Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2015

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
pomalu končí čas adventu a před námi je jedno z nejkrásnějších
ročních období, období vánočních svátků. Nastává doba, kdy se těšíme
na sváteční chvíle křesťanských svátků plných pohody, sváteční
nálady, zpěvu koled a vánočních chorálů. Vánoce jsou velkou radostí
pro děti a jejich rodiče, pro zamilované, zkrátka pro všechny. Je to
období plné radostných setkávání, přání a obdarovávání. Pro nás
dospělé je to doba zastavení, přemýšlení a bilancování.
Abych nezapomněla. Pro toto období je také charakteristický
„vánoční úklid“. Položila jsem si otázku, proč vlastně před Vánocemi
tolik uklízíme? Není to nic nového. Dříve se také uklízelo celé stavení i
hospodářské budovy. Vánoční úklid se přenáší z generace na
generaci. Dělaly to naše babičky, maminky a my to děláme také.
Když jsem ještě trávila Vánoce s rodiči, bylo naprosto vyloučeno,
aby se před Vánocemi nesundaly všechny obrazy, světla, odstavily
lednice, sporák či skříně, nevyčistily se všechny šuplíky a nenaleštily se
skleničky. Však víte, o čem mluvím. Vzpomínám si, jak jsme to jako
děti, samozřejmě v čele s tatínkem, neměli příliš v oblibě. Pamatuji si
dodnes, jak otec prohlásil: „Kdo to kdy viděl uklízet za obrazy, když tam
není vidět .“ Úplně s ním nesouhlasím, ale pravdou je, proč zrovna na
Vánoce? A na to je pouze jediná odpověď. Úklid zkrátka patří
k tradičním vánočním rituálům.
Mnozí před Vánocemi obrátí svůj dům či byt doslova vzhůru
nohama. Vyhazujeme staré nepotřebné věci a s nimi možná i staré
emoce. Podle čínského učení si tak prý děláme místo pro příchod
nových věcí a uskutečnění našich přání. Možná také podvědomě
cítíme, že generálním úklidem svého příbytku očišťujeme i sebe, svoji
duši.
„Vánoční úklid uvnitř nás“ – to by měl být pravý smysl adventní
doby a Vánoc. K tomu je potřeba klid a pohoda. Je dobré se zastavit a
uvědomit si, co je v životě podstatné a co ne. K právě takovému
zamyšlení nám má posloužit čistý, svátečně prostřený stůl se
zapálenou svíčkou.
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Přeji vám, milí občané, abyste letošní Vánoce prožili ve zdraví a
pohodě, abyste si v době svátků odpočinuli od problémů každodenního
života a ať nový rok začínáte s čistým a jasným nitrem.
Zároveň mi dovolte, abych vám poděkovala za vaši práci, kterou
jste v právě končícím roce vykonali ve prospěch naší obce a k užitku
nám všem. Děkuji zastupitelům, zaměstnancům obecního úřadu, školy,
školky, občanům činným ve spolcích, ale také všem ostatním, kteří se
aktivně účastní a podporují veřejný život v naší obci.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Ne
Po
Pá
So
So
So
So
So

27.12.2015
28.12.2015
08.01.2016
09.01.2016
16.01.2016
23.01.2016
06.02.2016
20.02.2016

Vánoční volejbalový turnaj
Rekreační vánoční volejbalový turnaj
Výroční členská schůze hasiči
Turnaj v sálové kopané - Stará garda
Zahrádkářský ples
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples
Výroční členská schůze mysliveckého spolku

Důležitá oznámení


Poslední vývoz popelnic na směsný odpad proběhne letos
v pondělí 28. prosince. Protože tento rok končí lichým týdnem a
nový rok začíná lichým týdnem, proběhne první vývoz tohoto
odpadu v novém roce již v pondělí 4. ledna. Další vývozy budou
opět vždy lichý týden v pondělí.
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Od středy 23.12.2015 do neděle 3.1.2016 bude obecní úřad a
knihovna z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřena.



Přepážka Pošty Partner bude mezi svátky otevřena v běžnou
otvírací dobu.

Otvírací doba přepážky Pošty Partner
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.00 - 8.00
7.00 - 10.00
7.00 - 8.00
7.00 - 10.00
7.00 - 10.00

15.00 - 17.00
15.00 - 17.00

Mimořádná změna otevíracích hodin Pošty Partner
Středa 6.1.2016 otevřeno 7.00 – 10.00 hodin – odpoledne zavřeno
Pátek 15.1.2016 zcela zavřeno
Věra Košťálová

SMS InfoKanál
Vážení občané, v minulém zpravodaji jsme vám nabídli jeden ze
způsobů získávání důležitých informací v obci. K dnešnímu dni je
zaregistrováno cca 40 občanů, kteří projevili o službu zájem.
Nabídka stále platí. Můžete se průběžně registrovat a také se
kdykoliv z registrace odhlásit. Podrobnější informace v listopadovém
zpravodaji nebo na našem webu. Služba je pro občany bezplatná.
Dana Klosová
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou ze dne 2.12.2015
6/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
Václava Brodíka a Petra Hanzelku, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
6/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
6/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočtové
opatření č.3/2015. (Příloha č.4 zápisu)
Příjmy:
Kč 13.823.500,Výdaje:
Kč 13.253.500,Třída 8:
Kč - 570.000,- (Splátky úvěru a zapojení zůstatku
z roku 2014)
6/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočet obce
Bernartice nad Odrou na r. 2016. (Příloha č.6 zápisu)
Přílohou rozpočtu jsou plánované investiční záměry obce.
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový.
Příjmy:
11.591.600,- Kč
Výdaje:
11.975.600,- Kč
Třída 8:
384.000,- Kč (Splátky úvěru a zapojení zůstatku z 2015)
Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách
http://www.bernarticenadodrou.cz/financni-hospodareni
6/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému
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shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
6/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o zveřejnění
záměru prodeje pozemku na parcele číslo 681/2 zahrada o výměře
50m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou. Vlastníkem pozemku je obec, ale
jeho uživatelem je rodina Novobilských č.p.96.
6/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtový
výhled na léta 2016 – 2018. (Příloha č.5 zápisu)
6/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o pořízení úvěru
pro Obec Bernartice nad Odrou, a to ve výši Kč 2.000.000,- a pověřuje
starostku obce výběrem nejvhodnějšího poskytovatele úvěru.
6/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje převod Kč
200.000,- z rezervního do investičního fondu Základní školy a Mateřské
školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace obce na výměnu
plynového kotle v budově Základní školy v Bernarticích nad Odrou.
6/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční
zprávu Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou za školní
rok 2014/2015.
6/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o poskytnutí
finanční podpory občanům, kteří se stanou příjemci finančních
prostředků z tak zvané kotlíkové dotace. Výše podpory je stanovena ve
výši 5 % způsobilých výdajů (maximální výše způsobilých výdajů činí
150.000,- Kč) pro jednu fyzickou osobu, která vlastní dům na území
obce.
6/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít mezi Obcí
Bernartice nad Odrou a Moravskoslezským krajem Smlouvu
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č.36/2015/SP o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“.
6/13
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo rozšířit veřejné
osvětlení v obci, a to osvětlení přechodu pro chodce na hlavní
křižovatce a osvětlení na Teplici. Starostku pověřuje zajištěním
zpracování projektové dokumentace.
6/14
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku k provedení
změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního jednání
do konce roku 2015.

Ze zprávy o činnosti obecního úřadu (od 5. jednání
zastupitelstva obce)
2.9. Jednání zastupitelstva obce.
15.9. Setkání zástupců obcí v územním obvodu ORP Nový Jičín.
Programem setkání byl projekt „Meziobecní spolupráce“ a
seznámení s Akčním plánem rozvoje území správních obvodů
obcí s rozšířenou působností Nový Jičín. Setkání se zúčastnila
Dana Klosová.
17.9. Školení
„Evidence obyvatel a trvalý pobyt“ v Ostravě
absolvovala správní pracovnice Daniela Horutová.
23.-29. Daniela Horutová, Věra Košťálová, Ilona Stavinohová a
Tomáš Horut absolvovali elektronické kurzy „Nový občanský
zákoník“ a „Uzavírání smluv“.
24.9. Dana Klosová a Tomáš Horut navštívili u příležitosti „Zlaté
svatby“ manžele Klosovy č.p. 60.
1.10. Ústní jednání s místním šetřením u pozemku par.č.926 za
účelem projednání námitek Jiřího Papáka (Bernartice nad
Odrou č. 242), které uplatnil v územním řízení „Chodník“.
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1.10. Kontrolu plnění povinností v nemocenském a důchodovém
pojištění na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém
Jičíně podstoupila účetní Ilona Stavinohová.
9.10. Obecní úřad ve spolupráci se ZŠ, MŠ a spolkem Bodlák
zorganizoval podzimní setkání s důchodci.
12.10. Kontrolní výbor se sešel při své pravidelné kontrole.
15.10. Seminář v Bartošovicích na téma „Tvorba rozpočtu obce na rok
2016.“ Lektorka Ing. Jana Valová z krajského úřadu. Semináře
se zúčastnily Dana Klosová, Ilona Stavinohová.
19.10. Na Krajském úřadě v Ostravě se uskutečnil seminář na téma
Kotlíková dotace. Na semináři byly Dana Klosová a Daniela
Horutová.
21.10. Zpracování rozpočtového výhledu na léta 2016 – 2018.
21.10. Zástupce
Městské knihovny v Novém Jičíně provedl
metodickou návštěvu naší knihovny. Celkové hodnocení
knihovny je velmi dobré. Zvláště byla oceněna vstřícnost a
velice dobrá spolupráce s paní Kelnarovou, která je naší
dlouholetou knihovnicí.
22.10. Daniela Horutová absolvovala na Krajském úřadě školení
„Vidimace a legalizace“.
22.10. Kolaudace nového rodinného domu, kterému bylo přiděleno
číslo popisné 314.
23.10. Bylo přerušeno územní řízení na stavbu Chodník Bernartice nad
Odrou úsek č. 2“ na pozemku parc.č.1191/1 (od č.p. 91 po
č.p. 220). O přerušení řízení požádala obec. Správní řízení bylo
přerušeno na dobu 60 dnů za účelem dořešení uplatněné
námitky pana Jiřího Papáka.
2.11. Revize a kontrola elektrického zařízení.
5.11. 44. Konference malých obcí v Prostějově. Tradičního setkání
starostů se zástupci ústředních orgánů státní správy se
zúčastnila Dana Klosová.
7.11. Na parkovišti před kulturním domem proběhla podzimní
likvidace velkoobjemového odpadu.
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10.11. Kolaudace nového rodinného domu, kterému bylo přiděleno
číslo popisné 315.
11.11. Tématem pracovního semináře zastupitelů byl návrh rozpočtu
na rok 2016.
13.11. Zveřejnění návrhu rozpočtu 2016 na úřední desce.
13.11. Dokončeny opravy místních komunikací před MŠ a na
Cigánské.
15.11. V přísálí kulturního domu se uskutečnilo vítání nových občánků
do naší obce.
18.11. Paní Zdeňka Kyselá oslavila svoje životní jubileum, u příležitosti
kterého ji navštívili Dana Klosová a Tomáš Horut.
19.11. Seminář k novému zákonu o odměňování zaměstnanců ve
veřejné správě se konal v Ostravě. Na semináři byla Ilona
Stavinohová
20.11. Obecní zpravodaj vychází v nové grafické úpravě a je
celobarevný.
23.11. Padesát let společného života oslavili paní Anna a Jan
Šimíčkovi č.p. 20. Ke „zlaté svatbě“ jim osobně poblahopřáli
Dana Klosová a Tomáš Horut.
24.11. Revize kotlů a plynového zařízení.
25.11. U Krajského soudu v Ostravě proběhlo jednání ve věci
územního plánu Bernartice nad Odrou.
Doplňující informace k soudnímu jednání:
Dne 20.7.2015 obdržela obec prostřednictvím Krajského soudu
v Ostravě žalobu týkající se našeho územního plánu. Žalobci Josef a
Vlasta Davidovi navrhli zrušení celého územního plánu obce Bernartice
nad Odrou, eventuálně zrušení územního plánu ve vztahu
k pozemkům, jejichž vlastníkem je rodina Davidova.
Obec zplnomocnila advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s.
z Ostravy, aby ji u soudu zastupovala.
Dne 25.11.2015 proběhlo u Krajského soudu v Ostravě za účasti
právního zástupce žalobců a právního zástupce obce soudní jednání
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prvního stupně. Písemné vyhotovení rozsudku včetně odůvodnění a
poučení o dalším postupu nebylo obci doposud doručeno.
Dle informací našeho právního zástupce zrušil Krajský soud určitou
část územního plánu co do regulace ploch. V ostatních bodech návrh
manželů Davidových zamítl a přiznal obci náhradu nákladů řízení ve
výši 79%, které budou žalobci povinni obci uhradit.
Vzhledem k tomu, že odůvodnění rozhodnutí zatím nemáme
k dispozici, není možné stanovit další postup ve věci k případnému
sjednání nápravy. Jakmile obec obdrží písemné vyhotovení rozsudku,
bude zastupitelstvo a občany o této věci dále informovat.
27.11. Rozhodnutí o umístění stavby „Chodník Bernartice nad Odrou –
úsek č.1“ na pozemku parc.č.1191/1 (od č.p.48 po č.p.91).
26.11. Poslední vývoz zeleného odpadu v tomto kalendářním roce.
26.11. Valná hromada svazku obcí Region Poodří v Bartošovicích.
30.11. Tematickou kontrolu Pošty Partner provedli zástupci České
pošty z Prahy. Předmětem kontroly byly smluvně ujednané
povinnosti, povinné vybavení zástupce nezbytné pro řádný
výkon služby, technologie dodávání zásilek, inventura
finančních prostředků, cenin a zboží, inventura skladů zásilek a
zabezpečení svěřených prostředků. Kromě třech chybějících
tiskopisů, které nám pošta nedodala, neshledala kontrola žádné
nedostatky.
Předpokládaný termín jednání zastupitelstva obce: 2.3.2016
Dana Klosová

Místo hub starý televizor
Letošní rok houbařům příliš nepřál. Ale jinak je možné v našich
lesích najít ledasco. Například starou elektroniku. Ta byla nalezena 25.
října odpoledne v blízkosti řeky Odry u silnice před železničním
přejezdem ve směru do Suchdolu nad Odrou. Děkujeme „poctivému“
nálezci panu Lukáši Kutějovi z Bernartic nad Odrou, že odložené věci
naložil do svého auta a odvezl na dvůr obecního úřadu.
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Naši pracovníci zase odvezli odpad na parkoviště před kulturním
domem, kde proběhl sběr velkoobjemového odpadu. „Proč to neudělat
jednoduše, když to jde složitě“ .
Dana Klosová

Foto: Lukáš Kutěj

Vítání nových občánků do naší obce
V neděli 15. listopadu se konalo vítání občánků do naší obce.
Slavnostního aktu se zúčastnili rodiče s dětmi v doprovodu ostatních
rodinných příslušníků a přátel.
Naše malé občánky přivítala paní starostka slavnostním projevem.
O program se postaraly děti z mateřské a základní školy, které si
připravily krásné vystoupení a přispěly tím k slavnostní atmosféře.
Svým malým kamarádům poté rozdaly drobné dárečky, které samy
vyrobily.
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Do pamětní knihy bylo zapsáno sedm nových občánků Bernartic
nad Odrou: Martin Fačkovec, Rostislav Marek Chalupa, Stella
Bršťáková, Patrik Hanzelka, Filip Zelenka, Alex Kroupa a Tomáš
Bořuta. Společně jsme strávili příjemné dopoledne.
za Komisi pro občanské a sociální záležitosti
Eva Grulichová

Nejkrásnějším nádražím i náměstím v Česku se pyšní
Nový Jičín.
Soutěž o nejkrásnější nádraží v České republice má vítěze. Na
prvním místě celostátní ankety se pro rok 2015 umístilo vlakové
nádraží v Novém Jičíně.

V celostátní soutěži „Nejkrásnější náměstí či náves,“ zvítězilo
rovněž město Nový Jičín. Soutěž vyhlásil dvouměsíčník a internetový
portál Moravské hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství. Do
zápolení se během léta přihlásilo sedmdesát jedna měst a obcí z celé
České republiky. Vítěz soutěže Nový Jičín byl vyhlášen v úterý 24.
listopadu 2015.
Dana Klosová
11

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2015

Tříkrálová sbírka
V sobotu 9. ledna 2016 proběhne v naší obci tradiční Tříkrálová
sbírka. Tříkrálová sbírka je akce organizovaná Českou katolickou
charitou a v ní sdruženými lokálními charitami. Akce navazuje na tradici
koledování na Tři krále (tj. 6. ledna) a má charakter celonárodní sbírky,
jejímž hlavním účelem je především pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Dary od obyvatel vybírají koledníci organizovaní do skupinek ve
dnech 1. až 14. ledna, přičemž jejich obvyklé uspořádání představují tři
koledníci v dětském věku coby tři králové a jejich dospělý doprovod
vybavený od pořádající charity průkazem koledníka (průkaz je reakcí na
skupinky falešných koledníků, kteří se na sbírce přiživovali). Skupina je
vybavena zapečetěnou kasičkou s logem Charity.
Do sbírky lze přispět i přímo na účet charity a dárcovskými
SMSkami. U příležitosti sbírky se pořádají též různé charitativní
koncerty a další akce.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice.
Koled se účastní kolem 40 tisíc dobrovolníků, přičemž v roce 2009 se jí
zúčastnilo téměř 50 tisíc dobrovolníků.
Zdroj: Wikipedie
Dana Klosová
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od
1.1.2016
Na
základě
usnesení
představenstva
akciové
společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu
s platnou legislativou s účinností od 1. ledna 2016 schváleny nové ceny
vodného a stočného.
Cena v Kč/m3:
Voda pitná (vodné)
35,39 Kč (bez DPH) 40,70 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,33 Kč (bez DPH) 37,18 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
SmVaK Ostrava

Zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům krásné,
ničím nerušené prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2016
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ZE

SPORTU

STARÁ GARDA Bernartice nad Odrou
pořádá 7. ročník turnaje v sálové kopané
Kdy:
9. ledna 2016
Kde:
Tělocvična ZŠ
Od:
Prezentace 12:30 hodin
1. zápas 13:00 hodin
Omezení:
Věk nad 35 let
Startovné:
100,- Kč
Občerstvení: Ano
Diváci:
Vítaní
Kontakt na pořadatele:
603 884 621

Čtvrtfinále Bernartských Bobrů
Vážení příznivci sportu a florbalu zvláště, tak nám uběhl nějaký čas
a naši florbalisté vstoupili do nové soutěžní sezóny 2015/16, kterou
jsme zahájili turnajem starších žáků v Novém Jičíně. Tento turnaj
pořádalo město NJ a to v ABC hale a mohli se ho zúčastnit žáci ročníků
1999 a mladší a také se mohli účastnit tzv. registrování ligoví hráči. Do
turnaje se přihlásilo celkem 9 týmů z Nového Jičína, Příbora, Hladkých
Životic, Suchdola nad Odrou a samozřejmě z Bernartic. Všechny tyto
týmy dlouhodobě trénují a jsou velmi dobře sehraní. Díky ligovým
hráčům se dalo očekávat těžké zápolení a vysoký standard hry, což se
taky v plné kráse ukázalo. Pravidla byly stanoveny pro hru 4 hráči v poli
a brankář a hrálo se na dva poločasy po 8 minutách. Co nás ale trošku
zaskočilo, byla hra na malém hřišti, což pořadatelé zvolili z důvodů
velkého počtu týmu, a proto se souběžné hrálo na dvou hřištích,
abychom vše zvládli alespoň do 19. hodiny. Náš tým přijel v této
sestavě:
14
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Brankář: Jan Bukovjan
Kapitán týmu: David Palička
Hráči: Ondřej Staněk, David Novobilský, Vojtěch Vrobel, Daniel Volf,
Václav Vrobel, Petr Hop, Dominik Horut a Šimon Haitl.
Po rozlosování do základních skupin jsme nastoupili proti
děvčatům z NJ, které dle pravidel můžou být až o dva roky starší než
ročník 1999, což bylo už na první pohled zřejmé. S tímto týmem už
máme své zkušenosti a vždy šlo o těžké utkání a už jsme s nimi v
minulosti i prohráli. Hru jsme nezačali podle našich představ, nicméně
po vstřelené první brance našim kapitánem hra nabrala lepší spád a
vyhráli jsme s výsledkem 5:1. V průběhu utkání jak jsme zvýšili skóre,
tak jsme dali příležitost našim výrazně mladším hráčům, kteří tím
získávají zkušenosti a tak jako Dominik Horut se můžou prosadit i
střeleným gólem.
Do druhého utkání jsme nastoupili proti Suchdolu, a proto se
nedala očekávat žádná procházka růžovou zahradou, ale motivace
našich hráčů bylo vysoká, protože při výhře jsme mohli postoupit do
skupiny, která bude hrát s papírově slabším týmem a tím větší šance
promluvit do met nejvyšších. Suchdol rozehrál rychlou a střelecky
bohatou hru a my jsme nebyli schopni adekvátně zareagovat ani
střelecky, kdy nám všechny střely končily vysoko nad bránou a chyby,
které jsme v obraně udělali, byly okamžitě potrestány a výsledek byl
dokonán na 2:4.
Nic nebylo ztraceno ale s jednou prohrou a jednou výhrou bylo
jasné, že v další skupině se utkáme se silnými soupeři, jako jsou Hl.
Životice, jejichž agresivní styl hry nám vůbec nevyhovuje a také tam
byla obrovská váhová převaha, dále nás čekali Snipers z NJ, což jsou
dvounásobní vítězové tohoto turnaje. Jestli jsme chtěli postoupit do
čtvrtfinále, bylo nutné získat alespoň jeden bod (remíza). Tato naděje
stále udržovala naši motivaci na vysoké úrovni, a proto jsme do utkání
s Životicemi nastoupili s dobrou náladou.
Zápas začal naši obrannou hrou, což nebyla nikdy naše silná
stránka a bohužel jsme na konci prvního poločasu prohrávali 1:3, ale
na klucích šlo vidět, že chtějí tento zápas vyhrát.
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Druhá část začala střelenou kontaktní brankou z hokejky Vaška
Vrobla a okamžitě jsme přešli do útočné hry a vše začalo běžet dle
našich představ. Soupeře jsme vytáčeli a tím ztrácel koncentraci na hru
a my jsme docílili jejich obrovského vyčerpání a konečného stavu
výsledku 4:4. Radost byla obrovská a do čtvrtfinále se s námi muselo
počítat. Hladké Životice po tomto utkání už prohrály všechny další
zápasy a to vysokým skórem, protože nechaly moc sil v zápase
s Bernarticemi!
Snipers z NJ se nás už nemohli dočkat a opravdu zahráli výbornou
hru a porazili nás 4:0, ale my jsme chtěli vrhnout všechny síly do
čtvrtfinále, kde nás podle výsledků čekal opět Suchdol a začal
systémem hry prohraješ a končíš. Utkání se Suchdolem bylo bojovné a
bohaté na vstřelené branky z obou dvou stran. Nicméně tentokrát nám
chybělo i trochu toho sportovního štěstíčka a prohráli jsme 5:7.
Do posledních vteřin bylo vše otevřené a nebylo jasné, kdo zvítězí,
ale k hře našich svěřenců především v druhém poločase nebyly žádné
zásadní výtky. Někteří naši hráči po zápase nemohli ani chodit, jak je
bolely nohy a do hry dali vše a proto si všichni zaslouží velké
poděkování a celý tento turnaj jsme brali jako výbornou přípravu na
Sokolské florbalové turné 2015/16.
Na závěr všichni naši svěřenci dostali jednoduchý úkol a to
zhodnotit jedním slovem tento turnaj a zaznívali slova jako: Super,
Spokojenost, Radost, Dobré… Minulý rok jsme na tomto turnaji skončili
poslední a dnes jsme dokázali opět posun dopředu a především radost
z toho co děláme i když se nám na hrudi neblýskají kovy nejcennější.
Děkujeme všem a sportu zdar!

Vlastimil Vrobel
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Mikulášský turnaj
V sobotu 28. listopadu se konal v Bernarticích nad Odrou
Mikulášský turnaj. Zúčastnilo se celkem 5 družstev včetně domácích
Bernatských Bobrů. Náš první soupeř byly holky z Pustějova. Tento
zápas jsme vyhráli 10:0, ale holky se snažily a měly i pár šancí na gól.
Potom jsme se utkali s družstvem Fokus holky. Holky hrály dobře, ale
myslím si, že takové zápasy jsou hlavně, abychom si dobře zahráli.
Zápas skončil výhrou 7:0.
17
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Po holkách jsme hráli proti našemu nejtěžšímu soupeři Suchdolu
nad Odrou. Ze začátku jsme hráli dobře, a tak jsme si vytvořili malý
náskok.
Bohužel za chyby se platí, a tak nám soupeř dal tři rychlé góly.
Dávali jsme góly, ale Suchdol vždycky dorovnal. Ke konci jsme byli
vyrovnaní, bylo to 6:6. Naštěstí v posledních sekundách dal šťastný gól
David Novobilský zpoza brány. Vyhráli jsme 7:6!!! Po dobrém zápase
se Suchdolem jsme hráli s kluky z Pustějova. Bohužel jsme je podcenili
a se štěstím to skončilo remízou 3:3. Turnaj pro nás skončil dobře,
protože jsme získali první místo.
Za Bernatské Bobry Petr Hopp
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Zimní soutěž v nohejbale trojic
Výsledky 2. kola domácích týmů:
Zepelin. - Pardi Val. Mez 1:1 (5:10, 10:2), Zepelin - Iron 301 2:0 (10:8,
10:5), Zepelin - Černotín 1:1 (10:6, 8:10), Zepelin - Hodslavice 2:0
(10:5, 10:9) , Zepelin - KZN FM 2:0 (10:5, 10:7 ), Zepelin - Krásná 0:2
(7:10, 9:10), Zepelin - Jeseník 2:0 (10:7, 10:5), Iron 301 - Pardi Val.
Mez 0:2 (2:10, 6:10), Iron 301 - Černotín 0:2 (8:10, 2:10), Iron 301 Hodslavice 2:0 (10:5,10:8), Iron 301 - KZN FM 0:2 (9:10, 8:10), Iron
301 - Krásná 1:1 (8:10, 10:8), Iron 301 - Jeseník 1:1 (10:8, 8:10)
Pořadí 2. kola:
1. Místo: ČERNOTÍN
13 bodů (sety 13:1)
2. Místo: ZEPELIN BERN
10 bodů (sety 10:4)
3. Místo: PARDI VAL. MEZ
10 bodů (sety 10:4)
4. Místo: KZN FRÝDEK MÍSTEK
8 bodů (sety 8:6)
5. Místo: KRÁSNÁ
8 bodů (sety 8:6)
6. Místo: IRON 301 BERN
4 body (sety 4:10)
7. Místo: JESENÍK N/O
2 body (sety 2:12)
8. Místo: HODSLAVICE
1 bod (sety 1:13)
(bodování do celkového pořadí: 1. místo - 7b, 2. místo – 6b, 3. místo 5b, atd..z daného kola)
Zimní soutěž 2015/16 - celkové pořadí po 2. kole:
1-2. Místo:
1-2. Místo:
3. Místo:
4. Místo:
5. Místo:
6. Místo:
7-8. Místo:
7-8. Místo:

Pardi Val. Mez.
Černotín
Zepelin Bern
Krásná
KZN Frýdek Místek
Iron 301 Bern.
Hodslavice
Jeseník n/O

12
12
10
9
7
4
1
1
19

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
body
bod
bod
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Výsledky 3. kola domácích týmů:
Zepelin. - Pardi Val. Mez 0:2 (8:10, 2:10), Zepelin - Iron 301 2:0 (10:2,
10:1), Zepelin - Černotín 1:1 (10:7, 4:10), Zepelin - Hodslavice 2:0
(10:5 k, 10:5k) , Zepelin - KZN FM 0:2 (9:10, 9:10 ), Zepelin - Krásná
1:1 (6:10, 10:7), Zepelin - Jeseník 2:0 (10:8, 10:6), Iron 301 - Pardi Val.
Mez 0:2 (1:10, 8:10), Iron 301 - Černotín 0:2 (4:10, 2:10), Iron 301 Hodslavice 2:0 (10:5k,10:5k), Iron 301 - KZN FM 0:2 (4:10, 4:10), Iron
301 - Krásná 1:1 (5:10, 10:8), Iron 301 - Jeseník 1:1 (5:10, 10:6)
Pořadí 3. kola:
1. Místo: Pardi VM
13 bodů (sety 13:1)
2. Místo: Černotín
11 bodů (sety 11:3)
3. Místo: KZN FM
9 bodů (sety 9:5)
4. Místo: Zepelín Bern
8 bodů (sety 8:6)
5. Místo: KRÁSNÁ
8 bodů (sety 8:6)
6. Místo: IRON 301 BER
4 body (sety 4:10)
7. Místo: JESENÍK N/O
3 body (sety 3:11)
8. Místo: HODSLAVICE
0 bodů (sety 0:14)
(bodování do celkového pořadí: 1. místo - 7b, 2. místo – 6b, 3.ísto - 5b,
atd..z daného kola)
Zimní soutěž 2015/16 - celkové pořadí po 3. kole:
1. Místo: Pardi VM
19 bodů
2. Místo: Černotín
18 bodů
3. Místo: Zepelín Bern
14 bodů
4-5. Místo: KZN FM
12 bodů
4-5. Místo: KRÁSNÁ
12 bodů
6. Místo: IRON 301 BER
6 bodů
7. Místo: JESENÍK N/O
2 body
8. Místo: HODSLAVICE
1 bod
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Rozpis termínů - tělocvična v Bernarticích - vždy od 9:00
4. Kolo:
23.1.2016
5. Kolo:
6.2.2016
6. Kolo:
5.3.2016
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Informace k zabezpečení školy a školky
V rámci zvýšení bezpečnosti dětí a kvality zabezpečení byl během
měsíce října v základní a mateřské škole nainstalován nový
bezpečnostní systém. Tomuto rozhodnutí předcházelo jednání se
zřizovatelem ihned po tragické události ve Žďáru nad Sázavou. Byly
osloveny firmy zabývající se danou problematikou, hledalo se
nejvhodnější řešení, následně byla zpracována projektová
dokumentace.
V únoru 2015 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a
školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti. Dále
ministerstvo vypsalo neinvestiční dotační program na podporu
zabezpečení škol a školských zařízení.
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Přestože lhůta na podání byla velice krátká, o dotaci škola
zažádala. Finance však byly poskytnuty pouze 65 školám z celé ČR a
většina žadatelů zůstala neuspokojena.
Jelikož bezpečnost dětí a zabezpečení školy považujeme za velmi
důležité, rozhodli jsme se pro realizaci z vlastních prostředků
(prostředků zřizovatele). Montáž a instalaci elektronického
zabezpečovacího systému prováděla firma Alsyko security. Vše včetně
zaškolení a uvedení do provozu proběhlo během čtyř dnů a nijak
nenarušilo běžný provoz. Elektronický přístupový systém pomáhá
zajistit větší bezpečnost žáků, napomáhá zabezpečit majetek školy a
žáků. Do školy je tak z velké části zabráněno vstupu osobám, které zde
nemají žádný důvod ke vstupu. Přístupové čipy byly vydány pouze
aktuálně zapsaným žákům, rodičům a zaměstnancům školy. Čipy jsou
evidovány pod pořadovým číslem. Držitel čipu nesmí tento čip nikomu
zapůjčit. Čipy jsou aktivní pouze v době obvyklého příchodu a odchodu
dětí. Ztrátu čipu je nutné neprodleně nahlásit, aby mohla být data
vymazána ze systému a zabránilo se bezpečnostním rizikům.
Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě, a proto děkujeme za
pochopení a součinnost při uvádění zabezpečení školy do provozu.
Mgr. Jana Kociánová

Prevence ve škole
V rámci preventivních programů pro děti jsme si ve čtvrtek 26.11.
pozvali do školy pana Letého, pracovníka Pedagogicko –
psychologické poradny v Novém Jičíně. Ve dvouhodinovém bloku
hovořil s dětmi 4. a 5. ročníku a pak diskutovali o problémech,
nástrahách a nebezpečích, které číhá na děti na internetu, o nebezpečí
KYBERŠIKANY. Doufáme, že se podařilo některým dětem vyvrátit
jejich naivní a tím pro ně nebezpečné představy o anonymním
přátelství a kamarádství na internetu a upozornit je na nebezpečí, která
s tím souvisí.
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Ohlasy žáků:









Beseda s panem Letým byla super …….
Líbilo se mi to a poučil jsem se ……
…… když o sobě píšeš na veřejnosti, tak je to dost nebezpečné…
…… nemáme si psát s cizími lidmi ….
Nedávat si cizí lidi do přátel na facebooku
…. že je důležité si facebook zabezpečit…
…. nedomlouvat si setkání s cizími lidmi….
….že mám přemýšlet, jestli facebook skutečně potřebuji a co
tam o sobě mám psát
žáci 4. a 5. ročníku,
třídní učitelka Jana Rusínová

Návštěva knihovny
V úterý 3. listopadu jsme s mladšími dětmi (1. – 3. třída) navštívili
naši obecní knihovnu. Pro prvňáky to nebyla jen tak obyčejná návštěva.
Po splnění úkolů, v kterých ukázali, co už se naučili, dostali nové
Slabikáře.
Děti z 2. a 3. ročníku touto návštěvou navázaly na pravidelné dílny
čtení. Paní knihovnice děti seznámila s provozem knihovny, s dělením
knih podle věku i podle žánru. Děti se dozvěděly, jak se v knihovně
chovat a jak zacházet s knihami. Tímto bychom chtěli poděkovat paní
Kelnarové za vřelé přijetí, poutavé a poučné seznámení s „velkou“
knihovnou. Naše malé - velké čtenáře určitě nalákala k pravidelným
návštěvám knihovny.
Návštěva knihovny se dětem moc líbila. Pro některé z nich to byla
úplně první návštěva.
Veronika Barošová, Jana Kociánová
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Turnaj v miniházené 2015 /2016
V pátek 27.11.2015 jsme zahájili letošní sezónu v miniházené.
Letos jsme zařazeni do ligy Jantarové. V tomto kole byli naši soupeři
družstva z Rybího a Závišic. Družstvo z Libhoště se nedostavilo.
Protože nás bylo málo a času dost, hráli jsme dvoukolově. Třetí místo
získalo naše družstvo ve složení Lukáš Hubr, Samuel Tomáška, Aneta
Glogarová, Markéta Hájková – 5.r., Matyáš David, Adam Rigole, Lucka
Šimčíková a Nela Poláchová - 4.r. První zkušenost má družstvo za
sebou.
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Hned za dva týdny 12. prosince jsme se pokusili zabojovat ve
druhém kole turnaje. Tentokrát jsme hráli proti družstvům z Jeseníku
a Rybího.
Naši školu reprezentovali Lukáš Hubr, Samuel Tomáška, Aneta
Glogarová, Tereza Pavlíková, Agáta Papáková, Adam Rigole, Matyáš
David, Matěj Novobilský a Filip Petr /3.r./. Tentokrát to dopadlo opět
úplně stejně jako minule, opět 3. místo. Další kolo ligy začíná až na
jaře, takže máme dost času na vylepšení hry. Chtěla bych pochválit a
poděkovat všem, kteří pilně chodí dvakrát týdně na ranní tréninky a
všem, kteří reprezentují naši školu.
Jana Rusínová

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Občanské sdružení zahrádkářů Bernartice nad Odrou
Vás srdečně zve na

Zahrádkářský ples
který se koná 16. ledna 2016
v sále kulturního domu v Bernarticích nad Odrou
Obvyklý začátek v 19.00 hodin, vstupné 100,- Kč
Hudba Diamant, tombola, zajištěn bufet, večeře

Poděkování
Děkujeme
všem
naším
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 2016.
za výbor SDH Tomáš Horut
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R ŮZNÉ
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Zamyšlení v době adventní
V pozůstalosti staré ženy, která zemřela v léčebně dlouhodobě
nemocných ve Skotsku nedaleko Dundee, nalezly sestry báseň, kterou
si předávaly mezi sebou, až byla v r. 1973 zveřejněna v místním
časopise. Báseň počala svoji pouť světem ze Skotska přes Irsko a
dostala se až do Austrálie.
Posléze dorazila i k nám do české kotliny. Autor překladu není
znám.
Báseň stařenky
Poslyšte, sestro, když na mě hledíte,
řekněte, koho to před sebou vidíte.
Ach ano, je to jen ubohá stařena
s divnýma očima a napůl šílená.
Odpověď nedá vám, jídlo jí padá,
nevnímá, když po ní něco se žádá,
o světě neví, jen přidělává práci,
boty a punčochy napořád ztrácí.
Někdy je svéhlavá, jindy se umí chovat,
už potřebuje však krmit a přebalovat.
Tohle to vidíte? Tohle si myslíte?
Sestřičko, vždyť o mně vůbec nic nevíte.
Budu vám vyprávět, kým vším jsem bývala,
než jsem se bezmocná až sem k vám dostala.
Miláčkem rodičů, děvčátkem, tak sotva deset let
s bratry a sestrami slád život jako med.
Šestnáctiletou kráskou, plující v oblacích,
dychtivou prvních lásek a pořád samý smích.
V dvaceti nevěstou se srdcem bušícím,
co skládala svůj slib za bílou kyticí.
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A když mi bylo pár let po dvaceti,
já chtěla šťastný domov pro své děti,
Pak přešla třicítka a pouta lásky dětí,
jak rostly, už mohli jsme uzlovat popaměti.
A je mi čtyřicet, synové odchází,
jenom můj věrný muž pořád mě provází.
Padesátka přišla, ale s ní další malí,
co u mě na klíně si jak ti první hráli.
Však začala doba zlá, můj manžel zesnul v Pánu,
mám z budoucnosti strach, někdo mi zavřel bránu.
Život jde dál, mé děti mají vrásky
a já jen vzpomínám na ně a na dny lásky.
Příroda krutá je, i když byl život krásný,
na stará kolena nadělá z nás všech blázny.
Tělo mi neslouží, s grácií už je ámen,
kde srdce tlouklo dřív, dnes cítím jenom kámen.
Však vprostřed zkázy té mladičká dívka žije
a srdce jí, byť hořce, tam uvnitř pořád bije.
Vzpomíná na radost, na žal, co rozechvívá,
vždyť pořád miluje a nepřestala být živá.
Málo bylo těch let a netáhla se líně,
já smířila se s tím, že všechno jednou mine.
Otevřete oči, sestřičko, teď, když to všechno víte,
neuvidíte seschlou stařenu ... Teď už - MĚ uvidíte!
(Tento text by se měl stát povinným studijním materiálem pro veškerý
zdravotnicky personál i rodiny)
Margita Kelnarová
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Ž IJÍ

MEZI NÁMI

Jiří Honeš, jak ho možná mnozí neznáte
České holubářství jako koníček je
u nás zdrojem nejen zábavy a
estetiky, ale také užitku, a to již od
středověku. Hlavní proud holubářství,
jak ho známe dnes, se formoval ve
dvacátém století. Postupně byly
zakládány a rozvíjeny jednotlivé
organizace. Obliba holubářství byla
tak vysoká, že v době kolem poloviny
20. století se holubi nacházeli v
každém desátém stavení. Dnes počet holubářů klesl na historické
minimum a prognózy nejsou nejveselejší.
Pokud se dnes v médiích mluví o holubech, je to především ve
spojitosti s městskými holuby, kteří jsou považováni spíše za škůdce,
protože devastují fasády domů. Vyzobávají vápno a kamínky a jejich
chemicky agresivní trus znečišťuje a poškozuje památky.
Wikipedie definuje holubářství jako nauku o umění chovu holuba
domácího. Původně užitkové zaměření holubářství přešlo v holubářství
okrasné a sportovní. Velmi specifické a úzké zaměření má holubářství
poštovní. V minulosti byli holubi využívání pro přenos zpráv, ale
v současnosti je nahradila technika a poštovní holubářství se stalo čistě
sportovní disciplínou. Poštovní holub je ryze sportovní plemeno,
šlechtěné pro výkon, vynikající prostorovou orientaci a schopnost
návratů domů z velkých vzdáleností.
I když je u nás poštovní holubářství poměrně dost rozšířené a
přímo v naší obci žije pan Jiří Honeš, který se tomuto koníčku věnuje,
musím se přiznat, že do těchto dnů jsem ani pořádně netušila, co
poštovní holubářství obnáší. Setkala jsem se proto s panem Honešem
a nechala si o jeho zálibě a úspěších povyprávět. Netušila jsem, že je
to, jak se říká, „úplná věda.“
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Centrálním orgánem poštovních holubářů je Českomoravský svaz
chovatelů poštovních holubů a má sídlo v Brně.(www.postovniholub.cz)
Organizační strukturu Svazu tvoří dva zemské spolky - Český spolek a
Moravskoslezský spolek, oblastní spolky (cca 35) a místní spolky (cca
400). Pan Honeš se zabývá holubářstvím už čtyřicet let. Členem
holubářského spolku se stal už v r. 1975. V současné době je členem
základní organizace poštovních holubářů v Mniší. Mniší spolu s dalšími
devíti základními organizacemi (Frenštát, Štramberk, Nový Jičín,
Studénka, Vražné, Závišice, Baška, Frýdek a Krmelín) tvoří Oblastní
spolek Region Beskydy. Místní spolky se prostřednictvím svých členů,
holubářů, zapojují se svými holuby a holoubaty do závodů na dlouhé i
krátké tratě. Těch bývá pro starší holuby (stáří rok a více) asi dvacet a
pro holoubata (od tří měsíců) asi pět. A skutečně se nejedná o krátké
tratě. Např. Plzeň, Jihlava, Cheb, ale také belgické Ostende nebo
německý Koblenz nebo Bremen. Tréninky a závody probíhají na celém
území Evropy od konce dubna do konce září. Závodí se ze vzdáleností
od 100 km do 1000 km. A jak takový závod poštovních holubů probíhá?
Jsou daná vypouštěcí místa, která mají svého startéra a
souřadnice GPS. Každý chovatel má změřené souřadnice svého
holubníku a přesnou vzdálenost od vypouštěcího místa. Na vypouštěcí
místo dopraví chovatelé svoje holuby v označených klecích ve
speciálních klimatizovaných kamiónech. Vypouštěcí místo zaručuje
regulérní podmínky a bezpečný vzlet závodníků. Společně odstartuje
až dva a tři tisíce holubů. Největšího závodu v republice se účastní
třicet pět tisíc holubů vypuštěných v jeden okamžik. Vše související
s vypuštěním závodníků je uvedeno v Protokolu o vypuštění holubů, za
který je zodpovědný komisař startu.
Sleduje se rychlost a doba, za kterou se holubi vrátí k chovateli do
holubníku. Holubi mají na nohou čip, podle kterého je holub před
závodem evidován. Po doletu domů eviduje jejich čas čtečka
zabudována poblíž holubníku. Holubi tak během roku sbírají body pro
celkové hodnocení, a tak se z mnohých stávají mistři tuzemských či
zahraničních závodů.
Průměrná rychlost holuba je kolem sedmdesáti kilometrů v hodině.
Velmi záleží na počasí, protože síla větru může výrazně rychlost
33

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2015

holuba zvýšit (až na 110 km/hod) nebo snížit. Holub má vrozenou
schopnost se vždy vrátit domů. Nikdy se neztratí. Tuto schopnost se
pokoušela vysvětlit spousta vzdělaných lidí. Ví se, že je ovlivněna
sluncem a geomagnetickým polem, ale jak to přesně funguje, není
jasné.
Přesto se ne všem podaří dosáhnout svého cíle, domovského
holubníku. Ztráty se pohybují kolem pěti až deseti procent za sezonu.
Není výjimkou, že chovatel ztratí až 30% holubů. Příčinou jsou extrémy
počasí, dravci, celková oslabenost organizmu a s tím související
onemocnění. V případě, že byste nalezli zraněného či mrtvého holuba,
bude majitel vděčný za nahlášení čísla na kroužku a místa nálezu
(http://osregionbeskydy.sweb.cz/studenka.htm).
Pokud byste našli vysíleného holuba, stačí ho dát do větší krabice,
ve které uděláte díru, dát mu vodu a trochu pšenice nebo kukuřice. Za
pár dní ho můžete vypustit. Pokud by se našel někdo, kdo má o
poštovní holubářství zájem, nebo by chtěl vědět, jak takový poštovní
holub „bydlí“, jakou potravu dostává, kdy se začíná s jeho výcvikem,
jaký je rozdíl mezi holubím závodníkem a holubí závodnicí, co je tak
zvaná vdovská metoda a podobně, stačí kontaktovat pana Honeše,
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který se se svými zkušenostmi a zážitky určitě rád podělí.
A jaké jsou největší úspěchy našeho poštovního holubáře za rok
2015?
Pan Honeš se po celý rok soutěží v rámci Oblastního spolku
Region Beskydy a průběžně tak získává body pro celkové hodnocení.
Z celkového počtu chovatelů (64) se umístil v letošním roce na 13.
místě. Uvedu alespoň dva závody, kterých se pan Honeš zúčastnil a
dosáhl výborných výsledků.
Závod Karlovy Vary
Kategorie závodu:
Oblastní spolek Region Beskyd
Vzdálenost:
375 km
Počet holubů:
1210
Čas startu:
26. července
06:20.00 hod
Přílet holuba:
26. července
09:31:05 hod
Pan Honeš se umístil na krásném 5. místě. (Přílet prvního holuba byl
09:27:48)
Závod Oostende (největší město belgického pobřeží)
Kategorie závodu:
Oblastní spolek Region Beskyd
Vzdálenost:
1062 km
Počet holubů:
90
Čas startu:
1. Srpna 2015
06:30:00 hod
Přílet holuba:
2. Srpna 2015
16:04:17 hod
Holub pana Honeše dolétl z belgického pobřeží do Bernartic
nad Odrou jako první. Vzdálenost více než tisíc kilometrů uletěl za
25 hodin a 34 minut. Průměrná rychlost holuba byla 690 m/min.
Poslední holub tohoto závodu přiletěl až 5. den. Byl na cestě 68 hodin.
Přeji panu Honešovi hodně takových úspěchů.
Motto: „Dobří holubi se vždycky vracejí.“
Dana Klosová
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I NZERCE
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Provozní doba Restaurace U Bříz – Vánoční svátky
Čt
Pá
So
Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
Po

24.12.
25.12.
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.
1.1.
2.1.
3.1.
4.1.

Zavřeno
15.00 – 22.00
15.00 – 22.00
10.00 – 20.00
10.30 – 21.30
10.30 – 21.30
10.30 – 21.30
10.30 – 03.00
15.00 – 22.00
10.00 – 22.00
10.00 – 15.00
Běžný provoz

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Nevaříme
Nevaříme
Nevaříme
Vaříme do 21.00
Vaříme do 21.00
Vaříme do 21.00
Vaříme do 23.00
Nevaříme
Vaříme do 21.00
Vaříme do 14.00

Provozní dobu lze upravit podle potřeb provozovatele nebo hostů
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VÁS ZVE NA

VSTUP ZDARMA!!
HUDEBNÍ PRODUKCE PŘES TV NA PLÁTNO
PŘIPRAVEN MENŠÍ OHŇOSTROJ
PŘIPRAVEN PŮLNOČNÍ PŘÍPITEK
Možno si vzít s sebou do restaurace jednohubky, chlebíčky
Přijímáme objednávky na Silvestrovský tatarák (jen na objednávku)
Přijímáme objednávky na obložené mísy (jen na objednávku)
Kuchyň otevřena do 23.00 hodin (pouze pizza)
Rezervace v restauraci nebo na tel.: 736 178 034
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K ONTAKTNÍ

INFORMACE

Obecní úřad
Web:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

www.bernarticenadodrou.cz
KB Nový Jičín
23325801/0100

Daniela Horutová, správní pracovnice
Tel.:
+420 556 708 522, +420 602 630 764
E-mail:
obec@bernarticenadodrou.cz

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu
Tel.:
E-mail:

+420 556 715 216
ucetni@bernarticenadodrou.cz

Jarmila Bayerová, správce kulturního domu
Tel.:
+420 605 780 395
Pavel David, údržba
Tel.:
+420 731 452 946

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky
Tel.:
+420 556 715 217
E-mail:
obec-posta@bernarticenadodrou.cz

Starostka
Mgr. Dana Klosová
Tel.:
+420 556 715 215, +420 606 236 454
E-mail:
starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:

Místostarosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

+420 733 386 628
Tomas.Horut@cuzk.cz
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