařil.
Jitka Kavanová
 Dětský program výborný, večeře velmi chutná, divadelní program
zábavný. Děkujeme za příjemně prožitý podvečer.
Dobromila a Jiří Malinovi
 Byla jsem moc spokojená. Všichni vystupující i pořadatelé se moc snažili,
byli moc šikovní. Na posezení mi bylo příjemně, přišla jsem na jiné
myšlenky.
Vlasta Papáková
 Bylo to perfektní. Pan Školoudík neměl chybu. Všichni účinkující
z mateřské, základní školy i divadelníci byli na jedničku.
Božena Volfová
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 Akce setkání důchodců byla výborná. Na první místo dávám pana Jiřího
Školoudíka, jehož zpívání bylo neskutečně krásným zážitkem a vlastně
vrcholem celého večera. Na druhé místo dávám velmi pěkně zpracované
vystoupení školáků s "Mrazíkem". Pohádka je zpracovaná s takovým
nápadem, že je škoda s ní nevystoupit ještě jinde. Velký dík patří také
nejmenším dětem (hlavně učitelkám), které svým vystoupením celé setkání,
s roztomilostí sobě vlastní, zahájily. A také výborné průvodní konferování
Jany Klosové, která srší optimismem a dokáže ten "náboj" dostat do lidí.
Obdivuhodný výkon. Takže dík a těším se na další setkání.
Drahomíra Poláčková

Jak se připravovalo Podzimní setkání s důchodci
V pátek 11.listopadu se uskutečnilo v pořadí již 39. „Podzimní setkání s
důchodci“. Co tomu předcházelo? Jako každý rok, i letos se obec postarala o to,
aby vznikl bohatý kulturní program pro naše nejstarší občany. A protože se
loňská spolupráce Klosová- Drlíková osvědčila, daly jsme se opět s chutí do
přípravy programu. K tomu je zapotřebí spousta ochotných lidí a v našem
případě také příbuzných.
Jako každý rok byl zachován tradiční ráz večera. Vystoupení mateřské školy,
základní školy a hlavní program.
Paní učitelky z mateřské školy připravily roztomilé pásmo písniček, básniček
a tanců v lidovém duchu. Děti nezklamaly, rozzářily a rozesmály celý sál.
Základní škola žila od září jen „Mrazíkem“, což bylo téma letošního krátkého
hudebně-dramatického vystoupení. Z nápadu se zrodila humorná pohádka,
kterou precizně nacvičovala především paní učitelka Veronika Barošová.
A co večerní program? Nejprve bylo třeba vybrat atraktivní téma večera,
s tím nám pomohla paní starostka. Téma večera tedy bylo „divadlo“. Naším
zájmem bylo ukázat vám, že místní občané se umí leckdy vyrovnat
profesionálnímu výkonu. Členové divadelního souboru Bodlák se úkolu zhostili
s nadšením a prokázali tak nejen svůj proslulý hudební talent, ale i ochotu
předávat lidem radost.
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Na několika zkouškách zpěváci trpělivě poslouchali připomínky
organizátorek a nastudovali hity ze známých operet, které se v Bernarticích v
minulosti hrály. Mezitím se připravovaly ostatní podklady, např. hudební
doprovody, anketa (vyhodnocení na konci článku), tiskly se „Divadelní noviny“,
prohledávaly se archivy, kroniky a fotodokumentce, prostě vše, co jakkoliv
souvisí s bernackým ochotnickým divadlem. I nás samotné překvapilo, jakou má
náš ochotnický spolek bohatou historii a tradici.
Ve večerním programu nakonec zazněly písně z operet Podskalák, Nejlíp je u
nás, Mamselle Nitouche, Na tý louce zelený, Perly panny Serafínky a
Nejkrásnější válka. Vrcholem večera bylo nesporně vystoupení pana
Školoudíka, při jehož podání dojemného walzu „Vltavo, Vltavo“ ukápla
leckomu i slzička.
Po programu následovalo zpívání při harmonice s „Drlíkama“ a s
„bodláckým“ pěveckým doprovodem. Ti nejvytrvalejší se dočkali tradičního
„zpívání na schodech“, po kterém jsme se všichni pomalu ubírali domů.
Myslíme si, že letošní večer byl něčím výjimečný a měl opravdu skvělou
atmosféru. Za to děkujeme VŠEM, kteří se na programu podíleli.
Vyhodnocení ankety
Na podzimním setkání s důchodci proběhla speciální anonymní anketa.
Protože jsme vystupovaly za divadelní soubor Bodlák, zajímal nás názor od těch
občanů Bernartic, kteří mohou opravdu objektivně zhodnotit dlouholetou
divadelní tradici.
Anketa se týkala dospělé ochotnické divadelní scény v Bernarticích nad
Odrou a obsahovala tyto otázky:
1. Chodíte na „bernacká“ představení pravidelně, občas nebo nechodíte
vůbec?
2. Byli jste někdy na jednom představení i vícekrát než jednou?
3. Které představení za celou éru ochotnického divadla se Vám nejvíce líbilo?
4. Kdo je Vaše nejoblíbenější „bernacká“ herečka? (nemusí být nutně
z Bernartic)
5. Kdo je Váš neoblíbenější „bernacký“ herec? (nemusí být nutně
z Bernartic)
6. Připomínky

21

Všichni jsme byli zvědaví, jaké budou anketní výsledky. My jsme
samozřejmě byly nejvíce zvědavé na poslední bod ankety. A jak to vlastně
dopadlo?
1. Chodíte na „bernacká“ představení pravidelně, občas nebo nechodíte
vůbec?
Chodím pravidelně – 79%
Chodím občas – 21%
Nechodím – 0%
2. Byli jste někdy na jednom představení i vícekrát než jednou?
ANO – 62%
NE – 38%
3. Které představení za celou éru ochotnického divadla se Vám nejvíce líbilo?
1) Lucerna 1971
2) Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý
3) Mamzelle Nitouche a „všechny hry
Pozn.: Řazeno dle největšího počtu hlasů, třetí nejčastější odpovědí byl
Mamzelle Nitouche a všechny hry
4. Kdo je Vaše nejoblíbenější „bernacká“ herečka? (nemusí být nutně
z Bernartic)
1) Marie Šimíčková
2) Jarmila Prašivková a Jarmila Horutová
3) Marie Hrubá (Kunetková)
5. Kdo je Váš neoblíbenější „bernacký“ herec? (nemusí být nutně
z Bernartic)
1) Tomáš Horut
2) Ivan Prašivka
3) František Zajíc (již nežije)
6. Připomínky
Žádné – 68%
Pozitivní – 32%
Negativní – 0%
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Připomínky:
 Všechno se líbilo, všichni jsou výborní, nemá to chybu!
 Přejeme vám mnoho úspěchů ve vaší divadelní činnosti.
 Pokračovat tak, jako dnes!
 Děláte to bezva, jen tak dál!
 Bodlák – je to všechno výborné!
 Jste jednička, máme vás rádi.
 Kdo může, ať podporuje ochotnické divadlo nejlépe tím, že chodí!
Výsledky divadelní ankety nás samozřejmě velmi potěšily a jsme rády, že
se vám program líbil. Budeme se snažit vás i nadále těšit naší divadelní činností
a věříme, že příští rok se sejdeme ještě ve větším počtu.
Jana Klosová a Katka Drlíková
(alias Sněhurka a Kaťuša)

Děkujeme za velmi pěkný zážitek
Chtěla bych poděkovat jménem bývalých členek SPOZu a samozřejmě i za
všechny přítomné občany, kteří se v pátek 11.11.2010 zúčastnili již tradiční
"besedy s důchodci" za pěkně strávený podvečer v našem kulturním domě.
Když jsme před 39 léty započali s těmito besedami, neměli jsme žádné
zkušenosti a také jsme nevěděli, zda o tuto činnost bude v obci zájem. Poprvé to
bylo na Mikuláše v roce 1972 a v sále sedělo více než 150 starších spoluobčanů.
Pochopitelně, že nás to potěšilo, ale měli jsme z toho velkou trému, zda
připraveným programem vyhovíme. Mimo vystoupení žáků obou škol jsme
vždy měli připravené různé soutěže: soutěž manželských párů s vyhodnocením,
taktéž pořad "zpívá celá rodina", soutěž jak znáš svou obec a jiné. I sami
důchodci přispívali svým vystoupením do programu. Všichni pozorně sledovali
program v klidu, ale když začala hrát dechová hudba ze Starého Jičína, všichni
začali tančit, i ta nejstarší babička Šimíčková - Gustýnová, kterou vytáčel sám
předseda obce pan Biskup. Často se tančilo až skoro do půlnoci. Nyní jsme my
důchodci nějak pohodlnější.
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Letošní program připravený mladými divadelníky pod vedením Jany a Katky
byl nejpěknějším programem za celou éru besed. Děkuji žákům školky a také
školy za velmi pěkná vystoupení, samozřejmě i všem zpěvákům a hlavně také
sólistovi
Jiřímu
Školoudíkovi za
nádherný
zážitek
s písničkou
"Vltavo,Vltavo…“
Naší Sněhurce Janě a Marfušce Katce přeji hodně úspěchů v životě a prosím
pokračujte tak dále.
Jitka Staňková

Postřeh z besedy s důchodci na sv. Martina
Na svatého Martina
na Oboře zima začíná.
Máme novou kapličku,
v ní vždy pěknou kytičku.

Budiž mnoho vzdáno díků
Jiřímu to Školoudíku.
I když pracoval si ve Stojtexu,
ve zpěvu ses držel textu.

Kdo se o ni zasloužil,
víme všichni dobře.
Kdo slavnosti se této zúčastnil,
všechny nás tam potěšil.

A starostka nám pak
v zákulisí sdělila,
že nad výkonem Tvým
i slzu prý uronila.

Besedu s důchodci jsme měli,
rádi na vše vzpomínali.
Přejeme všem zúčastněným
k programům dobře připraveným.

A co obecní úřade,
vysokou jste si dali příčku
a zvládli jste to na jedničku.
A až příležitost bude,
dáme si i slivovičku.

A vy, milí Bodláci,
též jste všichni fešáci.
Dobré by to ovšem bylo,
aby dlouho to tak vydrželo.

I když my jsme z Obory
přejeme vám všem zdraví,
dobré pohody další hodiny
z celé naší dědiny.

Pedagogům z obou škol
přejeme hodně úspěchů do dalších kol.
Výzbroj krásná, maximální,
vystoupení ideální.

Lída a Tomáš Staňkovi
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Setkání s důchodci
Konečně přišel den, kdy jsem ze skříně vyndal společenský oblek a společně
s manželkou vyrazil na tradiční setkání s důchodci do kulturního domu. Jako
obvykle byl sál skoro obsazen, i když méně než jiná léta. Ti, co nepřišli, mohou
litovat.
Letošní program připravili děti mateřské a základní školy a jako vždy mělo
mezi námi velký ohlas. Celý večer se nesl v duchu divadelním. Divadelní soubor
Bodlák připravil pestrý program. Velmi mne potěšilo vystoupení jednoho z
důchodců, bývalého divadelníka, Jiřího Školoudíka s písní „Vltavo,Vltavo“.
Novinkou letošního setkání bylo speciální vydání Divadelních novin, výstava
fotografií z historie divadla v Bernarticích nad Odrou i jejích promítání na
velkém plátně. Při prohlídce fotografií (některé staré i 50 let!) bylo i veselo, kdy
často mnozí prohlížející se dohadovali, kdo na fotografiích vůbec je. Musím
vyslovit obdiv Janě Klosové a Kateřině Drlíkové za uvádění celého programu.
Nakonec nezbývá než poděkovat organizátorům za pěkný večer a těšit se na
další akce pro důchodce.
Ivan Prašivka

Ráda bych se vrátila o několik týdnu zpět, a to k setkání důchodců, které
proběhlo v říjnu. Pro mne a manžela v pořadí druhé. Musím konstatovat, že
program letošního večera byl excelentní - ať už to bylo taneční vystoupení dětí
z mateřské školy, nebo nám všem známá pohádka Mrazík zahrána dětmi z
místní základní školy. Zábavu celého večera měl ve „své režii“ ochotnický
divadelní soubor Bodlák. Milé a všemi velmi oceňováno bylo vystoupení
Jiřího Školoudíka. Všem nám vehnal slzy do očí překrásnou písni Jaroslava
Vejvody Vltavo, Vltavo. Velký zájem byl i o výstavu fotografií o činnosti
divadelního souboru od jeho samého počátku až po současnost.
Celým večerem nás provázela na profesionální úrovni Jana Klosová. Všem,
kteří se na uskutečnění tohoto krásného večera podíleli, patří veliký dík od nás
všech zúčastněných.
Že se večer líbil, bylo zřejmé i z toho, že se mnohým z nás nechtělo domů,
takže jsme si jej prodloužili zpěvem na sále za harmonikového doprovodu
Katky a Vaška Drlíkových.
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V souvislosti se setkáním důchodců se mi vždy vybaví úplně to první, které
proběhlo před neuvěřitelnými 39 léty a to 11.12.1972. Na toto datum nikdy
nezapomenu, protože když se rozjaření důchodci vraceli večer domů, mne
zrovna odvážela sanitka do porodnice, takže mi manželovi rodiče stačili už jen
zamávat …
Dreslerová Jarmila

„Zahučaly hory,zahučaly lesy.
kam jste se poděly moje mladé časy…“
Ač narozena v Hůrce, nejpěknější roky svého života jsem prožila
v Bernarticích nad Odrou.
Nyní, kdy už mi mé zdraví nedovoluje, abych bydlela sama v domě, rozhodla
jsem se pronajat si byt v novém penzioně na Starém Jičíně. Tam mám také blíž
ke své rodině.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, hlavně své sestře
Ludmile, švagrovi Tomášovi a Jarce Staňkové za pomoc, kterou mi po celou
dobu poskytovali. Cítila jsem se mezi vámi všemi v obci moc dobře a měla jsem
vás ráda. Bude se mi po vás stýskat.
V novém roce vám všem přeji hodně zdraví pohody a vzájemného
porozumění.
Vaše spoluobčanka Jiřina Kelnarová

Děkuji paní Jiřině Kelnarové za všechny občany za její rozloučení a jejich
jménem jí přeji hodně zdraví a ještě hodně šťastných a spokojených dnů
v novém domově.
Dana Klosová
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Šťastný a bezpečný závěr roku!
Opakování je prý matka moudrosti, a proto stejně jako
v uplynulých letech, tak i letos Vás chceme upozornit na
některá nebezpečí, která na nás číhají v posledním měsíci
v roce.
Toto období je ve znamení vánočních svátků a
novoročních oslav a tak snad v žádné domácnosti
neschází různé vánoční a silvestrovské dekorace a
zábavná pyrotechnika.
A právě již při pořizování výzdoby a pyrotechniky bychom měli pamatovat
na určitá pravidla bezpečnosti. Pokud jde o adventní věnce, svícny nebo vánoční
kytice, které jsou doplněny svíčkami, dbát na to, aby svíčky byly v dekoraci
upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáčku a aby dekorativní
ozdoby byly co nejdál od svíčky, aby v případě jejího dohoření nedošlo k jejich
vzplanutí. Dále si důkladně rozmyslet, kam si doma dekoraci se svíčkami
umístíme. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka a bezpečná
vzdálenost od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu neumísťovat do
prostor nábytkových skříněk. Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na
vánočním stromečku by mělo být samozřejmostí.
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme v dnešní době možnost širokého
výběru těchto výrobků v obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích
a tržnicích. Při jejich nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby
výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce, aby obal byl
nepoškozen a aby na obalu byla vyznačena třída nebezpečnosti. Pyrotechnika je
podle nebezpečnosti rozdělena do čtyř tříd.
Pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat osobám
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. Jedná se především o
prskavky, pistolové kapsle, bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze
volně nakoupit ve většině obchodů a stánků.
Pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpečnosti se mohou prodávat pouze
osobám starším 18 let a navíc výhradně v pevných (kamenných) obchodech. Zde
se řadí především rakety, petardy, minivýbušky, dýmovnice a další. Jejich
používání není povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, domovů
důchodců atd.
Při nákupu pyrotechnických výrobků III. třídy nebezpečnosti musíme
předložit průkaz odpalovače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. Do
této třídy patří např. dělové rány a různé druhy raket.
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Pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí přísná bezpečnostní opatření a
k jejich zakoupení a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž schválí
Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a suchu a mimo dosah dětí.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti s používáním
zábavné pyrotechniky k řadě tragických událostí, kdy se zraní desítky lidí,
dochází k úmrtí a materiální škody dosahují stamilionů korun. Nejčastější
příčinou je používání neodborně podomácku vyrobené pyrotechniky. Tohoto
bychom se měli vyvarovat a raději si pořídit pyrotechnické výrobky od
profesionálních výrobců. Při manipulaci v žádném případě nemířit na sebe ani
na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat
nevybuchlé petardy.
Příjemné a bezpečné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového
roku přejí hasiči.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS MSK územní odbor Nový
Jičín

Z informačního servisu pro občany Novojičínska

Několik pravidel ochrany před zloději nejen o Vánocích
Čas vánočního nadělování bývá, bohužel, také rájem pro zloděje. Můžeme
být okradeni při nákupu v nabitých obchodech, ukryté vánoční dárky i další věci
mohou zmizet z bytu, balkonu či sklepa či jiných nebytových prostor. Budeme-li
si vědomi nebezpečí a budeme-li se chovat podle určitých pravidel bezpečného
chování, můžeme riziko okradení významně snížit. Přinášíme několik rad, které
by měly přispět k pohodové, nejenom vánoční atmosféře.
Opatrnost je také prevence
Majetek občanů často představuje byt, jeho vybavení, drobné úspory,
případně rekreační chata anebo auto.
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Ke snížení nebezpečí vykradení někdy stačí jen vzájemná všímavost a výpomoc
mezi sousedy nebo dodržování domluvených opatření (včasné nahlášení
události, vybírání schránky a pravidelné kontroly bytu nepřítomného souseda,
uzamykání domovních dveří).
Další opatření, která nic nestojí a mohou ovlivnit bezpečnost vašeho majetku,
jsou např.:
· Nechlubit se svými majetkovými poměry, zvláště před neznámými osobami.
· Při odjezdu z místa bydliště nezatahovat rolety a žaluzie, nevypínat přívod
elektřiny.
· Na záznamník či na sociální sítě na internetu neuvádějte, že nebudete doma.
· Není-li k dispozici spolehlivá osoba, která by vám na byt dohlédla, můžete
využít elektronické spínací zařízení, které podle nastavení rozsvítí světla, zapne
rozhlasový přijímač, televizi apod. Jde o vytvoření zdání, že v bytě je přítomen
majitel.
· Poraďte se s odborníky, zda je váš byt či rodinný domek vhodně zabezpečený.
· Nikdy neotvírejte dveře vašeho bytu automaticky, nevíte-li, kdo je za nimi.
Dobré je využívat panoramatické kukátko. Další možností je využití
bezpečnostního řetízku nebo dveřního zastavovače. Do bytu dovolte vstoupit
pouze osobám, kterým důvěřujete.
· Nepřechovávejte doma více peněz v hotovosti. Cenné věci uschovávejte v
bezpečnostních schránkách nejbližší banky.
· Doklady, klíče od bytu a další cennosti nenechávejte nikdy bez dozoru.
Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, na úřadech apod.
· Pro případ, že bude váš byt přesto vykraden, je vhodné mít zadokumentovány
cenné věci, sepsána výrobní čísla. Tyto informace pomohou policii v pátrání a
pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
· Zejména ve vánočním období zachovávejte bezpečnostní pravidla při
používání adventních či jiných svíček, ať nakonec nemusíte hasit hořící vánoční
stromeček!
Neznámý je za dveřmi
Do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět každého, kdo zazvoní. Může jít o
různé podivné existence nabízející pochybné zboží a služby, ale i o tzv. „tipaře"
převlečené či vydávající se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící odečty
plynu nebo elektřiny nebo pracovníky sociálních či finančních služeb. Mohou to
být i různí prodejci elektropřístrojů, povlečení či kuchyňského nádobí, kteří pod
záminkou blížících se Vánoc zvyšují nabídku zboží (často i nevalné kvality).
Razantně je odmítněte! Většinou nic z toho, co nabízejí, doma nepotřebujete a
nedávejte jim příležitost „obhlédnout terén“.
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Předvánoční období je časem kapsářských žní na ulici či v dopravních
prostředcích
Občané jsou vystavení velkému nebezpečí nejenom při předvánočních
nákupech. Nebezpečí hrozí, i když si vyřizují potřebné věci na úřadech, při
návštěvách zdravotnických zařízení, na poštách, při cestování v dopravních
prostředcích nebo při pravidelných procházkách v parku. Někdy se jedná
„pouze" o kapesní krádeže, jindy dochází k použití násilí při loupežných
přepadeních.
Zabezpečovací technika pamatuje i na tato úskalí. Je možné využít různé druhy
uzamykatelných kabelek, náprsní tašky s řetízkem na upevnění. Při přímém
kontaktu se lze jen těžko bránit hrubé fyzické přesile. Vhodnou možností
ochrany jsou proto prostředky individuální ochrany jednotlivce.
K jednoduchým radám patří například:
· Nechoďte po městě sami.
· Vyhýbejte se tmavým, neosvětleným zákoutím a rizikovým místům.
· Po chodníku nechoďte přímo u domů, udržujte bezpečnou vzdálenost od
vchodů, kam by vás mohl případný útočník vtáhnout.
· Vyhýbejte se tlačenicím v obchodních domech, v dopravních prostředcích,
apod.
· Nenoste sebou zbytečně větší hotovost, než potřebujete. Peněženku uložte na
dno pokud možno uzavíratelné kabelky nebo nákupní tašky.
· Při zjištění krádeže platební karty okamžitě vše oznamte policii a ihned si
nechte kartu zablokovat.
Cílem útoku různých individuí nemusí být jen byt, balkon či sklep, ale i
osoby - děti, ženy a senioři. Ochrana společných prostor v domě a aktivní
jednání obyvatel domu zvyšuje i bezpečí v jejich bytech. Dodržování
stanoveného režimu v domě a přátelské vztahy se spolunájemníky k tomu
jednoznačně přispívají.
Na bezpečnost ve všech domovních prostorách má vliv i dodržování pořádku,
plnění požárních a stavebních předpisů a samozřejmě dobrá přehlednost
prostorů a dostatečné, vhodné osvětlení.
Při výběru zabezpečovací techniky dávejte přednost certifikovaným
výrobkům. Pečlivě vybírejte i firmu, která techniku namontuje. Ne každá je
seriozní; žádejte předložení certifikátu (koncesní listinu) a firemní zkušenosti,
domluvte si řádně záruční a pozáruční servis. Všechno važte na pojistné
podmínky příslušné pojišťovny tak, aby případné riziko překonání zabezpečení
bylo vyváženo vhodnou výší pojistného plnění.
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Závěrečné doporučující desatero
1. Vlastník domu musí stanovit jasný režim vstupu do domu.
2. Vhodně zabezpečit vstupní domovní dveře – bezpečnostní dveře s
protipožárním atestem, případně samozamykací zámek.
3. Sklepní okénka a společné lodžie především v přízemí je třeba opatřit mříží.
4. U balkonů a lodžií v poschodí instalovat např. uzamykatelné kliky oken,
vyměnit obyčejné petlice za kvalitnější (odolnější materiál, nesmí být přístup ke
šroubům) a pořídit odolnější visací zámek atd.
5. Všem obyvatelům domu se vyplatí zvýšená všímavost, sousedská ostražitost a
dodržování pořádku v domě i v jeho nejbližším okolí.
6. Vést také děti k pořádku i při uzamykání domu, sklepních či společných
prostor.
7. Drahé věci jako jsou lyže, kočárky, horská kola, sekačky a pily přivezené z
chat ukládat do prostor vhodněji zabezpečených.
8. K ochraně majetku aplikovat všechny technické novinky včetně
protipožárních opatření.
9. Využívat služeb renomovaných zabezpečovacích firem s odpovídající licencí.
10. Je vhodné mít řádně jištěny příslušnou pojistnou smlouvou i sklepní
prostory.
Odbor prevence kriminality MV, Autor: JUDr. Tomáš Koníček

Nová kniha o obci Albrechtičky ….
Obec Albrechtičky vydala u příležitosti výročí 600 let od první písemné
zmínky edici spisů svého rodáka Vincence Janáčka (1821 - 1901) - učitele,
varhaníka, člena obecního výboru a neoficiálního kronikáře v Albrechtičkách.
Tato nevšední kniha je určitě atraktivní i pro čtenáře, který nemá vztah přímo k
historii Albrechtiček. Nepřináší totiž jen nudný výčet historických událostí, ale
vypravuje mnoho o všedním i svátečním životě lidí v dobách minulých v našem
kraji, o jejich starostech a radostech, a to způsobem, který místy nedovoluje
čtenáři odtrhnout oči od textu. Není to jen poučení, ale často i zábava umocněná
tím, že humor je to poslední, co by čtenář čekal od venkovského učitele konce
19. století sepisujícího své paměti. Jazyk, kterým je toto dílo napsáno, by zřejmě
autorovým současníkům nepřipadal nijak zvláštní, avšak v dnešní době zní
starobyle a přitom srozumitelně. Zajímavé je také i to, že jedna z hlavních
postav, svérázný Jiřík Janáček, byl dědečkem slavného skladatele Leoše
Janáčka. Janáčkovy spisy tedy svou kvalitou, obsahem i dobou vzniku patří
mezi ojedinělá díla tohoto druhu v širokém okolí. K dostání je na většině
informačních center regionu Poodří a ve vybraných knihkupectvích.
Mgr. Milan Myška ve spolupráce s PhDr. Jiřím Sehnalem, CSc. a PhDr. Petrem Hlaváčkem
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Vážení spoluobčané,
1. - 14. ledna 2012 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se
setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň
Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu
charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší
přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost.
Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR
Josef Klos
asistent Tříkrálové sbírky
pro Bernartice nad Odrou

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry
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Pranostiky na prosinec
Studený prosinec – brzké jaro.
Mrazy, které v prosinci opadnou, znamenají zimu mírnou.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.
Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy.
Hřmění v prosinci zvěstuje silné větry.
Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

Tradice vánočního pečiva
Na vánoční cukroví má každá hospodyňka své osvědčené recepty. Každý
člen rodiny má svůj oblíbený druh cukroví. Říkalo se, že na stole mělo být sedm
nebo třináct druhů vánočního cukroví. Asi to mělo souvislost s magikou těchto
čísel.
Zvyk péct vánoční cukroví je poměrně mladý – z konce 19. století. Nejdříve
se ujal mezi bohatší a pokrokovější vrstvou ve městech a dále se šířil i na
venkov. Lidé na venkově byli zvyklí na skromnější stravu. Symbolem hojnosti
byl chléb a vánočka. Na vánoční stůl však patřil i koláč, vdolky s mákem či
s tvarohem. V některých oblastech se pekl i velký věnec plněný jablky. Asi
předchůdce dnešního jablkového závinu. Z chlebového či sladkého kynutého
těsta se tvořily figurky, které se potíraly tukem a žloutkem. Velmi oblíbený byl
perník v různých drobných tvarech, polévaný a zdobený. Na stužce se jimi
zdobil i vánoční stromek.
Vánočka je pečivo s dlouhou historií a její obliba trvá do dnes. Je to vánoční
obřadní pečivo. Dříve se vánočky dávaly jako dárek. První zmínky o tomto
druhu pečiva pocházejí ze 16. století. Tehdy ji však mohli péct pouze cechovní
pekaři. Doma ji začali lidé péct až v 18. století.
K vánočce se váže spousta pověr a zvyků. Už při pletení a pečení se musela
dodržovat pravidla, aby se vánočka povedla. Při zpracování těsta nesměla
hospodyně hovořit. Při kynutí musela vysoko vyskakovat, aby těsto vykynulo.
Když se vánočka připálila, nevěštilo to nic dobrého.
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Vánočka se pekla z devíti dlouhých pramenů. Spodní část byla ze čtyř pruhů,
které symbolizovaly slunce, vodu, vzduch a zemi. Uprostřed byly prameny tři a
symbolizovaly lidský rozum, cit a vůli. Nahoru se dával pletenec ze dvou
pramenů – spojení lásky a vědění.
Do dnešní doby se povedlo dochovat či vytvořit několik synonym názvu
vánočky lišící se podle krajů, nářečí i zvyklostí. Ne vždy se dají názvy vyložit
jednoznačně, neboť mohou označovat i jiný druh pečiva, ba i více. Např.
pletenice, pletanka, štědrovice, štědrovečernice, štráfka, štrucla, žemle, ceplík…
Zvyky a pověry dotvářejí magické kouzlo Vánoc. Přenášejí se z generace na
generaci a některé se dochovávají dodnes. Různé zvyky jsou aplikovány na
současnou dobu a tak na starých základech vznikají novodobé tradice.
Věra Košťálová

Důležitá krizová a pohotovostní telefonická čísla
Hasiči…………………………150
Záchranná zdravotní služba…..155
Policie………………………...158
SOS…………………………...112
Městská policie Nový Jičín…...156, 556 768 280
Poruchy

Elektrický proud………………840 850 860
Plyn……………………………1239
Voda…………………………..840 111 125
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Lékařská služba první pomoci LSPP – Pohotovostní služba v NsP Nový Jičín

Od 17.00 hodin se hradí poplatek 90,-Kč
LSPP pro dospělé……………...556 711 381
Po – Pá
17.00 – 22.00 hodin
So – Ne
07.00 – 22.00 hodin
LSPP pro děti a dorost…………556 773 325, 556 709 468, 739 60 93 95
Po – Pá
17.00 – 22.00 hodin
So – Ne
07.00 – 22.00 hodin
Ústavní pohotovostní služba

Od 17.00 hodin se hradí poplatek 90,-Kč
LSPP gynekologie……………..556 773 730, 556 773 732, 556 773 421
Po – Pá
17.00 – 06.30 hodin
LSPP ušní, nosní, krční………..556 773 436, 556 773 118
Po – Pá
15.00 – 07.00 hodin
So – Ne
nepřetržitě
LSPP urologie…………………556 773 716
Po – Pá
15.30 – 19.00 hodin (po 19.00 LSPP chirurgie)
So – Ne
08.00 – 11.00 hodin (po 11.00 LSPP chirurgie)
LSPP chirurgie
Po – Pá
15.30 – 07.00 hodin
So – Ne
nepřetržitě
Zubní pohotovost………………556 710 804
So, Ne, svátky
08.00 – 13.00 hodin

Pohotovostní lékárna

Dr. MAX OD Kaufland Nový Jičín
Po – Ne
08.00 – 20.00 hodin

Veterinární pohotovost

Jugoslávská 26, Nový Jičín…….556 710 026, 602 73 05 35
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Pohřební služba Nový Jičín

Obelisk
Dolní brána 12………………….800 100 788, 556 706 678
Charita
K Nemocnici 16………………..800 100 850, 556 708 800

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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