Vážení spoluobčané!
Stojíme na počátku nového roku, do kterého jsme si v předešlých dnech přáli
vše nejlepší. Chci věřit tomu, že rok 2014 nám i pro naši obec přinese jen to
dobré a že každý k tomu svým dílem tak trochu přispějeme.
V prosinci minulého roku schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2014.
Dovolte mi, abych vás stručně seznámila s věcnými záměry, které jsou
v rozpočtu zahrnuty a které pro letošní rok v obci plánujeme.
Již sedmým rokem pracujeme na zpracování nového územního plánu obce.
Předpokládáme, že během letošního roku dojde k veřejnému projednání návrhu
nového územního plánu s občany a následně k jeho schválení zastupitelstvem
obce. Pokud by návrh nového územního plánu nebyl schválen, nebyl by dodržen
termín pro jeho zpracování a schválení stanovený poskytovatelem dotace a obec
by musela poskytnuté finanční zdroje v plném rozsahu vrátit. Rovněž by došlo
ke znejistění našich občanů z hlediska plánování dalšího stavebního rozvoje v
obci.
Důležitým úkolem je zprovoznit restauraci U Bříz. V závěru loňského roku
byly dokončeny stavební úpravy restaurace, v současné době zajišťujeme
základní vybavení interiéru a zároveň provádíme úklidové práce. Také již
proběhla jednání s prvními zájemci o pronájem restaurace. I když ještě není
vybrán nový provozovatel restaurace a seriózní zájemci mají stále dveře
otevřené, v den konání obecního plesu budou její prostory pro návštěvníky plesu
zpřístupněny.
Jedním z prvních stavebních záměrů, které uskutečníme hned zjara, bude
úprava veřejného prostranství před bytovým domem č. 210 naproti obchodu
Jednoty. Jedná se o terénní úpravy, výsadbu zeleně, stavbu autobusového
přístřešku a opravu vývěsních skříněk. Cílem této akce je upravit a
zmodernizovat veřejné prostranství v centru obce.
V závislosti na získání finančních prostředků ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, kde jsme již opakovaně v závěru loňského roku podali žádost o
dotaci, bychom rádi realizovali dlouhodobě připravovanou první etapu výstavby
chodníku na horní konec. Vzhledem k finanční náročnosti tohoto záměru jsme
zcela závislí na poskytnutí dotace.
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Uvidíme, zdali v tomto roce s žádostí uspějeme. V kladném případě, bychom
stavbu chodníku zahájili ve druhé polovině kalendářního roku.
Dále chceme pokračovat v modernizaci naší mateřské školy. Kromě nového
označení budovy mateřské školy, které jsme loni nestihli zrealizovat, plánujeme
opravu oplocení včetně podezdívky, úpravu zahrady a obnovu dětského hřiště.
Poslední plánovanou stavební akcí v lokalitě na Drahách je vybudování
asfaltového povrchu komunikace. Co se týká místních komunikací, plánujeme
letos také opravu povrchu komunikace v lokalitě na Teplici. Součástí této akce
by měla být i oprava havarijního stavu vyústění dešťové kanalizace do potoka u
Ehlerů.
Pozornost si jistě zaslouží přístřešek v Břízách, kde provedeme novou
elektroinstalaci a osvětlení, dále pak opravu střechy včetně nátěrů dřevěných
částí a opravu betonového parketu.
V současné době pracujeme na nových webových stránkách obce. Cílem je
připravit v krátké době kvalitní, přehledné a uživatelsky příjemné stránky,
přinášející návštěvníkům potřebné aktuální informace.
V naší obci se v měsíci červnu uskuteční „Hry bez venkovských hranic“,
které každoročně pořádá jedna z členských obcí regionu Poodří. Jedná se o
sportovně společenskou soutěž, která přispívá ke vzájemnému sbližování
obyvatel našeho regionu. Věřím, že jako organizátor této soutěže nejen
obstojíme, ale také budeme pozitivně prezentovat naší obec.
V tomto kalendářním roce budeme v závislosti na vyhlášených dotačních
titulech a našich finančních možnostech připravovat také další záměry, které
jsou v souladu s Plánem rozvoje naší obce. Jedná se o úpravu stávajícího
povrchu asfaltového hřiště za školou, vybudování autobusových přístřešků,
osvětlení přechodu na křižovatce a ošetření dřevin na obecních pozemcích.
Vážení spoluobčané, těším se, že se nám společně podaří podstatnou část
našich záměrů naplnit a k tomu nám všem přeji zdraví, trpělivost a hodně
duševních ale i fyzických sil.

starostka
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Kalendárium
17.12.
Valná hromada obcí Regionu Poodří.
17.12
Účetní Ilona Stavinohová se zúčastnila školení na téma „Změny v sociálním
pojištění a exekuce“.
26.12.
Vánoční pohádka rodičů dětem.
27.12.
Vánoční volejbalový turnaj.
28.12.
Rekreační volejbalový turnaj.
4.1.
Čtvrtý ročník turnaje v sálové kopané – Stará garda.
4. – 5.1.
Tříkrálová sbírka.

Kalendář akcí






so
so
so
so
so

25.01.2014
15.02.2014
22.02.2014
01.03.2014
15.03.2014

Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Zahrádkářský ples
Výroční členská schůze mysliveckého sdružení
Obecní ples
Turnaj ve stolním tenise
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2014
Odpady
Poplatek za odpady zůstává stejný jako v minulém roce. Je stanoven ve výši
450,- Kč. Děti do patnácti let včetně a občané starší osmdesáti let včetně mají
slevu 100,-Kč. Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování)
hradí 50% z ceny. Poplatek se platí do maximální výše 2.500,-Kč za osoby
tvořící jednu základní rodinu.
Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2014. K tomuto datu je každý občan
trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze stanovené celkové
částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena k 30.9.2014.
Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území
katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt
v celkové výši 450,-Kč.
Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo
bezhotovostním převodem č.ú. 23325801/0100, VS = číslo popisné plátce.
Pes
Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého dalšího psa
téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel psa je povinen
poplatek uhradit k 31.3.2014.
Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny
obce nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100,
VS = číslo popisné plátce.

Zpravodaj
Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. Splatnost
předplatného je stanovena k 31.3.2014. V případě neuhrazení do termínu
splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno.
Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100, VS = číslo popisné plátce.
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě na
webových stránkách obce: www.bernarticenadodrou.cz
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Statistika počtu obyvatel roku 2013
Počet obyvatel k 31.12.2013 = 965
z toho muži: 403
ženy: 392
děti do 15 let: 170

Počet sňatků: 7
Počet rozvodů: 2
Počet úmrtí:
4

Počet narozených dětí: 9
z toho chlapci: 6
děvčata: 3

Počet přistěhovaných osob: 12
Počet odstěhovaných osob: 16

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Daň z nemovitých věcí – musím podat daňové přiznání, i když
jsem nic nekoupil ani neprodal?
Někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1.1.2014, podat do konce ledna 2014
daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 k „dani
z nemovitostí“), ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli.
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Důvodem je skutečnost, že u nich dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím
obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a
odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to v důsledku změny některých
ustanovení tohoto zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání
na rok 2014 i tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti.
Koho se tedy povinnost podat daňové přiznání v důsledku změny zákona o dani
z nemovitých věcí vlastně týká?
Za prvé majitelů vleček a majitelů staveb, které nejsou zdanitelnou stavbou
podle zákona o dani z nemovitých věcí, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou
uvedenou v příloze zákona o dani z nemovitých věcí. Jedná se například o tzv.
plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná
plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.
Za druhé se povinnost podat daňové přiznání dotýká majitelů staveb pro
podnikání, kdy se za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně již nepovažuje
takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha je menší než 1/3 zastavěné
plochy stavby.
Za třetí se povinnost podat daňové přiznání vztahuje na majitele pozemků,
určených k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb a
jednotek podle § 9 odst. 1 písm. i) a j) zákona. Jedná se o pozemky určené
k zastavění například stavbami vodáren, úpraven vody, kanalizačních
zařízení, rozvodných zařízení nebo staveb pro veřejnou dopravu.
Za čtvrté mají povinnost podat přiznání i vlastníci pozemků pod bytovými domy
rozdělenými na jednotky, kteří nejsou vlastníky žádné z jednotek v domě.
Výjimkou je případ, kdy je takový pozemek ve vlastnictví státu nebo ve
vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, neboť pak je od daně osvobozen
a nemá povinnost daňové přiznání podat.
A za páté jsou nově povinny podat daňové přiznání podílové fondy a fondy
obhospodařované penzijními společnostmi, a to za nemovité věci, tvořící
jmění těchto fondů.
Koho se povinnost podat daňové přiznání naopak vůbec netýká, i když jeho
daňovou povinnost ovlivňuje změna zákona o dani z nemovitých věcí?
Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který kromě bytu/nebytového
prostoru a podílu na společných částech domu vlastní i podíl na společném
pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je
užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek
v domě.
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Tomuto poplatníkovi se sice v některých případech daň mírně zvýší, ale přiznání
podávat nemusí. Správce daně mu daň vyměří z moci úřední.
V Praze dne 8. ledna 2014
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
GSM: 602 674 903

Zimní soutěž - 3.kolo

Dne 14.12.2013 pokračovala v Bernarticích dalším - třetím
kolem ZIMNÍ SOUTĚŽ v nohejbale trojic. Zepelin
Bernartice již potřetí v řadě obsadil skvělé druhé místo a
upevnil si tak stejnou příčku v celkovém pořadí a to před Studénkou. Nadále
vedou Jakubčovice. Druhý domácí tým - Čerti je prozatím sedmý.
Výsledky domácích celků ve 3. kole:
Zepelin - Suchdol 2:0 (10:6, 10:6), Zepelin - Hodslavice 2:0 (10:9, 10:5),
Zepelin - Jeseník 2:0 (10:5, 10:7), Zepelin - Jakubčovice 1:1 (10:9, 5:10),
Zepelin -Studénka 1:1 (10:8, 8:10, ), Zepelin - Čerti 2:0 (10:2, 10:4), Čerti Suchdol 0:2 (1:10, 6:10), Čerti - Hodslavice 0:2 (3:10, 6:10), Čerti - Jeseník 0:2
(7:10, 9:10), Čerti - Jakubčovice 0:2 (7:10, 8:10), Čerti - Studénka 0:2 (2:10,
7:10)
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Pořadí 3.kola:
1. místo: Jakubčovice

6 bodů

(sety 10:2)

2. místo: Zepelin Bernartice

5 bodů

(sety 10:2)

3. místo: Hoprdox Studénka

4 body

(sety 8:4)

4. místo: Suchdol

3 body

(sety 6:6)

5. místo: Hodslavice Revival

2 body

(sety 6:6)

6. místo: Jeseník

1 bod

(sety 2:10)

7. místo: Čerti Bernartice

0 bodů

(sety 0:12)

* Odry - Loučky nahradil v soutěži Jeseník nad Odrou
o 1. místě rozhodl vzájemný zápas:
Zepelin - Jakubčovice 1:1 (10:9, 5:10)
o 4. místě rozhodl vzájemný zápas:
Suchdol - Hodslavice

2:0 (10:7, 10:6)
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Zimní soutěž 2013/2014 - celkové pořadí po 3. kole:
1. místo: Jakubčovice

18 bodů

(sety 33:4)

2. místo: Zepelin Bernartice

15 bodů

(sety 29:8)

3. místo: Hoprdox Studénka

12 bodů

(sety 25:15)

4. místo: Hodslavice Revival

8 bodů

(sety 20:17)

5. místo: Suchdol

6 body

(sety 14:23)

6. místo: Jeseník

3 body

(sety 5:31)

7. místo: Čerti Bernartice

1 bod

(sety 4:32)

* (Tým Oder - Louček nahradil Jeseník nad Odrou)
Více na: http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/
Další termíny soutěže: 18.1.2014, 15.2.2014, 22.3.2014
Pavel Zelenka

Vánoční nohejbalový turnaj trojic - Mořkov
V sobotu dne 28.12.2013 se Bernartice zúčastnily tradičního nohejbalového
turnaje pořádaného hráči z Hodslavic. Zepelin je pravidelným účastníkem tohoto
turnaje už několik let a přijel zde obhajovat čtvrtou příčku z předešlých dvou
ročníků, což bylo prozatím nejlepší umístění pro náš tým v Mořkově.
Prvním soupeřem byly Závišice a možná i vinou nerozehranosti jsme tomuto
soupeři podlehli 0:2 na sety. Před námi stál nelehký úkol zabrat s favoritem, v
podobě Valašského Meziříčí, s kterým jsme doposud neuhráli ani set. Soupeř
sebou přivezl akvizici v podobě mistra republiky v žácích, v kategorii singles
(jeden na jednoho) a rozhodně žádný nazdárek to nebyl. Opět se potvrzuje, že v
tomhle sportu věk není rozhodně žádnou překážkou, či nevýhodou. První set
jsme sice koncovku nezvládli, ale ten druhý urvali pro sebe a pro nás tak získali
tolik potřebný bod. S loňským vítězem jsme hráli smírně 1:1.
Dále nás čekaly oba pořadatelské týmy, které se nám podařilo porazit shodně
2:0 na sety, a do posledního zápasu s Bílovcem nastupovali s jistotou účasti v
semifinále. Tento zápas skončil smírně 1:1 na sety.
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Do semifinále Zepelin nastupoval ze čtvrté pozice a to proti vítězi základní
části - Bílovci. Pikantní na soubojích s Bílovcem byl i fakt, že dva členové
týmu, nastupují v Bernarticích v Zimní soutěži za tým Studénka, který figuruje
prozatím na třetí pozici. Právě Zepelin drží druhou příčku v této soutěži. Soupeř
tak měl o motivaci postaráno, což šlo i na jejich výkonu vidět. Nutno sportovně
uznat, že tenhle tým, pozdější vítěz celého turnaje všechny předčil a bohužel ani
náš tým na něj nestačil. Prohráli jsme 0:2.
Zepelin tak čekal souboj o třetí místo se Závišicemi. První set jsme bohužel
nezvládli, prohráli 7:10 a ve druhém prohrávali dokonce 4:7 !!! Vše
nasvědčovalo tomu, že potřetí v řadě skončíme na neoblíbené čtvrté pozici. Pak
se však náš tým semknul, dokázal zvrátit téměř prohraný zápas a zvítězil 10:7 !!!
O vítězi tak musela rozhodnout třetí sada. Zde už šlo vidět, jak moc velká
psychická vzpruha to pro náš tým byla vrátit se do zápasu a třetí set jsme tak
dokázali vybojovat stejným poměrem.
Po celodenním zápolení jsme se umístili na konečném skvělém 3. místě !!! A
vůbec poprvé na tomto kvalitně obsazeném turnaji obsadili stupně vítězů.
Výsledky našeho týmu:
Základní část:
Závišice - Zepelin 2:0 (10:5, 10:6), Zepelin - Pardi Valašské Meziřčí 1:1 (8:10,
10:9), Zepelin - Hodslavice 2:0 (10:5, 10:6), Zepelin - Kokrba Hodslavice 2:0
(10:5, 10:6), Zepelin - Bílovec 1:1 (10:6, 2:10)
Semifinále: Bílovec – Zepelin 2:0 (10:4, 10:7)
o 3. Místo: Zepelin - Závišice 2:1 (7:10, 10:7, 10:7)
Finále:
Bílovec - Pardi Valašské Meziříčí 2:1 (9:10, 10:8,10:7)
Pavel Zelenka
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Turnaj Staré gardy
V sobotu 4. ledna se uskutečnil v naší tělocvičně turnaj „STARÉ GARDY“
v malé kopané. Zúčastnilo se celkem pět družstev. Letos sice s menší účastí, ale
o to s větším zapálením a odhodláním si dobře zahrát a zvítězit.
Všichni hráči hráli se stoprocentním nasazení, jelikož nikdo nechtěl být
poražen. Po nádherných zápasech a skvělé podívané to nakonec dopadlo takto:
1. místo – Košťál, Chalupa, Staněk T.
2. místo – Kyselý, Kovář, Fritz
3. místo – Martinát, Kuna, Krutílek
4. místo – Brand, Štěpán, Handrych J.
5. místo – Školoudík, Polach, Richter
Věřím, že si všichni dobře zahráli a příští rok se opět znovu setkáme a
zahrajeme si. Děkujeme Blance a Gabči za bezvadnou obsluhu, Mirkovi za
výborný gulášek a také Romanovi a ostatním, kteří se podíleli na přípravě tohoto
turnaje.
Do nového roku Vám Stará garda všem přeje hodně zdraví, štěstí, spoustu
splněných přání a sportovního ducha.

Za všechny Radek Kavan
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Vánoční turnaj 2013
V 21. prosince se uskutečnil turnaj v sálové kopané. „Vánoční turnaj“, jak ho
nazýváme, slavil svůj 30. ročník.
Všichni zúčastnění byli rádi, že si můžou zahrát fotbálek a naposledy se sejít
v kalendářním roce 2013, i když ještě někteří neměli nakoupené dárky. Přišlo 21
hráčů, kteří byli rozlosováni způsobem: „všichni proti všem“. Turnaj proběhl
korektně a v duchu fair play. Po vyhlášení vítězů a poražených se diskutovalo a
přálo všechno nejlepší do nového roku.
Turnaj byl poslední fotbalovou akcí v roce 2013. Tím bych chtěl poděkovat
všem, kteří se o fotbal v obci starají, fanouškům, kteří nám fandí, a dále bych
chtěl poděkovat Obci, která přispěla na veselé ceny.
Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou - oddíl kopané Tomáš Staněk

Žákovský turnaj v sálové kopané 2014
Dne 11.1.2014 se v naší tělocvičně uskutečnil žákovský turnaj. Zúčastnili se
mladší a starší žáci z naší obce. Pozvaní soupeři přijeli ze Starého Jičína,
Mošnova a Jeseníku nad Odrou. Kluci se na turnaj těšili, že porovnají síly ze
soupeři z okolních obcí. Po kvalitním výkonu skončili starší na 1. místě a mladší
na 3. místě. Gratulujeme jim a přejeme hodně dalších vyhraných zápasů.
Pořadí v turnaji:
mladší žáci:
1. místo Mošnov
2. místo Starý Jičín
3. místo Bernartice nad Odrou
4. místo Jeseník nad Odrou

starší žáci:
1. místo Bernartice nad Odrou (černí)
2. místo Mošnov
3. místo Starý Jičín
4. místo Jeseník nad Odrou
5. místo Bernartice nad Odrou (bílí)

Za reprezentaci obce bych chtěl poděkovat:
mladším žákům: David M., Horák J., Haitl C., Staněk O., Handrych V.
starším žákům: Hájek L., Novobilský D., Bílek A., Berlinski J., Kyselý O.,
Handrych A., Bílek M., Volf D.
Hráčů a fanoušků byl plný balkon, takže atmosféra byla výborná. Nakonec
chci poděkovat obecnímu úřadu za ceny a chlapům ze staré gardy za pomoc na
turnaji.
Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou – oddíl kopané Tomáš Staněk
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Rekreační volejbalový turnaj
V sobotu 28.12.2013 jsme jako již tradičně uspořádali v tělocvičně náš
rekreační volejbalový turnaj. Celkem 42 hráčů se rozdělilo do sedmi družstev a
do dvou skupin, ve kterých hrál každý s každým. Poté už se hrálo vyřazovacím
způsobem, až zbyly čtyři týmy. Mezi těmito se nakonec rozhodlo o pořadí na
prvních čtyřech místech. Atmosféra byla skvělá a všichni se navzájem velmi
povzbuzovali. Perfektně jsme si zahráli a pobavili se. Jsme velmi rádi, že zájem
lidí si přes svátky trošku zasportovat trvá a snad tomu tak bude i nadále
v dalších ročnících.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek,
díky kterému se mohlo hrát o pěkné ceny, které si výherci zajisté zasloužili.
za pořadatele turnaje Tomáš Horut a Ladislav Kavan
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Občanské sdružení zahrádkářů Bernartice nad Odrou
Vás srdečně zve na

Zahrádkářský ples
který se koná 15. února 2014
v sále KD v Bernarticích n/O
Obvyklý začátek v 19 hodin, vstupné 80 Kč
Hudba Děrničanka + DJ, tombola, zajištěn bufet, večeře

Pověst od Rozalie Schenkové, mlynářky z Lesného mlýna
Dle vyprávění pana Petra Bayera
Staří lidé věřili a někteří ještě i dnes věří, že na světě jsou všelijaká strašidla
– zlí duchové, kteří na různých místech straší! Nejvíc se lidi báli jíti tam, kde se
někdo oběsil. Na takových místech vždy strašilo a lidé viděli, jak osoby bez hlav
hrají karty!
Nejvíce takových strašidelných míst prý bylo v Oderském lese k Suchdolu
nad Odrou. Lidé ze Suchdolu prý tam kdysi někde pohřbívali sebevrahy.
Světlonochů a jiných strašidel bývalo též hodně. Skákali – hlavně v noci – po
polích „Oderských lukách“, kolem rybníků a bažin. Nikomu neublížili, ale kdo
se jich nebál a na ně zapískal, hned měl třeba světlonocha za krkem a byl celý
zavšivený!
Ačkoliv strašilo na mnoha místech a lidé byli velmi dolekaní, neslyšel jsem,
říká p. Bayer, a to ani od mlynářky, že by strašidlo někoho usmrtilo. Lidé se
zkrátka báli toho, co si asi sami vymysleli.
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Když se dnes zeptám starých lidí, říká p. Bayer, proč už nikde nestraší, tu
odpovědí, že strašidla jsou „zaříkána“. Každých padesát let je prý sloužena
jedna půlnoční mše svatá „filipojakubská“ na konci měsíce dubna za odstranění
těch strašidel. Kdyby nebyly zaříkána, však byste viděli!! Říká p. Bayer.
Mlynářka Schenková R. z Lesného mlýna vyprávěla, že někde v lesních
dírách a vykotlaných vrbách a zmolinách na lukách k Oderskému lesu bydlí
„věštice“ (divoženky). Jsou prý to tajemné ženské, které mívají nevydařené děti,
a proto je chtějí nenápadně, potichu a tajnu vyměnit za zdravé!
Největší strach z věštic měly u nás šestinedělky. Těm prý potajnu domů
v podvečer za nevlídného, deštivého a větrem burácejícího počasí, kdy to i
v povětří vypadá jako by někdo plakal, přinesly věštice v loktuši nevydařené
robátko a to obratně položily do kolébky a nepozorovaně zdravé děťátko
odnesly. Na druhý den po ránu rodičky na to přicházely a vysvětlení bylo, že tu
zas byly ty suchdolské věštice.
A pan Bayer vypráví, jak mlynářka, která mněla dosti dětí jednou věštici
vyplašila. Bylo prý to tak:
Jednou v nevlídný, podzimní večer, za vydatné bouře a burácejícího větru,
šla mlynářka zastavit stavidlo ke splavu, a jak točila šroubem a spouštěla
stavidlo, prý se rázem zablesklo a v tom ozáření spatřila na náhonu před
mlýnským kolem podivnou ženskou postavu v hábě zabalenou a v náručí měla
zabalené malé děcko! Ta ženská postava, jak v tom záblesku uviděla mlynářku,
tož to zabalené děcko upustila a rázem se ztratila. Mlynářka prý honem utíkala
v tom dešti k náhonu, bylo tam a leželo to zabalené dítě, ale voda jej nesla pod
mlýnské kolo, které batole sebralo, aniž je mohla mlynářka zachránit. Slyšela
jen v té vodě pod kolem úpěnlivý pláč. Byla tma a pršelo a víc nic neviděla, šla
pak dovnitř do mlýna, ale stále slyšela ten dětský pláč.
Ráno se počasí trochu uklidnilo, ale kolem vodního kola ve vodě stále slyšela
ten dětský pláč. To prý trvalo několik dnů i nocí. Mlynářka pak už kolem mlýna
nic zvláštního nespatřila, ale byla jistá a přesvědčená, že v ten podvečer, za té
bouře, to byla věštkyně s děckem, které chtěla vyměnit za nedávno narozené dítě
mlynářčino. Ale nepodařilo se jí to!!!
Pan Bayer říká, že v ty věštice se hodně věřilo. Vždyť ještě za mojích
mladých let bylo u nás v dědině dost narozených dětí, které byly hodně
zdravotně na těle postižené. Nebylo vzácností, že děti byly hrbaté, měli křivici a
všelijak tělo znetvořené a i duševně postižené. Ale už se tak nevěřilo, že
příčinou jsou věštice, ale že pravá příčina prý byla v tom, že přibývalo rodin,
které byly z různých příčin spříznění (bratranec-sestřenice apod.)! Byla to
situace povážlivá a následky jsou znát ještě dodnes, dodává p. Bayer.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
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Adventní odpoledne
Dne 13. prosince se v naší obci konalo již tradiční Adventní odpoledne s
koncertem. První program celého odpoledne měly nachystané děti z místní
Základní školy. Jak již tradičně jste měli možnost prohlédnout si nebo zakoupit
vánoční dekorace např. svícny apod. Velký dík patří pracovníkům základní
školy za perfektní zorganizování celého průběhu.
V 18:00 hodin byl v místním kostele připraven Adventní koncert, kde se
sešlo hodně občanů. Ohlasy byly velmi pozitivní a lidem se vystoupení
Zašovského chrámového sboru opravdu moc líbilo. Okolo 19:15 hodin se lidé
rozešli domů, nebo si přišli zpříjemnit večer do kulturního domu, kde měli již
tradičně připravené občerstvení místní zahrádkáři. Nabízené bylo červené a bílé
svařené víno, které nemnělo chybu . Dále bylo možno zakoupit limonády nebo
vynikající klobásy. Při poslechu vánočních koled, byla atmosféra vynikající.
Kromě toho měli také jako už tradičně nachystané domácí zabijačkové
pochoutky Ladislav Hájek a Michal Papák. Kdo prošel, jistě ho vůně přilákala a
koupil si něco na Vánoce nebo jen tak na zub. Výběr byl opravdu veliký. Tímto
taky patří velký dík místním zahrádkářům, Láďovi a Michalovi.
Lukáš Kořený
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Vánoční CD - PODĚKOVÁNÍ KATCE DRLÍKOVÉ
Vánoce jsou již za námi, ale pořád nám doznívá vánoční atmosféra, kterou
nám letos mile zpříjemnily naše děti ze základní a mateřské školy. Pod
taktovkou paní učitelky Katky Drlíkové nám přichystaly milé překvapení
v podobě vánočního CD s koledami a říkankami „našich“ dětí.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Katce Drlíkové za skvěle odvedenou
práci, za profesionální přístup ke všem zpěváčkům, za nesmírné množství
trpělivosti a času s přípravou CD.
Takových lidiček si nesmírně vážíme a děkujeme za to, že právě Katka může
učit naše děti ve škole i ve školce - je to prostě naše skvělá paní učitelka 
Za rodiče žáků ZŠ Martina Novobilská

Letošní Tříkrálová sbírka byla především díky velkorysým darům občanů
Bernartic nad Odrou opět velmi úspěšná. Celkový výtěžek činí 44 525 Kč.
Charita Nový Jičín děkuje všem dárcům, vedoucím skupinek a koledníkům za
jejich pomoc a obětavost při této sbírce. Velké díky patří za organizaci také panu
Josefu Klosovi a obecnímu úřadu.
Výtěžek poputuje z velké části na sociální projekty Charity Nový Jičín. Bližší
informace o použití finančních darů naleznete na www.novyjicin.charita.cz
nebo na www.trikralovasbirka.cz.
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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Skupinky koledníků - Bernartice nad Odrou
místní asistent pan Josef Klos

číslo pokladničky

8019001

8019002

8019003

8019004

8019005

8019006

vedoucí skupinky

koledníci

výtěžek

Kristýna Pacolová, 9 let
Eliška Borýsková , 10 let
MUDr. Richard Pacola Šárka Škrabáková, 10 let 5 457 Kč
Šimon Haitl, 13 let
Petr Hopp, 12 let
Jakub Merta
Pavel Hopp, 10 let
7 332 Kč
Zuzana Bayerová, 16 let
Radka Brodíková, 16 let
Anežka Šenkeříková
10 100 Kč
Dominik Horut, 10 let
Cyril Haitl, 10 let
Augustýn Zelenka
Dominik Haitl, 15 let
3 525 Kč
Jan Šimíček, 16 let
Oldřich Borýsek, 15 let
Zdeněk Bayer
6 121 Kč
Nicole Miková, 13 let
Monika Knopová, 10 let
Ondřej Knápek
Felicita Hoppová, 18 let 11 990 Kč
Výtěžek celkem : 44 525 Kč

Pranostiky na leden
Nový rok tmavý, Velká noc bílá!
Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o dva kroky dále.
Lenivé tahá mráz za nos, před pilným smeká.
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání.
Leden jasný, roček krásný.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
V lednu za pec si sednu.
Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk i zahrad, se málo těží.
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KONTAKTNÍ INFORMACE:
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
+420 602 630 764
Fax:
+420 556 708 522
E-mail:
obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
č. účtu 23325801/0100
Obecní úřad + Pošta Partner I.
Tel:
+420 556 715 217
E-mail:
obec-posta@bernarticenadodrou.cz

Starostka:
Tel.:
+420 556 715 215
+420 606 236 454
E-mail:
starostka@bernarticenadodrou.cz
Místostarostka:
Tel.:
+420 733 386 628
E-mail:
mertovamarie109@seznam.cz
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