Vážení spoluobčané,
advent se pomalu chýlí ke konci (v překladu z latinského adventus =
příchod). Je to období čtyř neděl před vánočními svátky, doba radostného
očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a
dobročinnosti. Je to období postu, odříkání a modlitby.
Je to však také období materiálních příprav na Vánoce, obstarávání
vánočních dárků, pečení cukroví, úklidu a výzdoby domovů adventními a
vánočními dekoracemi. Finišování v práci, snaha dokončit vše, co se nestihlo
během roku, vánoční firemní večírky, školní besídky, koncerty a podobně.
Stupňující se shon, nervozita a obava, že zase „nestíháme“.
To jsou dvě tváře adventního období, které však každý z nás vnímá a prožívá
jinak. Vzájemně se lišíme v tom, co vše chceme v době příprav na Vánoce
stihnout, jakou máme vlastní představu o tom, jak advent prožít a bez čeho si
Vánoce nedovedeme představit.
Ano, přípravy na svátky i svátky samotné prožíváme každý po svém, přesto
většina z nás vyznává, ať již vědomě či podvědomě, tradiční hodnoty. Mezi ně
patří kouzlo a síla domova, jedinečnost a nenahraditelnost rodiny, zdraví a v
tomto smyslu i o schopnost vnímat duchovní rozměr tohoto každoročně se
opakujícího, a přesto v našich prožitcích neopakovatelného období.
Přemýšlela jsem o tom, co motivuje lidi k určité změně myšlení a obvykle i
chování právě v období Vánoc. Zkušenost mi napovídá, že každý z nás chce být
trochu lepší, chce mít pocit potřebnosti či užitečnosti, dobročinnosti a
sounáležitosti. Skrze tyto pocity pak sbíráme sílu pro celý další rok. Dobrému
člověku, kterým bezesporu většina z nás chce být, a to nejenom o svátcích,
jsou vánoční svátky dostatečným motivem pro další smysluplný život.
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Tak, jak kdysi pravil spisovatel Charles Dickens:
„Budu slavit Vánoce ve svém srdci a snažit se je tam udržet celý rok.“
Vážení občané, přeji všem klidné a pohodové prožití vánočních, pokud
možno v kruhu svých nejbližších. Děkuji vám za vše dobré, co jste vykonali pro
naši obec v roce 2014 a do roku 2015 vám přeji, aby nadcházející Vánoce byly
pro vás tím správným motivem pro další spokojený život v novém roce.

starostka

Kalendář akcí
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19.12.2014
20.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
3.1.2015
9.1.2015
17.1.2015
31.1.2015
14.2.2015

Adventní odpoledne s koncertem
3. kolo zimní soutěže v nohejbale trojic
Vánoční pohádka
Vánoční turnaj ve volejbale
Turnaj v sálové kopané – Stará garda
Výroční valná hromada SDH
Zahrádkářský ples
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples
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Kalendárium
22.11.
Repríza divadelního představení Naši furianti
25.11.
Seminář „Správní řád – aktuality a praxe“ Daniela Horutová
27.11.
Školení „Zákon o obcích a jeho aplikace“ (Orgány obce a jejich pravomoci,
jednání a usnášení) Daniela Horutová, Ilona Stavinohová
28.11.
Členská schůze vlastníků pozemků honebního společenstva
28.11.
Seminář pro zastupitele v Bartošovicích. Z naší obce se zúčastnilo pět
zastupitelů.
5.12.
Vánoční tvořivé odpoledne s Mikulášskou nadílkou pořádané občanským
sdružením Svatého Martina
6.12.
2. kolo Zimní soutěže v nohejbale trojic
10.12.
Zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou.
13.12.
31. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané
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Oznamujeme občanům, že od pátku 19.12.2014 do pátku 2.1.2015
bude pokladna obecního úřadu uzavřena.
Pokladna obecního úřadu bude otevřena od pondělí 5. ledna 2015.
********************************************************
Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků
otevřena v běžnou otvírací dobu.
! Na Silvestra 31.12.2014 bude otevřeno od 7.00 do 10.00 hodin !
********************************************************
Knihovna bude otevřena ještě v pondělí 22. prosince
od 15.00 do 17.00 hodin
a pak až od 5. ledna 2015 v obvyklém čase.
********************************************************
Letošní poslední vývoz popelnic proběhne v pondělí 29.12.2014.
Další vývozy budou opět každý lichý týden v pondělí počínaje 12.1.2015.
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou
konaného 10. 12. 2014 v Bernarticích nad Odrou

2/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Josefinu
Bayerovou, Václava Brodíka a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
2/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
2/3
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2014
Příjmy:
Výdaje:
Třída 8:

Kč 15.740.481,Kč 16.260.181,Kč 519.700,- (Splátky úvěru a zapojení zůstatku z roku 2013)

2/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočet obce Bernartice
nad Odrou na r. 2015.
Přílohou rozpočtu jsou plánované investiční záměry obce.
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako přebytkový.
Příjmy:
Kč 12.656.500,Výdaje:
Kč 12.040.500,Třída 8:
Kč - 616.000,(Splátky úvěru)
2/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o navýšení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, a to z částky 450,- Kč na částku ve výši
500,- Kč.
2/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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2/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo a schválilo v souladu s
ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 45/2014/SOD
mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Městem Nový Jičín. Předmětem smlouvy je
výkon přenesené působnosti pro správní obvod obce Bernartice nad Odrou podle
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
2/8
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku k provedení změn
rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního jednání do konce roku
2014.
V Bernarticích nad Odrou 10.12.2014
Mgr. Dana Klosová
starostka

Tomáš Horut
místostarosta

Oznámení o změně ceny vodného a stočného na rok 2015
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PROVOZ ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH DNŮ
29.12. 2014
Zástup MUDr. Přecechtěl ambulance Suchdol nad Odrou

7,30 - 11,30 hodin

30.12.2014
Zástup MUDr. Přecechtěl ambulance Jeseník nad Odrou

7,30 - 11,30 hodin

31.12.2014
Zástup MUDr. Přecechtěl ambulance Suchdol nad Odrou

7,30 - 11,30 hodin

2.1.2015
Zástup MUDr. Přecechtěl ambulance Suchdol nad Odrou

7,30 - 11,30 hodin

Kontakt:
Suchdol nad Odrou 556 736 905

Jeseník nad Odrou 556 739 023

Krásné vánoční dny a hodně zdraví a pohody v novém roce.

Provoz prodejny JEDNOTA o svátcích
24.12.2014
7,00 - 10,00
25.12.2014
ZAVŘENO
26.12.2014
ZAVŘENO
31.1.2015
7,00 - 10,00
1.1.2015
ZAVŘENO
Ostatní dny dle otevírací doby.
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Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům krásné,
ničím nerušené prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2015

Bylo to skvělé!
Na divadelní přehlídce v Odrách jsem měla možnost shlédnout představení
Vašeho ochotnického souboru Bodlák „Naši furianti“.
Pokud se Vám můžu vyjádřit o mých pocitech a dojmech nezainteresovaného
nezasvěceného diváka, tak je to toto: BYLO TO SKVĚLÉ!
Od výkonu herců, přes kulisy - celkové organizování scén a herců během
představení, kostýmy, líčení, děj, nadšení, elán a sálající energie od Vás všech, i
mladých ročníků, to jsem byla mile překvapena.
Líbilo se mi například, jak jste vyřešili změnu scény po dobu, kdy vpředu
skupina sborovala a vzadu se měnila scéna pro další děj.
Vaše pojetí tohoto tématu se mi moc líbilo, navíc sedlo do doby, kdy bylo před
volbami.
Mám i své favority herce, kteří se mi moc líbili, například Markýtka,
černovlasá dívka, absolutně ponořená do role, pan, který hrál prvního radního neskutečný výkon, švec - další úžasná postavička, vysloužilý voják Bláha
taktéž! U něj mě okamžitě napadlo, že by mohl zahrát dobrého vojáka Švejka,
typově i tělesně by mi na to pasoval. Také starosta a jeho manželka jakožto i
manželka prvního radního zahráli svou postavu výborně, líbil se mi i četník také
tím, že přišel zvonit mezi diváky a už tím došlo k napojení - blízkému kontaktu
diváka a herce. Takový jsem z toho měla pocit.
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Omlouvám se dalším, které jsem nejmenovala, samozřejmě dokázali navodit
celkovou atmosféru dané scény.
A ještě co se mi líbilo, bylo to, jak jste vyřešili téměř neustálou účast všech
nebo převážnou část Vašich herců na jevišti. Vpředu se odehrávaly zásadní
dialogy a ostatní za nimi dotvářeli atmosféru.
Prostě dokonalé, na nějakém to představení jsem již byla a můžu říci, že se plně
vyrovnáte profesionálům.
Je opravdu vidět, že bernacké divadlo má velmi silné kořeny a je úžasné, že na
tom dále staví další a další generace.
Děkuji Vám za krásný zážitek a odpočinek v mém jinak do minuty
organizačně načasovaném a hektickém životě.
Přeji Vašemu divadlu další krásná divadelní témata, úžasné herce a jejich
neutuchající nadšení a lásku pro dobrou věc - divadlo.
Pavlína Ďuricová z Mankovic

STARÁ GARDA
Bernartice nad Odrou
pořádá 5. ročník turnaje v sálové kopané
Kdy:
Kde:
Od:
Omezení:
Startovné:
Občerstvení:
Diváci:

3.1.2015
Tělocvična ZŠ
Prezentace 12:30
1. zápas 13:00
Věk nad 35 let
100,- Kč
Ano
Vítáni
Pořadatelé
603 884 621
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TJ SOKOL BERNARTICE NAD ODROU
VÁS ZVE NA TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
KDY: SOBOTA 27. 12. 2014, 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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Zimní soutěž
Na Mikuláše 6.12.2014 se v místní tělocvičně konalo 2.kolo zimní
soutěže v nohejbale trojic. Po herní části, se oba domácí celky
představily v úplně jiném světle, než v kole předešlém...Čerti po
remíze s Jeseníkem, potřebovali urvat ještě bod, což se jim povedlo
překvapivě nad silnými Hodslavicemi. Jeseníku tak celkově odskočili
na body 2.
Druhý domácí celek Zepelin, potřeboval výrazným způsobem výsledkově
promluvit do pořadí, aby tak udržel kontakt se špicí. Zápasy mezi prvními 5ti
týmy byly tak vyrovnané, že o konečném pořadí v 2.kole rozhodovaly vzájemné
zápasy. Jediná prohra v turnaji, kterou náš tým utrpěl s Mlaďochy z Valašského
Meziříčí, náš tým odsoudila až na 4.místo. Přitom platilo, že kdyby náš tým
tento zápas zvládl, byl by v sobotu první...Nevadí..Rozhodně není nic ztraceno a
pokud tým naváže herně na sobotu, určitě se to v celkovém pořadí projeví.
Letošní ročník je výkonostně daleko výš, než ročník předešlý, což na hře
týmů jde vidět. Zejména zápasy prvních 5 družstev tabulky jsou tak vyrovnané,
že o pořadí a rozdělění bodů, rozhodují maličkosti. Uvidíme jak domácí obstojí
v nadcházejicích kolech...
celkové pořadí zimní soutěže
1.MÍSTO: JAKUBČOVICE - 10 b
2.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 10b
3.MÍSTO: STUDÉNKA - 8b
4.MÍSTO: HODSLAVICE - 7b
5.MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 5b
6.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 2b
7.MÍSTO: JESENÍK N/O -0b
2.kolo - pořadí
1.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 6b
2.MÍSTO: STUDÉNKA - 5b
3.MÍSTO: JAKUBČOVICE- 4b
4.MÍSTO: ZEPELIN BERN. -3b
5.MÍSTO: HODSLAVICE - 2b
6.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 1b
7.MÍSTO: JESENÍK N/O -0b
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Výsledky všech zápasů, foto a dalš info na: http://zimnisoutez.webnode.cz/,
nebo na http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/
3. kolo: 20.12. - BERNARTICE N/O ( OD 9.00 )
4. kolo: 24.01. - BERNARTICE N/O ( OD 9.00 )
Pavel Zelenka
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Poděkování
Chtěla bych poděkovat panu Michalovi Prašivkovi, který nám ve spolupráci
s panem Vladimírem Novobilským vyrobil a namontoval velkou nerezovou
digestoř do kuchyně naší mateřské školy. Celá realizace nás tímto vyšla na
desetinu ceny, za kterou nám ji nabízela renomovaná firma. Ještě jednou děkuji
a těším se na další spolupráci.
Monika Brodíková, vedoucí školní jídelny

Sport ve škole
Tak už jsme začali. A docela dobře. První kolo turnaje v miniházené jsme
zahájili 21.11.2014. Letos jsou našimi soupeři v Císařské lize 2 družstva ze
Závišic (Bobíci, Playboys Team), družstvo z Libhoště (Libhošťáci) a
Hostašovic (Aligátoři). My hrajeme pod názvem Lachtani. A jak to dnes
dopadlo?
Lachtani : Aligátoři (25:2), - Bobíci (22:7), - Libhošťáci (25:12), - Playboys
Team (14:14). Remíza s Playbosáky nás odsunula na krásné 2. místo, protože
měli lepší skoré z ostatních zápasů.
Naše družstvo reprezentovali ostřílení hráči z loňska, Staněk O., Petr M.,
Hopp P., Bayerová L.. V družstvu máme pár nováčků, kteří si vedli velice dobře
– Bonková E., Haitl C., Horák J., Glogarová A., Hubr L. a David M.. Na
nováčky si vedli moc dobře, stříleli góly celkem odvážně, hlavně děvčata se
nijak nestyděla.
Všechny moc chválím za vzornou reprezentaci školy. Snad se nám podaří
trochu ještě natrénovat a v prosincovém turnaji znovu zabojujeme.
Ještě jsme si nestačili užít a vychutnat si 2. místo z 1. kola turnaje v miniházené
a už jsme „vlítli rovnýma nohama“ do 2. kola. Přestože jsme neměli moc času
na trénování a překvapila nás nemocnost, nezbylo, než se s tím poprat.
Takže ani ne za 2 týdny jsme ve středu 26.11. soupeřili s dalšími družstvy.
Tentokrát nás čekala družstva z Rybího, Životic u Nového Jičína, Mankovic,
které nedorazilo a z Libhoště.
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Abychom vyrovnali stav nemocných, jeli s námi Áďa Haitlová/ 5.r./ a Sam
Tomáška/ 4.r./. Že to byli 2 nováčci, nebylo znát, velice rychle se začlenili do
hry. Tento turnaj jsme vyhráli, všechny soupeře jsme porazili a připsali jsme si
další body.
Protože nám vznikla časová mezera kvůli družstvu, které nepřijelo, děti měly
možnost si zahrát „cvičně“ s „profíky“. Jako vítěznému družstvu nám půjčili
brankářku Nikolu, která hraje za ženy, a soupeři měli 3 dívky, které také hrají
závodně. Naši se nijak nestyděli, bránili a útočili, že dívky od soupeřů chvilkami
nestíhaly. Ale nás jistila Nikola, která byla neprůstřelná. Děti měly možnost
vidět zákroky a výskoky, které ještě neumíme. A hlavně jsme ocenili pružnost
brankářky, která hrála v upnutých džínách, a přesto všechno vybírala a nebála se
položit na zem.
S dobrými pocity z vítězství a přiučením se něčemu novému, jsme dorazili
domů a po troše předvánočního odpočinku se v novém roce opět vrhneme do
trénování.
Mgr. Jana Rusínová
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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 2015.
za výbor SDH
Tomáš Horut

Občanské sdružení zahrádkářů Bernartice nad Odrou
Vás srdečně zve na

Zahrádkářský ples
který se koná 17. ledna 2015
v sále KD v Bernarticích n/O
Obvyklý začátek v 19 hodin, vstupné 100 Kč
Hudba Diamant, tombola, zajištěn bufet, večeře
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Hon v honitbě Bernartice nad Odrou
Podzim je v myslivosti spojen se společnými lovy (hony). Na hony se
myslivci každoročně těší. Berou to jako odměnu za celoroční péči a jinak tomu
není ani v našem sdružení.
Hon se u nás uskutečnil v sobotu 22. listopadu. Sraz byl ráno v hospůdce U
Odry. Sešlo se 27 střelců a 23 honců. Na nástupu předseda sdružení přivítal
všechny účastníky a poté hospodář seznámil všechny účastníky s plánovaným
průběhem honu, počtem lečí, druhy lovené zvěře. Společně poté popřáli už
tradiční "Lovu zdar".
Hon byl rozdělen do dvou částí. V první části jsme se zaměřili na bažantí
zvěř a po dvou kolech se na výloži objevilo 25 bažantů a také jeden zajíc,
kterého jsme se rozhodli ulovit jako jednu z cen do tomboly.
Následovala svačina a po občerstvení jsme se přesunuli do "Bařin" kde jsme
předpokládali výskyt černé zvěře (divokých prasat). Lovečtí patroni k nám byli
tentokráte nakloněni a tak se nám podařilo ulovit tři kusy černé zvěře.
Výřad nakonec zaplnily tři kusy černé zvěře, jeden zajíc a 25 bažantů. Hospodář
předal úlomky úspěšným lovcům černé zvěře a všichni jsme se odebrali na
poslední leč do hospůdky, kde následovalo zvěřinové občerstvení, bohatá
tombola a družná diskuse.
Hon hodnotíme jako úspěšný!
Poděkování patří všem, kteří se na organizaci jakýmkoliv způsobem podíleli.
Také všem honcům, kteří to neměli jednoduché, obzvláště v "Bařinách". Bez
jejich příspěvku by nebyl výřad tak bohatý. A také všem střelcům za
disciplinovanost.
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Přikrmování zvěře
Hlavní starostí myslivců v prosinci je péče o zvěř. Přikrmovací zařízení
myslivci v průběhu zimy pravidelně navštěvují alespoň jedenkrát týdně, přičemž
dbají, aby v krmelcích byl vždy dostatek kvalitního sena, v zásypech dostatek
jadrných krmiv. V honitbách, kde je jen srnčí zvěř, je jadrné krmivo nutné
předkládat, stále ale v malých dávkách. Mezi další povinnosti patří doplňování
slanisek. Tak se říká zařízení pro předkládání soli, které je nejčastěji v podobě
rozřízlého kmínku stromku do jehož vidlice se kamenná sůl vkládá a zvěř ji
olizuje.
Nejvhodnější pro přikrmování zvěře jsou klasická krmiva, tedy luční seno (z
první seče), jadrné krmivo (u nás používáme speciální granule) a malé množství
dužnatého krmiva (jablka, výlisky, krmná řepa). V zimě se mění žaludeční
mikroflóra u zvěře. Při vysokých dávkách jadrného krmení nebo při náhlé
změně krmiva zvěř nemůže dobře potravu zpracovat a hrozí úhyny nejsilnějších
jedinců, kteří potravy přijmou vždy nejvíce. Suchým pečivem raději nekrmíme,
protože rychle navlhá a plesniví, když už tak je třeba pečivo dávat zásadně na
zakrytá suchá místa. Kaštany zabraňují průjmům a střevním potížím zvěře.
Na závěr si dovolíme všem spoluobčanům popřát hezké a pohodové prožití
svátků vánočních a do nového roku 2015 pevné zdraví, a hodně úspěchů.
Myslivosti zdar!
Petr Šimíček
MS Bernartice nad Odrou

17

Společné zpívání vánočních koled
Zveme srdečně všechny občany na společné zpívání vánočních koled, které
se uskuteční v pondělí 29.12.2014 v 16,30 hodin před restaurací „U Bříz“.
Přijďte si s muzikanty zazpívat a pobavit se. Ochutnáte vánoční punč, svařák a
grilovanou klobásu.
Můžete přinést dle svých možností něco dobrého, např. cukroví či
jednohubky. Výměnou za to obdržíte seznam a texty vánočních koled, které se
budou zpívat.
Kateřina Drlíková a Jan Kneblík

Drazí občané, přátelé, lidé s dobrým srdcem………….
Děkujeme Vám, že již po neskutečných 15 let pomáháte svými velkorysými
dary lidem, jež se z jakýchkoliv příčin dostali do těžké životní situace, seniorům,
obětem živelných pohrom, maminkám s dětmi v tísni, atd. Je těžké na oplátku
předat Vám - dárcům, pocit spokojenosti a naplnění nezměrného množství lidí,
kterým bylo díky této sbírce usnadněno a zpříjemněno jejich bytí.
Charita Nový Jičín má díky Vašemu dobru možnost být opět u toho,
zrealizovat projekty financované výtěžkem z Tříkrálové sbírky a stát se tak
zárukou účelně vynaložené Vaší snahy o pomoc bližnímu….
Tři králové přijdou i letos k Vašim dveřím, přinesou Vám s písní radostnou
zprávu, své požehnání a nabídnou Vám tradiční možnost přispět do tříkrálové
pokladničky.
Tříkrálová sbírka proběhne v Bernarticích nad Odrou v sobotu 10.1.2015.
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Výtěžek 2015 bude opět z velké části účelně použit na záměry Charity Nový
Jičín a služby, které Vám nabízí. Bližší informace o využití, průběhu a
výsledcích sbírky naleznete na webu Charity Nový Jičín a také na
www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme Vám za Vaši velkorysou přízeň, velké díky náleží také všem
dobrovolníkům – koledníkům, kteří věnují nemalý čas a úsilí na této
celorepublikové akci.
Věřím, že i letos bude Tříkrálová sbírka v Novém Jičíně, Starém Jičíně,
Bernarticích nad Odrou, Kuníně a Šenově u Nového Jičína opět věrohodným
obrazem – důkazem o dobrotě nás všech. Minulé úspěšné ročníky se svými
rekordními výtěžky v tomto regionu svědčí o tom, že i v tak náročné době se
umí lidé ve svém okolí postarat o trpící, nemocné a osudem těžce zkoušené
jedince.
Přeji Vám, aby Vás Tříkrálové požehnání provázelo celým následujícím
rokem 2015. Za Vaši přízeň, dary a dobrou vůli Vám děkuji.
Marcel Brož
ředitel Charity Nový Jičín
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte s případnými dotazy kontaktovat.
CHARITA NOVÝ JIČÍN
Dolní brána 2075/57, 741 01 Nový Jičín
tel: 731 697 881 IČO 73635677
Email: charitanj(zavináč)charitanj.cz
web: charitanj.cz
Bankovní spojení: č.ú. 2900231575/2010
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WWW.RESTAURACEUBRIZ.ESTRANKY.CZ
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Pranostiky na prosinec
Když je mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studna.
Je-li na den svaté Barbory mnoho jinovatky na stromech, bude hodně ovoce
v budoucím roce.
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
Když vítr o Vánocích věje, je v hojnost velká naděje.
Jsou-li zelené Vánoce, Velká noc bude bělit se.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro na to.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.
Na suchý prosinec následuje suché jaro.
Prosincem rok končí, ale zima začíná.
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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
Místostarosta:
Tel.:
+420 733 386 628
E-mail:
Tomas.Horut@cuzk.cz
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