Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych navázala na úvodníky z února a července, kde jsem psala o
situaci poštovní pobočky v naší obci. Připomenu nejdůležitější fakta.
Už před několika lety započala Česká pošta s tak zvanou optimalizací
poštovní sítě v celé České republice. Ta by měla přinést snížení nákladů na
straně jedné a do jisté míry zachování základních poštovních služeb na straně
druhé. Projekt optimalizace se nazývá Pošta Partner a za dobu jeho trvání došlo
ke změně formy poštovní obsluhy již celkem asi v osmdesáti obcích. Protože
naše pobočka patřila již delší dobu mezi ztrátové, byla vytipována společně
s desítkami jiných malých poboček jako vhodná pro změnu poštovní obsluhy
v rámci tohoto projektu. Obec byla postavena před závažné rozhodnutí, jak se
k předloženému návrhu pošty postavit. Na jedné straně neexistuje zákon, kdy
nás k takové změně může pošta nutit, na druhé straně jsme obec s malým
počtem obyvatel a žádný zákon nám existenci a fungování pošty v obci zatím
nezaručuje.
Protože jsem se nedokázala smířit s myšlenkou, že by pošta mohla v naší
obci přestat existovat, navrhla jsem jako jeden z bodů programu jednání
zastupitelstva obce projednání možné budoucí spolupráce s Českou poštou.
Zastupitelstvo obce pečlivě zvážilo nabídku České pošty a rozhodlo, že se naše
obec do projektu Pošta Partner zapojí.
V červnu tohoto roku jsme podepsali Smlouvu o zajištění služeb pro Českou
poštu a začali jsme pracovat na tom, abychom mohli Českou poštu zastupovat,
zajišťovat pro ni poštovní služby a otevřít poštovní úřad v plánovaném termínu
1. listopadu 2013.
Jsme první obec v okrese Nový Jičín, která bude poštovní služby nabízet.
Jsem přesvědčena, že to je krok správným směrem a že se nám tak podaří
poskytování poštovních služeb pro naše občany v obci Bernartice nad Odrou
zachovat.
Jaké změny vás, vážení občané, od listopadu čekají? Zásadní změnou bude,
že bývalý prostor pošty bude nyní sloužit nejen jako poštovní úřad, ale také jako
podatelna a pokladna obecního úřadu, kde budete moci vyřídit veškeré platby
(odpady, psi, zpravodaj), využít služby Czech POINT nebo ověřit listiny či
podpisy.
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Odpovědným pracovníkem za provoz pošty a pokladny obecního úřadu je paní
Věra Košťálová, která bude v nově zrekonstruovaných prostorách pošty
pracovat jako správní pracovnice obecního úřadu i jako poštovní úřednice. Paní
Košťálová, která zůstává nadále zaměstnancem obce, absolvovala odborné
školení pro pracovníky pošt a v počátečním období jí bude pomáhat zkušený
zaměstnanec pošty.
Vážení občané, provozování pošty v rámci obecního úřadu je pro nás nová
neznámá a lze jen těžko předvídat, jaké nástrahy a problémy nás mohou v
budoucnu potkat. Proto vás všechny zdvořile žádáme, abyste především
v prvních týdnech po otevření byli shovívaví a trpěliví, protože provoz pošty
nelze „nanečisto“ vyzkoušet. Znamená to tedy, že ihned od prvního dne bude
fungovat normální „ostrý“ provoz.
Budeme rádi za vaše podněty či připomínky, abychom společnými silami
vytvořili pro občany kvalitnější služby v kulturnějším prostředí. Určitě také
uvítáte možnost při jedné návštěvě úřadu vyřídit více věcí současně. Úřední
hodiny pošty lze do budoucna dle návštěvnosti a potřeb občanů samozřejmě
upravit.

starostka

Úřední hodiny obecního úřadu:
Po
Út
St
Čt
Pá

8,00 - 11,30
8,00 - 11,30
8,00 - 11,30
8,00 - 11,30
---

12,00 - 17,00
12,00 - 17,00

Úřední hodiny pošty:
Po
Út
St
Čt
Pá

7,00
7,00
7,00
7,00
7,00

-

8,00
10,00
8,00
10,00
10,00

15,00 - 17,00
15,00 - 17,00
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Poštovní služby, které budou u nás poskytovány:
1. Výdej uložených vnitrostátních i zahraničních zásilek.
2. Příjem částek za dobírky i bez dokladové, doplatné a dosílku.
3. Příjem obyčejných zásilek – standard, slepeckých zásilek a zásilek do
zahraničí.
4. Příjem doporučených zásilek.
5. Příjem úředních psaní.
6. Příjem doporučených balíků, doporučených slepeckých i doporučených
zahraničních zásilek.
7. Příjem cenných psaní i ze zahraničí.
8. Příjem obyčejných balíků, cenných balíků i balíků ze zahraničí.
9. Příjem poštovních poukázek A, A – doklad V, C a D.
10. Vyhotovení opisu, nebo druhopisu podací stvrzenky.
11. Příjem platebních dokladů SIPO (bez možnosti změny dokladu).
12. Přijímání zásilek, PK, SIPO a dokladů PS a výplaty dokladů PK a důchodů
v režimu „Zmeškané“.
13. Příjem složenek Poštovní spořitelny (PS) a výplata dobírkové složenky PS.
14. Vklad na účet PS i Maxkartou PS.
15. Příkaz k úhradě Maxkartou PS
16. Výplata z účtu Maxkartou PS.
17. Výplata poštovních poukázek B, C a D.
18. Výplata vrácených poštovních poukázek A.
19. Úhrada složenky PS a poštovní poukázky A.
20. Bezhotovostní platba Maxkartou za poskytnuté služby a zboží.
21. Převzetí reklamačního listu.
22. Výplata uložených a odnosných výplatních dokladů PK a důchodů.
23. Prodej poštovních známek.
24. Prodej korespondenčních lístků s předtištěnou známkou, obálky a plastové
obaly na cenná psaní, obálky C6, C5, B4, DL s okénkem, DL bez okénka,
obálky dopisní dodejkové s modrým pruhem, obálky dopisní dodejkové bílé,
obálky dopisní dodejkové s červeným pruhem, kartónové obaly.
25. Prodej dálničních známek
Věra Košťálová
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Kalendárium
22.9.
Vítání občánků.
22.9.
Drakiáda na Panském kopci.
26.9.
Valná hromada obcí regionu Poodří.
1.10.
Sběr papíru.
5.10.
Turistický pochod „Podzimní pohledy na Moravskou bránu“.
11.10.
Tradiční Podzimní posezení s důchodci.

Kalendář akcí
 25. - 26.10.2013










so 26.10.2013
pá 6.12.2013
pá 13.12.2013
čt 26.12.2013
pá 17.1.2014
so 25.1.2014
so 15.2.2014
so
22.2.2014
so
1.3.2014

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Zimní soutěž 2013/2014 v nohejbale trojic
Mikulášská besídka – Mateřská škola
Adventní odpoledne s koncertem
Vánoční pohádka
Valná hromada hasičů
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Zahrádkářský ples
Výroční členská schůze mysliveckého sdružení
Obecní ples
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka obce Bernartice nad Odrou Mgr. Dana Klosová podle § 15 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 25. října 2013
sobota 26. října 2013

od 14,00 hodin do 22,00 hodin
od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Bernartice nad Odrou je
volební místnost v prostorách přízemí budovy Obecního úřadu
v Bernarticích nad Odrou č.p. 200 pro oprávněné občany s adresou
místa trvalého pobytu v Bernarticích nad Odrou.
3. Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby do
Parlamentu České republiky je Obecní úřad Bernartice nad Odrou.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Občanství prokáže volič platným občanským
průkazem nebo cestovním či diplomatickým pasem České republiky
anebo cestovním průkazem.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
7. Starostka obce určuje dva zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků,
odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky a to
pouze na území obce Bernartice nad Odrou.
Telefon do volební místnosti: 602 630 764
Mgr. Dana Klosová
starostka obce
5
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Vítání občánků
V neděli 22. září 2013 se konalo slavnostní vítání občánků. Do pamětní
knihy bylo zapsáno šest nových občánků Bernartic nad Odrou: Bořuta Marek,
Fačkovec David, Novotná Veronika, Bayer Václav, Hrachovcová Laura a
Hanzelka Matyáš. Program byl zpestřen pěkným vystoupením dětí naší základní
a mateřské školy. Slavnostního obřadu se zúčastnili společně s rodiči a dětmi
také ostatní rodinní příslušníci.
Marie Mertová
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Zimní soutěž 2013/2014 v nohejbale trojic
V sobotu dne 26.10. 2013 odstartuje v Bernarticích nad
Odrou v místní tělocvičně ZIMNÍ SOUTĚŽ v nohejbale
trojic. Letos se nám poprvé podařilo zrealizovat
myšlenku soutěže (po vzoru Veřovic), která potrvá 6
měsíců a bude mít 6 jednotlivých kol. Všechna kola se
uskuteční v Bernarticích nad Odrou. Celé soutěže se
zúčastní 8 týmů, z nichž budou obec reprezentovat dva
domácí celky. Začátek vždy od 9:00 hodin. Všichni
pevně věříme, že celá soutěž proběhne zdárně, nikdo
se nezraní a všichni budou odjíždět domů s pěknými zážitky…
Samozřejmě bychom byli moc rádi, kdyby na konci března figurovaly oba
domácí celky v konečné tabulce co nejvýš. Uvidíme … ☺
Srdečně jsou zvaní všichni z naší obce.
Více na http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/

Rozpis soutěže:

začátek vždy v 9:00 hodin!!!

1.kolo: 26.10.2013
2.kolo: 16.11.2013
3.kolo: 14.12.2013
4.kolo: 18.01.2014
5.kolo: 15.02.2014
6.kolo: 22.03.2014
Zelenka Pavel ml.- oddíl nohejbalu
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Integrovaný záchranný systém
12.9.2013 jsme se s dětmi naší školy jeli podívat na přehlídku složek
Integrovaného záchranného systému v Novém Jičíně.
To, co mohly děti vidět na malém prostoru jičínského náměstí, bylo úžasné. U
záchranné služby si děti mohly vyzkoušet oživování člověka. Policie nám
předvedla zásahy v různých běžných i mimořádných situacích. Hasiči předváděli
záchranu člověka ve výškách městské radnice. Velký úspěch měli psovodi se
svými pejsky.
Na plynové masky děti nejprve hleděly jako na sci-fi, ale pak našly odvahu a
také si je vyzkoušely.Velký úspěch měli vojáci jednotek, které bojovaly ve
válkách. Hlavně jejich zbraně, které si děti mohly potěžkat a zkusit s nimi
manipulovat.
Pro malé děti byly připraveny různé kvízy, soutěže a malování.
Akce se dětem i dospělým velmi líbila, byla zajímavá, poučná a viděli jsme věci,
které v běžném životě jen tak k vidění nejsou.
Jana Rusínová

Sběr starého papíru
Podzimní počasí nám opět připomnělo, že je čas vyklidit nastřádané zásoby
starého papíru.
1.10. jsme posbírali v obci nepotřebný papír. Většinou byly balíčky vzorně
svázané, za což všem děkujeme. Také děkujeme „ dospělákům“ – p. Borýskové,
Novákové, Davidové, p. Hubrovi, Knopovi, Hockovi a Pavlíkovi, kteří dětem
pomohli se svážením. Taky tradičně pomohli starší spolužáci – Dan Volf, Katka
a Áďa Zelenkovy, Janča Maňáková a Patrik Sperath. Také jim děkujeme za
pomoc. A těšíme se opět na jarní sbírání.
Jana Rusínová
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Hasičský zájezd 2013
Dva roky uplynuly jako voda a my jsme se opět mohli těšit na náš hasičský
zájezd. A protože před dvěma lety byl zájezd pojat trošku turisticky, tak jsme
letos zvolili odpočinkovější variantu.
Zájezd jsme naplánovali na 13. - 14. září. Počasí nám tentokrát sice moc
nepřálo, ale nic nemohlo zlomit naše očekávání dvou skvěle strávených dnů
v bezvadné společnosti. Plně obsazený autobus vyjel v sedm ráno z křižovatky.
V autobuse jsme se jako vždy bavili a i popili trošku slivovice, aby se vše
vydařilo. Dorazili jsme do Čech pod Kosířem, kde jsme navštívili hasičské
muzeum a muzeum kočárů, všem doporučujeme. Po té jsme jeli do Boskovic u
Brna, kde nás čekala prohlídka zemědělského muzea. Po prohlídce jsme si zašli
na oběd a vydali na cestu do chatového kempu Apollo u Brna. Cestou jsme
vyzvedli v Břeclavi na vlakovém nádraží naše zbývající tři účastnice, které za
námi dojeli vlakem. Přespaní jsme měli zajištěno v chatkách. V kempu jsme
poseděli až do pozdních nočních hodin, někteří i do sobotních ranních hodin.
Zazpívali jsme si v doprovodu našich hudebníků Vaška Drlíka a Martina
Bayera. Po snídani jsme se vypravili do Lednice, kde jsme si prošli zámecké
zahrady a po té jsme vyrazili do Blatnice pod sv. Antonínkem, kde jsme se
setkali s našimi kolegy hasiči a navštívili jsme jejich poutní místo na sv.
Antonínku. Také jsme byli pozváni k prohlídce místního obecního muzea. Po
rozloučení se a předání dárku místnímu starostovi hasičů jsme se vydali do
nedaleké Blatničky, kde na nás čekala prohlídka vinného sklepa s ochutnávkou.
Tam jsme poseděli a opět si zazpívali zhruba do 22 hodin. Domů jsme dorazili
kolem půlnoci. Věřím, že se zájezd všem zúčastněným líbil a už se můžeme těšit
opět za dva roky na další tradiční hasičský zájezd.
To, kam pojedeme, je zatím ve hvězdách. Určitě se ale už naší hlavní
organizátorce Marušce Drlíkové honí hlavou co příště. Za perfektní zájezd patří
poděkovat především jí.
Tomáš Horut
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Výsledky hasičských soutěží okrsku Starý Jičín za rok 2013
Dne 19.5.2013 se uskutečnila první okrsková soutěž v Jeseníku nad Odrou,
kterou doprovázelo krásné slunečné počasí. Začátek soutěže byl v 10:00. Sešli
jsme se před hasičárnou, abychom si vše na první letošní soutěž pečlivě
připravili a "huráá" do Jeseníku. Tuto soutěž jsme nebrali na lehkou váhu,
protože mimo požárního útoku je zde ještě jedna disciplína a to běh na 100
metrů s překážkami jednotlivců. Soutěž se konala na místním fotbalovém hřišti.
Při požárním útoku jsme se umístili na 2. místě. Ve 100 metrech s překážkami
jsme se dostali díky Tomáši Novobilskému taktéž na 2. místě. Naše ženy se
umístily v požárním útoku na 3. místě a na stovkách na 4. místě. Celkové jsme
se umístili na druhém místě z celkového počtu 9 družstev. Ženy se umístily
celkově třetí z 6 družstev. Spokojeně jsme odjeli domů a těšili se na příští soutěž
konanou na domácí půdě.
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Dne 16.6.2013 se konala soutěž, zde v Bernarticích a to "O Bernartský
pohár". Začátek soutěže byl stanoven na 13:30 před místní hasičskou zbrojnicí.
Zavítalo k nám okolo 28 družstev mužů a žen z celého okolí. Počasí nám přálo a
my mohli naším prvním útokem zahájit soutěž. ,,Bylo odstartováno!“ Fanoušci
zejména Bernartic fandili z plných sil. Pásky k ohraničení trati byly pod
nátlakem fanoušků a my úspěšně zvládli útok s vynikajícím časem. Soutěže se
zúčastnilo z ženské družstvo Bernartic. Navíc se nám povedlo poskládat další 2
mužské družstva a to Bernartice „B“ a „C“. Soutěž byla připravena s bohatým
občerstvením, které pečlivě připravovali, nakládali místní hasiči a hasičky.
Časomíra ukázala poslední výsledný čas družstva této soutěže a mohlo se už
čekat jen na výsledky. Očekávaný nástup družstev se blížil. Začalo se
vyhlašovat. Ačkoliv se říká: "Na domácí půdě se nevyhrává.", my toto s radostí
porušili a umístili jsme se na 1. místě ze všech družstev z okrsku. Naše ženy
obsadily 5. místo.

A teď už stručně…
• 22.6. 2013 se konala soutěž "O pohár starosty SDH" v Janovicích. Zde
nám štěstí moc nepřálo a umístili jsme se na 6. místě, ženy obsadily 3.
místo.
• 29.6. 2013 se konala soutěž "O pohár starosty SDH" na Starém Jičíně Vlčnově. Neradi vzpomínáme na tuto soutěž, která nám do výsledkové
tabulky připsala "N" (nedokončen). Ženy se umístily na 3. místě. My jeli
zklamaní domů, ale věděli jsme, že se můžeme těšit na místní Den Obce,
kde jsme si náladu zpravili.
• 21.7. 2013 se konala tradiční soutěž s vlastními pravidly, na které si
pomalu zvykáme a to "O Pohár starosty SDH" v Hůrce. Tato soutěž nám
vynesla krásné 1. místo. Ženy tak dobře nedopadly a odvezly si místo
čtvrté.
• Dne 4.8. 2013 se konala Pohárová soutěž na Jičině. Tato soutěž se
tradičně koná na místní půdě zemědělců, proto za špatného počasí
musíme počítat se změnou barvy své obuvi. Na této soutěži jsme se
umístili na pěkném 3. místě. Této soutěže se zúčastnilo také družstvo
veteránů z Bernartic, kteří si odvezli taky 3. místo. Ženy dopadly lépe a
umístili se na krásném 2. místě.
... ještě nekončíme!
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• Dne 11.8.2013 nás čekala naše poslední okrsková soutěž v Palačově.
Bojovalo se do poslední setiny, aby byl čas co nejlepší. Na této soutěži
jsme dosáhli 2. místa. Ženám štěstí nepřálo a vybojovaly si 5. místo.
Tímto okrskové soutěže pro letošní rok skončily a výsledky už byly
pomalu jasné.
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Celkové umístění SDH okrskové ligy pro rok 2013
Muži
1. Janovice
2. Palačov
3. Bernartice nad Odrou
4. Jičina
5. Petřkovice
6. Starý Jičín – Vlčnov
7. Dub
8. Hůrka
9. Starojická Lhota
Ženy
1. Palačov
2. Janovice
3. Bernartice nad Odrou
4. Starý Jičín - Vlčnov
5. Jičina
6. Dub
7. Hůrka
… a abyste věděli, kdo vůbec obec reprezentoval …
Bernartice nad Odrou - Muži
Koš - Jakub Šimíček
Sání - Pepa Janík
Strojník - Filip Školoudik
Béčka - Lukáš Kořený
Rozdělovač - Ondra Haitl
Levý proud - Jakub Papák, Sebastián Šimčík
Pravý proud - Tomáš Novobilský
Bernartice nad Odrou - Ženy
Koš - Eva Knopová, Jana Horáková
Sání - Terka Žáková
Strojník - Michaela Brodíková, Jana Horáková
Béčka - Lenka Knopová
Rozdělovač - Eva Knopová
Levý proud - Adéla Hřívová
Pravý proud - Markéta Horáková
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Naše družstva se také po celé prázdniny zúčastňovala soutěží po celém okolí
např. Kujavy, Kopřivnice, Hukovice atd..
Všem našim fanouškům a hlavně členům SDH, bez kterých by to nešlo, patří
velký DÍK za podporu při všech soutěžích.
za hasiče a hasičky
Lukáš Kořený a Adéla Hřívová
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Jarkůvka – studánka na šenovském katastru
Jméno „Jarkůvka“ je odvozeno, že vyvěrala od země „járkem“ – po
bernatsky „járek“ je velmi plytká a úzká strůžka sotva znatelná, tekoucí do
upravenější studánky a odtud „Jarkůvka“ a na šenovských polích, kdysi majitele
Bahnera, proto na šenovsku se jí říkalo po německy „Banerbrúnel“!
Voda ve studánce nikdy nevyschla – byla velmi chladná a lahodné pramenité
chuti!
Jak se na okolních polích bernartských i šenovských pracovalo, tak se tam
chodívalo s nádobou pro vodu na zahnání žízně.
V dávných dobách užívali vody i pastevci ovcí, kteří měli opodál na
bernartské straně salaš, na pozemcích bývalého „Panského dvora“ nyní č. 57,
vesměs palouky jižní strany „Panského kopce“ až k lesíku „Salaš“. Jižní stráň
Panského kopce byla velmi členitá a roklinatá s názvy „Peklo“, truskavisko,
trnčí, mateřinsko, psí jazyk = jitrocel a hojně jiných léčivek, které se hojně
sbíraly na léčivo.
Staří pamětníci si ještě pamatovali, že těsně u „Jarkůvky“ stály dvě velké lípy
a opodál k Bernarticím na pokraji stála lokalita statných javorů a u těch se z jara
brala míza „javorůvka“. To se asi 50 cm od země navrtala do stromu díra
v průměru asi 2 cm a do té díry se dala dřevěná trubka asi 10 až 15 cm dlouhá –
trubka se obyčejně dělala z bezové haluze, ze které se vytlačila „duše“ – dužina.
Trubka se vsunula do vyvrtaného otvoru a začala čúrkat „javorůvka“ do
podstavené nádoby.
Javorůvka byla velmi sladká, hlavně podle druhu javoru. Za den někdy
nateklo i dvacet litrů. V domácnosti se někdy používala jako náhrada cukru.
Dělalo se to tak:
Jednoduše se postavil hrnec s javorůvkou na plotnu a při mírném ohni se voda
odpařila a na dně zůstal hnědý cukr, nebylo to nic moc! Ale jak stří říkají,
tenkrát cukru nebylo – cukrová řepa se ještě neznala a medu na slazení bylo také
málo. Tož aspoň tak se dělal z jara cukr do zásoby. Při trpělivosti a dobrém
javoru to byla velká pomoc.
Dělalo se to také z březové vody, ale ta nebyla tak cukrová.
K studánce „Jarkůvce“ chodili měšťáci z Nového Jičína procházkou. Byl a je
tam pěkný výhled do okolí a pro měšťáky to byla pohoda.
Později si tam šenovský sedlák, prý rodák z Bernartic, opodál postavil
hospodu. Býval tam později i pěkný odpočinek pro některé bernartské sedláky.
Během času byly publikovány i některé pověsti – O Švédech, O Laudonovi kteří používali studánky, ale vesměs nepravdivé.
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Když jsem ve svém věku mladém do obce mně nejmilejší do Bernartic kdysi
vydal, nepřišlo mi to na mysl, abych takové psaní kdy vůbec vydati měl.
Však proto nicméně jaké příhody jsem slýchával pro budoucí paměť a pro
své někdy potěšení jsem sobě to bedlivě poznamenal, nebo skoro každému milé
a líbezné bývá připomínání předešlých příhod, ano také bíd a nouzí, kteréž
občané jich mnoha zakusili…
V tom pak, z daru božího, já dobře povědom, v jakou pomluvu a utrhání
často každý takový se vydává, kterýž něco napsati chce. Avšak nakonec jsa
přemožen nabádáním dobrých přátel mých jsem psaní podstoupil!
Vím pak, že jakýž rozličných hlav lidé jsou, že také rozličné toto moje psaní
souditi a vykládati budou, tito takto, jiní jinak, některým se bude něco líbiti,
jiným nelíbiti. Jiní opět budou díti. Proč dříví do lesa vozí, však jsou jíní, kterýž
v témž už štráfovali učeněji, dí!
Jiní opět řeknou: „An tomu je již na dvaaosmdesáte let, pročež jest tak
dlouho nám toho nevydal? Některým zas zcela nic se líbiti nebude, zvláště těm,
kteříž tak vysokomyslné mysli jsou, že toliko sami o sobě, což oni smyslí,
nejvíce drží a to vychvalují.“
Těm všem i jiným podobným nechci já nic odpovídati, ani se s nimi v jakou
vádu dávati, znaje dobře, že každému v notu jeho trefiti jest věc nemožná. An
onen filozofus otázán, co v světě nejnesnadnějšího bylo, odpověděl: „Všechněm
se zalíbiti!“
Protož nechci se s žádným o nic nesnaditi.
Co se jistoty tohoto mého sepsání dotýče, to o sobě směle pověděti mohu, že
není ode mne nic smyšleno, ale to, což jsem sám ušima svýma slyšel, či očima
viděl, přičemž jsem sám osobně byl a v prostotě a upřímnosti sepsal a nic jiného
žádostiv nejsá.
Nemá-li pak ještě kdo na tom dosti, ten nechť tolikéž jako i já práci svou
vynaloží a jde a ozdobněji i bedlivěji všecko vyhledá a vypíše k blahu naší obce
nejmilejší.
Já každému ze srdce příti budu!!!
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
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UPOZORNĚNÍ!
Začíná období, kdy se prodlužuje noc a den se krátí. Začíná období, kdy se
letáky distribuují ráno ještě ve tmě, taktéž tomu je i večer. Vzhledem k
opakovaným problémům upozorňuji občany na tyto body:
Opakovaně se potýkám s volně pobíhajícími či agresivními psy při roznášení
zvláště ve dne, ale i v noci. Upozorňuji, že pokud bude při roznášení hrozit
riziko nebezpečí distributora, jsem oprávněn určitý dům či uličku neroznést
(nedokončit). Distributorovi nesmí hrozit riziko napadení jakéhokoliv zvířete.
Proto prosím občany, aby si řádně své domácí mazlíčky zabezpečili. Předejdete
tak zbytečným problémům.
Lidé, zvláště nových domů, kteří ještě nemají poštovní schránky, pořiďte si je
co nejdříve. Beze schránek je distribuce zakázaná!
Začíná období, které je nepříznivé vůči povětrnostním a srážkovým vlivům.
Proto prosím zabezpečte své poštovní schránky. Děkuji
Lukáš Kořený

Kadeřnice Bára
☎ 731 319 572
Zůstaňte v pohodlí svého domova. Stačí zavolat a já přijedu za Vámi.
Veškeré kadeřnické služby.
Barbora Knápková, Bernartice nad Odrou 29
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Prodej masných výrobků a domácích krůt
V rámci Adventního odpoledne, které se bude konat 13.12.2013, budou jako
každoročně pan Michal Papák a Láďa Hájek prodávat klobásky, krůtí tlačenku,
vepřovou a kachní paštiku, bůčkovou a kuřecí roládu. V případě, že máte zájem
o větší množství těchto masných výrobků, objednejte si je předem. Do konce
listopadu si můžete také zakoupit domácí krůty v ceně 89,- Kč/kg.
Pro objednávky výrobků a krůt volejte nejpozději
do konce listopadu ve večerních hodinách na mob. 737 511 446.

Pranostiky na říjen
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima.
Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky.
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý.
Svatá Hedvika medu do řepy zamíchá.
Září víno vaří, říjen mačká hrozen.
Opadá-li listí do polovice října,
svatý Havel na poli zastaví práci a bude mokrá zima.
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj.
Po svatém Lukáši za ňadra je dej!
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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
Mob. +420 602 630 764
Fax: +420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
č. účtu 23325801/0100
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