Vážení spoluobčané!
Blíží se Vánoce a s nimi konec roku.
S nekompromisní pravidelností určovanou během času rok co rok prožíváme
vánoční svátky, které jsou stejné svým smyslem a přesto pokaždé jiné našim
prožitkem.
Vánoční rituály a s nimi spojená glorifikace narození Ježíška přinášejí radost
nad zrozením člověka, jsou oslavou života a zároveň důvodem k zamyšlení nad
smyslem a způsobem našeho žití, naší existence vůbec.
Snad právě o Vánocích si nejsilněji uvědomujeme rozdíly mezi radostí a žalem,
dobrem a zlem, spravedlností a bezprávím, mezi bohatstvím a chudobou ducha,
zkrátka mezi krajními polohami lidských stavů, projevů a činů, ve kterých se
lidé nacházejí a se kterými se přes rok běžně setkáváme. Ve spěchu všedních
dnů však obvykle nemáme schopnost tolik potřebné reflexe, kvůli níž jsou právě
Vánoce jedinečné.
Využijme a nepromarněme šanci, kterou nám Vánoce přinášejí, abychom se stali
lepšími, abychom dokázali zapomenout na všechny konflikty a rozpory a
vzájemně sdíleli lásku a štěstí, podporovali rodinu a příbuzné a pomáhali
potřebným.
Ne, nejsou to silná slova, jde jen o souhrn pozitivních emocí a skutků, které si
dokážeme nejlépe uvědomovat a také realizovat právě o tomto čase. Kéž
bychom to dokázali po celý rok, pak bychom mohli prožívat „Vánoce“ každý
den.
Říká se, že kdo nemá Vánoce v srdci, pod stromkem je nikdy nenajde. Přeji vám
proto, abyste o nadcházejícím čase nalezli klid a lásku ve vašich srdcích a při
nadělování dárků vždy pochopili, že ne dar jako takový, ale jeho duchovní
poselství je hodnota, která se počítá.
Vážení občané,
dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši práci, kterou jste v právě končícím
roce vykonali ve prospěch naší obce a tedy k užitku nám všem. Děkuji zejména
zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, školy, školky, občanům činným
ve spolcích, ale také všem ostatním, kteří se jakkoliv účastní a podporují veřejný
život v naší obci.
Do nového roku vám všem přeji zdraví, štěstí, rodinnou pohodu a úspěch dle
vašich představ!

starostka
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Kalendárium
15.11.
Účetní Ilona Stavinohová se zúčastnila školení na Okresní správě sociálního
zabezpečení zaměřeného na změny od 1.1.2014 týkající se elektronického
podání všech hlášení.
18.11.
Členové finančního výboru provedli kontrolu účetnictví obce za rok 2013.
18.11.
Účetní obce Ilona Stavinohová se zúčastnila porady účetních na Krajském úřadě
Moravskoslezského kraje v Ostravě k uzávěrce roku 2013.
19.11.
Správní pracovnice obce Daniela Horutová se zúčastnila školení v Ostravě ke
změnám v Evidenci obyvatel v souvislosti s novým občanským zákoníkem
20.11.
Zastupitelé obce se sešli na pracovním semináři k projednání návrhu rozpočtu
obce na rok 2014.
4.12.
19. zasedání zastupitelstva obce.
6.12.
Mateřská škola pořádala v kulturním domě Mikulášskou besídku.
7.12.
Vánoční tvořivé odpoledne s Mikulášskou nadílkou zajistilo Občanské sdružení
svatého Martina.
8.12.
V tělocvičně základní školy se konal Florbalový turnaj starších žáků.
13.12.
Adventní odpoledne s koncertem v místním kostele Navštívení Panny Marie.
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Kalendář akcí
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26.12.2013
27.12.2013
17.01.2014
25.01.2014
15.02.2014
22.02.2014
01.03.2014

Vánoční pohádka rodičů dětem
Vánoční volejbalový turnaj
Výroční valná hromada SDH
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Zahrádkářský ples
Výroční členská schůze mysliveckého sdružení
Obecní ples

********************************
Oznamujeme občanům, že od pátku 20.12.2013 do neděle 5.1.2014
bude obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.
V této době bude uzavřena také knihovna.
Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků
otevřena v běžnou otvírací dobu.
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

********************************
Letošní poslední vývoz popelnic proběhne v pondělí 30.12.2013.
Další vývozy budou opět každý lichý týden v pondělí počínaje 13.1.2014.

********************************
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Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva
obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 11.12.2013
19/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing. Igora
Tušla a Vojtěcha Knopa, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
19/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program.
19/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet na r. 2014.
(Příloha č.3)
Přílohou rozpočtu jsou plánované investiční záměry obce.
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako přebytkový.
Příjmy:
Výdaje:
Třída 8:

Kč 11.578.000,Kč 10.962.000,Kč – 616.000,-

19/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu č.
51/2013/K mezi Obcí Bernartice nad Odrou a společností ČEZ Distribuce s.r.o.
na prodej pozemku na parc. č. 532/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2.
Jedná se o pozemek pod nově vybudovanou trafostanicí na Drahách.
19/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo č.
52/2013/SOD mezí Obcí Bernartice nad Odrou a firmou DIGIS, spol. s r.o.
Ostrava na zajištění aktuálních dat geografického informačního systému
prostřednictvím projektu GIS AMEServer.
19/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje zařazení správního území
obce Bernartice nad Odrou do území působnosti Integrované strategie území
Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020. Schválením
zařazení do území působnosti ISÚ MAS Regionu Poodří obci Bernartice nad
Odrou nevznikají žádné závazky vůči MAS.
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19/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
19/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce připravit
návrh obecně závazných vyhlášek zakazujících podomní prodej a ukládající
povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku včetně užívání
pyrotechniky a ohňostrojů.
19/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce podpisem
smluv a závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva.
19/10
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku obce k provedení
nutných změn rozpočtu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2013.
V Bernarticích nad Odrou 11.12.2013

Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2014
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Oznámení
Ordinační hodiny MUDr. Šrámka v době vánočních dnů:
Ordinace v Jeseníku nad Odrou
23.12.2013 neordinuje se
27.12.2013 7.00 – 12.00 hodin
31.12.2013 7.00 – 11.00 hodin

Ordinace v Suchdole nad Odrou
30.12.2013 7.30 – 11.00 hodin

MUDr. Šrámek žádá všechny své klienty, kteří změní od 1.1.2014 svou
zdravotní pojišťovnu, aby tuto změnu neprodleně nahlásili osobně nebo
telefonicky v ordinaci lékaře, č. tel. 556 739 023.
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace a mezinárodních vztahů
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Změny u daně z nemovitostí - jak se nás dotknou?
Některé změny daň sníží, jiné zvýší.
Poplatníkovi, který vlastní kromě bytu/nebytového prostoru a podílu na
společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím
zastavěnou plochu domu nebo na pozemcích užívaných společně s jednotkami,
se daň může nepatrně zvýšit. Stane se tak v důsledku vynásobení podlahové
plochy bytu/nebytového prostoru novým koeficientem 1,22, zohledňujícím
existenci tohoto pozemku, který již nově nebude předmětem daně z pozemků.
Vlastníkovi bytu/nebytového prostoru v domě, který zcela pokrývá plochu
vlastněného pozemku, se nic nemění.

Základem pro výpočet jeho daně zůstává podlahová plocha vynásobená
stávajícím koeficientem 1,20. V prvním případě (zvýšení daně) majitel nemusí
podávat nové daňové přiznání, původní daň mu přepočte a vyměří správce daně
z moci úřední.
Ve všech ostatních případech při změně okolností rozhodných pro vyměření
daně nebo osoby poplatníka, je potřeba daňové přiznání (případně dílčí daňové
přiznání) podat správci daně do 31. ledna.
U vícepodlažních staveb pro podnikání dojde ke zvýšení základní sazby daně
jen v případě, že každé další nadzemní podlaží přesahuje jednu třetinu zastavěné
plochy stavby. Oproti současnému stavu, kdy podnikatel platí daň za každé další
nadzemní podlaží bez ohledu na velikost plochy, tak v řadě případů dojde
fakticky ke snížení daně z těchto staveb.
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Novinkou dále je, že do zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání
náleží i pozemky, jejichž povrch je zpevněn vlečkou, přičemž vlečky již
nebudou předmětem daně ze staveb. To reálně znamená snížení stávající výše
daně z pozemků.
Pozemky určené k zastavění vybranými stavbami (vodárny, kanalizační zařízení,
stavby rozvodných zařízení a stavby pro veřejnou dopravu) budou nově do doby
dokončení výstavby zdaňovány jako pozemky stavební.
Zákon též mění pojmy a názvosloví. Například stavbami podléhajícími dani ze
staveb a jednotek se nyní rozumí budovy, inženýrské stavby a jednotky
(jednotku tvoří byt/nebytový prostor, podíl na společných částech domu a podíl
na pozemku).
Poplatníkem daně je nově také svěřenský fond (fond umožňující vyčlenění
majetku a jeho oddělenou správu), podílový fond, stavebník oprávněný z práva
stavby a pachtýř (za obdobných podmínek jako nájemce).
Uvedené změny bylo nutno provést v souvislosti s přijetím nového Občanského
zákoníku. Senát Parlamentu ČR proto přijal dne 9. října 2013 zákonné opatření,
které mění zákon o dani z nemovitostí (nově zákon o dani z nemovitých věcí).
Pokud Poslanecká sněmovna toto zákonné opatření schválí, nová právní úprava
bude účinná od 1. ledna 2014.
V Praze dne 26. listopadu 2013
Ing. Petra Petlachová, Ředitelka Samostatného odboru komunikace a
mezinárodních vztahů, tisková mluvčí
GSM: 602 674 903

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí,
a úspěchů v roce 2014
Přejí nohejbalisti
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Zimní soutěž v nohejbale - 2. kolo
V sobotu 16.11.2013 pokračovala v Bernarticích druhým kolem
ZIMNÍ SOUTĚŽ v nohejbale trojic. Zepelin opět obsadil skvělé
druhé místo a upevnil si tak stejnou příčku v celkovém pořadí.
Ozdobou kola byl poslední zápas, kde náš tým svedl nesmírně vyrovnanou bitvu
o první místo s favorizovanými Jakubčovicemi (9:10, 9:10).
Výsledky domácích celků ve 2. kole:
Zepelin - Suchdol 2:0 (10:3, 10:2), Zepelin - Hodslavice 2:0 (10:6,10:8),
Zepelin - Loučky 2:0 (10:5k, 10:5k), Zepelin - Jakubčovice 0:2 (9:10, 9:10),
Zepelin - Studénka 1:2 (6:10, 10:9, 9:10), Zepelin - Čerti 2:0 (10:2, 10:3),
Čerti - Suchdol 0:2 (2:10, 4:10),
Čerti - Hodslavice 0:2 (5:10, 5:10),
Čerti - Loučky 2:0 (10:5k, 10:5k), Čerti - Jakubčovice 0:2 (2:10, 4:10),
Čerti - Studénka 0:2 (2:10, 0:10)
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Umístění ve 2. kole:
1. Místo: Jakubčovice

12 bodů

(sety12:1)

6b

2. Místo: Zepelin Bernartice

8 bodů

(sety 9:4)

5b

3. Místo: Hoprdox Studénka

8 bodů

(sety 10:6)

4b

4. Místo: Hodslavice Revival

8 bodů

(sety 8:5)

3b

5. Místo: Suchdol

4 body

(sety 5:8)

2b

6. Místo: Čerti Bernartice

2 body

(sety 2:10)

1b

7. Místo: Odry - Loučky

0 bodů

(sety 0:12k)

0b

Další termíny: (vždy v Bernarticích od 9:00)
3.kolo: 14.12.2013
4.kolo: 18.1.2014
5.kolo: 15.2.2014
6.kolo: 22.3.2014
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Pavel Zelenka
TJ Sokol – oddíl nohejbalu

7. Ročník mikulášského florbalového turnaje starších žáků
TJ Sokol Bernartice nad Odrou oddíl Bernartských Bobrů připravil na neděli
8. prosince 2013 florbalový turnaj starších žáků. Tento turnaj pořádáme již
sedmým rokem a za ty roky se jej zúčastnilo přibližně na tři sta padesát dětí. I
letos jsme rozeslali pozvánky do Suchdolu nad Odrou, Pustějova a nově i do
Hladkých Životic. Všichni nám účast potvrdili a my byli plni očekávání a nadějí.
Turnaj byl zahájen předsedou TJ Sokol Dušanem Glogarem v 9:00 hodin
přivítáním všech hráčů a s přáním vítězství a hlavně sportovního chování,
kterého všeobecně velice rychle ubývá. Celkově o pořadí na turnaji soutěžilo pět
družstev. Domácí Bernartští Bobři, ZŠ Suchdol nad Odrou, TJ Sokol Pustějov –
kluci a družstvo holek a nově Hladké Životice. Poslední jmenovaní byli horkými
adepty na vítězství, neboť v minulém týdnu postoupili na turnajích ZŠ do
krajského kola ve florbale.
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Průběh zápasů:
1. Bernartští Bobři : Pustějov – kluci
2. Pustějov – holky : ZŠ Suchdol n/O
3. Hladké Životice : Bernartští Bobři
4. Pustějov – kluci : Pustějov – holky
5. ZŠ Suchdol n/O : Bernartští Bobři
6. Hladké Životice : Pustějov – kluci
7. Pustějov – holky : Hladké Životice
8. ZŠ Suchdol n/ O : Pustějov – kluci
9. Bernartští Bobři : Pustějov – holky
10. ZŠ Suchdol n/ O : Hladké Životice

12 : 0
0 : 17
2:8
8:1
7:6
9:4
1 : 11
15 : 0
7:1
10 : 0

Umístění na turnaji:
1. Bernartští Bobři
2. ZŠ Suchdol nad Odrou
3. Hladké Životice
4. TJ Sokol Pustějov – kluci
5. TJ Sokol Pustějov – holky
Bernartské Bobry reprezentovali:
kapitán Vrobel Václav
( 5 branek)
brankář Palička David
( přes 80 zákroků/ 7 branek)
Fojtů Jan
(15 branek/nejvíce na turnaji)
Novobilský David
( 5 branek )
Volf Daniel
( 4 branky )
Vrobel Vojtěch
( 2 branky )
Kyselý Ondřej
( 2 branky )
Sperath Patrik
Celkový výkon Bernartských Bobrů lze hodnotit jako velice dobrý a je
chvályhodné, že se kluci k sobě chovají kamarádsky a férově. Veliká pochvala
patří kapitánovi Václavu Vroblovi, Novobilskému Davidovi i Danielu Volfovi,
ale lví poddíl na vítězství měl také Jan Fojtů. Svým profesionálním přístupem,
hrou a nasazením táhl celý tým a byl stálou jistotou v obraně. Jelikož se letos
potýkáme s malým počtem starších hráčů, jsme nuceni doplňovat hráče
z Bobříků. Jedním z nich byl i Vojtěch Vrobel, který hrál také výborně.
Děkuji Láďovi, Šárce, Alešovi i manželům Paličkovým za pomoc
s přípravou, vydáváním jídla, úklidem a vším, co bylo potřeba během turnaje.
Bez této pomoci by se to nedalo zvládnout.
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Jana Stavinohová nám opět vyrobila bezkonkurenční diplomy a jsme velice rádi,
že jsme jí mohli vrátit ten nejcennější k vyvěšení do skříňky.
Celému oddílu Bernartských Bobrů gratulujeme k prvnímu vítězství v nové
soutěži, která bude mít čtyři kola. Další by mělo být v lednu 2014 v Hladkých
Životicích.
Trenéři Staňa, Vlastik a Aleš

Na obrázku chybí Jan Fojtů, který jel na turnaj Severomoravského kraje a David
Palička.
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou – ODDÍL KOPANÉ
pořádá

30. ročník

Vánočního turnaje v sálové kopané
Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně.
Kde: Bernartice nad Odrou – tělocvična ZŠ

Kdy: 21.12.2013

Startovné: 100,- Kč

Prezentace: 12:30 - 13:00 hodin
Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce.

Občerstvení zajištěno
Pravidla rozlosování do 3člených družstev:
1. koš nasazení hráči
2. koš ostatní hráči
3. koš nejstarší hráči
Z každého koše bude vybrán jeden hráč. Hráči následně utvoří družstvo.
Věková hranice je nad 15 let.
Oddíl kopané
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Turnaj v miniházené
A máme za sebou 2. kolo turnaje v miniházené. Ve čtvrtek 5. prosince jsme
bojovali o další body v turnaji. Je pravda, že jsme se připravovali na 6. prosince,
ale protože se v tento den ve škole natáčelo pásmo vánočních koled na vánoční
CD, požádali jsme o náhradní termín. Proto jsme také nehráli naši Císařskou
ligu, ale bojovali jsme s družstvy Jantarové ligy. Našimi soupeři byla 2 družstva
ze Závišic, družstvo z Vražného a družstvo z Rybího.
Také v tomto kole jsme obsadili krásné 2. místo. Ne, že bychom chtěli být
nevděční, ale tentokrát nás toto krásné místo chvilku mrzelo. Proč? Důvodů bylo
více. Vyhráli jsme po sobě 3 zápasy, porazili jsme vítěze a v posledním zápase
nám stačila remíza. Bojovali jsme ne jako Bobříci, ale jako lvi, ale stejní lvi byli
i soupeři. Do posledních 2 minut jsme hráli velmi vyrovnaný zápas, ale
v předposlední minutě jsme dostali branku na 13 : 14 a už se nám nepodařilo to
srovnat. Takže 1 branka a 1 bod nás oddělil od 1. místa.
Naši školu reprezentovali už ostřílení hráči – L. Fendrichová, L. Bayerová,
D. Horut, M. Maňák, O. Staněk, M. Petr, P. Hopp a nováček Š. Štýber, kterého
chválíme, protože po počáteční trémě hrál velmi ostříleně. Doufáme, že začne
chodit s ostatními na ranní tréninky a jeho hra se bude zlepšovat.
Všem dětem děkuji za přístup k této náročné hře a chválím, že každé pondělí
a středu překonají ranní pohodlí a přijdou na trénink. Díky a těšíme se na další
kola, která proběhnou na jaře 2014.
Jana Rusínová

Z mateřské školy
Blíží se konec roku a s ním rekapitulace. Dovolte mi, abychom se i my
v mateřské škole poohlédli, co se za celý rok událo.
Únor byl plný karnevalového veselí, na velikonoce nám napadl sníh, tak jsme
před školkou postavili velkého „sněhového velikonočního zajíčka“.
V dubnu jsme se ocitli v „čarodějné školce“ a děti v přestrojení čarodějů a
čarodějnic plnily plno zajímavých úkolů. Na svátek maminek jsme se sešli, již
tradičně, v sále kulturního domu na oslavě, kde děti zahrály pohádku „O
Budulínkovi“ a „O poslušných kůzlátkách“.
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V červnu jsme se rozloučili s našimi předškoláky, kteří v září nastoupili do 1.
třídy. Byli to:











Bayer Jan
Bezděková Rozárka
Bonková Adélka
Davidová Magdaléna
Halaštová Sonja
Chalupová Patrika
Kovařčíková Radka
Novotný Vojtěch
Petr Filip
Tomáška Filip

Jako již tradičně rodiče připravili pro děti pohádkovou cestu, plnou
překvapení, plnění úkolů a odměn. Po dobré večeři jsme přespali v MŠ.
Během prázdnin prodělala naše školka velkou změnu. Došlo k zateplení,
výměně oken, vymalování, opravě fasády. Tímto bych chtěla poděkovat paní
ředitelce, paní starostce, zaměstnancům obecního úřadu, celému kolektivu MŠ a
všem ostatním, kteří se podíleli na tom, aby v září děti nastoupily do opravené a
čisté školky.
V září nastoupilo do MŠ 44 dětí, z toho 22 chlapců a 22 děvčat. Děti jsou
rozděleny do dvou tříd. Ve třídě v přízemí je 28 dětí „berušek“ a v horní třídě 16
dětí „lišáků. Společně s novými dětmi nastoupila do MŠ paní učitelka Katka
Drlíková, která se stará o naše lišáky společně s paní učitelkou Karolínou
Hanzelkovou, která u nás pracuje jako asistent pedagoga. Děti se ještě nestačily
ani rozkoukat a čekala nás drakiáda na Pánském kopci. Drakům foukal jižní vítr,
takže si všichni pěkně zalítali.
V říjnu jsme se sešli v sále kulturního domu s našimi důchodci u příležitosti
jejich každoročního setkávání. Všechno bylo v duchu“ Divokého západu“, takže
se všechny naše děti, a ne jen děti, proměnily v indiány. Doufám, že jsme našim
krátkým programem přispěli k příjemné atmosféře celého večera. Děkuji
rodičům za krásné kostýmy, které dětem připravili.
S podzimem jsme se rozloučili na akci „Uspávání broučků“. Trochu nás
potrápil silný vítr, který broučkům zhasínal světýlka, ale i přes to se nám
podařilo všechny broučky uspat.
Na Mikuláše se děti zase proměnily v čertíky, andílky nebo vločky a sešli
jsme se s rodiči i prarodiči v sále kulturního domu na „Mikulášské besídce“. Do
školky bychom se vůbec nevešli.
17

Bylo obsazeno asi 120 míst a s našimi dětmi celkem 160 účastníků. Zahráli jsme
Čertovskou pohádku, zazněla spousta básniček a písniček, taneček vloček i
čertíků. K občerstvení se podávaly perníčky a čertíci z kynutého těsta, které děti
pomáhaly připravovat. Za své vystoupení byly odměněny dárečky, které jim
přinesl Mikuláš s andělem. A že čerti byli opravdu „drsní“, o tom svědčily i
slzičky v nejednom oku. Nakonec ale všechno dobře dopadlo a všechny děti se
šťastně vrátily s rodiči domů.
Teď už se zase těšíme, jestli se objeví ve školce ježíšek.
Až zazvoní zvoneček
rozsvítí se stromeček
dárky leží dokola
zvoneček nás zavolá
děti, pojďte rychle sem
dnes je u nás štědrý den
Chtěla bych závěrem poděkovat všem našim sponzorům panu Pavlu
Bayerovi, paní Barboře Novákové, manželům Grulichovým, firmě Borgis s.r.o.
a taky všem zaměstnancům školky za jejich celoroční spolupráci. Děkuji.
A teď už mi nezbývá, než popřát všem pohodové prožití vánočních svátků,
bohatou nadílku dárečků i sněhu a do nového roku 2014 pevné zdraví,
spokojenost a hlavně radost z našich zlatíček.
Helena Lysáčková a Dáša Boková

Poděkování
Děkujeme všem našim členům sboru dobrovolných hasičů
za jejich aktivní činnost a obětavou práci v letošním roce.
Dále bychom chtěli popřát všem občanům krásné prožití
vánočních svátku a úspěšný rok 2014.
za výbor SDH Tomáš Horut
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TJ SOKOL BERNARTICE NAD ODROU
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
KDY: pátek 27. 12. 2013, REGISTRACE 12:30 – 13:00 hodin
KDE: TĚLOCVIČNA PŘI ZŠ
ZA KOLIK: STARTOVNÉ 100 Kč
OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤĚNO
PŘIJĎTE SPÁLIT VÁNOČNÍ KALORIE, TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Obecní hřbitov
Pokračování z minulého zpravodaje
Přijdeme-li na hřbitov mezi hroby mrtvých, tu si mlčky vzpomínáme, vedle
koho stojíme! Leží-li zde člověk spravedlivý, cítíme, jek nás klid vábí k jeho
hrobu. Přijdeme-li ku hrobu nepoctivce, cítíme bolest a smutek nad ním, i kdyby
měl pomník ze zlata.
Jak uvedeno, asi do roku 1800 se nebožtíci z Bernartic pochovávali na
hřbitově na Starém Jičíně. Rakev (truhla) s nebožtíkem se na tamní hřbitov
obyčejně dovezla koňským potahem na selském voze.
Po roce 1800 a zřízením obecního hřbitova se nebožtíci, kteří v tehdejší době
téměř všichni umírali doma a ti pak se z domu smutku z počátku také na hřbitov
vozili na selském voze.
Někdy se i rakev nosila na márách – na ramenou, kterou nosili dobrovolníci
nosiči, obyčejně rodina, ale to bývalo ojedinělé.
Snad už před první světovou válkou, nebo těsně po ní, obec k účelu převážení
rakve s nebožtíkem, nechala zhotovit pohřební vůz, na kterém vždy některý
sedlák rakev s nebožtíkem na hřbitov dovezl. Obyčejně za hřbitovním vozem šel
i pohřební průvod.
Pohřební vůz byl uskladněn v bývalé hasičské zbrojnici. Posledním
zemřelým občanem, který byl s rakví odvezen na hřbitov v pohřebním voze byl
p. Jan Kelnar z č. 188 v roce 1973. V ten čas se už upouštělo od vození
nebožtíků z domu. Nebožtíka v rakvi přivezla obyčejně už z nemocnice
Pohřební služba s uložením do smuteční síně pro další smuteční obřad a
pohřební vůz se už nepoužíval a po zboření zbrojnice ještě do nedávna garážoval
ve stodole č. 5.
Ještě poznámka: za dvě stě roků – od roku 1800 do roku 1990 včetně, bylo na
bernartickém hřbitově pochováno 2.807 občanů (dle hřbitovní knihy a far.
zápisů).
Vždy je list poslední!
Nevidím již skrze brýle ani linky a proto končím!
Na počátku těch vyprávěnek pověstí je napsáno:
Bylo-nebylo?
Tak jak vyprávěči říkali: „Dycky nějak bylo a dycky nějak budě! A eště něbylo,
aby nějak něbylo! Enem v Mořkově prý tři dni, ně že by něbylo, ale doopravdy
prý bylo jinak. A to si něpřajtě! Když je jinak, žádný neví, jak je a čí je, to je prý
opravdu zlé!!!“
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A ještě podobenství jednoho vyprávěče: „Udělal jsem pěknou špaččí budku jako
projev lásky k nim – prý nejpěknější v okolí. Oni mou lásku s radostí přijali, do
budky se nastěhovali a z vděčností mi pak sezobali všechny třešně!“
Poučení: Kdo něco udělá „špačkům“ i třeba z lásky, ti mu to obyčejně na
oplátku také i z lásky sezobou!
Závěr:
Vždy je vhodná příležitost k poohlédnutí na historii a život lidu z dávných
časů i z doby blízké, tak poznamenané bouřlivým převodem životního stylu i
prostředí obce.
Ve zdánlivě prostém životě našich občanů, vyznačovaném oddanosti obci a
vytrvale přičinlivou prací, odráží se hluboká životní zkušenost a i moudrost, po
staletí přebíraná tradicemi, pověstmi a vyprávěním z pokolení do pokolení.
Snažil jsem se v tomto sborníku zachytit aspoň malý dílek vyprávěnek z těch
časů od milých a prostých vyprávěčů – našich spoluobčanů. Nekladl jsem si za
cíl nějaké vlastivědné pojednání, protože nejsem vlastivědný pracovník a proto
neuvádím ani souhrnné poznámkové odkazy. Čtenáře však ujišťuji, že
vyprávěnky jsou autentické. Sborník je určen občanům Bernartic, jejich
přátelům a vůbec všem dobrým lidem, aby se ubezpečili, že Bernartice jsou obec
obdařená nejen půvabem a pozoruhodnostmi, ale i vzácnou, letitou historií
vyprávěčskou v různém podání. Tato touha poznávání cílí k opravdové lásce
k obci a vzpomínce na milé vyprávěče, moudré občany!
Biskup Leopold
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
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Opatrnosti není nikdy dost
Milí Bernačané. S radostí pozoruji, jak stále více vás hledá kontakt s přírodou
a najde si čas na procházku lesem. Z obavy však, aby se z povědomí nevytratila
znalost nebezpečí, která na takových procházkách mohou hrozit, rád bych
některá připomněl a pomohl vám se jich vyvarovat. Do lesa totiž vstupujete na
vlastní nebezpečí.
Zásadním nebezpečím je pád stromu anebo větví. Strom může spadnout
nenadále a z různých příčin. Stejně tak větve.
Při procházkách tedy věnujte pozornost jak krásám přírody, tak i stavu
stromů, kolem nichž procházíte. Dívejte se, zda v koruně stromu, pod který
přicházíte, není například trouchnivá větev, která by mohla spadnout. Dívejte se
také, zda tam nevisí již ulomená větev. Taková může spadnout opravdu
z nenadání i za bezvětří. Raději se tomu místu vyhněte.
Prohlédněte si stromy, pod něž se chystáte vstoupit. Jejich stav. Jejich
polohu, náklon. Stromy mohou být trouchnivé, i když ještě mají zelenou korunu.
Obejděte je v bezpečné vzdálenosti od místa možného pádu. Mějte také na
paměti, že při zlomení stromu se mohou z kmene oddělit velké štěpiny a mohou
se vymrštit i na opačnou stranu, než strom padá. Mnoho stromů bývá nahnutých.
Často takto normálně rostou, ale vnímejte případné nebezpečí hrozícího
vyvrácení. Například podmáčení. Nadzvednutá hlína a kořeny. Nepřirozený
náklon a poloha větví. Pamatujte si polohu stromů a nevstupujte pod stromy,
které se více naklonily od vaší poslední procházky.
Vysoké nebezpečí hrozí při větru nebo v zimě. Za silného větru raději do lesa
nevstupujte. Stejně tak v tuhých mrazech, kdy hrozí nebezpečí náhlého prasknutí
kmene a pádu i zdravého stromu. Mráz je tichý zabiják! Stromy také někdy
neunesou sněhovou nadílku anebo námrazu. Leckdy bývají doslova obaleny
ledovou krustou.
Vnímejte také prosím riziko, pohybujete-li se v lese s dětmi. S dětmi tím
spíše nemusíte stačit utéci. Nenechte se ukolébat k nepozornosti, když jdete po
domnělých pěšinách. Mohla je vyšlapat zvěř, nebo lidé, kteří nebyli dostatečně
obezřelí a tak mohou vést právě do rizikových míst. Každopádně v okamžiku,
kdy jste na daném místě vy, je situace jiná, než když tam byl někdo před vámi.
Přeji vám příjemné zážitky v lese.
Marek Knápek
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Pro pamětníky ……
Redakce časopisu Poodří se na mě obrátila s prosbou, zda by šlo vypátrat
jednu odrůdu hrušně.
Jedná se o hrušku s poněkud hanlivou přezdívkou „hajzlůvka“. Její plody
byly menší velikosti a po uzrání byly sladké a dobré. Nedaly se dlouho
skladovat. Hrušky byly vhodné především na sušení, hůře se moštovaly.
Obracím se tedy s prosbou na všechny spoluobčany, kteří si tuto hrušeň
pamatují. Byla bych ráda, kdyby se zjistilo, zda ještě někde roste, nebo alespoň
kde rostla a jaká to byla odrůda. Děkuji
Ilona Stavinohová
Tel. 556715216, mobil: 602630764

Pořad bohoslužeb v kostele Navštívení P. Marie
v Bernarticích nad Odrou o vánočních svátcích:
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Úterý
Středa

24.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
27.12.2013
28.12.2013
29.12.2013
31.12.2013
1. 1.2014

Štědrý den
Boží hod vánoční
svátek sv. Štěpána
svátek Sv. rodiny
sv. Silvestra
Nový rok
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22,00 hodin
9,15 hodin
9,15 hodin
17,30 hodin
7,30 hodin
9,15 hodin
9,15 hodin
9,15 hodin

Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne v Bernarticích nad Odrou ve dnech 4. a
5. ledna 2014. Skupinky dobrovolných koledníků přinesou do našich domovů
přání pokoje a všeho dobrého. Při této příležitosti si dovolí požádat o finanční
dar, určený na realizaci sociálních projektů u nás i v zahraničí.
Loňský rekordní výtěžek z Novojičínska pomohl místní Charitě Nový Jičín
otevřít novou službu pro občany – Půjčovnu kompenzačních pomůcek, podpořil
provoz Charitního domu blahoslavené Matky Terezy, zajistil finanční
prostředky pro založení Fondu přímé humanitární pomoci a v neposlední řadě
pomohl realizovat sociálně - aktivizační záměry Charity Nový Jičín.
Také v roce 2014 poputuje větší část výtěžku na podporu činnosti této místní
dobročinné organizace. Bude kupříkladu rozšířena nabídka Půjčovny
kompenzačních pomůcek, uhradí se část nákladů na služby poskytované
osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci, matkám s dětmi v tísni, či lidem
bez přístřeší.
Předem děkujeme všem dárcům za jejich dary a také koledníkům za jejich
čas a nemalé úsilí, vynaložené při této sbírce.
Bližší informace o Tříkrálové sbírce v Novém Jičíně a okolí, použití
finančních darů a také o náboru nových skupinek koledníků naleznete na
www.novyjicin.charita.cz a dále také na www.trikralovasbirka.cz
Za Vaše dary děkujeme!!!
CHARITA NOVÝ JIČÍN
Dolní brána 2075/57, 74101 Nový Jičín,
www.novyjicin.charita.cz,
tel.: 556 709 240, email: chdtereza@charita.cz
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Dohoda o výkonu pěstounské péče
Charita Frenštát pod Radhoštěm nabízí pěstounům uzavření „Dohody o
výkonu pěstounské péče“
Vážení pěstouni či budoucí pěstouni,
novela zákona 359/1999 Sb. ukládá pěstounům povinnost mít uzavřenou
„Dohodu o výkonu pěstounské péče“ s pověřenou osobou.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl dne 10.9.2013 o vydání pověření
k výkonu sociálně - právní ochrany dětí Charitě Frenštát pod Radhoštěm.
Nabízíme Vám uzavření této dohody s možností využití následujících služeb:
1. Odborné vzdělávání (po dobu vzdělávání můžeme zajistit hlídání Vašich
dětí)
2. Odlehčovací služby
3. Psychologickou a další odbornou podporu
4. Poradenství
5. Pomoc se zajištěním kontaktu s původní rodinou dítěte (poskytujeme i
zázemí pro asistovaný kontakt)
Pro více informací kontaktujte ředitelku Charity Lenku Tabachovou na čísle:
556 83 16 09, 604 841 244
Charita Frenštát p.R.
Kostelní 15
Frenštát pod Radhoštěm, 744 01
IČ: 49590588
www.frenstat.charita.cz
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KČT TJ Nový Jičín pořádá 1.1.2014
1. ročník akce „Novoroční čtyřlístek“
výstup na hrad Starý Jičín

1. Překonej svou pohodlnost - jdi na Nový rok na výlet (procházku)
2. Učiň něco pro své okolí - pozvi alespoň jednoho ze svého okolí na tento
výlet
3. Poznej, kde žiješ - projdi maličký kousek vlasti a poznej ho vlastními smysly
4. Přispěj potřebným - částkou od 20 Kč výše na sbírkové konto, vyhlášené
KČT na podporu aktivit pro zdravotně handicapované spoluobčany. Získané
prostředky budou využity na vyznačení turistické trasy pro vozíčkáře.
Učiníš-li tyto čtyři dobré skutky, obdržíš v cíli výletu odznak Novoroční
čtyřlístek
Jak na Nový rok, tak po celý rok - staré české přísloví
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Sraz účastníků: ve 12:00 hodin na Masarykově náměstí u radnice. Méně zdatní
mohou využít linkový autobus. Odjezd ve 13:00 hodin z AN, st. 3, příjezd do
Starého Jičína 13:10 hodin. Příchod na hrad Starý Jičín ve 14:00 hodin.
Bude otevřena hradní restaurace a věž.
Trasa: 11 km – z Nového Jičína na hrad Starý Jičín a zpět
Návrat: předpokládaný návrat v 17:00 hodin. Linkový autobus jede v 16:40
hodin a 17:40 hodin.
Organizátor akce: ing. Vlasta a Ivan Čejkovi
Kontakt: vlastule@seznam.cz; tel.: 608 623 240
S sebou nezapomeňte:
dobré oblečení, pevnou obuv, svačinu, 20 Kč a dobrou náladu

Vánoční pohádka rodičů dětem

Za společenství rodičů srdečně zve Felicitas Hoppová
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Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních svátků a
silvestrovských oslav. V tomto období snad v žádné
domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a dekorace, které jsou
opatřeny svíčkami. Jako například adventní věnce, svícny nebo
vánoční kytice. A ať už jsou zakoupeny v kamenných
obchodech nebo na stáncích drobných prodejců anebo
vyrobené domácími kutily, v každém případě bychom měli
dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud si budeme chtít svíčky na
adventním věnci nebo vánočním svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako
dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly upevněny v nehořlavém
držáčku a tím se zamezilo, že v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na
okolní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, 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 nebo na televizoru.
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních věnců při prodeji
upozorňují visačkou na způsob použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat,
slouží pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od hořící svíčky“ apod.
Neodcházet od hořící svíčky na svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo
být samozřejmostí.
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu nebezpečí. K nejčastější
příčině poranění nebo smrti patří manipulace s neodborně podomácku
vyrobenou pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost si ve všech
obchodních řetězcích, kamenných prodejnách, stáncích a tržnicích zakoupit
profesionálně vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím nákupu bychom
měli být obezřetní a dbát na to, aby výrobek byl opatřen návodem výrobce
v českém jazyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechnika se dělí do čtyř
tříd nebezpečnosti:
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnosti jsou výrobky, které 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.
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- 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,
domovu 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.
- 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.
Vyvarovat se použití různé podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky.
Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, nepoužívat pyrotechniku
pod vlivem alkoholu a nesbírat nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k řadě tragických událostí
v domácnostech, které jsou spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami
na lidských životech a materiálními škodami dosahujícími stamilionů korun.
Proto i ve svátečním pohodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost svou
i svých blízkých.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka
HZS MSK územní odbor Nový Jičín
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Aplikace „Čistý komín“ upozorňuje
na špatné topení v domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté
nebe představila na konci listopadu projekt
s názvem Čistý komín (www.cistykomin.cz). Čistý komín je webová a
mobilní
aplikace,
která
umožňuje
obyvatelům Moravskoslezského kraje
přidávat fotografie kouřících komínů na mapu a motivovat tak majitele lokálních
topenišť ke zlepšení způsobů vytápění. Fotky kouřících komínů můžou
obyvatelé zobrazovat a přidávat na adrese: www.cisty-komin.cz/pridejkomin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy
ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují život. Věříme, že Čistý
komín tyto problémové topiče motivuje k výměně starého kotle za nový anebo
ke zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen
pro použití v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu budeme
případně uvažovat o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou poměrně
omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťují své okolí, že
jejich způsob vytápění může okolí obtěžovat a nabídnou jim možnosti, jak tento
stav mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání
v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.
Kamila Plocková
Čisté nebe o.p.s.
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Z informačního servisu pro občany Novojičínska

Zimní pneumatiky
U osobních automobilů má být hloubka dezénu min 4 mm u nákladních
vozidel minimálně 6 mm. Obecně platí, že čím nižší dezén, tím je brzdná dráha
na sněhu delší a jízdní vlastnosti se zhoršují. Se 2 mm dezénu se brzdná dráha
prodlužuje dokonce o 70% oproti pneumatice nové s dezénem 8 mm. Teplota
7°C je obecně platnou hranicí pro výměnu letních pneumatik za zimní a to
z prostých konstrukčních důvodů pneumatik. Pod touto teplotou se jízdní
vlastnosti letních pneumatik podstatně mění, především jejich přilnavost k
vozovce. Zimní pneumatika oproti letní má podstatně jiný dezén upravený na
sníh. Letní jsou konstruovány tak, aby byly v případě dešťů schopny odvádět
dostatečně vodu. Zimní pneumatiky mají jinou konstrukční směs, která se lépe
přizpůsobí nižším teplotám.
Během zimního provozu je důležité také kontrolovat tlak v pneumatikách.
Nesprávné nahuštění způsobuje jejich poškození a zrychluje jejich opotřebení.
Při výběru rozměru pneumatik je nejvhodnější postupovat podle údajů
uvedených v technických průkazech daného vozidla. Co se týče značky výrobce
či druhu dezénu si určí každý vlastník vozidla sám. Je dobré využít doporučení
prodejců a servisů pneumatik.
Každoročně se vydávají testy životnosti, výdrže a kvality jednotlivých
značek. Je dobré tedy brát ohled i na tyto informace. Především na horských
úsecích se může řidič potkat s dopravní značkou „Zimní výbava“. Za touto
dopravní značkou jednoznačně platí, že je vjezd povolen pouze vozidlům se
zimními pneumatikami, bez ohledu na povětrnostní podmínky a stav povrchu
komunikace.

Na silnicích jsou také úseky označené další dopravní značkou, kde je přímo
dáno, že je vjezd povolen pouze se sněhovými řetězy.
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Výměna řidičských průkazů
U řidičských průkazů vydávaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou
jejich držitelé povinni si je vyměnit do 31.12.2013. Uplynutím stanovené doby
pro jejich výměnu pozbývají průkazy platnost.
Zdroj: ministerstvo dopravy/ www.vymentestiridicak.cz

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městský
úřad, Magistrát města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České
republiky.
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od
podání žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve
lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní
poplatek 500 Kč).
por. Mgr. Petr Gřes
Preventivně informační skupina Nový Jičín
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Oznámení
Drazí přátelé,
dovolte nám na sklonku tohoto roku popřát Vám všem pokojné a požehnané
Vánoce a vyjádřit naději, že nový rok 2014 bude lepší než ten právě končící.
Aby byl skutečně pro nás všechny radostnější a veselejší, přijměte naši nabídku
a vstupte do nejkrásnějšího období celého roku s novojičínskými Ondrášky.
Srdečně Vás tímto zveme na některý z našich deseti koncertů, které Ondrášci
v průběhu adventu a vánoc uskuteční v našem regionu.

Adventní a vánoční koncerty novojičínského sboru ZUŠ ONDRÁŠEK:
st 11.12.2013

17.30 Česko zpívá koledy - Nový Jičín – Masarykovo nám.

so 14.12.2013

14.00 Příbor - Vánoční jarmark – náměstí
16.00 Jeseník nad Odrou - kostel
18.00 Životice u Nového Jičína - kostel

ne 22.12.2013

15.00 Kopřivnice – kulturní dům
17.30 Hodslavice – kulturní dům

so

15.00 Bílovec - kostel
17.30 Šenov u Nového Jičína - kostel

4.1.2014

so 11.1.2014

15.00 + 18.00 Novoroční koncerty v Beskydském divadle
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Zároveň Vás chceme informovat, že výtěžek z dobrovolného vstupného bude
použit na naši červnovou cestu do USA, do Washingtonu, kam jsme byli
organizátory festivalu pozváni. Ondrášek patří v současnosti k absolutní sborové
špičce nejen v naší zemi, ale v celé Evropě, což dokazují četná vítězství a
ocenění na prestižních festivalech a sborových soutěžích. Tato ocenění jsou
výsledkem dlouhodobé, téměř padesát let trvající systematické práce s dětmi a
mládeží.
Sborové studio ONDRÁŠEK pracuje při Základní umělecké škole v Novém
Jičíně a čítá 220 zpěváků ve věku 5 až 25 let, kteří studují sborový zpěv ve
třech přípravných odděleních (Hrášek, Rarášek, Kulihrášek) a dvou koncertních
sborech (Ondrášek dětský sbor, Ondrášek smíšený sbor).
Ačkoliv Ondrášci procestovali takřka celou Evropu, zpívali v Japonsku,
v Jižní Africe a naposledy loni soutěžili v Číně, červnová cesta do USA bude
historicky naší první cestou přes Atlantik. Že se bude jednat o velice nákladnou
akci je nasnadě. Obracíme se tímto jednak na Vás, kteří nám léta fandíte a
sledujete naše kroky, ale i na Vás, kteří o nás slyšíte poprvé, přijďte a podpořte
nás v našem odhodlání představit v Americe naši moravskou zpěvnost a lašský
či valašský temperament!!! A hlavně vezměte své děti a svá vnoučata, aby i ti
nejmenší poznali krásu českých a moravských koled. A kdo ví, zda se jednou
nestanou členy naší velké sborové rodiny. Pro Vás, kteří uvažujete o finanční
podpoře naší cesty do USA, nabízíme i číslo našeho účtu: 1768157309/0800
Kontakt na naše webové stránky: www.ondraseknj.cz. Zde se můžete dočíst
další podrobnosti, týkající se našeho sboru. Za každou byť symbolickou částku
všem upřímně děkujeme!!!
Vaši Ondrášci a Josef Zajíček – sbormistr a umělecký vedoucí
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Pranostiky na prosinec
Když první adventní neděli nastane krutá zima, potrvá jen čtyři neděle.
Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Má-li svatá Barbora bílou zástěru, bude v příštím roce hodně tráva.
Svatý Mikuláš splachuje břehy (pršívá).
Když na Mikuláše prší, zima hodně lidi zkruší.
Jaké jsou dni o svaté Lucii do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího
roku (12 dní = 12 měsíců).
Na Adama a Evu můžeš čekat oblevu.
Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.
Mráz na Boží narození, zima se udrží bez proměny.
Jaký prosinec, takový celý rok.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

přejí zaměstnanci Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou.
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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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