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Vánoční turnaj v sálové kopané
Pohádkové divadelní představení
Volejbalový turnaj
Rekreační volejbalový turnaj
Zpívání koled
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů
Dětský maškarní rej a Sokolský společenský ples
Výroční členská schůze mysliveckého spolku
Zahrádkářský ples
Výroční členská schůze Bodlák
Obecní ples

Kalendárium
15.11. Schůzka starosty s jednatelem firmy OZO Ostrava.
20.11. V Brně proběhlo jednání za účelem čerpání státní účelové
investiční dotace obcím na rok 2019, kterého se zúčastnili starosta
a zastupitel Pavel Kroupa.
21.11. Starosta se zúčastnil výroční valné hromady TJ Sokol.
22.11. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce.
24.11. Starosta se zúčastnil výroční členské schůze spolku Bříza.
27.11. Na obecním úřadě proběhlo jednání s policií a správou silnic
k umístění dopravních zrcadel.
28.11. Za účasti firmy Unistad a stavebního dozoru došlo k předání
stavby chodníku na horním konci.
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29.11. Obecní úřad navštívil poslanec ČR Ing. Jiří Strýček. Spolu se
starostou jednali o možné budoucí spolupráci a podpoře.
3.12. Česká školní inspekce zahájila kontrolu v místní základní a
mateřské škole.
3.12. Starosta navštívil naši občanku u příležitosti jejího životního
jubilea.
4.12. Proběhlo jednání starosty se zástupcem firmy Innova o
možnostech získání dotací na rok 2019.
5.12. V základní a mateřské škole byla ukončena kontrola České školní
inspekce. Proběhlo závěrečné vyhodnocení za přítomnosti
starosty. Celkové hodnocení kvality a efektivity poskytovaného
vzdělání bylo velmi dobré.
11.12. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy
Digis, která pro nás zpracovává mapy katastru.

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a nejhezčí svátky v roce, které mnozí z nás trávíme
v kruhu rodinném, se svými nejbližšími.
Na konci roku je čas na bilancování a zhodnocení roku právě končícího.
Já osobně moc bilancovat nemohu, jelikož obec vedu teprve od konce
října 2018. Dovolím si tedy napsat, co vše se podařilo zrealizovat v roce
2018, pod vedením paní starostky a bývalých členů zastupitelstva.
Úspěšně se podařilo dokončit druhou část chodníku na horním konci.
Zakoupit kompostéry a štěpkovač. V tělocvičně bylo vyměněno osvětlení,
dřevěné obložení a sítě do oken. Na hřbitově byla provedena nová
výsadba a celkové omlazení zeleně. V kulturním domě byl zmodernizován
interiér a provedená celková výmalba vnitřních prostor. Za hřbitovem byla
vybudována zpevněná plocha pro potřeby obce. Bylo obměněno a
doplněno dopravní značení v obci. Obec zakoupila hospodu U Odry.
V lednovém zpravodaji vás budu informovat o tom, co bychom chtěli
zrealizovat v nadcházejícím roce.
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Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům obecního úřadu,
školy, školky, zastupitelům, představitelům složek a spolků a všem
občanům podílejících se na životě a rozvoji obce za spolupráci, které si
velmi vážím.
Vážení spoluobčané, chtěl bych vám všem popřát, abyste závěr roku a
vánoční svátky strávili v klidu a v pohodě. Přeji vám v následujícím roce
mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví.
Tomáš Horut, starosta

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc
Od čtvrtku 20. prosince do středy 2. ledna bude z důvodu čerpání
řádné dovolené uzavřen obecní úřad. Pokladna a podatelna obecního
úřadu bude otevřena pouze v době otevíracích hodin pošty Partner.
Děkujeme za pochopení.
Obecní knihovna bude letos naposledy otevřena ve středu 19.12.2018 a
následně bude otevřena až v lednu v pondělí 7.1.2019.

Úřední hodiny pošty Partner v době Vánoc
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018
28.12.2018
31.12.2018
1. 1.2019
2. 1.2019
3. 1.2019
4. 1.2019

zavřeno
zavřeno
zavřeno
7.00 - 10.00 hodin
7.00 - 10.00 hodin
7.00 - 10.30 hodin, odpoledne zavřeno
zavřeno
7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin
7.00 - 10.00 hodin
7.00 - 10.00 hodin
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Vývozy popelových nádob – upozornění
Poslední vývoz popelnic v letošním roce proběhne v pondělí 31.
prosince (na Silvestra). Další vývoz bude v pondělí 14. ledna. Vývozy
popelnic v příštím roce proběhnou jako obvykle vždy lichý týden v pondělí.
Věra Košťálová, správní pracovnice

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019
Na
základě
usnesení
představenstva
akciové
společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu
s platnou legislativou s účinností od 1. ledna 2019 schváleny nové ceny
vodného a stočného.
Cena v Kč/m3:
Voda pitná (vodné)
39,18 Kč (bez DPH) 45,06 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 34,80 Kč (bez DPH) 40,02 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Halina Studničková,Ph.D.,FCCA
ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava
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Ordinační hodiny zastupujícího lékaře
v ordinaci v Jeseníku nad Odrou
Pondělí
7.15 – 11.30 hodin
Úterý
7.15 – 11.30 hodin
Středa
13.00 – 16.00 hodin - jen akutní případy a objednaní
Čtvrtek
7.15 – 11.30 hodin
Pátek
7.15 – 11.30 hodin
Předpis léků a odběry zajišťuje sestra dle zvyklostí.
Poslední pracovní den v ordinaci v Jeseníku nad Odrou je 21.12.2018
27.12. – 31.12.2018 zástup v Suchdole nad Odrou 7.30 - 11.00 hodin

Zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům krásné,
ničím nerušené prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2019
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Jízdní řád autobusových linek platný od 9.12.2018 do
14.12.2019
Odjezdy autobusů z Bernartic nad Odrou do Nového Jičína:
z točny u Odry, směr Loučka, Nový Jičín aut. nádraží – jezdí v pracovní
dny
5:30, 6:30, 7:20, 14:10, 15:10, 16:10
z rozcestí (křižovatky) směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí
v pracovní dny
5:37, 6:01, 7:17, 7:34, 8:07, 10:01, 11:46, 12:36, 13:37, 14:00, 14:12,
15:04, 16:27, 17:11, 18:07, 19:37, 21:47, 23:12
z rozcestí (křižovatky) směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí
v sobotu, neděli a státem uznávané svátky
6:02, 7:47, 10:47, 14:17
16:52, 20:52 – nejedou 24.12.2018
Odjezdy autobusů z Nového Jičína do Bernartic nad Odrou:
přes Loučku, směr točna u Odry – jezdí v pracovní dny
6:10, 6:50, 13:45, 14:45, 15:45, 19:45
přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v pracovní dny
5:50, 6:35, 6:37, 6:50, 7:35, 8:05, 9:35, 10:35, 12:35, 13:35, 14:05, 14:35,
15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:35, 18:35, 20:20, 22:40
přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v sobotu, neděli a
státem uznávané svátky
5:40, 9:25, 13:25
15:50, 17:25, 19:25, 22:40 – nejedou 24.12.2018

V případě dotazů či připomínek
+420 555 440 366, +420 601 592 977.
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Návštěva KOI FARMY
V pátek 2. listopadu jsme se s družinou vydali na malou
exkurzi k místnímu chovateli japonských Koi kaprů
panu Stříteckému. Tímto mu velmi děkujeme za čas,
který nám věnoval. Děti se dozvěděly základní
informace a zajímavosti, které se těchto vzácných druhů ryb týkají. Např.
kolik let se takový kapr dožívá, jak se pozná ten nejvzácnější, proč jsou
různě zbarvení, jak se léčí nemocní kapři a spoustu dalších informací.
Poté si mohly zkusit ryby nakrmit a pohladit „zlatou rybku“.
Jelikož nám
i počasí přálo, děti si vycházku moc užily.
Petra Gavlasová
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Škola v pohybu - ZŠ a MŠ Bernartice nad Odrou
Pravidelná návštěva v ZŠ a MŠ Bernarticích nad Odrou se vždy rovná
počtu 26 šťastných holek a kluků z 1. - 3. třídy.
Dnešní hodina TV Škola v pohybu měla speciálního hosta z České školní
inspekce, který potvrdil, že zapojení všech dětí a organizovaného chaosu
má význam. Ve spolupráci s paní učitelkou a asistentkou jsme s dětmi
dnes prováděli TV zaměřenou na basketbal a štafetové závody.
Průpravná část byla zaměřena na seznámení s překážkovou dráhou, z
počátku bez míče, po pár zdařilých běžeckých pokusech jsme dětem
zvýšili obtížnost přidáním míče. Po mnoha pokusech driblování a střelby
na koš (obruče, papírová krabice) jsme se rozdělili do 4 družstev a hráli
8
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basketbal na jeden koš 3:3 a prováděli na připravené překážkové dráze
štafetové závody.
Snažili jsme maximálně a co nejefektněji využít 45 min časovou dotaci,
každého žáka motivovat a chválit i za nepodařené pokusy.
Odměna pro nás byla radost a nadšení dětí ze hry.
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Vánoční čas v mateřské škole
Advent je čas, kdy se zamýšlíme nad sebou a svými nejbližšími. Je to
doba těšení a očekávání. Jinak tomu není ani u nás v MŠ. 5. prosince
jsme se dočkali vzácné návštěvy - přišel Mikuláš. Děti tento den
dopoledne soutěžily, tancovaly a Mikuláše s jeho pomocníky přivítaly
novými písničkami, básničkami a tanečkem. Každý si domů odnesl dárek
- ovoce, adventní kalendář a balíček krásně zdobených perníčků. (Moc
děkujeme paní Jarušce Papákové, která ani letos nezapomněla na naše
nejmenší s perníkovou nadílkou).
Rádi bychom společně navštívili Nový Jičín a prohlédli si vánoční město.
Na vycházkách pozorujeme výzdobu domů a celé vesnice. Také naše MŠ
je vyzdobena - děti pomáhaly s výrobou adventních věnců, na zahradě
máme kromě svítícího sněhuláka i stromeček vyzdobený přírodninami pro
ptáčky.
19. prosince nás čeká vánoční besídka. Doufáme, že všichni společně
prožijeme hezké vánoční chvíle s našimi dětmi.
Děkujeme všem, kteří v letošním roce podpořili naši MŠ. Firma UAX –
darovala pěkná trička našim budoucím školákům při loučení s MŠ, obecní
úřad pomáhá s tiskem fotografií z života MŠ, firma Borgis s propagačními
materiály. Rodičům děkujeme za materiál pro výtvarnou výchovu dětí,
paní Báře Novákové za bylinkovou zahrádku a celoroční spolupráci.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a radosti s
našimi nejmenšími.
Za mateřskou školu
Dagmar Boková

Uspávání broučků
V polovině listopadu připravili zaměstnanci mateřské školy pro děti a nás
rodiče již tradiční podzimní setkání s názvem „Uspávání broučků“.
Letošním úkolem dětí bylo najít zatoulané čmeláky Brumdu a Čmeldu a
uložit je k zimnímu spánku. Na začátku výpravy se dětem v rukou
rozsvítily lampiónky a lucerničky, a tak hledání bylo o něco snazší.
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A protože jsou bernacké děti velmi šikovné, oba čmeláky se jim podařilo
hravě najít a následně uspat společně zazpívanou ukolébavkou. Náš cíl
byl na školní zahradě, kde děti plnily další úkoly a kde ani letos nechyběl
výtečný štrůdl od našich kuchařinek Ali a Moni.
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat všem z MŠ, kteří se na
přípravě a průběhu tohoto setkání podíleli. Je to pro ně práce navíc a jak
je vidno, dělají ji s radostí a velkým nasazením. A to je, myslím, potřeba
ocenit.
Radka Bayerová

ZE

SPORTU
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

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 2019.
výbor SDH Bernartice nad Odrou

Informace z občanského sdružení Bříza
Dne 24.11.2018 proběhla výroční členská schůze za účasti starosty pana
Horuta a zástupce zahrádkářů pana Košárka. Z jednání mimo jiné
vyplynula možnost zakoupení starého znaku Bernartic nad Odrou, který
byl na žádost členů Břízy zhotoven v keramické dílně ve Fryčovicích.
Pokud bude mít někdo z občanů zájem si jej zakoupit, může si jej přijít
objednat na obecní úřad do 28.2.2019, kde si jej můžete rovněž
prohlédnout. Cena je stanovena
keramickou dílnou Fryčovice na 400,Kč. Celá akce je zajišťována sdružením
Bříza.
V současné době se zhotovují
odpočinkové lavičky, které budou po
dohodě s majiteli pozemků rozmístěny
v intravilánu obce.
Za OS Bříza: výbor
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Myslivci
V sobotu 8.12.2018 náš Myslivecký spolek pořádal naháňku na černou
zvěř. Na nástupu se sešlo 33 střelců, 16 honců a několik loveckých psů.
Všichni účastníci byli seznámeni s plánovaným průběhem naháňky.
Hlavním našim cílem bylo ulovení zvěře černé, a také se mohla lovit zvěř
myslivosti škodící.
Na černou zvěř jsme narazili hned v první leči, kde se ji také podařilo
ulovit. Bohužel v dalším průběhu naháňky nám štěstěna už nepřála.
I tak považujeme tuto naháňku za úspěšnou. Jde kromě lovu také o akci
společenskou, kde na poslední leči můžeme s přáteli u dobrého jídla a pití
probrat průběh lovu, a jako zpestření následuje tradiční bohatá tombola.
Jsme velice rádi, že nám zachovávají přízeň honci, jejichž úloha je
nenahraditelná, a věřte, že je nám nejeden okolní myslivecký spolek
závidí!
Dále patří poděkování všem spoluobčanům za uposlechnutí výzvy o
nevstupování do lokalit, kde probíhala naháňka.
Na závěr si dovolíme Všem spoluobčanům popřát hezké a pohodové
prožití svátků vánočních a do nového roku 2019 pevné zdraví a hodně
úspěchů.
Za MS Bernartice nad Odrou
Petr Šimíček
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R ŮZNÉ
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Od nového roku v zákaznických centrech SmVaK Ostrava
jen bezhotovostně
Vodárenská společnost od 1. ledna 2019 v zákaznických centrech a
obchodních místech z důvodů zvýšení bezpečnosti omezuje platby
v hotovosti za vodné a stočné a nabízí celou řadu dalších možností, jak
platby provést.
Ostrava 14. 11. 2018 – Od nového roku nebude možné v zákaznických
centrech a obchodních místech SmVaK Ostrava realizovat platby za vodné
a stočné v hotovosti. Hotovostní platby bude společnost přijímat pouze
v pokladně ve svém sídle v Ostravě – Mariánských Horách. Nabízí ale celou
řadu možností, jak je možné platbu provést.
„Reflektujeme současnou dobu, kdy lidé při platbách stále častěji používají
platební karty nebo elektronické bankovnictví. To už ostatně platí i pro naše
zákaznická centra nebo obchodní místa, kam stále více odběratelů přichází platit
vodné a stočné přes platební terminál. Dalším důvodem je bezpečnost, kterou
tím, že budeme méně manipulovat s hotovostí, zvyšujeme,“ říká generální ředitel
SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
„Od nového roku bude možné platit vodné a stočné převodem na účet, tedy
využitím elektronického bankovnictví, platební kartou, vkladem hotovosti do
banky, inkasem nebo poštovní složenkou,“ vysvětluje ekonomická ředitelka
SmVaK Ostrava Halina Studničková.
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Poznámka pro editory – Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK
Ostrava
SmVaK Ostrava provozují pět zákaznických center (v Ostravě, Frýdku-Místku,
Karviné, Novém Jičíně a Opavě) a deset obchodních míst (v Bílovci, Bohumíně,
Českém Těšíně, Havířově, Orlové, Třinci, Vítkově, Jasenné, Bruntále a Velkých
Losinách). V souvislosti s nově uzavíranými koncesními smlouvami je adekvátně
rozšiřována činnost zákaznických center a obchodních míst.
V zákaznických centrech mohou zákazníci uzavírat smlouvy a dodatky ke
smlouvám o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací,
provádět změny v agendě vodného a stočného, řešit záležitosti fakturace, žádat o
splátkové kalendáře v případě neschopnosti hradit své finanční závazky z titulu
dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod, podávat reklamace, žádat o
vydání stanoviska o případném střetu s inženýrskými sítěmi společnosti, žádat o
zřízení vodovodní a kanalizační přípojky, objednávat zhotovení nebo opravy
přípojky, objednávat speciální služby, jako jsou například vývoz septiků nebo
dovoz pitné vody v cisterně.
Prioritní činností zákaznických center je smluvní zajištění dodávek vody a
odkanalizování odpadních vod odběratelům.
Od 1. října 2016 společnost učinila dalšího krok ke zkvalitnění svých služeb pro
zákazníky a změnila čísla zákaznické i poruchové linky, které byly dříve
zpoplatněné, na bezplatné zelené linky. K 1. lednu 2017 byla zároveň
prodloužena provozní doba zákaznické linky o dvě hodiny do 20:00.
K 1. listopadu 2017 byla spuštěna na internetových stránkách www.smvak.cz
nová online aplikace, jejímž prostřednictvím si mohou zájemci objednávat takřka
čtyřicet služeb v sedmi základních oblastech bez nutnosti osobně navštěvovat
zákaznická centra nebo provozy společnosti.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
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Odcizený laserový projektor
Blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, svátky radosti a pohody.
Prožíváme adventní čas, zdobíme svá obydlí, přispíváme na charitativní
účely. Rozšířil se hezký zvyk ozdobit světýlky také venkovní stromečky,
nebo i samotný dům pro radost hlavně dětí. I já chtěla udělat radost
vnoučkům, koupila jsem vánoční laserové osvětlení, které mělo ozářit náš
domek. Mělo a také ozářilo, ale jen po dva večery, třetí nám někdo
laserový projektor ukradl. Není to tak dlouho, co na vesnici dům zůstával
odemčený i v noci a nikdy se nic neztratilo. Bohužel to už neplatí.
Nejsmutnější na tom je, že ten ubohý zlodějíček projektor ze stojánku
vytrhl, přetrhl šňůru a tím jej znehodnotil. Nemohu pochopit, proč to někdo
udělal. Právě v tento adventní a vánoční čas, kdy mají lidé k sobě blízko,
přijde někdo, komu není hanba okrást důchodce, rozesmutnit dvě malá
vnoučátka. Přesto věřím, že Vánoce prožijeme v pohodě a radosti, i když
se starým osvětlením.
Přeji všem slušným a poctivým spoluobčanům nádherné prožití vánočních
svátků v kruhu nejbližších a pevné zdraví v nadcházejícím roce 2019.
Jarmila Dreslerová

Vzpomínky
Létání a letecké příhody
část první
Od nepaměti se člověk snažil zbavit přitažlivosti zemské a tím se zase
pozvednout nad úroveň běžné přírody. Jenže příroda se nerada vzdává
svých tajemství a tak to skoro vždy smutně dopadá. Již Ikarus si byl jistý,
že zvítězí a jak dopadl! A takto se i v jiných technických zařízeních snažil
člověk nějak přitažlivost překonat, ale úspěchy se nedostavily, ba naopak.
Tak ještě kosmonauti se na čas gravitace zbaví, ale jen dočasně v malém
prostoru a obyčejně s následky, dokonce někteří zaplatili nejdražším
poplatkem za svou odvahu. Asi ještě dlouho zůstane výsada létat bez
obrovského zatížení jen andělům.
Často vidíme kolem sebe jak snahu o létání, tak zajímavá až neskutečná
zařízení jaksi poletovat nad hlavami jiných, ale daleko více je i příhod,
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které tyto snahy buď doprovázejí, nebo jsou spojené až skoro
s neuvěřitelnými událostmi.
Principy a následky létání
Vedle naší obce Bernartice nad Odrou je obec Hůrka, na jejímž Horeckém
kopci při zahájení II. světové války Němci zřídili výcvikové středisko pro
školení pilotů. Tam bylo snad 20-50 krásných, zdravých a veselých
mládenců kolem 20 let, kteří cvičili na velice jednoduchých kluzácích
základy létání. Kluzák byla taková velká dřevěná lyže, na konci měla
výškové a směrové kormidlo, lehká dřevěná křídla potažená nějakou
látkou nebo plastem a vpředu bylo sedadlo pro pilota kryté malou přídí.
Pilot měl řídicí páku a nejnutnější ovládací páky. Tento kluzák byl umístěn
na dřevěné naolejované koryto, na přídi bylo na háku zavěšeno gumové
lano asi 2x 30m, které jiní kluci během ze svahu napínali. Kluzák drželi
vzadu za kousek provazu jiní dva kluci, kteří po řádném napnutí lana a
příkaz dozoru „pustit“ kluzák uvolnili, ten se nad svahem kopce asi 10-20
m nad zemí snášel k zemi a přistál na louce pod kopcem. Pak kluci ten
kluzák vzali do živých a vynesli na kopec a cvičení se opakovalo s jiným
adeptem. Nám, asi osmiletým klukům se to náramně líbilo a ti pilotní
studenti z toho měli zábavu. První, i když malý, ale vzdušný nadzemní
organizovaný pohyb.
Po několika letech ale přišlo hrozné poznání, kolik z těchto mladých,
zdravých kluků se dožilo konce války, někteří v hrozném stavu (viz. film
Tmavomodrý svět). A tak to bylo i s piloty RAF, Rusy, Američany a všemi,
kteří byli a jsou stále vtahováni do nesmyslných a vražedných válek. Kdo
má zodpovědnost vůči celému lidstvu a posílá ty krásné a veselé
mládence, aby pak na svých létajících strojích rozsévali zkázu a smrt? A
v takovém množství a skoro na celém světě! Tento první a zajímavý
poznatek o létání je sice zajímavý, ale hlavní záměry této činnosti jsou pro
lidstvo i katastrofální!
Letecké válečné svazy a bombardování
Za války využívalo překonání přitažlivosti mnoho letadel a my jsme
pozorovali celé svazy stříbrných strojů, jak jednak mezi sebou bojovali
nebo pokračovali dále a po krátkém čase se vraceli. Jednou jsme stáli
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celá rodina u stařenky Grusmanové na dvoře a najednou jí něco spadlo
na utěrku, kterou držela v ruce. Stařenka to okamžitě zvedla, ale ihned
zase pustila, protože ji to opálilo. Byl to projektil z leteckého souboje.
Dlouho ho měla schovaný na kosni. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby byla
o krok vpředu. Kousek vedle spadly podobné střely na betonovou dlaždici
a udělaly do ní díry, které jsou tam viditelné ještě dnes. Na celé ty svazy i
období je několik pohledů, jednak to byly skutky osvobozující, ale také
útrpné, tak jak to války umí. Válka byla, je a bude svinstvo a asi čím dál
větší. Je to možné někomu vysvětlit?
Jednou v létě bylo najednou slyšet ohromné výbuchy někde na rybníku za
Lesným mlýnem. To poškozené americké letadlo si chtělo odlehčit od
bomb a shodilo je na tehdy nově postavené stožáry vysokého napětí,
které ještě bylo bez drátů. Na loukách a v okolí byli lidé, ale nikoho to
netrefilo, ale byli notně vystrašení. Ani jeden stožár ze shozených asi 10-ti
bomb nebyl zasažen, ale krátery tam byly řadu let. My jsme tam pak
dlouho chodili sbírat střepiny z těch bomb. No, být takovou střepinou
zasažen, by bylo katastrofální.
pokračování v příštím zpravodaji
Prožil a zapsal Ing. Vít Bayer, narozený na č.p. 128, Havířov 2004

Významné osmičky
Po celý letošní rok se setkáváme s termínem „významné osmičky“.
Napadlo mě pohledat v obecních kronikách roky, končící číslicí 8 a zjistit,
zda se neudálo něco významného v naší obci.
Podařilo se mi najít následující:
Rok 1348
Podle historických pramenů se objevují Bernartice v německém jazyku
jako Biehardsdorf (v české formě Bernartice je první písemná zmínka již
v roce 1374)
Rok 1438
Nájezd polského vojska krále Vladislava III. na pomoc Husitům (přes naši
obec táhlo vojsk více, ale o tom napíšu jiný článek)
Rok 1558
20
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Obec se vykoupila ze „Dvorských robot“ za roční plat 5 kop a 52 a půl
groše (občané měli do té doby povinnost chodit na robotu na Panský dvůr
č. 57)
Rok 1588
Obec postihla vlna moru a neúrody
Rok 1758
Horečnatá nemoc „bavorka“, kterou do obce zavlekli bavorští vojáci,
ubytovaní ve Fulneku
Rok 1768
Velká vichřice a dobytčí mor
Rok 1858
4. ledna nastala prudká bouře, při níž bylo pocítěno zemětřesení
Rok 1868
Velká povodeň a škody na Teplici a loukách
Rok 1898
Nálezy pravěkých nádob z doby bronzové ve svahu pod Edušovým
křížem (žárové hroby) a v Mackových dolech v lese nález stříbrných mincí
a tolarů v hliněné nádobě.
Pro celou naši českou zemi a tím i pro naši obec byly určitě významné
roky 1848, 1918,1938, 1948, 1968.
Za zmínku stojí určitě i další roky, které přinesly naší obci změny, ale ty
nemají na konci osmičku. Z poslední doby si můžeme připomenout třeba
rok 1980 (integrace k Novému Jičínu), 1991 získání samostatnosti obce,
2009 blesková povodeň).
Kronika obce, ale i kniha Bernartice nad Odrou, která vyšla v roce 1996,
nabízejí mnohdy napínavé čtení. Pokud Vás to bude zajímat, pokusím se
vyhledávat zajímavé události, které tvořily historii Bernartic nad Odrou.
Ilona Stavinohová
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Já sním o Vánocích bílých ………….
Mnoho z nás má přání, aby Vánoce byly krásně bílé, lehký mrazík, čistý
prachový sníh…
Od přání ke skutečnosti bývá někdy dost daleko. Podívejme se na malou
statistiku, jaké bylo počasí o Vánocích za posledních 20 let. Údaje jsou
z mých osobních zápisků, takže o žádné přesné meteorologické data se
nejedná, ale pro tuto potřebu to stačí.
Teploty uvádím v 0C - nejnižší/nejvyšší za den
Rok
24.12.
25.12.
26.12.
-------------------------------------------------------------------------------------------------1998 bez sněhu
-5/-4
-6/-5
-5/-4
1999 sníh
-9/-7
-6/-5
-7/+3
2000 bez sněhu
-6/-3
-6/+1
-1 sněží,náledí
2001 sněhová kalamita
-13/-8
-5/-1
-4/-2
2002 sníh
-15/-8
-20/-7
-9/-5
2003 bez sněhu
-11/-3
-12/-4
-6/-2
2004 bez sněhu, déšť
+7/+2
+8/+5
+10/+4
2005 bez sněhu
0/+3
-1/+2
-5/0
2006 bez sněhu
+2/+3
0/+5
-2/+2
2007 sníh
-7/-4
-5/-2
-7/-5
2008 sníh
-5/ +3
-4/ -1
-3/-1
2009 bez sněhu
+1/+12
+8/+14
+1/+4
2010 bez sněhu
0/+11
-3/0 sněží
-8/-2 sněží
2011 obleva
+1/+3
+1/+5
+2/+5
2012 obleva, ledovka
-1/+3
-1/+4
0/+5
2013 bez sněhu
0/+12
+7/+11
+10/+13
2014 bez sněhu
+8/+9
+2/+7
-1/-5 slabě sněží
2015 bez sněhu
-1/+7
+1/+5
+3/+10
2016 bez sněhu
-3/+3
-3/+6
+4/+9
22

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2018

2017 bez sněhu
2018 ???

+4/+8

+3/+8

+1/+4

Pokud to letos se sněhem zase nevyjde, nebuďme smutní. Důležitější
jsou jiné věci. Zdraví, pohoda a radost, třeba i z maličkostí.
Přeji Vám vše dobré!!!
Ilona Stavinohová

PROVOZNÍ DOBA – VÁNOČNÍ SVÁTKY
Pondělí
24.12.
ZAVŘENO
Úterý
25.12.
ZAVŘENO
Středa
26.12.
10.30 – 22.00 hodin - kuchyň zavřena
Čtvrtek
27.12.
10.30 – 22.00 kuchyň do 20.30 hodin
Pátek
28.12.
10.30 – 24.00 kuchyň do 20.30 hodin
Sobota
29.12.
10.00 – 24.00 kuchyň do 20.30 hodin
Neděle
30.12.
10.00 – 20.00 kuchyň do 14.00 hodin
Pondělí
31.12.
10.00 – ??? kuchyň do 14.00 hodin
Úterý
1.1.2019
ZAVŘENO
Středa
2.1.2019
BĚŽNÝ PROVOZ
Provozní dobu lze upravit podle potřeb provozovatele nebo hostů
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Rok opět začne dobrým „tříkrálovým“ skutkem
Milí občané,
první víkend v novém roce můžete zase vyhlížet skupinku koledníků.
V naší obci budou koledníci chodit v sobotu 5. ledna 2019. Tříkráloví
koledníci však nepřichází s prázdnou. Až k vašim dveřím přinesou
poselství vánoční radosti a nabídnou požehnání. Družinka má připomínat
někdejší vzdělance z dálného východu, které si dle tradice připomínáme
jako Tři krále. To oni tenkrát na základě nebeského úkazu rozpoznali, že
se kdesi narodil Člověk, který promění svět. Neváhali putovat doslova
„světa kraj“, aby ho spatřili a obdarovali.
Tříkrálová sbírka je nejstarší a největší dobrovolnickou akcí v ČR.
Věříme, že se opět zapojí dost koledníků a tak stihnout navštívit všechny
domácnosti. Prosíme o jejich vlídné přijetí. Propůjčili se, aby přišli jménem
Charity k vašim dveřím prosit za ty, kteří si sami pomoct neumí nebo
nemohou.
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Charita Nový Jičín se specializuje na služby o ty nejchudší: sociálně
vyloučené, které mimo společnost vyhnala závislost, nemoc, neutěšené
rodinné zázemí či nějaký „hřích“. Důvodů, proč se lidé ocitnou na okraji
společnosti mohou být desítky, ale cestiček zpátky není mnoho. Bez cizí
pomoci mnohdy cestu zpět nikdy nenajdou… Každý si ale zaslouží další
šanci, kterou se snažíme zprostředkovat. Peníze, které vložíte do
zapečetěných pokladen budou použity na předem stanovené účely. O
záměrech letošní sbírky si můžete přečíst na webu charitanj.cz.
Děti i dospělí, kteří jsou ochotni pomoct při sbírce, mohou kontaktovat
místního koordinátora pana Josefa Klose nebo napsat na email:
tks@charitanj.cz. Se všemi koledníky se pak v lednu potkáme v kině na
rodinné pohádce.
Ing. Markéta Brožová
Rodinný klub Hnízdo
Charita Nový Jičín
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I NZERCE
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Kontaktní informace
Obecní úřad
Web:
www.bernarticenadodrou.cz
Bankovní spojení: KB Nový Jičín
Číslo účtu:
23325801/0100
Daniela Horutová, správní pracovnice
Tel.:
+420 556 708 522, +420 602 630 764
E-mail:
obec@bernarticenadodrou.cz
Ing. Michaela Kunetková, účetní a správce rozpočtu
Tel.:
+420 556 715 216
E-mail:
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

Starosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

+420 556 715 215, +420 732 954 331
starosta@bernarticenadodrou.cz

Místostarostka
Ing. Bc. Dagmar Glogarová
Tel.:
+420 604 143 730
E-mail:
dagmar.glogarova@cuzk.cz
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