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     Vážení spoluobčané, 
     v říjnu letošního roku se tak jako každoročně na podzim uskutečnilo tradiční 
setkání s důchodci žijícími v naší obci. To letošní bylo tak trochu výjimečné. Od 
prvního setkání uplynulo totiž již úctyhodných čtyřicet let. Organizátorem všech 
setkání byl Sbor pro občanské záležitosti, který také v roce 1972 vzniknul.  
V roce 2011 byl pak přejmenován na Komisi pro občanské a sociální záležitosti, 
která na činnost dřívějšího Sboru navázala.    
      Podzimní setkání se letos proto neslo tak trochu ve slavnostním, dalo by se 
říci v narozeninovém duchu. K velmi zdařilému programu přispěly jako vždy 
děti z naší mateřské a základní školy, pěkná a vtipná vystoupení předvedli 
členové občanského sdružení Bodlák.  Do programu přispěli svým krátkým 
vystoupením také zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu. A protože jsme 
„slavili“, nechyběl narozeninový dort se čtyřicítkou a nechyběly ani dárky. 
Všichni si odnesli praktickou sadu tašek na tříděný odpad a poukázku na odběr 
stolního kalendáře regionu Poodří.  Na základě reakcí všech zúčastněných si 
troufám říci, že setkání splnilo očekávání a všichni, jak návštěvníci tak 
účinkující, odcházeli domů spokojeni. Byl tak naplněn hlavní smysl tohoto 
setkání s občany, kteří již nejsou aktivními zaměstnanci a užívají si 
zaslouženého odpočinku, a to je vyjádření poděkování a úcty k nim. 
     Jsem ráda, že se nám daří v započatých tradicích pokračovat. A tady má svoji 
nezastupitelnou úlohu právě Komise pro občanské a sociální záležitosti, bez 
jejíž činnosti si komunikaci s občany naší obce lze těžko představit. Nesčetná 
společná setkání, zájezdy, gratulace, návštěvy jubilantů, vítání občánků to vše 
jsou její tradiční aktivity, které podporují občanskou sounáležitost. Jsem 
přesvědčena, že zvláště pak v dnešní náročné a uspěchané době právě vědomí 
sounáležitosti může být a určitě také pro řadu z nás je impulsem, který nám 
dodává chuť a energii k další práci a chcete-li k životu vůbec. Vždyť právě 
dobré tradice jsou měřítkem kulturnosti občanů obce a to je zásadní důvod nejen 
pro jejich udržování, ale i pro jejich další rozvoj. 
     Bez ochoty, obětavosti, píle a pracovitosti celé řady lidí, kteří po dlouhá léta 
tuto práci dobrovolně a nezištně vykonávali a vykonávají to prostě nejde. Chci 
proto ocenit všechny, kteří byli nebo jsou zapojeni do této smysluplné práce, 
chci všem také poděkovat a zároveň vyjádřit naději, že ve svém úsilí budou 
pokračovat i nadále.  
     Važme si tradic, které nás spojují, posilují a navíc nám přinášejí radost. Jde 
totiž o skutečné hodnoty, které by nám jinde mohli závidět. My máme to štěstí, 
že si jich můžeme užívat. 
 

starostka 
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Rada obce  
 
 
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 
činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší 
radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. 
 

V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta, nestanoví-li 
tento zákon jinak. 
 

Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady 
volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí 
nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu 
členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce 
má méně než 15 členů. 
 

Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. 
Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena 
zastupitelstva obce a jiné osoby. 
 

Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
jejích členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jejích členů. 
 

Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s 
místostarostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných 
členů rady obce, schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování 
a přijatá usnesení. Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od 
jejího konání. O námitkách člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší 
schůze rady obce. Zápis ze schůze rady obce musí být uložen u obecního úřadu 
k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. 
 

Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce. 
 

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje 
plnění jím přijatých usnesení. 
 

(ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) 
     Dana Klosová 
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Kalendárium 
 

19.10. 
Podzimní posezení s důchodci. 
 

21.10. 
Naši divadelníci odehráli divadelní představení Revizor v sousední obci Suchdol 
nad Odrou. 
 

22.10 
Pracovní schůzka Kontrolního výboru. 
 

30.10. 
Starostka s místostarostkou navštívily Janu a Aloise Šimíčkovy u příležitosti 
výročí „zlaté svatby“. 
 

31.10. 
Pracovní schůzka Kontrolního výboru. 
 

1.11. 
Semináře věnovaného odpadovému hospodářství obcí v Bartošovicích se 
zúčastnila místostarostka Marie Mertová a správní pracovnice Věra Košťálová. 
 

1.12. 
Starostka se zúčastnila v Prostějově Dne malých obcí. 
 

3.11. 
Sběr velkoobjemového, zvláštního, nebezpečného a elektroodpadu 
 

3.11. 
Divadelní představení „Revizor“ v Bernarticích nad Odrou. 
 

6.11. 
Pracovního setkání se zástupci vybraných odborů Městského úřadu v Novém 
Jičíně se zúčastnila starostka obce. 
 

12.11. 
Finanční výbor projednával návrh rozpočtu obce na r.2013. 
 

13.11. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje uspořádal „Seminář k problematice 
místního poplatku za komunální odpad“, jehož se zúčastnila správní pracovnice 
Věra Košťálová. 
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Kalendář akcí 
 

� so  1. 12.2012  Vánoční tvoření s Mikulášskou nadílkou 
�   3.-5.12.2012  Sbírka použitého ošacení 
� pá 14.12.2012  Adventní odpoledne s koncertem 
� st  26.12.2012  Vánoční pohádka rodičů dětem 
� pá 11.  1.2013  Valná hromada SDH 
�  11.-12.1.2013  Prezidentské volby 
� so 19.  1.2013  Zahrádkářský ples 
�  25.-26.1.2013  Druhé kolo prezidentských voleb 
� so 26.  1.2013  Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 
� so   9.  2.2013  Obecní ples 
� so  23. 2.2013  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 

 

 
 

******************************** 
Upozorňujeme, že poslední vývoz BIO odpadu firmou ASOMPO 

proběhne v pondělí 26.11.2012. ŽÁDÁME OBČANY, 
ABY PO TOMTO VÝVOZU DO KONTEJNER Ů JIŽ  

NEHÁZELI ŽÁDNÝ ODPAD! 
 

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma a jejich vývoz zajišťuje 
firma OZO Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve středu 28.11.2012. 

 

******************************** 
Oznamujeme občanům, že od 21.12.2012 do 1.1.2013 

bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen. 
 

******************************** 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která 

poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc 
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 

 Více na www: diakoniebroumov.org 
 

VYHLAŠUJE 
SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 

 
• Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon  
• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
• Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
• Vatované přikrývky, polštáře a deky 
• Obuv – veškerou nepoškozenou 
• Hračky – nepoškozené a kompletní 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEM ŮŽEME:  

• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z 
ekologických důvodů 

• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
• znečištěný a vlhký textil 

 
 
Sbírka se uskuteční ve dnech 3. - 5. prosince 2012 
pondělí a středa  8:00 - 17:00 hodin 
úterý   8:00 - 15:00 hodin 
na chodbě kulturního domu v Bernarticích nad Odrou 
 
 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 
aby se nepoškodily transportem 

 
Děkujeme za Vaši pomoc. 

 
Bližší informace Vám rádi sdělíme: 

tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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Volba prezidenta republiky 
konaná ve dnech 11. a 12. ledna 2013 

případně II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013 
 

      Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
 
 
     Na základě ustanovení § 14., odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb. o volbě 
prezidenta republiky a o změně některých zákonů, poskytuji informace o počtu a 
sídle volebního okrsku pro obec Bernartice nad Odrou: 
obec Bernartice nad Odrou má jeden volební okrsek, jehož sídlo je v prostorách 
v  přízemí budovy Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou č.p. 200. 

      Mgr. Dana Klosová 
     starostka 

 
******************************** 

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou 
srdečně zve všechny spoluobčany  

 
na  Adventní odpoledne s koncertem 

 
v kostele Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou, 

které se koná v pátek 14. prosince 2012 v 17,30 hodin. 
            
Program: 
17,30 hodin – Živý betlém - vystoupení dětí naší mateřské školy před kostelem  
18,00 hodin – Puellae et pueri - vystoupení Novojičínského středoškolského 

   smíšeného pěveckého sboru v kostele 
 
V kulturním dom ě - po koncertě v kostele: 
Prodejní Vánoční jarmark – děti naší základní školy 
Prodej domácích zabíjačkových specialit – Michal Papák 
Tradiční občerstvení - zahrádkáři 
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Fotbal - muži 
 
     Po odehrané podzimní části soutěžního ročníku 2012/2013 figuruje naše 
družstvo na šesté pozici v tabulce. Vzhledem k vyrovnané konkurenci ostatních 
týmů nás především mrzí několik slibně rozehraných utkání, která jsme 
nedokázali dotáhnout do vítězného konce. V druhé polovině sezóny bychom 
chtěli navázat na slušnou střeleckou produktivitu z podzimu (19 vstřelených 
branek) a získat minimálně dalších 10 bodů. 
     Poslední zápas, který jsme letos sehráli se sice do tabulky nezapočítává, 
nicméně pro nás byl neméně důležitý. Jednalo se o přátelské utkání „Bernartice 
vs. Družstvo fanoušků“, byť za velmi nepříznivého počasí, avšak s o to větším 
nasazením.  Takovéto pohodové setkání se určitě uskuteční i na konci ročníku a 
všichni, kdo chtějí „Družstvu fanoušků“ v odvetě přijít na pomoc, budou vítáni 
☺. 

Jiří Papák 
TJ Sokol, oddíl fotbalu 
 
 
 

Okresní soutěž sk. "C", muži, 2012/2013 
Pořadí Družstvo V R P Body 

1 Pustějov 9 0 0 27 
2 Odry B 7 0 2 21 
3 Hl. Životice 6 2 1 20 
4 Bravinné 5 0 4 15 
5 Děrné 4 1 4 13 
6 Bernartice n.O. 3 1 5 10 
7 Kujavy 3 0 6 9 
8 Heřmanice 2 3 4 9 
9 Vražné 1 1 7 4 
10 Mankovice 1 0 8 3 
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Neregistrovaná liga mládeže ve florbale 
mladší žáci, Kopřivnice - 10.11.2012 
 
     V sobotu 10.11. začal náš florbalový oddíl Bernatských Bobříků svůj první 
turnaj v soutěži ,,Neregistrovaná liga mládeže ve florbale“, pod hlavičkou SVČ 
Fokus. Soutěž bude pokračovat dalšími turnaji i starších žáků, o jejichž průběhu 
vás budeme průběžně informovat. 
     Na turnaj jsme se velmi těšili a pilně připravovali. Pro řadu našich hráčů byl 
toto první turnaj v životě a jistě na něj bude dlouho vzpomínat. Bylo nám zcela 
jasné, že na vítězství nemůžeme jako nejmladší tým ani pomyslet, ale přesto 
jsme do toho šli naplno a obec čestně reprezentovali. 
     Již po příjezdu se naše drobotina výškově ztrácela mezi ostatními družstvy a 
na řadě tváří našich budoucích protihráčů byl vidět potutelný a pobavený úsměv. 
Avšak drsné tváře našich ostřílených hráčů Víti Vrobla, Alenky Bukovjanové, či 
Matěje Novobilského dávala všem jasně na srozuměnou, že to s námi nebudou 
mít tak snadné ☺. Na tomto turnaji jsme si poprvé vyzkoušeli hru čtyři na čtyři 
+ brankář. Hrálo se 2x8 minut a soupeři nám byli Nový Jičín A a B, Příbor, 
Bílovec a Kopřivnice (pořádající). Tu zastupovalo družstvo děvčat z vyšší 
kategorie (do devátých tříd). 
     Turnaj byl pro všechny dlouhý a vyčerpávající. Hrálo se od 9:00 do 15:00 
hodin. Výsledky zápasů: 
B.B. x Fokus A -  1 : 2 branky: Václav Vrobel - 1 
B.B. x Fokus B -  1 : 3 branky: Václav Vrobel - 1 
B.B. x Bílovec -  1 : 4 branky: Petr Hop - 1 
B.B. x Kopřivnice -  2 : 7 branky: Šimon Haitl - 1 a Vojtěch Vrobel - 1 
B.B. x Příbor - 3 : 2  branky: Šimon Haitl – 1, Václav Vrobel – 1 a 

Vojtěch Vrobel  - 1 
 
     V celkovém pořadí jsme se umístili na krásném šestém (ze šesti) místě a 
domluvili jsme se, že na dalším turnaji se pokusíme místo obhájit, přinejhorším 
zlepšit ☺☺☺. Z určitostí však víme, že nás čekají už jen pot, dřina a práce. Už 
teď se všichni nesmírně moc těšíme. 
     Sportu zdar a bernatskému florbalu zvláště. 
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Obec reprezentovali: brankář Ondřej Staněk, kapitán Šimon Haitl, David 
Palička, Martin Maňák, Václav, Vojtěch a Vítězslav Vroblovi, Petr a Pavel 
Hoppovi, Lukáš Hubr, Jan a Alenka Bukovjanovi, Šimon Štýbrt, Dominik 
Horut, David Šturala a Matěj Novobilský. 

    Za Bernatské Bobříky Aleš Hubr, trenér                                       
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TJ Sokol Bernartice n.O.  – ODDÍL KOPANÉ 
 

pořádá 
29.ročník 

Vánočního turnaje 
v sálové kopané 

 
Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně. 
 
Kdy : 22.12.2012                Kde: Bernartice n.O. – tělocvična 
 
Prezentace: 12.30 – 13.00 hodin            Startovné: 70,- Kč  
 
Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. 
 

Občerstvení  zajištěno 
 
Pravidla rozlosování do tří členných družstev: 
1. koš  nasazení hráči 
2. koš  ostatní hráči 
3. koš  nejstarší hráči 
Z každého koše bude vybrán jeden hráč a ti následně utvoří družstvo.  
Věková hranice nad 15 let.                                                                                                          
 
                                                                                        Oddil kopané 
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Mladší žáci podzimní sezóna 2012/2013 
 
     Podzimní fotbalová sezóna už skončila. Náš poslední zápas se měl odehrát 
v Hodslavicích, ale počasí nám nadělilo sníh, proto jsme zápas odložili na duben 
2013. 
     Touto cestou bych chtěl poděkovat našim malým hráčům a trenérům za 
reprezentování obce. 
  

Pořadí  Družstvo  
Záp

  V  R  P  Skóre Body  

1.  Nový Jičín   9  9  0  0  105  :  0  27  

2.  Skotnice   9  5  2  2  39  :  16  17  

3.  Hostašovice   9  5  0  4  36  :  32  15  

4.  Starý Jičín   9  3  1  5  34  :  52  10  

5.  Bernartice n.O. 9  3  1  5  24  :  48  10  

6.  Hodslavice   9  0  0  9  6  :  96  0  

 
 
                                                                   Za TJ Sokol Bernartice – oddíl kopané 
             Tomáš Staněk 

 

 
 

Generál Laudon 
 
     V roce 1990 emotivně oslavovalo město Nový Jičín vzpomínku na dvě stě let 
tam zemřelého generála Laudona a při té připomínce málem, že nedošlo na 
pojmenování  náměstí „generála Laudona“. 
     Div by to nebyl žádný – náměstí bylo už „Hitler plac“, „Leninovo náměstní“ 
atd. Při těch oslavách jsem si vzpomněl na příležitostné vyprávění v roce 1975 
pana Kl. Šimíčka z č. 176, nar. r. 1890 zemř. r. 1988 o generálu Laudonovi, co 
se u nich doma na č. 71 kdysi v mládí vyprávělo… 
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     V Novém Jičíně v rohu náměstí byla v dávných dobách zájezdní hospoda 
s názvem „Na Rohu“. 
     Počátkem července roku 1790 při ústupovém vojenském tažení se 
Laudonovo císařské vojsko usadilo v Novém Jičíně. 
     Generál Laudon se prý ubytoval s celým štábem ve druhém štoku (poschodí) 
v zájezdní hospodě „Na Rohu“ a jako generál – byl panovačný a náladový a 
z počátku prý úplně zdravý. 
     V tom čase byl v té hospodě za pikolíka nějaký bernartický mládenec 
Valentin, prý z našeho čísla 71. Ten Valentin měl za povinnost donášet jídlo 
z kuchyně v přízemí a nesměl nic rozlít. Hrnek bílé kávy musel být vrchovatý – 
takový byl rozkaz. 
     Valentin si ale s tím poradil, aby panu generálovi udělal po vůli. V kuchyni 
nalil vrchovatý hrnek „kafeja“, když přišel ke schodům, vtáhl trochu kávy do 
„huby“ a mazal po schodech do druhého „štoku“. Na vrchu vpustil potichu 
z huby kávu do hrnka zpět. Vrchovatý hrnek „kafeja“ přednes pak s úklonou 
generálu Laudonovi, který měl z toho ohromnou radost a obdivoval tu 
Valentinovu šikovnost. 
     Tolik pověst z vyprávění p. Šimíčka Kl. a z toho plyne poučení, že prostý lid 
si vždy našel humorné vyprávění na „pány“, jako je třeba známá lidová rozverná 
písnička: “Generál Laudon jede přes vesnici…“. 
     On ten generál Laudon v Novém Jičíně v tom červenci náhle onemocněl a 
14. července r. 1790 zemřel. 
     Hospodě se potom říkalo: „U Laudona“ 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 

 

 
Podzimní posezení s důchodci 
 
     Poprvé jsme byli na setkání s důchodci v loňském roce a moc se nám líbilo. 
Proto jsme se těšili na to letošní. Bylo opět vynikající a odnesli jsme si spoustu 
pěkných zážitků. Pohodová atmosféra v sále, bavili se prostě všichni, nejen 
důchodci, ale i účinkující. 
     Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo se na této zdařilé akci podíleli. 

   Helena a Zdeněk  Biskupovi 
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     Narozeninové posezení s důchodci se mi moc líbilo. Chtěla bych poděkovat 
nejen účinkujícím, kteří byli jako každoročně výborní, ale také Táni Staňkové za 
přípravu večeře, jenž nám všem moc chutnala. Byla jsem velice ráda, že jsem 
byla pozvána, byť již nebydlím v Bernarticích nad Odrou. 

 Jiřina Kelnarová 

 
     Po roce jsme opět obdrželi pozvánku na Podzimní setkání s důchodci. Na 
tento večer se  těším  i ze zvědavosti, který nový důchodce (důchodkyně) rozšíří 
naše řady. Letošní setkání dospělo už k 40. výročí. Hned při vstupu do sálu mne 
upoutala velmi hezká a vkusná výzdoba stolů. Potěšující byla i velká účast 
seniorů, které přivítala  paní starostka. Minutou ticha byli uctění ti spoluobčané, 
kteří zemřeli od posledního setkání. Vystoupení malých dětí z MŠ a rovněž i 
těch starších ze ZŠ opět nezklamalo. Pobavil nás „dotazník“, který zkoušel naše  
vědomosti z dění v obci za posledních 40 let. Po celý večer se nám o zábavu 
postarali členové divadla BODLÁK, kterým tímto vyslovuji obdiv a 
poděkování.  Měli jsme možnost prohlédnout si kroniky obce, fotografie a  filmy 
pořízené při různých příležitostech. 
     Na závěr mého ohlédnutí za velmi zdařilým setkáním s důchodci  bych chtěla 
poděkovat všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se podíleli na přípravách 
tohoto večera. Oceňuji jakou práci s přípravou měli, nic nebylo odbyté a vše 
klaplo na jedničku. 

        Jarmila Dreslerová 

 
     Sešel se rok s rokem a bylo tady opět Podzimní setkání s důchodci. 19.10. se 
uskutečnilo v rámci 40. výročí od jeho založení. Dá se říci, že to bylo setkání 
slavnostní. 
     Program byl velmi pěkný. Vystoupení dětí ze školky i školy vždy potěší a 
moc se líbí. Mezi zúčastněnými se pravidelně a nejčastěji objevuje otázka: 
„Nevíte, čí je to dítě?“ 
     Další část programu zajistil divadelní soubor Bodlák a jeho vystoupení 
nemělo chybu. Při svém vystoupení vzpomněli na svého bývalého režiséra Ivana 
Prašivku, jemuž věnovali část svého programu, což se setkalo s dobrými ohlasy. 
     Byli jsme velmi spokojeni s celým průběhem večera, kterým nás velmi dobře 
provázela Jana Klosová. Musíme poděkovat bývalým členům SPOZu, kteří před 
40-ti lety uskutečnili první setkání s důchodci, které mělo velmi dobrou odezvu 
a koná se pravidelně dodnes. 
     Děkujeme za velmi hezký večer a těšíme se již nyní na další setkání. 

  Ludmila a Václav Šimíčkovi 
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Svatomartinské hody 
 
     V minulém týdnu jsem měla možnost strávit pár krásných dnů v Pozlovicích 
u Luhačovic. Tato část Valašska se může chlubit svými zachovalými tradicemi. 
Bylo mi velice líto, že můj pobyt zde končí již v sobotu 10.11., neboť zdejší 
kostel je zasvěcen sv. Martinovi. V den svátku tohoto světce tady tradičně od 
kostela vychází průvod v čele se sv. Martinem na bílém koni. Jistě to byla 
půvabná podívaná. 
     O víkendu 10. a 11. listopadu  se v restauraci U Bříz jako v mnohých jiných 
restauracích v okolí konaly Svatomartinské hody. Sváteční oběd s tradiční 
husičkou se zelím jsem si naplánovala na neděli. Byla jsem mile potěšena 
vynikajícím jídlem a také skvělým mladým svatomartinským vínem. 
     Ráda bych tímto poděkovala všem zaměstnancům restaurace U Bříz, kteří i 
přes velký nápor zájemců o chutný oběd, svou práci s nadhledem zvládali a 
věřím, že se sváteční hody stanou krásnou tradicí i u nás v Bernarticích nad 
Odrou. 

  Věra Košťálová 

 
 
 

 
 

Poděkování 
 
     Chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu MŠ v Bernarticích nad 
Odrou za organizaci podzimních akcí Drakiáda a Uspávání broučků. Nadšení, 
s jakým se pouštíte do akcí nad rámec Vašich pracovních povinností, je, 
vzhledem k maximální vytíženosti v MŠ, obdivuhodné. Odměnou je Vám stále 
větší účast nejen rodičů, dětí, ale také ostatních rodinných příslušníků, která jen 
dokazuje, že připravená akce stojí vždy za to. 
     PS: „Holky“, smekám před Vámi.  

     Petra Hubrová  
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Divadelní představení REVIZOR 
 
     Jednoho dne jsem procházela kolem kulturního domu v Bernarticích a zaujal 
mě plakát vyvěšený na dveřích. Přečetla jsem si, že se zde bude hrát divadelní 
hra Revizor. Dílo jsem znala z vyučovacích hodin češtiny a napadlo mě, že by 
za to stálo to shlédnout a splnit si tak svou školní povinnost - zápis návštěvy 
kulturní akce ve čtenářském deníku. Jelikož jsem nechtěla jít sama, zeptala jsem 
se dědy, jestli by mě nedoprovodil. Děda byl rád a tak jsme v určenou hodinu 
dorazili do kulturního domu. 
     Od první chvíle jsem se bavila vtipným upozorněním na začátek hry a smích 
se neztratil ani v jejím průběhu, kde v ní herci odvedli opravdu skvělý výkon. 
Líbilo se mi, že i přes délku hry dokázali stále diváky zaujmout tak, že v sále 
nikdo neztrácel z podia zrak. 
     Konec hry diváci ocenili bouřlivým potleskem a já i děda jsme byli rádi, že 
jsme ji mohli shlédnout. 

Felicita Hoppová 

 

 
 

Blíží se Vánoce … 
 
     Blíží se závěr roku a s ním čas vánočních svátků a 
silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné 
domácnosti nechybí bohatá výzdoba často s hořlavých 
materiálů, jejíž neodmyslitelnou součástí jsou v mnoha 
případech i svíčky. Za všechny jmenujme adventní věnce, 
svícny nebo vánoční kytice. Ať už jsou tyto výrobky koupené 
v kamenných obchodech, na stáncích drobných prodejců nebo 
vyrobené domácími kutily, vždy by měly splňovat určité bezpečnostní zásady. 
     Obecně lze vánoční dekoraci se svíčkami rozdělit do dvou kategorií: na tu, na 
které se svíčky smí zapalovat a na dekorativní výrobky, na kterých se svíčky 
zapalovat nesmějí. V návodu výrobce by tato informace vždy měla být 
vyznačena. 
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Pokud plánujete zapalovat svíčky na dekoraci, vždy se přesvědčte, zda jsou 
řádně upevněny na nehořlavé podložce nebo v nehořlavém držáku tak, aby 
nemohlo dojít k jejich převržení. Hořící svíčky musí být navíc vždy umístěny v 
dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů použitých na dekoraci, tím 
zabráníme přenesení ohně ze svíčky např. na hořlavé chvojí adventního věnce. 
     Za zamyšlení rovněž stojí místo, kam dekoraci se zapálenými svíčkami 
umístit. Samozřejmostí by měla být nehořlavá podložka pod dekorací. 
Vyloženým hazardem je pak umístění zapálených svíček do prostor 
nábytkových stěn a skříní, nebo do blízkosti záclon a závěsů, kde i lehký průvan 
dokáže přemístit záclonu do nebezpečné blízkosti hořící svíčky. Základní 
zásadou ale zůstává neponechat zapálenou svíčku nikdy bez dozoru. 
     Na zvýšenou pozornost byste měli dbát rovněž v kuchyni. Intenzita vaření a 
pečení se v období Vánoc násobí a soustředěnost hospodyněk je neustále 
odpoutávána spoustou jiných vánočních úkolů. Aby vás při tom všem vánočním 
shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost a případný požár jste včas 
zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým 
signálem upozorní na hrozící nebezpečí. Požární hlásič by mohl být takovým 
malým předvánočním dárkem pro bezpečí celé rodiny. 
     Rovněž oslavy závěru roku s sebou nesou řadu nebezpečí. K nejčastější 
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku 
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době je profesionálně vyrobená zábavná 
pyrotechnika k dostání v širokém spektru obchodních řetězců a kamenných 
prodejen. Ale i při jejím nákupu je nutné být obezřetný a dbát na to, aby výrobek 
byl opatřen návodem výrobce v českém jazyce spolu vyznačením třídy 
nebezpečnosti. Je nutné mít také na paměti, že osobám mladším 18 let lze 
prodávat pouze pyrotechnické předměty I. třídy, pokud to není návodem 
zakázáno. Pyrotechnické předměty II. třídy lze prodávat pouze osobám starším 
18 let. K nákupu pyrotechniky III. třídy musí mít zájemce kromě plnoletosti také 
průkaz odpalovače ohňostrojů. Pro IV. třídu jsou pravidla ještě daleko přísnější. 
Pyrotechniku skladujte v chladu, suchu a mimo dosah dětí. Při manipulaci 
nemiřte na sebe ani na ostatní osoby a nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem 
alkoholu!!! 
     Před silvestrovskými oslavami je vhodné také vyklidit případný hořlavý 
materiál z balkónů a lodžií, aby jej nějaká zatoulaná petarda nezapálila. 
 
     I přes každoroční varování hasičů dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě 
tragických událostí v domácnostech, při kterých se zraní desítky osob a 
materiální škody dosahují mnoha miliónů korun. Zamyslete se proto nad požární 
bezpečností u vás doma, abyste se do této smutné statistiky nezařadili i vy. 
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     Klidné Vánoce a šťastný Nový rok přeje Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje. 
 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 

 
 
 
 
 

 
Pranostiky na listopad 
 
Teplý říjen – studený listopad.  
V listopadu hřmí – sedlák vesnou sní. 
Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 
Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima. 
Na svatého Martina kouřívá se z komína. 
Na svatého Otomara neuvidíš komára. 
Počasí o svaté Alžbětě povídá, jak bude v létě. 
Svatá Cecílie sněhem pole kryje. 
Má-li listopad déšť a potom mrazy, osení se často zkazí. 
V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody. 
Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje. 
Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše už je zima celá 
naše. 
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Mgr. Dana Klosová, starostka obce 
Tel.:     +420 556 715 215 
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Obecní úřad: 
Tel:       +420 556 708 522 
Mob.      +420 602 630 764 
Fax:      +420 556 708 522 
E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
www.bernarticenadodrou.cz 
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