Vážení spoluobčané,
v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil
v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím
výjimečný. V tomto kalendářním roce si totiž připomínáme 640 let od založení
obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů. A tak jsme se rozhodli tato významná výročí oslavit společně právě u
příležitosti konání Dne obce.
Oslavy začaly už v pátek 27. června slavnostní valnou hromadou Sboru
dobrovolných hasičů, která se za hojné účasti členů a hostů konala v sále
kulturního domu. Členům hasičského sboru byla udělena řada vyznamenání a
medailí. V sobotu pak následovala slavnostní mše svatá doprovázena dechovou
hudbou Boršičanka Antonína Koníčka. Slavnostní pochod hasičů z kostela do
Březového háje za doprovodu dechovky prakticky zahájil odpolední program.
Ten pokračoval samostatným koncertem zmíněné dechovky, dále následovala
efektní bublinková show, humorný požární útok staré hasičské gardy, vynikající
dětská hudební kapela Ogaba z Kopřivnice a vystoupení sokolníků. Návštěvníci
si mohli prohlédnout profesionální hasičskou zásahovou techniku a vybavení
záchranného sanitního vozu. Kdo měl zájem, mohl si dle instruktáže odborného
zdravotního pracovníka vyzkoušet na figuríně masáž srdce a umělé dýchání. Pro
děti byl připraven skákací hrad se skluzavkami, dále pak malování na obličej,
malování křídami, střelba ze vzduchovky a trampolína. Elektrický býk pobavil
děti i dospělé. Vynikající hudební show kapely Marcela Woodmana, který
opravdu nezklamal, nás naladila na večerní taneční zábavu se skupinou A-Band.
Hudbou doprovázený ohňostroj byl důstojným zakončením celého programu a
oslav naší obce.
O občerstvení se letos postarali hasiči, myslivci, zahrádkáři, sokoli a pekárka.
Letošní výběr byl opravdu bohatý. Každý si mohl vybrat podle své chuti.
Všem zúčastněným spolkům patří velký dík.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v souvislosti se zmíněnými výročími
nahlédla krátce do historie.
Jedním z nejpočetnějších a nejaktivnějších spolků v naší obci jsou bezesporu
hasiči. Sbor dobrovolných hasičů byl založen v r. 1884. Přihlásilo se tehdy 71
činných a 32 přispívajících členů. Velitelem sboru byl zvolen Jan Bayer č. 1,
místovelitelem František Glogar č. 30 a jednatelem František Turek č. 63. Jan
Bayer propůjčil svůj pozemek, na němž byla postavena první hasičská zbrojnice.
Byla zakoupena stříkačka s vozem. Výzbroj si pořídili členové na své náklady
(12 zlatých a 77 krejcarů pro jednoho). Tímto započala bohatá historie
dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou.
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V letech 1969-70 byla postavena budova dnešního obecního úřadu, v jejímž
přízemí byla umístěna nová požární zbrojnice, která byla počátkem novodobé
historie Sboru dobrovolných hasičů, který je od r. 1991 pod okrskem Starý Jičín
a k dnešnímu dni má 124 členů.
A ještě pár slov o vzniku naší obce. Obec Bernartice nad Odrou, jejíž katastr
se rozprostírá na ploše 937 ha a která má dnes 965 obyvatel, leží v krásném kraji
Kravařska. První písemná zpráva o existenci obce pochází z r. 1374, je však
pravděpodobné, že obec vznikla již dříve. Z hlediska historického osídlení leží
Bernartice nad Odrou v sídelním území, které se vyznačuje volnějším
uspořádáním usedlostí, jehož osou je vesnický potok a souběžná cesta
probíhající návsí. Za každou rolnickou usedlostí ležela zahrada, za humny pás
pole, dále kus pastviny. Říkáme tomu lánová zástavba. I přes velké změny
v důsledku socializace venkova po r. 1950, je původní ráz obce ještě dnes dobře
viditelný a je naší snahou ho dle možností alespoň částečně zachovat.
Ať chceme či ne, civilizace se vyvíjí překotně vpřed a s tím se zákonitě mění
i tvář naší obce. Její duch, zvyky a tradice však přetrvávají a udržují tak typický
charakter naší obce, pro který tady žijeme a který máme tak rádi. Jsem
přesvědčena, že poslední Den obce i zmiňované oslavy byly dalším alespoň
malým kamínkem do základů tradic, na nichž naše obec pevně stojí.

starostka
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Kalendárium
15.6.
Hasičská soutěž „O Bernartský pohár“
19.6.
Školení bezpečnosti práce
24.6.
Ilona Stavinohová se zúčastnila školení inventarizace majetku obce v Ostravě.
25.6.
Místostarostka Marie Mertová se zúčastnila Komunitního plánování – senioři na
Městském úřadě v Novém Jičíně
28.6.
Den obce
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Letní nohejbalový turnaj trojic
Fire Cup
Turistický pochod
Setkání s důchodci
Volby do Zastupitelstev obcí
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu
Vítání občánků
Adventní odpoledne s koncertem
Zahrádkářský ples
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples
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Usnesení z 22. zasedání zastupitelstva
obce Bernartice nad Odrou konaného dne 15. 7. 2014

22/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Josefinu
Bayerovou a Vojtěcha Knopa, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
22/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program.
22/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2014
(Příloha č. 3)
Příjmy:
Kč 14.116.860,Výdaje:
Kč 13.876.560,Tř. 8:
Kč - 240.300,22/4
I.
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ověřilo ve smyslu ust. § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Územního plánu Bernartice nad
Odrou není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky a s územně
plánovací dokumentací vydanou Moravskoslezským krajem, se stanovisky
dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
II.
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo v souladu s ustanovením §
172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o
námitkách ve smyslu článku XIV. odůvodnění opatření obecné povahy, kterým
je vydáván Územní plán Bernartice nad Odrou, jenž je obsahem přílohy č. 1
předloženého materiálu.
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III.
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává ve smyslu § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2
stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, § 171 a následujících
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Územní plán
Bernartice nad Odrou formou opatření obecné povahy, jenž je obsahem přílohy
č. 2 předloženého materiálu.
22/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s ponecháním zůstatku
vyúčtování závazku veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti za r. 2013 na
zvláštním účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí na
úhradu ztrátovosti v r. 2014.
22/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s převodem částky za nákup
nového sporáku pro školní jídelnu ve výši Kč 53.752,- z rezervního do
investičního fondu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou.
22/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanovuje odpisový plán
dlouhodobého hmotného majetku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a
Mateřská škola Bernartice nad Odrou.
Principy odepisování majetku:
- provádění odpisů a jejich zaúčtování – pololetně
- způsob odepisování - rovnoměrný
- zbytková hodnota 1%
- doba použitelnosti: přístroje a zařízení (sporák) 10 let
- výpočet
roční
výše
odpisu:
hodnota
ocenění
majetku
v účetnictví/předpokládaná doba používání v letech
- odpisová skupina IV.
- kategorizace CZ-CPA 28.29.60
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22/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný účet
Regionu Poodří za r. 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
svazku za r.2013.
22/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z jednání
Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 20. 6. 2014.
22/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s přijetím finančního
příspěvku ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci
projektu „Protipovodňová opatření obce Bernartice nad Odrou“ a pověřuje
starostku obce výběrem dodavatele a podepsáním souvisejících smluv.
22/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s přijetím finančního
příspěvku ze SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí na realizaci
projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v obci
Bernartice nad Odrou“ a pověřuje starostku obce výběrem dodavatele a
podepsáním souvisejících smluv.
22/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a
závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou.
V Bernarticích nad Odrou dne 15. 7. 2014
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Územní plán obce Bernartice nad Odrou
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydalo na svém 22. zasedání
dne 15.7. 2014 nový Územní plán Bernartice nad Odrou. Oznámení o vydání
územního plánu je zveřejněno na úřední desce naší obce a na úřední desce Města
Nového Jičína (http://www.bernarticenadodrou.cz/uredni-deska).
Územní plán nabývá účinnosti patnáctým dnem od dne zveřejnění veřejné
vyhlášky, tzn. dnem 31.7. 2014. Stejným dnem pozbývá platnost stávající
územní plán.
Občané se mohou s novým územním plánem seznámit na webových
stránkách obce (http://www.bernarticenadodrou.cz/uzemni-plan). Kompletní
dokumentace územního plánu obce je rovněž k nahlédnutí v úředních hodinách
na místním obecním úřadě.
Oficiální vyjádření a stanoviska z hlediska územního plánu vydává občanům
Odbor územního plánování a stavebního řádu Města Nového Jičína.
Mgr. Dana Klosová, starostka

Webové stránky obce Bernartice nad Odrou
V měsíci červnu se nám podařilo konečně dát do provozu nové webové
stránky obce. Není vše zcela hotovo, chybí např. doplnit fotogalerie a některé
drobnosti. Naší snahou je v co nejbližším termínu chybějící údaje doplnit.
Věřím, že se vám nové webové stránky líbí a že na nich najdete vždy
potřebné a aktuální informace. Vaše připomínky a nápady týkající se webu, jsou
vítány. Webové stránky obce jsou: www.bernarticenadodrou.cz
Daniela Horutová
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Vzdělávací kurzy pro občany
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační
centrum, Nový Jičín, p. o.,
nabízí v spolupráci s obcí Bernartice nad Odrou
bezplatné kurzy a osobní konzultace pro občany Vaší obce
v rámci projektu OBEC 21.
Kurzy počítačové (osobní PC i tablety a dotyková zařízení), finanční a
podnikatelské gramotnosti budou určeny především pro občany, kteří pracují,
popř. nezaměstnané (evidence úřadu práce nebo ženy na mateřské. Kurzy budou
v délce jednoho odpoledne - 4 hodinové např. od 15 do 19 hodin nebo v sobotu
dopoledne s možností kontaktovat lektora i elektronicky v případě dotazů.
Termín - polovina srpna 2014 - květen 2015. První kurz Základní počítačové
dovednosti by se uskutečnil v září 2014. Prosím o případné zájemce z řad
občanů, aby se zapsali osobně na obecním úřadě nebo pomocí elektronické
adresy obec@bernarticenadodrou.cz.
V případě dotazů ohledně informací o náplni kurzu se obracejte na
email:zdenekmatus@seznam.cz.
Základní počítačové dovednosti
 Základy práce na počítači, ukládání souborů do počítače a jejich správa
 Bezplatné programy na internetu
 Online zdroje a úložiště
 Jak chránit počítač (anitivir, antispyware,..), soukromí, své děti
 Základy zpracování textu na počítači
 Jak vytvořit tabulku s výpočty
 Vkládání grafů a tabulek do textů
Rozvoj digitálních kompetencí
 Získá základní dovednosti pro práci s tabletem, chytrým telefonem či
jiným dotykovým zařízením
 Tvorba videa, jednoduchý střih a sdílení
 Fotografie, úprava a sdílení,
 Online zdroje na internetu
 Online vzdělávání, databáze, rejstříky
 Sdělování informací, předáváni informací
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Základy podnikání
 Podnikatelský plán a marketing
 Zdroje podnikání
 Právní formy podnikání a legislativa
 Účetnictví a daně
 Sociální a zdravotní pojištění, personalistika a bezpečnost práce
Finanční gramotnost
 Úvod do problematiky financí
 Úvěrové záležitosti
 Finanční produkty
 Hospodaření domácnosti
 Zajištění rizik domácnosti
Ing. Zdeněk Matúš

Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje obce
Bernartice nad Odrou dne 20.9.2014 již tradičně jako dvojčíslo „srpen – září“.
Děkujeme za pochopení
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Dovolená lékařů v době prázdnin

7.7. - 25.7.2014 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek
zastupuje MUDr. Přecechtěl
Ordinační hodiny:
Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7,30 - 11,30 hodin
Jeseník nad Odrou: úterý, čtvrtek 7,30 - 11,30 hodin

4.8. - 22.8.2014 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Přecechtěl
zastupuje MUDr. Šrámek
Ordinační hodiny:
Jeseník nad Odrou: pondělí, pátek 7,00 - 11,30 hodin, středa 12,00 - 16,00 hodin
Suchdol nad Odrou: úterý, čtvrtek 7,30 - 11,00 hodin

Telefonní čísla:
Ordinace Jeseník nad Odrou: 556 739 023
Ordinace Suchdol nad Odrou: 556 736 905
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Den obce
Letošní Den obce se nám opět vydařil. Bohatý program se líbil jak dospělým,
tak i dětem. Ke zdaru příjemného odpoledne přispěly i obecní spolky s kvalitním
občerstvením a také skutečně nádherné počasí. Opět se prodalo více než 500
vstupenek a to svědčí o stále vysokém zájmu o tuto akci. V roce 2015 se Den
obce bude konat v sobotu 27.6. Už nyní se snažíme o zajištění zábavného
programu.
A co všechno se letos na Dnu obce vypilo a snědlo? Zde je malá rekapitulace:
Vypilo se:

690 l piva
288 l nealkoholických nápojů
17 l vína
64 l alkoholu

Snědlo se:

90 kg masa
110 porcí srnčího guláše
100 ks palačinek
720 ks bavorských vdolků
180 ks bramboráků
100 ks kuřecích řízků
25 kg hranolek
38 bochníků chleba

Žádné dítě ba i dospělý neodolal cukrové vatě nebo popcornu. Proudem tekly
míchané alko i nealko koktejly, které nám míchal barman Mário.
Zajistit akci, občerstvení pro tak velké množství diváků není opravdu nic
jednoduchého, proto všem, kteří se na letošním Dnu obce jakýmkoliv způsobem
podíleli, ať už to byli jednotlivci, či spolky nebo zástupci obce, patří velký dík.
Věříme, že i v příštím roce se na jejich pomoc můžeme spolehnout.
Věra Košťálová

12

13

TENIS PRO DĚTI
Nabízím základy tenisu pro děti od 5 ti let
Začínáme: září 2014
(tenisový kurt Bernartice nad Odrou)
Tréninky: 1x tydně
Cena za hod/dítě: 50 Kč
Počet volných míst: 12
Přihlášky prosím posílejte do 20.srpna 2014
na emailovou adresu:
martinafelux@seznam.cz

Budu se těšit na další malé tenisty :-)
Martina Felux
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Třídění a sběr hliníku
Pro letošní rok jsme k 20. červnu ukončili akci „Třídění a sběr hliníku„. Po
nesmělých začátcích se nám to pěkně rozběhlo a sběr utěšeně narůstal. Chtěla
bych velice pochválit všechny, kdo se zapojili, ale musím vyzvednout několik
sběračů, kteří byli neskutečně pilní. Mezi ty nejpilnější patří:
N. Kelnarová (4.r.), M. Maňák (5.r.), M. Knopová (5.r.), J. Horák (4.r.), S.
Tomáška (3.r.), L.Hubr (3.r.).
Příští školní rok budeme v třídění a sběru dále pokračovat. Proto klidně
sbírejte i přes prázdniny doma a v září to dáme dohromady.
Děkujeme moc za organizační pomoc p. B. Novákové, která nasbíraný
materiál vždy odvezla a přeměnila nám odpad za penízky. A samozřejmě p.
Sperathové, která se starala o zázemí při sběru.
Dohodli jsme se s dětmi, že sesbíranou částkou podpoříme opravu
chaloupek na Pustevnách a peníze pošleme na konto „LIBUŠÍN“.
Děkujeme všem za podporu a těšíme se na pokračování v září.
Jana Rusínová

Florbalový turnaj BENJAMÍNKŮ
A je tu poslední sportovní klání v tomto školním roce. V pátek 20.6. se na
Florbalovém turnaji poprvé utkali naši Benjamínci, žáci 1. – 3. ročníku.
Celkem 20 dětí utvořilo 4 družstva. Věkem, výškou a silou sice malí, ale
nadšením se vyrovnali svým starším spolužákům. Po těžkých bojích si rozdělili
místa takto:
1.
2.
3.
4.

místo - Supí oka /T. Lyčka, R. Škoda, M. Krůpa, R. Bezděková, F. Petr/
místo - Bernartští Bobři /L. Hubr, V. Novotný, F. Tomáška, N. Poláchová/
místo - Bobříci /M. David, A. Bonková, A. Rigole, L. Šimčíková/
místo - Ohnivá Esa /V. Pavlík, J. Bayer, P. Chalupová, A. Hoppová, Štěpán Haitl/

Družstva na 1. – 3. místě si vybojovala pěkné odměny v podobě míčů, které
si mohli podepsat a všichni dostali své osobní diplomy.
Za organizátorky a všechny děti A. Haitlová, J. Rusínová.
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Zpráva o vandalismu na školním dvoře
Ve školním roce 2012/2013 jsme si ve škole v rámci ekologické a výtvarné
výchovy vyrobili 3 ptačí budky. Nevyrobili jsme je doslova, ale výtvarně
vyzdobili a v rámci projektu jsme pomohli pěkně upravit dvůr. Budky byly
pevně přitlučeny na stěnu jídelny a pěkně ji zdobily. Ani jsme nedoufali, že by
se do tak pestrých budek nastěhovali ptáci. A stalo se. Objevili jsme to ve
čtvrtek 19. června. Byla tu tři hnízda a byli jsme zvědaví, jak se to bude dále
vyvíjet.
Jaké bylo naše zděšení a zklamání, když jsme v pondělí 23.6. našli jednu ze
tří budek strženou a rozbitou a jednu poničenou. Budky jsme znovu přitloukli na
svá místa, ale už bez známek života uvnitř.
Také Vás napadá „Kdo?“ a hlavně „Proč?“ to udělal? Co mu vadilo? Ty
budky, nebo to, že v nich vznikal nový život?
Těžko si představit, že by nějaký dospělák lezl přes plot a ničil je. Že by děti?
Naši žáci nebo starší kamarádi? Byli zdejší nebo cizí? Když jsme si s dětmi o
tom povídali, otázek padlo mnoho. Odpovědí se asi nedočkáme. Ale na něco si
my, dospěláci, odpovědět můžeme. Víme, co dělají, nebo s kým a jak tráví volný
čas naše děti? Asi bychom neměli řešit každou „prkotinu“, ale také bychom
neměli zavírat oči před vandalismem, i když šlo tentokrát „jen o ptačí budky“.
Žáci a kolektiv ZŠ

Jeden předprázdninový email
Vážená paní ředitelko,
na jaře letošního roku jsme procházeli Vaší obcí Bernartice nad Odrou, když
jsme se vraceli z turistického výletu s našimi přáteli. Nechci Vám popisovat, co
jsme navštívili, viděli a zažili, ale chci Vám napsat, co nás velmi mile
překvapilo. Bylo to v odpoledních hodinách, kdy končilo vyučování a děti se
vracely ze školy domů. Potkali jsme průběžně několik skupinek dětí různého
věku. K našemu překvapení, protože se to v dnešní době opravdu nestává často,
nás všichni zdravili. Všimli jsme si toho opravdu všichni čtyři. Zdravili malí i
velcí a opravdu všichni.
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Tento zážitek v nás zůstal a bude vždy při vzpomínce na Vaši obec. Máme za
to, že je to výchovou nejen v rodině, ale velkou měrou právě u Vás ve škole. A
že se Vám to daří, tak o tom jsme se přesvědčeni!
Chtěli jsme se o tento "zážitek" podělit s Vámi. Přejeme Vašim žákům krásné
prázdniny, Vám osobně a celému kolektivu školy zaslouženou dovolenou k
načerpání sil pro další školní rok.
S pozdravem manželé Pavlíčkovi a Fojtů

Ze školní kroniky (2013/2014)
V uplynulém školním roce vyučovala v 1. ročníku Mgr. Jana Kociánová, ve
2. a 3. ročníku v 1. pololetí Mgr. Ludmila Okáčová a ve 2. pololetí se vrátila po
mateřské dovolené Mgr. Veronika Barošová. Ve 4. a 5. ročníku vyučovala Mgr.
Jana Rusínová. Angličtinu učila Alena Haitlová a Bc. Milena Šturalová, která
byla také vychovatelkou ve školní družině. Hudební výchovu vyučovala
Kateřina Drlíková. O provoz školy – úklid, výdej svačinek a obědů se starala
Hana Sperathová, úklid a provoz tělocvičny zajišťovala Alena Knopová.
A školní rok se rozběhl na plné obrátky…
 V září jsme se všichni pustili do práce. Hned 12. 9. jsme se v rámci výuky
různých preventivních programů vydali všichni do Nového Jičína, kde se
konala přehlídka složek integrovaného záchranného systému
 V rámci ekologické výchovy pořádáme každoročně sběr starého papíru.
Podzimní část se uskutečnila v úterý 1. 10. 2013. Účast byla hojná a
kontejner se zaplnil
 8. 10. 2013 proběhly první třídní schůzky. Pro rodiče prvňáčků to bylo
velmi užitečné setkání plné nových informací
 V rámci výuky „Dopravní výchovy“ se děti pravidelně setkávají
s příslušníky Policie ČR. V říjnu žáky 2. a 3. ročníku seznámil
s programem „Chodec“ pan Petr Okáč. Žáci 4. a 5. ročníku se pod
odborným vedením dopravních policistů na dopravním hřišti v Novém
Jičíně seznámili s pravidly silničního provozu, značkami a bezpečným
pohybem na silnicích
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 Jako každý rok je podzim obdobím, kdy se setkáváme s našimi staršími
spoluobčany na „Besedě s důchodci“. Tomuto velkému vystoupení všech
žáků školy předchází náročná příprava téměř od začátku školního roku.
Letošní program se odehrál ve stylu „divoký západ“. Do přípravy
programu se zapojili všichni vyučující. Country písně s dětmi nacvičila
p.uč. K. Drlíková, p.uč. M. Šturalová a A. Haitlová připravily pohybové
písně v anglickém jazyce a p.uč. J. Rusínová s dětmi secvičila pásmo
country tanců
 Koncem října se konala ve Štramberku soutěžní výstava „Dýňák roku“.
Opět jsme se této soutěže zúčastnili a vystavili několik výtvarně
zpracovaných výrobků z dýní
 28. 11. navštívili žáky hasiči z Hasičského záchranného sboru v Novém
Jičíně. Děti se na toto setkání pokaždé moc těší, protože „chlapi
v uniformách“ jsou ve škole vždycky „něco“. A navíc pro děti připravili
zajímavou besedu.
 Prosinec je měsíc, který velmi rychle ubíhá. Také ve škole se střídala akce
za akcí. Dalším kolem pokračovala „Císařská liga“ malotřídních škol
v miniházené. Mikuláše jsme s dětmi oslavili tradiční nadílkou. 10.12.
jsme navštívili Loutkové divadlo v Ostravě, kde jsme viděli představení
Princezna koloběžka první. Už od listopadu jsme se pilně připravovali na
tradiční Vánoční jarmark, který se konal 13.12. na školním dvoře. Spousta
krásných dětských výrobků – andílků, svíček, přáníček, cukroví a vánoční
punč přilákala mnoho návštěvníků. Lákadlem bylo také školní hudební
CD Vánoční koledy, které s dětmi nahrála p.uč. K. Drlíková. Milou
předvánoční atmosféru kazilo jen nevlídné počasí a ledový vítr.
 V pátek 20.12. probíhaly ve třídách vánoční besídky, nadělování dárečků
a ochutnávka cukroví. Začaly zimní prázdniny.
 A už je tu konec ledna a zároveň konec 1. pololetí. Dětem jsme předali
pololetní vysvědčení. Pro prvňáčky to byl obzvlášť slavný den, protože
dostali své první opravdové vysvědčení.
 Ve čtvrtek 6.2. se konal zápis do 1. třídy naší školy. K zápisu se dostavilo
14 dětí. Přijato bylo 11 dětí, o odklad povinné školní docházky požádali
tři rodiče.
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 11.2. se konaly informativní třídní schůzky s rodiči prvňáčků, 18.3. pak
pro rodiče žáků 2. – 5. ročníku.
 V době 3.3. – 7.3. měly děti jarní prázdniny. Zimních radovánek si moc
neužily, protože počasí už bylo opravdu hodně jarní.
 Duben byl měsíc nabitý různými akcemi. Začalo to 4.4., kdy se
uskutečnilo školní kolo pěvecké soutěže. Vítězové jednotlivých kategorií
postoupili do soutěže Lubinský zpěváček, z které naši zpěváci dovezli
10.4. několik vítězných cen. Tentýž den se v tělocvičně naší školy rozběhl
turnaj malotřídních škol ve florbalu. Žáci naší školy se umístili na 1.místě.
 V úterý 15.4. jsme zvládli jarní část sběru starého papíru. Opět vydatně
pomáhali rodiče a také starší kamarádi.
 Ve čtvrtek 24.4. celá škola navštívila skládku směsných odpadů Asompo
v Životicích u NJ. V rámci rozšíření poznatků z ekologické výchovy jsme
měli možnost poznat, jak takové zařízení funguje, jak je organizován svoz
odpadu a jak se s ním dále nakládá. Děti poznaly, že když se věci
promýšlejí, tak ani skládka nemusí být děsivé místo. Snad je to povzbudí
k dalšímu zájmu o třídění odpadu a budou se aktivně zajímat o to, jak se
chovat ekologicky a šetrně ke svému okolí a přírodě.
 V dubnu také pokračovala 3. kolem Císařská liga – turnaj v miniházené,
kde se našim dětem podařilo vybojovat krásné 2. místo.
 V úterý 29.4. se žáci 4. a 5. roč. zúčastnili jarní části výuky na dopravním
hřišti v Novém Jičíně. Většina dětí má pocit, že stačí umět jezdit na kole.
Ale v dnešním nebezpečném provozu je to málo. Ve škole se vše naučit
nedá a jak se říká, dobré příklady táhnou, zejména ty rodičovské.
 Začátek května je vždy spojen s oslavou Dne matek. Také letos se všichni
pilně připravovali na vystoupení tentokrát na téma „Na vesnickém
dvorečku“. Děti ze školky si připravily pásmo pohádek, děti ze školy
zpestřily vystoupení vtipnými písničkami, ukázaly, jak umí anglicky.
Vystoupení bylo velice milé a dojemné, nakonec si maminky se svými
dětmi i zatančily.
 23.5. žáci vyhráli 4. kolo Císařské ligy a postoupili do velkého finále.
Postup do finále znamenal pro nás velký úspěch.
 V pondělí 9.6. jsme ukončili plaveckou výuku na bazéně v Novém Jičíně.
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 13.6. jsme ukončili celoroční klání v miniházené. Po slavnostním nástupu
za zvuků fanfár, státní hymně a rozlosování, následovaly nepřetržitě jeden
zápas za druhým. Ve finále jsme se již utkali s velkými školami. Konečné
7. místo je pro naši malou školu ohromný úspěch. Vždyť do finále jsme se
probojovali z 29 družstev především z velkých škol.
 A už je tady výlet! Poprvé jsme vyjeli na dva dny a stálo to za to.
Dobrodružství, soutěže, sportovní aktivity, dovádění a hry na táborové
základně na Kletné se vydařily.
 Poslední sportovní klání v tomto školním roce byl florbalový turnaj
benjamínků. Zápasilo celkem 20 našich dětí z 1. – 3. ročníku. Po těžkých
bojích si všichni zasloužili svůj osobní diplom.
 20.6. jsme ukončili letošní akci „třídění a sběr hliníku“. Po nesmělých
začátcích se nám to pěkně rozběhlo a sběr utěšeně narůstal. S organizací
nám velmi pomáhala p. Barbora Nováková a také paní Hana Sperathová.
Po dohodě s dětmi jsme získanou finanční částku poslali na konto
„Libušín“ a podpořili opravu vyhořelé památky na Pustevnách.
 V pátek 20.6. se konalo rozloučení s žáky 5. ročníku a jejich rodiči.
 Tento příjemně nabitý školní rok 2013/2014 plný nových dojmů,
poznatků, projektů a zážitků jsme ukončili 27.6. slavnostním předáním
vysvědčení. Rozloučili jsme se páťáky, kteří přecházejí na 2. stupeň do
škol v Novém Jičíně. Byli docela smutní, ale všechno jednou končí a
začíná něco nového.
Mgr. Jana Kociánová, Mgr. Jana Rusínová
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Hasičská soutěž o Bernartský pohár
V neděli 15.6.2014 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž o
Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 26 družstev mužů a
10 družstev žen, což je rekordní počet. Počasí nám přálo a tak mohla soutěž
úderem čtrnácté hodiny začít.
V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve třech družstvech. Našemu
družstvu „A“ ve složení Jakub Šimíček, Pepa Janík, Marek Vašenda, Sebastian
Šimčík, Ondřej Haitl, Tomáš Novobilský a Jakub Papák se útok povedl
perfektně rozběhnout, ale zasáhla smůla, a to když praskla hadice „B“ a útok
nemohli dokončit. Družstvu „B“ Martin Karafiát, Vojta Knop, Ladislav Hájek,
Petr Hanzelka, Pavel Kroupa, Adam Papák a Daniel Ferda a ani družstvu „C“ ve
složení Ondřej Dresler, Pepa Klos, Martin Bayer, Patrik Dresler, Radek Kavan,
Václav Bayer a Pavel Kroupa se smůla nevyhnula a po chybičkách obsadili
místo osmnácté a devatenácté. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Kujav.
Naše holky v kategorii žen předvedly pěkný výkon a obsadily sice
nepopulární, ale pěkné čtvrté místo. Nastoupily ve složení Eva Knopová, Tereza
Žáková, Lenka Knopová, Jana Horáková, Aneta Šturalová a Markéta Horáková.
Kategorii žen vyhrály hasičky z Palačova.
Věřím, že diváci, kteří se v neděli přišli podívat, se dobře bavili a ocenili
výkon našich hasičů a hasiček, kterým se letos na domácí půdě nedařilo, ale co
se nepodaří doma, se snad podaří jinde, příležitostí bude do konce sezóny ještě
mnoho.
Všem našim členům, kteří reprezentovali náš sbor nebo kteří se podíleli na
vzorné organizaci a průběhu naší soutěže, moc děkuji.
Tomáš Horut
starosta SDH
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Slavnostní výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou
k 130 letům od založení sboru
V pátek dne 27.6.2014 se v sále kulturního domu konala slavnostní valná
hromada u příležitosti 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se
109 členů včetně hostů. Na slavnostní schůzi nechyběl zástupce z okresu, ani
zástupci sborů z okrsku Starý Jičín. Schůze měla slavnostní atmosféru, bylo
předáno několik vyznamenání, medailí a upomínkových předmětů.
Zpráva k výročí 130 let od založení SDH Bernartice nad Odrou
V letošním roce si připomíná náš sbor 130 let od svého založení.
V květnu 1884 byl obecní radou v Bernarticích nad Odrou jmenován zřizovací
výbor a ten vypracoval 10. srpna 1884 za odborné porady, stanovy sboru. Už 19.
srpna 1884 schválilo tyto stanovy o 19-ti paragrafech Moravské zemské
místodržitelství v Brně. Při vzniku sboru se hned přihlásilo 71 činných a 32
přispívajících členů. Členem České ústřední jednoty moravskoslezských sborů
hasičských ve Velkém Meziřící se náš sbor stal formálně teprve 1.2.1888, až byl
pro svou činnost dostatečně vybaven. V roce 1885 byla na pozemku zapůjčeném
od p. Jana Bayera, postavena nová hasičská zbrojnice, svého času nejmodernější
v okrese.
I když ještě v první polovině 19. stol. převládala v Bernarticích nad Odrou
dřevěná zástavba, nedošlo k nějakému hromadnému zničení většího počtu
objektů ohněm, poněvadž se jednalo o tzv. lánovou zástavbu a jednotlivá stavení
byla od sebe více vzdálená.
První světová válka znamenala pro sbor těžkou ránu, proto bylo třeba na jaře r.
1920 provést nábor mládeže, aby sbor mohl plnit své poslání. Sbor prakticky
zůstal za okupace jediným činným spolkem v obci. Nezůstal však dlouho
dobrovolným a brzy podléhal německé státní policii. Cvičit se muselo
pravidelně každou neděli ráno s německými povely. Na to dohlížel okresní
vedoucí Kriebel ze Šenova, který dojížděl na inspekce ozbrojený.
Po osvobození byl sbor obnoven pod starým názvem a hned od června začal
intenzivně pracovat.
V roce 1934, kdy sbor slavil 50leté jubileum, pořídil si novou motorovou
stříkačku. V letech 1949 – 1950 došlo k reorganizaci hasičstva jako celku.
Samaritánská služba byla převedena do Červeného kříže a o rok později byly
likvidovány i zemské Jednotky. V roce 1953 bylo v Bernarticích nad Odrou
založeno první požární družstvo žen.
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V roce 1961 byl předán MNV od ONV lehký nákladní automobil TATRA 805
valník, zároveň s ním přidělena stříkačka PPS 8.
V roce 1971 byla z prostředků ONV získána nová stříkačka PPS 12 na
přívěsném vozíku s vybavením.
V letech 1969 – 1970 byla vystavěna budova MNV, v jejíž přízemí je umístěna
nová požární zbrojnice. V roce 1978 byla postavena za touto budovou tolik
potřebná sušící věž na hadice. Dva roky nato předal požární útvar v Novém
Jičíně bernartskému sboru požární vodidlo IFA LF 16. A i toto povzbudilo
požárníky k ještě větší činnosti. Vzali si za své vybudovat výletiště v Březovém
háji.
Od roku 1990 je naše obec opět samostatná. Ze zákona je povinna zabezpečit
požární ochranu, včetně výzbroje a výstroje. Je zřízena zásahová jednotka, jejíž
velitel je jmenován dekretem. Členové této jednotky musí absolvovat příslušná
školení a lékařské prohlídky a jsou členy občanského sdružení Sboru
dobrovolných hasičů.
V roce 2008 si náš sbor nechal zhotovit v Bolaticích u Opavy Hasičský prapor
Sboru dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou, který byl financován jak
ze společných prostředků sboru, tak z dobrovolné sbírky jednotlivých členů.
Prapor byl požehnán 5. července 2009 u příležitosti 125. výročí založení sboru.
Tento rok se také nesmazatelně zapsal do dějin naší obce. V červnu roku 2009
zasáhla dolní část naší obce ničivá blesková povodeň, po které byly oslavy 125.
výročí založení sboru zrušeny.
Sbor se kromě hlavní náplně své činnosti aktivně zapojuje do dění v obci., jako
jsou kulturní a sportovní akce apod. K tomu účelu si ze svých prostředků pořídil
vybavení, jako chladící pulty, grily, prodejní stánky, velké párty stany, stoly na
stolní tenis apod. V roce 2006 byl zbudován prodejní stánek Floriánek, který
stojí v Břízovém háji.
V roce 2013 byl po třiadvaceti letech obnoven náš vozový park. Naší IFU
vystřídal DAF, který byl zakoupený obcí Bernartice nad Odrou a dovezen z
Holandska. Tato historická událost byla posílením chutí a elánu do další činnosti
a dalších let. Samotné žehnání proběhlo loni v květnu při uctění památky svátku
sv. Floriána.
Náš sbor má k dnešnímu dni 124 členů, z toho 35 žen. Zásahová jednotka čítá
24 členů.
Družstva mužů, žen, starších i mladších žáků se pravidelně zúčastňují soutěží
v požárním sportu, jak v okrsku, tak mimo něj. Soutěže o Bernartský pohár,
kterou pořádáme pravidelně od roku 1991, se zúčastňuje zhruba 30 družstev,
včetně špičkových.
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Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, jejich partnerům a rodinným
příslušníků za jejich práci a aktivitu. Děkuji také zastupitelstvu obce v čele se
starostkou Danou Klosovou za aktivní přístup při zabezpečení naší obce před
požáry i jinými živelnými pohromami a výbornou spolupráci s naším sborem.
Díky patří také všem sponzorům, kteří podporují naši činnost svými příspěvky.
Ocenění zaslouží i dobrá spolupráce s jinými organizacemi a spolky v obci.
Do další práce Vám všem přeji hodně elánu, úspěchu a trpělivosti.
V Bernarticích nad Odrou, dne 27.6.2014
Tomáš Horut, starosta SDH
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Připomínka 100 let od vzniku I. Světové války
v souvislosti s událostmi v naší obci
Citace z obecní kroniky…
Rok 1914
První zprávu o zavraždění rakouského následníka trůnu Ferdinanda d. Este a
jeho manželky Žofie donesli k nám členové Orla, kteří byli při svěcení praporu
v Moravské Ostravě.
Již od 28. června mluvilo se u nás o válce. Ale přesto se zdálo, že nebezpečí
bude zažehnáno. V první polovici července 1914 konaly se ještě mnohé
slavnosti.
Částečná mobilizace byla vyhlášena v Rakousku 26. července 1914. Na základě
této mobilizace museli nastoupiti ke svým plukům 3 muži.
Mobilizace způsobila ve vsi velký rozruch. Dne 30. července 1914 vypovědělo
Rakousko válku Srbsku, 31. července byla vyhlášena všeobecná mobilizace.
K nám mobilizační vyhlášky přišly o čtyřech hodinách odpoledne.
Na základě této vyhlášky nastoupilo 51 mužů. V akční službě bylo v tu dobu 12
mužů.
Pak už den za dnem následovaly vyhlášky a rozkazy, které tvářnost obce i život
v obci měnily.
Dne 5. srpna 1914 vyhlášeno stanné právo a 6. srpna došel první přípis c.k.
místodržitelství, kterým se nařizovalo sepsat všechny zásoby v obci. Další
nařízení stanovilo, že do 2. září musí být vymláceno všechno obilí a úroda z polí
sklizena. V srpnu, kdy skoro celá Halič obsazena byla ruským vojskem, nastal
nedostatek soli a petroleje. Lidé se zásobovali obojím. Toho času nastal také
mezi občanstvem strach, že se budou muset stěhovat, jelikož Rusové ostřelovali
Krakov. Ze strachu prodávali zboží i dobytek, aby byly peníze na cestu. Tento
strach a napětí pominul až kolem vánoc.
Hned v prvním měsíci války byly zakázány všechny potulky cikánů a žebráků.
Každý takový se musel vrátiti do své rodné obce nebo tam, kam příslušel. Naši
cikáni byli ubytováni na Teplici. Po čtyřech měsících počali se ovšem zase
rozcházeti, protože nepokojná krev jim nedala setrvat na jednom místě.
Dne 5. srpna přišel veliký liják, přivalila se strašlivá voda, že nikdo takové vody
před tím nepamatoval. Oderské louky proměněny v jedno velké jezero. Pole i na
„Rybníku“ byla úplně zaplavena. Pak se voda převalila i přes hráz a zaplavila
Zadní Rybník. Po vodě plavaly klády dřeva, mandele obilí a oves, který se právě
kosil, byl rozmetán po polích.
Začal se projevovat nedostatek drobných peněz, protože lidé kovové peníze
schovávali.
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V září přišlo nařízení, že obec musí dodat deset dvouspřežných selských povozů
s deseti vozky a jednoho jízdního koně a podkováře. V den odvodu brzy ráno
byly koně nakrmeny a matinky svěcenou vodou kropily koně a žehnaly a otcové
s vážnou tváří se loučili se svými milými zvířaty. Nic tak člověka nedojme, jako
když vidí odcházet z domu koně, který je po lidech nejlepším společníkem.
V říjnu proběhlo v obecním hostinci očkování obyvatel proti nakažlivým
nemocem, bylo dobrovolné a dostavilo se 400 osob.
Další odvod koní proběhl 17. a 18. října v počtu 22 kusů.
Koncem roku stouply ceny potravin. V kostele byly každý měsíc konány
pobožnosti za vyprošení míru. V listopadu vypukly v obci dětské neštovice,
záškrt a černý kašel (2 děti zemřely). Koncem listopadu byly nařízeny noční
hlídky sestávající ze dvou mužů. Hlídky se musel zúčastnit někdo z každého
domu, jakmile na něho přišla řada. Jen členové obecního výboru byli vyjmuti.
Jeden z hlídačů měl u sebe píšťalku, na níž občas třikrát písknul, aby se vědělo,
že hlídá. Později, když zde byly ubytovány vojenské koně, bylo nařízeno, aby
každý, u něhož koně jsou, měl přichystánu ve větší nádobě vodu, aby včas ohně
byla ihned po ruce. V roce 2014 byla vyhlášena celkem 5 x sbírka na potraviny
pro vojáky na frontu. Vynesla 93 bochníků chleba a 242 korun……
Tolik výpisky z obecní kroniky. Následovaly čtyři těžké válečné roky plné
strádání, strachu, chudoby a bolesti.
Ze zápisů v obecní kronice v následujících letech je patrno, že život v obci nebyl
jednoduchý. Byly nařízeny velké odvody zemědělských plodin a dobytka,
prováděly se rekvizice hospodářských zvířat, sena, slámy, brambor, mléka,
másla, tvarohu, vajec, sádla a slaniny. Byly stanoveny míry spotřeby potravin na
osobu, prováděny kontroly po domech a to, co bylo nalezeno nad hranici
stanovené spotřeby, bylo zabaveno. Byly sbírány mosazné hmoždíře, rekvizici
podlehly i zvony v kostele, které byly nahrazeny ocelovými. Byly stanoveny tři
bezmasé dny v týdnu a čepování piva bylo povoleno pouze od 6 do 12 hodin,
v neděli ještě od 16 do 22 hodin. Na Dušičky bylo zakázáno osvětlovat hroby,
v kostele při bohoslužbě se dovolovaly zapálit jen 2 svíce. Byly zakázány
všechny taneční zábavy.
V roce 1915 byl zaveden letní čas od 1. května do 15. října
Během celé První světové války postupně narukovalo z naší obce 261 mužů,
z nichž 32 padlo, resp. zemřelo na následky válečných útrap nebo zůstalo
nezvěstnými. V roce 1914 padli 4 muži, v roce 1915 padlo 6 mužů, v roce 1916
padlo 5 mužů, v roce 1917 padlo 6 mužů, v roce 1918 padlo 10 mužů, v roce
1919 zemřel na následky zranění 1 muž. Dalších 33 vojáků bylo zraněno, 15
zajato na ruské a 10 na italské frontě.
Do ruských legií vstoupilo 8 vojáků, do italských legií 4 vojáci a 4 vojáci byli
příslušníky tzv. italské domobrany.
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První světová válka probíhala v letech 1914 až 1918. Bezprostřední záminkou
k rozpoutání války se stal atentát na následníka rakousko-uherského trůnu
Františka Ferdinanda d. Este v Sarajevu. Vyhlášením války Rakouska Srbsku
způsobilo řetězovou reakci, která vedla k válečnému konfliktu. Na jedné straně
byly státy Dohody (Anglie, Francie a Rusko) a na druhé straně Ústřední
mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše a Bulharsko). Válečný
konflikt byl ukončen vítězstvím Dohody a podepsáním kapitulace poražené
strany 11. listopadu 1918 v 11,00 hodin.
Poznámka:
Československá obec legionářská vydala dva díly knihy „Legionáři
Novojičínska v boji za vznik Československa 1914 – 1918“ autorů Václava
Langera a Bohumila Vlacha. Knihy obsahují medailonky všech legionářů
z okresu Nový Jičín seřazených podle jednotlivých obcí a měst.
Oba dva díly si můžete vypůjčit na obecním úřadě nebo v místní knihovně
v Bernarticích nad Odrou.
Ilona Stavinohová

Velká válka
a legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa
Pod tímto názvem byla v Muzeu Novojičínska ve čtvrtek 22.5.2014 otevřena
hlavní výstava letošního roku. Na vernisáži, které se zúčastnilo přes sto
účastníků a významných hostů, se uskutečnil i křest 2. části publikace autorů
Václava Langra a Bohumila Vlacha „Legionáři Novojičínska v boji za vznik
Československa“. Vernisáži v odpoledních hodinách předcházel pietní akt u
Pomníku obětem války na městském hřbitově.
Těmito významnými iniciativami chce Novojičínská jednota Čs. obce
legionářské, OV Českého svazu bojovníků za svobodu, město Nový Jičín a
Muzeum Novojičínska v rámci projektu „Legie 100“ připomenout nadcházející
sté výročí událostí, které před sto lety výrazně ovlivnily a změnily svět. Koncem
července 2014 uplyne 100 let od vypuknutí 1. světové války. Velké války, která
přinesla nesmírné utrpení lidí na celém světě, více než 10 milionů obětí, 20
milionů raněných a obrovské materiální škody. Poselství této války nesmí být
zapomenuto. V srpnu 2014 si připomeneme sté výročí vzniku Čs. legií, jejichž
zásluhou jsme při skončení války patřili k vítězným mocnostem. Naši legionáři
získali svými bojovými úspěchy ve světe velké uznání a respekt a výrazně
přispěli ke vzniku Československa. Události, které patří k nejvýznamnějším
v naší novodobé historii, přesto jsou našimi občany, zejména mladou generací,
velmi málo známy.
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Zvýšit pozornost veřejnosti těmto událostem a přispět k rozšíření jejich znalosti
si dali za cíl organizátoři výstavy a doprovodných akcí. Současně těmito
iniciativami chtějí dát podněty k jejich následování i v jiných městech a
regionech. Tyto myšlenky se prolínaly ve vystoupení všech řečníků.
Vernisáž zahájila ředitelka Muzea Novojičínska Sylva Dvořáčková.
Připomněla, že s myšlenkou uspořádat výstavy k 100. výročí vzniku 1. světové
války a Legií přišli členové OV ČSBS a ČsOL již před 4 lety. První výstava
proběhla ve Fulneku již v březnu 2012, pak následovaly výstavy v Kopřivnici a
v únoru 2013 ve Frenštátě pod Radhoštěm. O všechny výstavy byl nebývalý
zájem a věří, že tomu tak bude i u této výstavy. Hlavně chtěli organizátoři
oslovit školní mládež a k tomu uzpůsobili termín výstavy od května až do 7.
září. Vyzvala zástupce školských institucí a rodiče, aby toho využili a přivedli
své žáky a děti na výstavu. Na její slova navázal starosta Nového Jičína Jaroslav
Dvořák. Připomněl odpolední pietní akt u Pomníku obětí válek, na němž bylo
poměrně hodně školáků, a řekl, že věří, že je přitáhne i tato výstava. Poukázal na
neskutečnou brutalitu Velké války a na strašlivé věci, které se děly. Musí o nich
vědět i naše děti, aby se to už nikdy nemohlo opakovat. Vyzvedl vysokou
úroveň výstavy a publikace, poděkoval autorům za úsilí a prospěšnou práci.
Několik zajímavostí o Velké válce sdělil účastníkům vernisáže historik
muzea Jan Číp, který je spolu s Eduardem Piterkou spoluautorem výstavy.
Mimo jiné objasnil, že název Velká válka pochází z Francie, protože se jim
zdála být velká svým rozsahem a délkou. Mysleli, že už žádná taková velká
nebude. Přesto za krátkou dobu 20. let přišla ještě větší a strašnější. Tak je
museli začít číslovat.
V další části vernisáže tajemník novojičínské jednoty obce legionářské
představil přítomným 2. část publikace „Legionáři Novojičínska v boji za vznik
Československa“. Zdůraznil, že vznikla na základě podnětů čtenářů původní
publikace, kteří v ní nenašli svého předka či známého. K původním 1114
legionářům tak autoři dohledali dalších 240 legionářů, a proto se rozhodli
vytvořit tuto 2. část. Rovněž tato bude bezplatně darována městům a obcím,
jejich knihovnám a školským zařízením ve stejném počtu výtisků jako původní
1. část, aby tak tvořily ucelený celek. Ostatním institucím a občanům, kteří 1.
část získali jiným způsobem, bude 2. část vydána na jejich vyžádání
dohodnutým způsobem. Poté se uskutečnil křest, který za řízení tajemníka
jednoty ČsOL provedli autoři publikace, starosta města a zástupci ČSBS a
ČsOL.
Po tomto slavnostním aktu byla autorům výstavy a publikace a některým
organizátorům předána ocenění ČSBS a ČsOL. Tím byla výstava oficiálně
zahájena. Autoři výstavy a organizátoři věří, že vzbudí zájem občanů a
doporučují její zhlédnutí.
Tajemník jednoty Čs. obce legionářské Ing. Alois Petroš
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Finanční okénko Občanské poradny Nový Jičín
Pravidla zodpovědného zadlužování
Zadlužování v obecné rovině nemusí být nutně negativní událostí. Záleží na
okolnostech, ve kterých k zadlužení dojde. Bohužel se však ukazuje, že značná
část závazků našich klientů je tvořena kategorií tzv. špatných dluhů. Zde platí
pravidlo, že není vhodné se zadlužit za věc, jejíž životnost je kratší než doba
splácení. Typickým příkladem je dovolená (trvá cca 14 dní a splácí se někdy i
celý rok). Příkladem opačných v této oblasti může z obecného pohledu být dluh
na zakoupení nového bytu.
Pravidla chování zodpovědné domácnosti
1. Zná podrobně své příjmy a výdaje.
2. Rodinný rozpočet má minimálně vyrovnaný (nejlépe v přebytku cca
20%).
3. Počítá s riziky (ztráta zaměstnání, nemoc, apod.) a má pro ně vytvořenou
finanční rezervu (rezerva ve výši minimálně trojnásobku měsíčních
příjmů nebo šestinásobku měsíčních výdajů).
4. Své investice plánuje dopředu (nejedná nahodile).
5. Půjčuje si jen na věci, které nezbytně potřebuje (pozor na tzv. špatné
dluhy).
6. Pokud potřebuje půjčit peníze, výběru společnosti předchází řádná
kvalitativní analýza.
7. Neřeší jeden dluh vytvořením dluhu nového (známé vytloukání klínu
klínem).
Na jaké otázky si musím zodpovědět, než se rozhodnu vzít si půjčku
1. Je produkt (zboží či služba), na který si chci vzít půjčku nebo úvěr,
pro mě tak důležitý a je jeho koupě výhodná? Opravdu tedy půjčku
potřebuji?
2. Není možné, aby mi finančně pomohl někdo z rodiny? Nebude
výhodnější, když si na danou věc raději našetřím? V obou případech
ušetříte nemalé finanční prostředky na úrocích, poplatcích, sankcích při
nesplácení, apod.
3. Kolik jsem schopen měsíčně splácet? Toto rozhodnutí by mělo vycházet
z vypracovaného rodinného rozpočtu, který reflektuje veškeré vaše
příjmy, výdaje i potřebnou rezervu.
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Vždy klientům doporučujeme, aby si jimi stanovenou částku odkládali
alespoň čtyři měsíce, a když to bezproblémově zvládnou, teprve potom si
„mohou“ jít požádat o půjčku. Zároveň tím dojde k vytvoření finanční
rezervy pro případ neschopnosti splácet.
4. Nehrozí mi v průběhu splácení nějaká událost, která by měla negativní
vliv na mou schopnost splácet? Může se jednat o pokles příjmů vzniklý
ztrátou zaměstnání, nemocí, invaliditou. Rovněž připadá v úvahu zvýšení
nákladů na bydlení, studium dítěte na vysoké škole, apod. I když nelze
všechny rizika předem předvídat, lze je alespoň snížit. Určitě není vhodné
brát si půjčku v situaci, kdy mi ještě nevypršela zkušební lhůta u nového
zaměstnavatele, stejně tak je riskantní si ji vzít v případě, kdy se u
zaměstnavatele hovoří o možnosti propouštění.
5. Mám vytvořenou dostatečnou finanční rezervu? Tato rezerva nám právě
slouží ke krytí rizik spojených s neschopností splácet. Doporučujeme
vytvořit si rezervu alespoň ve výši trojnásobku měsíčních příjmů rodiny
nebo šestinásobku měsíčních výdajů.
Co nás může v průběhu splácení potkat (rizika)
V životě nás mohou potkat z tohoto pohledu v zásadě dva typy událostí. Na
ten první se nelze předem dost dobře připravit (lze jej však do jisté míry
v některých případech předvídat a ovlivnit, např. vhodným připojištěním), na ten
druhý se můžeme předem připravit. V každém případě se níže uvedená hlediska
doporučuje vzít v úvahu před tím, než si vytvoříme závazek u finanční
společnosti.
Nepředvídatelné události: ztráta zaměstnání, nemoc, invalidita, rozvod/rozchod
s manželem/partnerem, úmrtí manžela/partnera.
Předvídatelné události: narození dítěte, studium dítěte nebo jiného člena rodiny,
odchod do důchodu, zvýšení nákladů na bydlení, dědictví.
Před zadlužením bychom tedy měli pečlivě reflektovat všechny výše
uvedené skutečnosti, opatrnosti není v této oblasti nikdy dost.
Mgr. Richard Pešat
vedoucí organizace
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
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Poděkování
Vážený pane Drlíku,
chci Vám ještě jednou poděkovat za pozvání, pohoštění a příjemné prostředí,
které jste nám vytvořili. Rádi se k Vám zase vrátíme, pokud budete dechovou
hudbu zase k nějaké akci potřebovat.
Hrajeme například překrásný vánoční koncert, nebo třeba můžeme hrát na
obecním nebo hasičském plese.
Krásný den přejí
Antonín Koníček a celá Boršičanka
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Pranostiky na červenec
Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i kopa.
Svatý Prokop seje houby.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Do Jakuba zelíčko, po Jakubě zelí.
Kolik dní před sv. Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní před sv. Annou začnou žně.
Nebyl-li červen dostatečně deštivý, dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé
bouře.
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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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