Vážení spoluobčané,
začátek každého roku je spojen s očekáváním, co nového přinese. Proto si
také přejeme, aby byl nový rok dobrý, abychom byli zdraví, spokojení, aby se
nám splnila všechna přání, předsevzetí i budoucí plány.
Své plány má také naše obec. Loni v prosinci na posledním jednání
zastupitelstva schválili zastupitelé rozpočet na rok 2015. Ráda bych vás
s plánovanými záměry v dnešním úvodníku stručně seznámila.
Obecní úřad
Na jaře budeme realizovat jednu z dlouhodobě plánovaných akcí, a sice
zateplení budovy obecního úřadu včetně výměny oken a nové fasády. Novou
fasádu ozdobí i dřevěná plastika svatého Floriána, patrona hasičů, kterou dostali
naši hasiči darem od obecního úřadu na své výroční schůzi.
K drobnějším záměrům patří vybudování lehkého přístřešku pro nářadí a
komunální techniku na dvoře obecního úřadu, zakoupení nové komunální
techniky a vybavení dílen a šaten pro zaměstnance.
Letos bude rovněž vyhotoven digitální povodňový plán obce Bernartice nad
Odrou, na který jsme získali prostředky ze Státního fondu životního prostředí.
Povodňový plán je obec povinna každoročně aktualizovat a předkládat odboru
životního prostředí oddělení vodního hospodářství v Novém Jičíně.
Chodník
Na podzim máme v úmyslu pokračovat ve výstavbě chodníku směrem na
horní konec obce. O jak velký úsek se bude jednat, zatím nejsme schopni přesně
stanovit. Další část chodníku musíme totiž financovat přímo z obecního
rozpočtu, proto bude záležet na celkové finanční situaci ve druhé polovině roku.
Na tuto etapu nelze žádat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, neboť vysoký podélný sklon chodníku nesplňuje technické
parametry nutné pro poskytnutí dotace. Jednoduše řečeno, kopec je pro nás
v tomto případě nevýhodou.
Mateřská škola
V zahradě mateřské školy provedeme úpravy a výsadbu zeleně. Chtěli
bychom také konečně vyřešit problematické parkování před školkou. Letos se
nám snad podaří slibu dostát.
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Základní škola
Podlaha v tělocvičně základní školy vyžaduje další dílčí opravu. Optimální
by bylo udělat podlahu novou, ale kvůli vysokým nákladům na její celkovou
výměnu (cca 800.000,- Kč), volíme zatím cestu postupných oprav. Budeme se
zabývat rovněž osvětlením v tělocvičně. Současný stav necháme odborně
posoudit a na základě výsledků provedeme nezbytné úpravy odpovídající
hygienickým požadavkům.
Kulturní dům
Parkoviště před restaurací U Bříz a část chodníku od kulturního domu až po
křižovatku je ve stavu, který rovněž vyžaduje opravu. Chceme připravit
nezbytnou technickou dokumentaci a podle finanční náročnosti začneme
s postupnými opravami.
V sále kulturního domu a v klubovně plánujeme vyřešit problém se
špatnou akustikou.
Hřbitov
Na místním hřbitově jsme již začali s kácením tují, které znehodnocovaly
některá hrobová místa. V likvidaci a obnově zeleně budeme postupně
pokračovat. Na hřbitov plánujeme zakoupit nové lavičky.
Obecní komunikace a infrastruktura
Jako každý rok, i letos chceme pokračovat v opravách obecních komunikací,
chystáme se opravit havarijní kanalizační mříže od dešťové kanalizace,
odstraňovat budeme i staré rozhlasové hlásiče.
V oblasti veřejného osvětlení zpracujeme projektovou dokumentaci na
rozšíření osvětlení na obecní komunikaci u asfaltového hřiště a za hřbitovem.
Vážení občané, podrobně rozepsané příjmy a výdaje na rok 2015 naleznete
na našich webových stránkách.

starostka
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Kalendář akcí
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Nohejbal trojic – 4. kolo zimní soutěže
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples
Výroční členská schůze Bodlák
Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení
Turnaj ve stolním tenise
Sběr železného šrotu – hasiči
Zájezd důchodci
Den obce

Kalendárium
19.12.
Adventní odpoledne a koncert v místním kostele.
20.12.
Nohejbal trojic – 3. kolo zimní soutěže.
26.12.
Společenství rodičů – Vánoční pohádka
27.12.
Vánoční turnaj ve volejbale.
28.12.
Rekreační vánoční volejbalový turnaj
29.12.
Společné zpívání vánočních koled u restaurace U Bříz.
3.1.
Turnaj v sálové kopané – Stará garda.
9.1.
Výroční valná hromada SDH.
10.1.
Tříkrálová sbírka.
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2015
Odpady
Poplatek za odpady je stanoven ve výši 500,- 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 31.3.2015. 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 30.9.2015.
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 500,-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 31.3.2015.
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 31.3.2015. 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 2014
Počet obyvatel k 31.12.2014 = 969
z toho muži: 406
ženy: 389
děti do 15 let: 174

Počet přistěhovaných osob:
Počet odstěhovaných osob:
Počet úmrtí:
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Počet narozených dětí: 10
z toho chlapci: 6
děvčata: 4

25
25

Adventní odpoledne a koncert v našem kostele.
V pátek 19. prosince se uskutečnilo tradiční adventní odpoledne, které začalo
vánočním jarmarkem v naší základní škole.
Původně plánovaný „betlém“ dětí z mateřské školy se kvůli vysoké
nemocnosti dětí nekonal.
V kostele nám svým vystoupením zpříjemnili adventní atmosféru členové
pěveckého sboru Cantabile z Hranic na Moravě a večer jsme zakončili tradičně
v kulturním domě, kde se o nás dobře postarali zahrádkáři.
Za organizaci a přípravu adventního dne všem děkuji.
Dana Klosová
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Upozornění
na mimořádnou změnu otvíracích hodin pošty Partner Bernartice nad Odrou
Pondělí 26. ledna bude dopoledne zavřeno a odpoledne otevřeno od 14.00 –
17.00 hodin

Vážení občané,
Dovolte nám, abychom vám krátce představili akciovou společnost
ASOMPO a.s., ve které je i vaše obec akcionářem.
Historie firmy ASOMPO, a.s., se sídlem v Životicích u Nového Jičína sahá
až do r. 1991, kdy se celkem 56 zakládajících obcí a měst bývalého okresu Nový
Jičín dohodlo na vybudování zabezpečené skládky za účelem ekologického
ukládání komunálního odpadu z domácností a firem v okrese Nový Jičín. Téhož
roku obce a města spolu založily Zájmové sdružení obcí a měst pro likvidaci
odpadů – SOMPO. Uvedené subjekty se na prvotní rozjezd firmy složily, a to
dle počtu obyvatel částkou 200,- Kč na 1 obyvatele. Tím byl vytvořen základní
kapitál důležitý pro zahájení činnosti firmy a s pomocí státní dotace i výstavby
řízené skládky v Životicích u Nového Jičína. Základ pro vznik jedinečné firmy
v rámci okresu byl položen. Od doby vzniku uplynula spousta let, některé obce
nebo města společnost opustily. Všem obcím a městům byly po čase vráceny
veškeré počáteční vklady a od této doby obce nepřispívají ani nedotují nejen
chod firmy, ale ani její rozvoj nebo rozšíření, ba naopak, využívají její služby
včetně finanční podpory.
V r. 2000 byla stejnými obcemi (celkem 44 obcí) založena akciová
společnost ASOMPO. Tato společnost poté od 1.1.2002 převzala veškeré
podnikatelské aktivity Zájmového sdružení SOMPO.
A čím se firma v průběhu let od r. 1991 zabývala?
Jako první se podařilo firmě zprovoznit v r. 1993 řízenou skládku Životice a
téměř všechny komunální odpady z Novojičínska se začaly ukládat na uvedené
skládce. Od r. 2004 zahájila firma zpracování skládkového plynu vznikajícího
z uložených odpadů, a to formou výroby a následného prodeje elektrické energie
do sítě ČEZ. Odpadním teplem vznikajícím při výrobě elektrické energie firma
započala vytápět veškeré objekty v administrativní budově v areálu skládky, a
později sušit řezivo a obchodovat s ním. Další službou pro akcionáře byl od r.
2007 sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu (hnědé kontejnery).
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Akciová společnost se snaží pomáhat akcionářům i v jiných oblastech a
aktivitách, které jsou přímo směrovány do daných obcí a měst. Díky dobrému
hospodaření např. každoročně je možná výplata dividend, pořízení tašek na
třídění odpadů v domácnostech a další aktivity ve prospěch obcí. Každoročně se
v konečném součtu a profitu obcím zhodnocují akcie cca 20 – 22 %, což není
opravdu málo. Tento profit je také do obcí a měst vždy rozdělen.
Děkujeme tímto vedení vaší obce/města, že nám umožnilo krátce představit
akciovou společnost ASOMPO. Tímto si vás - hlavně školy, neziskové
organizace, spolky a členy zastupitelstva – dovolujeme srdečně pozvat na
prohlídku areálu firmy v Životicích u Nového Jičína. Předchozí domluva je
vhodná.
Představenstvo ASOMPO, a.s.
Životice u Nového Jičína

Zimní soutěž - 3.kolo 20.12.2014
výsledky domácích celků ve 3.kole:
Zepelin -Val. Mez 1:1 (8:10, 10:7), Zepelin - Hodslavice 0:2 (9:10, 8:10),
Zepelin - Jeseník 2:0 (10:5, 10:5), Zepelin- Jakubčovice 1:1 (8:10, 10:9),
Zepelin - Studénka 0:2 (9:10, 9:10), Zepelin - Čerti 2:0 (10:8, 10:7), Čerti Vel. Mez. 0:2 (8:10, 4:10), Čerti - Hodslavice 0:2 (5:10, 9:10), Čerti - Jeseník
1:1 (7:10, 10:6), Čerti - Jakubčovice 0:2 (4:10, 4:10), Čerti - Studénka 2:0
(10:7, 10:6)
3.kolo - pořadí
1.MÍSTO: HODSLAVICE - 6b
2.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 5b
3.MÍSTO: JAKUBČOVICE- 4b
4.MÍSTO: ZEPELIN BERN. -3b
5.MÍSTO: STUDÉNKA - 2b
6.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 1b
7.MÍSTO: JESENÍK N/O -0b
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celkové pořadí zimní soutěže:
1.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 15b
2.MÍSTO: JAKUBČOVICE - 14 b
3.MÍSTO: HODSLAVICE - 13b
4.MÍSTO: STUDÉNKA - 10b
5.MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 8b
6.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 3b
7.MÍSTO: JESENÍK N/O -0b
Další termíny:
4.kolo: 24.1. - BERNARTICE N/O ( OD 9.00 )
5.kolo: 21.2. - BERNARTICE N/O ( OD 9.00 )
6.kolo: 21.3. - BERNARTICE N/O ( OD 9.00 ) Finále
BERNARTICE CUP 2015
(7.3. - BERNARTICE N/O od 9.00)
VÁNOČNÍ TURNAJ - MOŘKOV - 28.12.2014
3. MÍSTO
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Mořkov - Vánoční turnaj 2014 -Výsledky
Zepelin -Val. Mez 0:2 (9:10, 5:10), Zepelin - Závišice 2:0 (10:7, 10:6), Zepelin
- Příbor 1:1 (10:6, 9:10), Zepelin- Hodslavice - B 2:0 (10:4, 10:2), Zepelin Hodslavice 1:1 (8:10, 10:6), Zepelin - Mořkov 1:1 (10:6, 7:10), Zepelin Jager Hodslavice 2:0 (10:4, 10:4)

Konečné pořadí :
1. MÍSTO - MOŘKOV
2. MÍSTO - PŘÍBOR
3. MÍSTO - ZEPELIN BERNARTICE
4. MÍSTO - PARDI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
5. MÍSTO - HODSLAVICE
6. MÍSTO - ZÁVIŠICE
7. MÍSTO - JAGER HODSLAVICE
8. MÍSTO - HODSLAVICE - B

Víte že ...?
Domácí Čerti nesou název podle jména psa jednoho z členů týmu? Tento pes
byl donedávna i maskotem tohoto týmu.
Zepelin pak nese název podle vzducholodi Zepelin, což bylo jméno vžité
svého času pro obecné označení tuhých vzducholodí, velikých rozměrů,
sestrojených podle způsobu vynálezce a prvního stavitele takové vzducholodi německého hraběte Ferdinanda von Zeppelina?
více na:
bernartice-nohejbal.webnode.cz
nebo na:
zimnisoutez.webnode.cz/
Pavel Zelenka
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Vánoční turnaj v sálové kopané
Dne 13.12.2014 se uskutečnil v místní tělocvičně již 31. ročník tradičního
vánočního turnaje v sálové kopané. Z příchozích fotbalových nadšenců jsme
vytvořili 6 družstev a při hracím systému „každý s každým“ mnozí naposledy
v roce 2014 propotili své dresy. Děkujeme všem zúčastněným hráčům i
fanouškům. Těšíme se na setkání nejen na vánočním turnaji 2015, ale i při
fotbalových utkáních na hřišti u Odry.
Jiří Papák
TJ Sokol, oddíl fotbalu
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Stará garda v akci
Kdy?
Kde?
Po kolikáté?

3.1.2015
Tělocvična ZŠ
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Kdo?

18 hráčů nad 35 let
(4 hráči nad 50let)
(1 hráč 59 let)
Dvakrát každý s každým

Jak?
Organizátor
Rozhodčí
Občerstvení

Martinát Miloslav, Malinčík Roman
David Michal
Malinčík Roman, Martinát Miloslav,
Malinčíková Gabriela, Kadur René

Vítěz
Nejlepší skóre
Počet gólu

tři družstva po 20 bodech
11:2
81
Za Starou gardu Ivan Košťál
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Rekreační volejbalový turnaj
V neděli 28.12.2014 jsme jako již tradičně uspořádali v tělocvičně náš
rekreační volejbalový turnaj. Celkem 40 hráčů se rozdělilo do šesti družstev a
hrálo se každý s každým. 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, které budeme zajisté pořádat nadále.
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

Malí tenisté
Ve středu 17. prosince jsme si s dětmi uspořádali vánoční tenisové soutěžení.
Děti poctivě plnily úkoly a na závěr je čekala sladká odměna. Větší skupinka si
zahrála svůj první opravdový tenisový zápas a děti to moc bavilo.
Po novém roce nás čekají další tréninky a snaha o naše další tenisové
zlepšení.
Za všechny malé a velké tenisty
Martina Felux, trenérka
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Zakončení roku volejbalovým turnajem
Asociace sportu pro všechny, která působí pod TJ Sokol Bernartice nad
Odrou, pořádala v sobotu 27. 12. 2014 Vánoční volejbalový turnaj. Toto
sportovní klání je každý rok přístupné všem, kteří mají rádi volejbal a provozují
ho na jakékoli výkonnostní úrovni.
Letošního turnaje se zúčastnilo 31 hráčů ve věku od 15 do 70 let. Aby byly
síly spravedlivě rozdělené, rozlosovali se účastníci do 5 družstev a každý zápas
hráli na dva sety. Protože o vítězství jde vždy až na prvním místě, hráči bojovali
o každý míč a zápasy byly velmi vyrovnané. Ke spokojenosti všech, jsme
dokončili turnaj i závěrečnou oslavu ve zdraví a budeme se těšit na další ročník!
Za ASPV TJ Sokol
Tereza Glogarová
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Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou,
příspěvková organizace

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do
první třídy pro školní rok 2015/2016
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 5. února 2015 od 14:00 do 17:00 hodin
Nabízíme Vám:
 výuku podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola “
 výuka anglického jazyka od 1. třídy ve všech ročnících
 klidné prostředí malé školy
 individuální přístup
 nízký počet dětí ve třídách
 zájmové kroužky – flétna, keramika, sportovní hry
Vezměte si prosím s sebou:
 rodný list dítěte
 doklad o bydlišti (např. občanský průkaz)
 popř. doklad o povolení odkladu školní docházky
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Advent ve škole
Tak jako všude, i u nás ve škole, byla už od konce listopadu cítit atmosféra
blížících se Vánoc. Od poloviny listopadu jsme se s dětmi pilně připravovali na
vánoční jarmark, tvořilo se, zpívalo se. Ale mezitím nás čekalo kromě běžné
práce ještě několik akcí.
12.12. jsme se vydali celá škola na návštěvu Valašského muzea v přírodě
v Rožnově. Pod názvem „Vánoce na dědině“ se skrývala mnohá tajemství, která
děti odhalovaly při putování z domečku do domečku.
Postřehy dětí:
 V muzeu se mi velmi líbilo. Bylo tam plno dřevěných chalup a dřevěná
škola, která byla postavena r. 1888. / A. Glogarová/
 Byl tam hodný pan učitel, který o vánocích rozdával dárky dětem, protože
většina rodin byla velmi chudá a taky jsme s ním zpívali koledy. / T.
Pavlíková/
 Překvapilo mě, že před dveře dávali jehličí místo rohožek. / T. Pavlíková/
 Líbilo se mi, jak byly domečky malované, v 1. domečku pán vyřezával
betlém, paní předly len, ovčí vlnu a pletly rukavice. Ve 2. domečku jsme
viděli, jak se zdobily perníčky. / L. Hubr/
 V jedné chaloupce nám ukázali, jak se lilo olovo a věštilo se z něj a
z lodiček. / A. Školoudíková/
 V jiné chaloupce byla Lucie, která nás pohladila husím brkem, to nás
opustilo všechno zlo. / D. Špaček/
 Byla tam sranda, jak tam přišel Mikuláš s čertem, který vypadal jako
YETI a ten přesně věděl, kdo zlobil. Nebylo tam nic, co by se mi nelíbilo,
naopak, všechno se mi líbilo. / L. Bayerová/
 Čert s Mikulášem rozdávali křížaly, ale také šťouchali koštětem. / N.
Kelnarová/
 Líbilo se mi, že v každé chalupě nám ukazovali vánoční tradice. /K.
Pantůčková/
 V poslední chaloupce jsme dostali kus perníku a domácí bylinkový čaj. /
T. Pavlíková/
 Na návštěvě v muzeu v Rožnově jsem konečně ucítila vůni Vánoc. / K.
Pacolová/
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Pohádka „V peřině“
Tak jako naše šikovné děti hrály a hrají divadlo a jsme rádi, když se na nás
přijdou podívat diváci, jeli jsme se v úterý 16. prosince podívat na představení „
V peřině“. Tento muzikál připravily děti ze ZŠ Jubilejní, Nový Jičín.
Představení se odehrálo ve Fokusu. Byl to trochu jiný pohled na divadlo, děti se
dívaly na děti a mnozí tam poznali své kamarády z různých kroužků. Myslím, že
se to našim dětem docela líbilo.

Projekt „ZDRAVÁ 5“
Ve čtvrtek 18.12. jsme absolvovali vzdělávací program Nadačního fondu Albert
zaměřený na zdravou výživu „ Zdravá 5“. Je to projekt, který si klade za cíl
seznámit děti se správnými a nesprávnými stravovacími návyky, co jíst, čemu se
radši vyhnout. Děti se seznámily s pěti základními zásadami zdravého
stravování:






správné složení jídelníčku,
nutnost konzumace ovoce a zeleniny,
pitný režim,
zásady hygieny a bezpečnosti potravin,
příprava zdravé svačinky.
Děti pracovaly ve 2 skupinách a 2 dvouhodinových blocích. Ochutnávaly ovoce
a zeleninu, různé nápoje, z nakrájeného ovoce skládaly obrázkové mísy, ty po
vyhodnocení mohly sníst. K získání PĚTEK jim pomohly vědomosti z hodin
prvouky a přírodovědy, dokázaly reagovat a povídat si o základních
stravovacích návycích – které pití je zdravé, kolikrát denně máme konzumovat
ovoce a zeleninu, jakému pečivu dáváme přednost, jaký čaj je nejvhodnější pro
děti, proč je zdravý bílý jogurt, kolik cukru obsahuje Coca-Cola, kterým
potravinám se máme vyhýbat, které potraviny máme omezit. Nové informace
získávaly formou soutěží a hádanek. A co se dětem líbilo obzvláště? Čím více
pětek při soutěžích získávaly, tím lépe.
17

Vánoční jarmark
Vyvrcholením celého adventního období byl „ Vánoční jarmark“, na který se
s dětmi připravujeme už od začátku listopadu. Snad vám výrobky našich dětí
udělaly radost a vykouzlily úsměvy na rtech. Děkujeme všem, kdo jste přišli
podpořit úsilí našich dětí, moc si toho vážíme a těšíme se na další.
Žáci naší školy, Jana Rusínová
Do nového roku přejeme všem to nejdůležitější – zdraví, štěstí, lásku v rodinách,
porozumění mezi blízkými, přáteli a kolegy. Abychom uměli v průběhu celého
roku věnovat trochu lidskosti a pozornost i těm, kteří měli v životě méně štěstí.
zaměstnanci školy
Oprava chyby!
V prosincovém zpravodaji jsem ve zprávě o miniházené zaměnila 2 jména.
Místo Ádi Haitlové v našem týmu hrála naše Áďa Školoudíková. Oběma
děvčatům se za chybu omlouvám.
Jana Rusínová

Vzpomínka na Vánoce ve školní družině
Vánoce mají své neopakovatelné kouzlo a především pro děti je to čas plný
očekávání. Ve školní družině jsme měli plné ruce práce s přípravami Vánočního
jarmarku. Také jsme se moc těšili na vánoční spaní ve školní družině.
V podvečer 18.12. jsme se sešli ve vyzdobené družině vybaveni cukrovím od
maminek, spacákem a kartáčkem na zuby. Největší pozornost upoutával vánoční
stromeček, pod kterým děti našly nové hračky.
Některým dětem se dlouho nedařilo usnout. Vždyť ve škole se přece nespí
každý den a Vánoce jsou tak bezva!
Bc.Milena Šturalová
vychovatelka
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Zprávičky z naší školičky
V září do naší školky nastoupilo 44 dětí. V horní třídě "berušek" máme 16
mladších dětí s p.uč. H. Lysáčkovou a asistentkou K. Hanzelkovou. Ve třídě
"lišáků" je 28 starších dětí, z toho 16 předškoláků s p.uč. D. Bokovou a K.
Krutílkovou, která nastoupila v září.
Na podzim jsme byli se staršími dětmi na výletě v Hůrce a na výlovu rybníka
v Jeseníku nad Odrou. Radost všem dětem udělaly nové průlezky na zahradě.
Vystoupení pro důchodce bylo v duchu "malých mravenečků" a písniček
Svěráka a Uhlíře, které jsou u dětí moc oblíbené.
Vydařila se i drakiáda na Pánském kopci. Vyletělo do oblak na 40 draků. S
podzimem jsme se rozloučili na společné akci s rodiči - "Uspávání broučků".
Přálo nám počasí, vítr příliš nefoukal a osvícené strašidelné dýně ukázaly cestu
"broučkům" na zahradní slavnost, kde je čekal teplý čaj a závin, který připravily
naše paní kuchařky.
Vánoční čas jsme přivítali v Novém Jičíně, kde jsme se na zámku seznámili s
tradicemi vánoc. Na Mikuláše bylo ve školce veselo. Děti soutěžily, tancovaly a
nechyběl ani Mikuláš s andělem a čerty. Každý si domů odnesl malý dáreček. I
ve školce jsme si připomínali tradiční zvyky - pouštěli jsme lodičky z oříšků,
krájeli jablíčko, házeli bačkorou a dokonce i třásli vřesem. Vše vyvrcholilo v
úterý 16. prosince, kdy se konala vánoční besídka v MŠ s rodiči. Mladší děti
tancovaly taneček vloček a Mrazíka, přednesly spoustu hezkých básniček a
písniček o zimě. Starší děti zahrály "Vánoční pohádku", ve které zazněly
tradiční koledy. Vystoupení dětí u kostela se nekonalo z důvodu velké
nemocnosti dětí.
A už tu byl nový rok. Pozvala nás stařenka Pohanková na betlémy. Starší děti
jako "tři králové" se moc na tuto návštěvu těšily. Dýchla zde na nás krásná
vánoční atmosféra - zapálené prskavky, vánoční občerstvení a krásná vánoční
výzdoba všechny překvapila. Těšíme se, že letošní zima nebude skoupá na sníh
a že si budeme moci užít nových "saňo-bobů", které jsme dostali od pana
Zdeňka Šmejkala.
Dáša Boková
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Jak jste si jistě všimli, naše školní zahrada prodělala v loňské roce velké
změny. Máme tam krásnou pirátskou loď a spoustu atrakcí, na kterých se děti
zcela určitě dostatečně vyřádí. Chtěla bych začátkem nového roku poděkovat
všem, kteří se na tom podíleli, zejména pak paní starostce a celému obecnímu
úřadu. Díky.
Rovněž bych ráda poděkovala našim sponzorům, kteří se o nás celý rok
starali. Byl to pan Pavel Bayer, od něhož jsme obdrželi nemalou finanční částku,
jejíž část jsme použili na výlet do ZOO, spoustu hezkých knížek a hraček.
Děkujeme taky paní Báře Novákové za celoroční spolupráci. Zdá se, že jde o
maličkosti, ale není to pravda. Moc nám v naší práci pomáhá. Taky díky naším
hasičům, kteří věnovali školce boxy na hračky. Dík patří taky panu Šmejkalovi
za 7 krásných bobů, firmě UAX, která věnovala všem dětem krásná trička pod
stromeček. V neposlední řadě nesmím zapomenout na rodiče. Všem velký dík,
snad jsem na někoho nezapomněla.
Zvláště pak bych chtěla vzpomenout spolupráci s HM Tesco v Novém Jičíně.
Už během loňského roku jsme byli osloveni paní Míšou Korecovou, jestli s nimi
nechceme spolupracovat. Dostali jsme do školky plyšáky, alba s kartičkami pro
seznámení se s angličtinou a celou hromadu papírů na kreslení. Rovněž jsme
dostali finanční dar ve výši 15 000,-Kč, za nějž budou mít děti opožděnou
vánoční nadílku. Taky nám umožnili se prezentovat přímo v hypermarketu v
Novém Jičíně. Před Vánocemi jsme si tam s dětmi a jejich rodiči ozdobili
stromeček, na který jsme si sami vyrobili ozdoby. Byly to zvonečky a andílci z
plastových kelímků, baňky se jmény dětí, řetazy z popcornu a další ozdoby. Asi
se líbily i zákazníkům, protože nám je chtěli brát přímo z krabic. Jednu sobotu
dopoledne se nás tam sešlo asi 50, z toho 30 dětí. Ozdobili jsme stromeček,
společně zazpívali koledy. Dostali jsme výborný čaj s kousky ovoce a každý si
odnesl ještě sladkou odměnu. Chtěla bych i touto cestou ještě jednou moc
poděkovat Míše a taky paní ředitelce Kateřině Hanákové a budeme se těšit na
další spolupráci s nimi.
S přicházejícím novým rokem 2015 bych Vám všem chtěla za celý kolektiv
mateřské školy popřát úspěšný a pohodový celý rok a taky hodně zdraví a lásky,
no a nám zdravé a šťastné děti.
Helena Lysáčková
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou
V pátek dne 9.1.2015 se v sále kulturního domu konala výroční volební valná
hromada sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 89 členů a bylo přijato šest
nových členů. Poté byl zvolen nový výbor a funkcionáři sboru na další pětileté
volební období - viz www.sdhbernarticenadodrou.cz. Pro informaci všem
občanům přikládám zprávu o činnosti SDH za rok 2014:
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Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2014
K 31.12.2014 měl náš sbor 124 členů, z toho 35 žen a 10 členů mladší 18-ti
let.
Výkony našich sportovních družstev mužů i žen jsou stále výborné, i když
jsme v loni neudrželi tradici předchozích ročníků v okrskové lize a neskončili
jsme na bedně. Naše hasičky obsadili páté a naší hasiči čtvrté místo v okrsku.
Mimo tuto ligu nás naše družstva skvěle reprezentovali po celém okresu, kde
dosahovali výborných výsledků, díky kterým je o Bernackých hasičích opět po
okrese slyšet. Družstva mladších a starších žáků dosahovaly v loňském roce také
výborných výsledků. Mladší žáci suverénně okrskovou ligu vyhráli a dá se říct,
že kromě domácí soutěže, kde udělali malou chybičku, opravdu na soutěžích
v našem okrsku hledali těžko konkurenci. Starším se tak nedařilo, bohužel, svou
smůlu si vybírali právě na soutěžích a tak skončili celkově šestí.
Výbor SDH se v roce 2014 sešel na svých schůzích šestkrát. Starosta a velitel
se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzi na Starém Jičíně, které
byly v loni čtyři a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost celého okrsku
Starý Jičín. V listopadu jsem zastupoval náš sbor na setkání představitelů
dobrovolných hasičů ve Vrchách v rámci celého našeho okresu.
Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí.
V lednu výroční valnou hromadu v sále. V únoru jsme se účastnili výroční valné
hromady našeho okrsku na Starém Jičíně s večerní zábavou. Zabezpečili jsme
požární hlídky na všech plesech pořádaných u nás. V březnu jsme uspořádali
tradiční ping-pongový turnaj v tělocvičně a provedli sběr železného šrotu.
V dubnu jsme před obecním úřadem postavili máj. V květnu, o svátku svatého
Floriána jsme uctili památku všech zemřelých hasičů na mši svaté a položili
věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu jsme se sešli před hasičskou
zbrojnicí, kde proběhlo společné focení členů sboru k výročí 130 let od založení.
Po samotném focení jsme v hospodě U Bříz společně poobědvali. Dále jsme
v břízovém háji postavili táborák a zajistili prodej občerstvení při příležitosti
oslav osvobození naší obce. Následovalo kácení máje s posezením. Jako
každoročně jsme zajistili prodej občerstvení na pouti. V sobotu 31. května jsme
pořádali soutěž mladých hasičů. Dorazilo k nám celkem 24 družstev z obou
kategorií. Naší mladší žáci i starší žáci obsadili shodně šestá místa ve svých
kategoriích. Za čtrnáct dní v neděli 15. června se k nám sjelo 34 družstev hasičů
a hasiček, aby soutěžili o Bernacký pohár.
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Našim hasičům se to doma tentokrát nepovedlo a svůj útok nedokončili. Naše
hasičky skončily na nepopulárním čtvrtém místě. Dále jsme se v červnu
společně s obcí a ostatními složkami podíleli na pořádání velké akce a to Her
bez venkovských hranic, kdy se do naší obce sjely družstva ze 17 obcí z okolí a
společně soutěžili v různých disciplínách. Domácí družstvo obsadilo vynikající
třetí místo možná i proto, že obec skvěle reprezentovali kluci a holky z našich
řad. Ta největší a nejnáročnější akce nás ovšem čekala. Poslední víkend
v červnu jsme oslavili 130 let od založení našeho sboru společně s obcí, která
slavila 640 let od svého vzniku. V pátek proběhla v sále slavnostní schůze za
přítomnosti zástupců jak z okresu, tak zástupců z ostatních sborů v našem
okrsku. Byly předány medaile a vyznamenání za práci pro sbor. V sobotu oslavy
pokračovaly mší svatou v kostele za doprovodu dechové hudby Boršičanka. Po
té jsme šli průvodem při dechovce do Břízového háje, kde oslavy vypukly
naplno. A slavilo se opravdu dlouho, domů jsme se někteří pořadatele dostali za
světla druhého dne. V srpnu jsme pro naše mladé hasiče uspořádali velmi
vydařený třídenní hasičský tábor na Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm.
V září jsme sezónu zakončili netradiční soutěží místních družstev Fire cupem.
Pět let se výbor snažil o zhotovení webových stránek sboru. S radostí mohu
říct, že se to na sklonku volebního období povedlo a webové stránky máme od
dnešního dne v provozu. (www.sdhbernarticenadodrou.cz)
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost.
Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí, a není toho opravdu
málo. Děkuji sponzorům a dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a
spolkům za spolupráci a především obecnímu zastupitelstvu v čele s paní
starostkou za podporu a přístup k dobrovolným hasičům. Do nového roku Vám
všem přeji hodně úspěchů, spokojenosti a hlavně hodně zdraví.
V Bernarticích nad Odrou dne 9.1.2015
Tomáš Horut
starosta SDH
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Kdo je kdo? A kdy?
Narazil jsem na starou fotku, byla hodně oškubaná, takže tato velikost není
originální, ale ti co tam mají být, tam jsou.

Nejdříve kdo?
Dole uprostřed František Bayer(37), starosta a poslanec NS a další jsou už jen
dohady.
Vlevo dole Ferdinad Grusman (111), Josef Kunetka(12) a úplně v pravo dole
František Tvarůžek.
Na něj se prý váže jedna historka. Když jako zajatci na ruské frontě v 1.sv.válce
museli vystoupit z vlaku a poslechnou projev „nějakého“ Lenina, prohlásil
staříček Papáků(54) - „Celý Tvarůžek“.
25

Druhý z prava v prostřední řadě Josef klos(59), ale to už jsou opravdu dohady.
Podle knížky Od pokolení do pokoleni (r.1937) by se mohlo jednat o
zastupitelstvo obce a v roce 1919 se mohlo jednat o tyto občany – Bayer(37),
Kunetka(105), Kunetka(12), Šimíčková(47-vzdala se), Handrych(44),
Grusman(111), Šimíček(14), Klos(4), Klos(2), Klos(59), Klos(15),
Tvarůžek(82), Šimíček(71), Drlík(35), Bayer(110), Drlík(81).
V roce 1924 další volby a tady je zmíněna rada – Bayer(37), Kunetka(105),
Šimíček, Handrych, Klos(2).
V roce 1928 Bayer(37), Dresler(9), Grusman, Šimíček, Glogar(10).
V roce 1932 Bayer(37), Klos(59), Kelnar(45), Drlík(91), Glodar(10), David(84),
Tvarůžek(74).
A kdy?
Podle seznamu můžu vyloučit r.1932. Františka Drlíka(91) bych poznal.
Nemůže to být původní z roku 1919 (chybí Šimíčková), možná ty další, ale
které. Zastupitelstva byly 15-ti členné.
Možná, že někdo tuto fotografii starou 80-90 let, v tomto případě karton asi
24x18 cm vlastní a má i více informací o osobách na ni. Dáme těmto tvářím
jména? Pokud ne, alespoň se podívejte, jací naši předkové byli elegáni.
Petr Drlík

Výsledek Tříkrálové sbírky 2015 v Bernarticích nad Odrou
Druhou lednovou sobotu navštívily domovy občanů Bernartic nad Odrou
skupinky Tříkrálových koledníků, aby s písní a přáním všeho dobrého předali
tradiční požehnání a zároveň poprosili o jakýkoliv finanční dar do svých
pokladniček. Také letos byl celkový výtěžek více, nežli úctyhodný. Pět skupinek
dokázalo díky velkorysosti místních občanů vykoledovat rekordních
celkem 45 625 Kč.
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Tyto finanční prostředky budou spolu s ostatními použity na pomoc osobám,
jež se ocitly v tíživé životní situaci. Charita Nový Jičín použije část celkového
výtěžku např. na dovybavení půjčovny kompenzačních pomůcek, podpoří matky
s dětmi v tísni, dofinancuje fond humanitární pomoci aj. Díky tak velkorysým
darům může být v roce 2015 opět zajištěna pomoc lidem, kteří tuto pomoc
opravdu potřebují.
Děkujeme panu Josefu Klosovi za jeho každoroční organizaci této sbírky v
Bernarticích nad Odrou, dále pak za snahu, čas a úsilí všem vedoucím skupinek,
koledníkům a všem dárcům za jejich finanční dary.
Dovolujeme si také pozvat všechny účastníky této sbírky – koledníky, a
vedoucí skupinek, na tradiční akci - Poděkování koledníkům, která se uskuteční
v Kině Květen v Novém Jičíně v neděli 1.2.2015 v 15.00.
Děkujeme !!!
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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Zazpívali jsme si koledy .....
O tom, že lidová tradice zpívání koled nadchla mnoho lidí, svědčí společné
zpívání koled na veřejných místech v řadě měst a obcí. U nás se o založení této
tradice zasloužili Dreslerovi z č. 9, kteří s organizací společného zpívání koled
začali, a to nejprve na dvoře jejich statku, kde tato akce několikrát úspěšně
proběhla.
V prosinci loňského roku vznikla myšlenka uspořádat společné zpívání na
veřejnosti, a sice v prostorách před restaurací U Bříz. Akce se konala v pondělí
29. prosince. Přijít mohl opravdu každý. Všichni účastníci obdrželi texty koled,
které byly na programu zpívání a mohli jsme začít. Hudební zážitek byl
umocněn opravdu nádherným zimním počasím, kdy nám sněhové vločky padaly
do „svařáku“ a jen ti nejodolnější neměli na hlavě čepici. Mráz byl tak velký, že
muzikanti měli problém hrát na žesťové nástroje. To je však neodradilo a
poctivě společně s námi všechny koledy dohráli a dozpívali. Poté jsme se
přesunuli do jídelny, kde muzikanti neúnavně hráli až do nočních hodin. Byla to
opravdu skvělá zábava.
Věřím, že tato akce každoročně přiláká více a více návštěvníků a stane se z ní
krásná tradice.
A na závěr to nejdůležitější. Poděkování si zaslouží Dreslerovi, kteří
s nápadem přišli jako první, dále Kateřina Drlíková, která zajistila vše potřebné
k hudební produkci včetně muzikantů a náš provozní restaurace Honza Kneblík,
jehož personál se postaral o občerstvení.
Největší poděkování patří samozřejmě muzikantům.
A kdo nám hrál?
Oldřich Borýsek
baryton
Antonín Zelenka
akordeon
Augustin Zelenka
trubka
Václav Bayer junior
baskytara
Václav Drlík
foukací harmonika
Stanislav Diviš
housle (Sedlnice)
Tak zase za rok ……………………… 
Dana Klosová
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Poděkování
Děkujeme všem hudebníkům, pomocníkům a především vám, zpěvákům, za
účast na prosincovém zpívání vánočních koled a doufáme, že se v tak hojném
počtu sejdeme i příště.
Krásný nový rok vám za všechny organizátory přejí
Katka Drlíková a Honza Kneblík

Jak jsme slavili „Silvestra“
Letos jsme se rozhodli oslavit společně konec roku v naší restauraci. Doma u
televize se nám sedět nechtělo, zvolili jsme raději společnou zábavu s přáteli a
známými a taky jsme chtěli podpořit nápad provozního restaurace pana
Kneblíka, který se rozhodl oslavu silvestra zorganizovat. Provozovat v dnešní
době pohostinskou činnost na malé vesnici není opravdu jednoduché. Proto si
velmi cením snahy a úsilí personálu naší restaurace. Dělají vše proto, aby
hospoda fungovala a aby nabídli něco nového. Byl to první silvestr (a věřím, že
ne poslední) a určitě ne vše bylo podle představ pořadatelů.
Věková hranice návštěvníků byla opravdu různorodá, od 18 až do 68 let. To
však nezměnilo nic na tom, že jsme se dobře pobavili a zakončili starý rok
společným přípitkem a ohňostrojem.
Pozn.: Velmi jsme ocenili, že v průběhu celého, bylo v prostorách restaurace
zakázáno kouření.
Dana Klosová
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Sportovní a rekondiční masáže
Aneta Zelenková
Bernartice nad Odrou č. 115
Provozovna Nový Jičín, Masarykovo nám. č. 17/12
( budova restaurace U Jelena, 1.patro )
Služby na objednávku a po telefonické domluvě
Mob. 736 607 426
Poskytuji následující procedury:
 Sportovní masáž
 Klasická masáž
 Lymfatická manuální masáž
 Baňkování
 Reflexní terapie plosky nohy
 Reflexní masáž zad a šíje

Přijďte si odpočinout a zrelaxovat po vánočních svátcích 
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23.1. – 24.1. – 25.1.2015
Předkrm
100g Jemná zvěřinová paštika s mandlemi,rozpečený toast
Polévky
0,3l Zvěřinový vývar s masovou rýží a nudlemi
0,3l Hustá myslivecká
Hotová jídla
120g Jelení plec na smetaně ( svíčková ), houskový knedlík, brusinky
120g Zvěřinový guláš, ( jelen, divočák ), karlovarský knedlík
120g Kančí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík
120g Daňčí ragú na červeném víně, karlovarský knedlík
120g Kančí smažený řízek na česneku, vařené brambory, citrón
Speciality
150g Myslivecký špíz (mix zvěřiny) se zeleninou a brusin.přelivem
150g Srnčí medailonky na pomerančích s mandlemi
150g Jelení roštěnky se šípkovou omáčkou
350g Pytlácká masová směs se zvěřiny na domácím bramboráku
Přílohy ke specialitám
200g Vařené brambory, opékané brambory, smažené hranolky, rýže
1 ks Rozpečená bageta s máslem
Dezert
1 ks Domácí štrúdl s jablky, mandlemi a šlehačkou

55,25,35,110,95,95,95,108,125,135,135,135,25,20,25,-

!!! SPECIÁLNÍ NABÍDKA – 4 CHODOVÉ MENU ZA SKVĚLOU CENU!!!
MENU: Předkrm, polévka dle vlastního výběru, hlavní chod dle vlastního výběru z
hotových jídel, dezert a karafa s vodou a citrónem za 175,- Kč – úspora 50,- Kč
Akce platí od 23.1. 2015 do 25.1.2015 nebo do vyprodání !!!!
Rezervace stolů v restauraci nebo na tel: 731 018 326
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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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