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Vážení spoluobčané, 
 
     už jste někdy dostali anonymní dopis?  Pokud ne, můžete být spokojeni, 
protože jste se tímto problémem nemuseli zaobírat.  Já jsem na tom byla stejně 
až do začátku srpna tohoto roku. Tehdy jedno srpnové pondělní ráno jsme 
v obecní schránce objevili anonym. O jeho obsahu, ať by byl jakýkoliv, dnes 
psát nechci. Jde mi pouze o formu sdělení, tedy o dopis bez podpisu.   
     Pisatel, ať už je to kdokoliv, zjevně nemá úmysl s vámi vážně komunikovat o 
obsahu vlastního sdělení, neboť ví, že adresát nemá komu odpovědět. Anebo si 
pisatel není svým názorem jist, či nemá dostatek odvahy nebo se za něj dokonce 
stydí, a proto chce zůstat utajen. Ať jsou důvody takového konání jakékoliv, 
nejde a nemůže jít o smysluplnou cestu k řešení problémů. A to již nechávám 
stranou možnost, že může jít mnohdy o úmysl pisatele adresáta či někoho jiného 
poškodit, pomluvit nebo alespoň znejistit. 
     Anonymní názory, ať jsou jakkoliv vážné, nutně zůstávají nedůvěryhodné a 
pro práci zastupitelů, od nichž se žádá jasný a transparentní postoj, těžko 
použitelné. Není možné je ani vyřídit, neboť není komu referovat o skutečném 
stavu nějaké věci nebo o hloubce zmíněného problému a vůbec o případném 
dalším vývoji předmětné záležitosti. Anonymní pisatel tedy stěží může očekávat 
nějakou zpětnou konkrétní vazbu. I když, jak známe z fyziky, že každá akce 
vyvolá nějakou reakci, mohou i anonymy vyvolávat nejrůznější reakce 
(rozumějte činy), k nimž mohou být adresáti touto zavrženíhodnou formou 
vybídnuti. Ne, nelekejte se, my se k žádné jiné reakci, než je tato úvaha nad 
smysluplností (vlastně nesmysluplností) anonymních dopisů, nechystáme.   
     Naopak chceme dnešního úvodníku využít k tomu, abychom vyzvali všechny 
občany, kteří mají jakékoliv připomínky, doporučení či náměty k práci obecního 
úřadu, k práci zastupitelů, zkrátka vůbec k dění v obci k otevřené neanonymní 
komunikaci. K takové komunikaci, kterou drtivá většina z vás uplatňuje a také 
ví, že jen takto lze věci posouvat dopředu.  Za otevřené názory vás občanů jsme 
jako zastupitelé vděčni, pracujeme s nimi a využíváme je k rozvoji naší obce.  
     Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že výše zmíněný anonym, který 
byl před časem doručen na obec (a jehož náměty a názory mimochodem vůbec 
nejsou  špatné a jsou i pochopitelné , byl výjimkou, která potvrzuje pravidlo, že 
u nás se mezi představiteli obce a občany otevřeně a věcně diskutuje. Taková 
nechť je tradice. A tu pojďme společně dodržovat.  
 
 

starostka 
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Pravomoc zastupitelstva obce (2.část) 
 
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních 
úkonech: 
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních 
zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce, 
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši 
nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce, 
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským 
sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, 
podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, 
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle 
smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem, 
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob, 
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč, 
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, 
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč, 
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí 
dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k 
závazku a smlouvy o sdružení, 
k) zastavení nemovitých věcí, 
l) vydání komunálních dluhopisů. 
K platnému usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce, nestanoví-li 
zvláštní právní předpis jinak. 
Nesejde-li se zastupitelstvo obce po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo 
schopno se usnášet, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí 
může obec podat žalobu k soudu. 
Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s 
rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum, vyzve Ministerstvo 
vnitra zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak 
zastupitelstvo obce v této lhůtě neučiní, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Proti 
tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu.  
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Poklesne-li počet členů zastupitelstva obce o více než polovinu, popřípadě pod 5 
a zastupitelstvo obce nemůže být doplněno z náhradníků, oznámí obecní úřad 
neprodleně tuto skutečnost krajskému úřadu. V takovém případě je pravomoc 
zastupitelstva omezena.  
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  

Dana Klosová 

 
 
Kalendárium 
 

30.7. 
Členové finančního výboru Josefina Bayerová a Václav Brodík provedli 
kontrolu pokladních dokladů a fakturace obecního úřadu. 
 

3.8. 
Naši hasiči uspořádali diskotéku v Březovém háji. 
 

15.8. 
Zastupitelé obce se sešli na pracovním semináři. 
 

18.8 
U Drlíků na zahradě se uskutečnilo tradiční setkání obyvatel „Teplice“.  
 

1.9. 
Na hřišti u Odry se konal turnaj v kopané „Staré gardy“ a večer u hospůdky 
taneční zábava se skupinou NO PROBLEMMO. 
 

5.9. 
V KD se konalo 12. zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 

 
Kalendář akcí 
 

� pá  28. 9.   Zájezd do Bojnic 
� so   6.10.   Turistický pochod 
� pá 19.10.   Podzimní posezení s důchodci 
� so   3.11.   Divadelní představení „Revizor“ 
� pá 14.12.   Adventní odpoledne s koncertem 
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Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
 
     Kácení dřevin rostoucích mimo les se povoluje zejména v období 
vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března a to na základě písemné žádosti 
podané u našeho obecního úřadu, který také ukládá náhradní výsadbu. 
     Písemná žádost musí obsahovat počet a druhy stromů určených ke kácení a 
důvody kácení. Žadatel je povinen doložit výpis listu vlastnictví a situační 
nákres se zakreslením místa stromu určeného ke kácení. 
     Není třeba povolení ke kácení dřevin s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 
130 cm nad zemí a souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Toto 
kácení se orgánu přírody ani neoznamuje. 
     Ořezy stromů a keřů může jejich majitel provést bez ohlášení či písemné 
žádosti, musí však dbát o estetickou, pěstební a života schopnou funkci dřevin. 
 
Citace části zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn: 
§87 
odst. 2 písm. e) 
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 20.000,-Kč fyzické osobě, která 
se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu 
rostoucí mimo les 
(Toto ustanovení se týká všech stromů i ovocných, jejichž obvod ve výši 130 cm 
je větší než 80 cm.)  
Odst. 3 písm. d) 
Orgán ochrany přírody uloží pokutu ve výši do 100.000,-Kč fyzické osobě, 
která se dopustí přestupku tím, že pokácí bez povolení nebo závažně poškodí 
skupinu dřevin rostoucích mimo les 
§88 
Právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti uloží 
orgán ochrany přírody pokutu až do výše 1,000.000,-Kč v případě, že se dopustí 
protiprávního jednání tím, že poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo 
skupinu dřevin rostoucích mimo les. 

  Věra Košťálová 
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Nová výplata dávek přes sKarty 
 
Nepojistné sociální dávky a dávky z oblasti státní 
sociální politiky zaměstnanosti, které jsou dosud 
vypláceny třemi různými platebními způsoby 
(hotovostně, poštovní poukázkou a 
bezhotovostně), začnou být postupně vypláceny prostřednictvím Karty 
sociálních systémů neboli tzv. sKarty. Vydávat se bude ve dvou variantách: 
základní a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo soubor nejdůležitějších faktů 
/nejčastějších otázek a odpovědí o sKartě. Karta je určena příjemcům 
nepojistných sociálních dávek a dávek z oblasti státní politiky zaměstnanosti. 
Přechod na nový systém 
Karty budou distribuovány v průběhu celého druhého pololetí roku. Klienta, pro 
něhož bude sKarta na úřadu práce připravena, úřad práce vyrozumí písemně 
s dostatečným předstihem. Karty se budou vydávat ve dvou variantách, základní 
a speciální, která bude zároveň sloužit jako průkaz TP, ZTP či ZTP/ P. 
V okamžiku, kdy bude klientovi vydána sKarta s identifikační funkcí, je klient 
povinen původní průkaz vrátit (i když je na něm uvedena platnost např. až do 
konce roku 2015). 
 
 
Způsob čerpání dávek 
Ve většině případů určuje způsob čerpání dávky klient. Výjimkou jsou dávky 
pomoci v hmotné nouzi, kde způsob výplaty dávky a jejího čerpání stanovuje 
Úřad práce. Podstatné ovšem je, že způsob čerpání dávky je vždy 
prostřednictvím sKarty. 
 
Způsoby výplaty či čerpání dávky si klient určuje následujícími způsoby: 

• Dávku čerpá přímo z účtu, který je veden k sKartě:  
o Výběrem z bankomatu (hotovost) 
o Platbou u obchodníka 
o Výběrem hotovosti u obchodníka (cash back) 

• Převodem na jiný účet, který provede buď na ÚP, nebo v bankomatu, 
přičemž platební příkaz může mít trvalý či jednorázový charakter. Pokud 
klient chce veškerou sumu dávek nebo její část převádět na vlastní účet 
provede výše uvedenými způsoby platební příkaz 
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• Využití složenky:  

V případech, kdy klient bude požadovat i nadále zasílání dávek prostřednictvím 
peněžních poukázek, budeme v roce 2012 využívat i stávající řešení používané 
v současné době (zasílání složenkou). V této době budou vznikat navazující 
komerční produkty podle poptávky na zajištění zasílání složenkou typu B, nebo 
donášky do místa bydliště. Po uplynutí této doby si služby bude hradit každý 
sám. Například i dnes existuje možnost, jak zajistit tuto službu příjemci 
prostřednictvím komerčních produktů na trhu. Jednou z možných cest je 
i nabídkový produkt samotné České spořitelny (Odchozí bezhotovostní platba 
poštovní poukázkou typu B), jehož využití, resp. zahrnutí této možnosti mezi 
nadstandardní služby k sKartě, budeme od ČS požadovat. 

Bezpečnost 
Karty budou vyráběny v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se 
vztahují na bankovní karty, budou tedy obsahovat stejné ochranné prvky. 
Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, 
Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA. 
Pohodlí 
V určitých případech může úřad práce komunikovat s klientem na tzv. 
korespondenční adrese, je tedy možné objednat doručení sKarty na kontaktní 
pracoviště ÚP (KoP), které je pro klienta dostupné. 
Jak postupovat v případě imobilních osob 
V případě klientů, kteří se nacházejí v takovém zdravotním stavu, že se 
nemůžou dostavit na KoP (jedná se například o klienty umístěné v sociálním či 
zdravotnickém zařízení), je možné postupovat následovně: 

• buď je nastartován proces určení opatrovníka, což je však vhodné až 
v případech, kdy jsou schopnosti a kompetence člověka vážně omezeny 

• mnohem vhodnější je pověřit vybranou osobu plnou mocí (úředně 
ověřenou), která sKartu převezme, bude moci stanovit klientem určené 
transakce (trvalý příkaz) a sKartu následně oprávněnému předá. Je 
vhodné, aby takové zmocnění bylo vystaveno například sociálnímu 
pracovníkovi obce nebo zařízení sociálních služeb, ale samozřejmě 
i jakékoliv jiné osobě. Jde o jednorázové zmocnění. Úřední ověření lze 
provést přímo v místě, kde klient žije či pobývá (sociální služby, 
domácnost, zdravotnické zařízení). Postačuje úřední ověření příslušným 
útvarem obecního úřadu, nebo na poště či u notáře. Poplatek obvykle činí 
30,- Kč. 
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• ÚP je samozřejmě připraven také k tomu, aby zabezpečil předání sKarty 
v místě, kde klient žije. Pro tyto případy považujeme za vhodné 
dohodnout takový postup například s poskytovatelem sociálních nebo 
zdravotních služeb (domovy pro seniory, pečovatelská služba, osobní 
asistence). 

Držitelé průkazů TP, ZTP A ZTP/ P 
U speciálních sKaret, které jsou určeny držitelům průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, 
bude nutné, aby příjemci dodali na úřad práce svoji fotografii, která bude na 
sKartě uvedena. Tito příjemci tedy nejprve získají od úřadu práce informaci, že 
na další pravidelnou návštěvu úřadu práce (například při dokládání povinných 
dokumentů) mají přinést svoji portrétní fotografii. Teprve poté, co bude jejich 
karta připravena, obdrží dopis s výzvou k vyzvednuté své sKarty. Výhody, které 
dnes souvisí s držením průkazů TP, ZTP a ZTP/ P, zůstávají i nadále zachovány. 
Dávky, na které má příjemce tohoto průkazu nárok, bude čerpat prostřednictvím 
sKarty. 
Výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci 
Výplata probíhá vždy prostřednictvím účtu vedeného k sKartě, přičemž klient 
následně volí pro něj nejvhodnější způsob jejího čerpání. Výjimkou jsou případy 
výplaty dávek mimořádné okamžité pomoci, kde je nezbytné dávku vyplatit 
bezodkladně a jako jeden ze způsobů je možné volit i poštovní poukázku. 
S ohledem na fakt, že se klienti i v jiných případech mohou ocitnout ve 
vyhrocené sociální situaci, která vede k nutnosti jakoukoliv dávku vyplatit 
bezodkladně, má ÚP připraveny metody výplaty dávky okamžitě a v hotovosti, 
případně i formou poštovní poukázky. 
Úspory státnímu rozpočtu 
V současnosti je systém výplaty nepojistných sociálních dávek určován doposud 
dostupnými způsoby, tj. hotovostní výplatou na ÚP (cca 1 % všech výplat), 
výplatou na účet (cca 60 % všech výplat) a výplatou prostřednictvím poštovní 
poukázky. Motivem a cílem zavedení sKarty je sjednocení výplaty dávek jednou 
metodou, od které se pak odvíjejí volby klienta ve způsobu čerpání dávky. Na 
jedné straně to přináší úspory v nákladech na doručování a na druhé straně se 
zvyšuje spektrum možností pro čerpání dávek. 
 
Výzva k převzetí sKarty 
První dopis s výzvou k převzetí sKarty zašle Úřad práce příjemci dávky 
obyčejně. Pokud na něj klient nezareaguje do tří týdnů, bude mu zaslán 
doporučený dopis do vlastních rukou. 
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Pokud ani v tomto případě nedojde k doručení, nebo klient nereaguje, bude 
příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce aktivně klienta vyhledávat a pokud 
z objektivních důvodů nelze klienta nalézt, zahájí se řízení z moci úřední 
o pozastavení výplaty dávky, tj. dávka nadále přináleží, ale není vyplácena. 
Pokud je u klienta zjištěna objektivní příčina nemožnosti vyzvednout si sKartu, 
pak je zvolen způsob pro osobu nejvhodnější, tj. opatrovník, zmocněnec, předání 
sKarty v místě, kde klient pobývá etc. 
Kontrola zůstatku na sKartě 
Zůstatek na sKartě lze zdarma kontrolovat v bankomatu nebo na internetu (na 
stránkách, které budou pro uživatele sKarty spuštěny). Je možné také nechat si 
výpis zasílat, a to za cenu poštovného. 
Více informací naleznete na internetových stránkách sociální reformy k sKartě 
nebo na www.skontakt.cz. 
Je možné využít také telefonní linku Kontaktního centra pro sKartu: 
800 752 782 (linka funguje zdarma, 24 hodin denně) 

      Autor: MPSV 
 
 
Oznámení o změně provozní doby pošty Bernartice nad Odrou od 
1.9.2012 
 
Pondělí 13.30 – 17.00 hodin 
Úterý  13.30 – 15.00 hodin 
Středa 13.30 – 17.00 hodin 
Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin  
Pátek  13.30 – 15.00 hodin  

 
Upozornění 
 
     Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu 
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2012. 
Výše druhé splátky za dítě do 15-ti let včetně a dospělého od 80-ti let včetně je 
175,-Kč, ostatní uhradí 225,-Kč. 
     Splátku je možné uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo 
převodem na účet, č. účtu 22325801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo 
popisné. 

  Věra Košťálová 
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Jak nakládat s odpady 
 
     V sobotu 8.9.2012 jsem  navštívila prostory společnosti OZO Ostrava, která 
v naší obci zajišťuje svoz a likvidaci odpadu. Problematika, která se dotýká nás 
všech. 
     Ještě před třiceti lety žádný svoz odpadu neexistoval, všechno co se 
v domácnostech vyprodukovalo, končilo na vesnických skládkách za obcí, 
v místech na Drahách nebo směrem na Hůrku. A to se nezmiňuji o divokých 
nepovolených skládkách. V dubnu 1985 byly v obci instalovány 3ks 
odpadových kontejnerů pro odvoz domovního odpadu.  V roce 1986 do obce 
poprvé přijeli popeláři, jak je známe dnes a funkci kontejnerů nahradily 
popelnice.  A právě dnes, v době kdy se třídění odpadů stalo samozřejmostí, je 
skoro nepředstavitelné, že v době ne tak dávné, se všechen odpad házel na 
skládky přímo v obci. 
     V provozech firmy OZO v Ostravě - Kunčicích jsem měla možnost projít 
celým procesem zpracování plastového odpadu. Přesněji řečeno odpadu ze 
žlutých kontejnerů, neboť spektrum odpadu ze žlutých kontejnerů je poněkud 
širší, než se na první pohled může zdát.  Není totiž úplně známo, i přes to, že je 
to na všech kontejnerech napsáno, že se tam mohou, nebo spíš musí házet i 
nápojové kartony, plechovky a jiné kovy. 
     Auto určené ke svozu přiveze odpad do haly, kde probíhá zpracování. 
Nejprve se třídí PET lahve, dnes ještě stále ručně, brzy přijde do provozu nová 
automatická optická linka. Potom se vytřídí nápojové kartony, také ručně. 
Magneticky se pak oddělí kovy a plechovky. Všechno, co se nevytřídí, pak 
putuje dál do drtičů, kde se všechno podrtí a výsledná drť putuje především do 
cementáren jako palivo (místo uhlí). 
    Na první pohled se to může zdát nesmyslné, ale „do plastů“ skutečně 
vhazujme i nápojové kartony a plechovky. Je opravu škoda plnit si jimi vlastní 
popelnici.  
     Proces třídění papíru a skla jsem bohužel z časových důvodů neviděla. 
 
     Když se nad vším dobře zamyslíme, množství odpadu, které přijde do 
popelnice, je velmi málo. Stačí řádně třídit ☺.  Nebezpečný a velkoobjemový 
odpad dvakrát ročně odveze firma OZO. 
  
     Po prohlídce jsem si uvědomila, jaké množství odpadu produkujeme. Zhlédla  
jsem také výukový film pro děti, který byl zaměřen na  odpovědnost při nákupu 
různých výrobků. Při koupi jakéhokoliv výrobku totiž získáváme odpovědnost i 
za obal, ve kterém je ten či onen výrobek zabalen. 
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     Závěrem mám na všechny spoluobčany malou prosbu. Při třídění odpadů  
prosím minimalizujte objem odpadu a vhazujte do kontejnerů jen to, co tam 
patří. Šetříte tím peníze a pracovníkům firmy OZO usnadníte odstraňování 
nesprávně uloženého odpadu. 
     Vím, stojí to určitou energii, ale je to potřeba. 

    Marie Mertová 
    místostarostka   

 
 
 

 
 

 
 
Sběr papíru  
 
     V úterý 9. října 2012 se od 16.00 hodin uskuteční tradiční sběr starého 
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm. 
 
     Děkujeme           Mgr. Jana Kociánová 
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Uplynulý školní rok 
 
     Máme tady září a odpočinutým žákům i učitelům nastává opět deset měsíců 
leckdy náročné vzájemné spolupráce. Ale než se vrhneme do lavic za poznáním, 
shrňme si uplynulý školní rok 2011/2012. 
     Jako vždy byl i tento rok plný nových poznatků, objevů, aktivit a projektů. 
Sotva se děti ve škole rozkoukaly, hned jsme měli plno práce s nácvikem 
vystoupení pro naše seniory, sbírali jsme starý papír a zahájili plavecký výcvik. 
     Po zmiňovaném hudebně - dramatickém představení na Setkání s důchodci, 
které bylo v duchu známé pohádky Mrazík, jsme si ani neoddechli a zaměřili se 
na výtvarnou činnost, protože v prosinci se naše škola účastnila Vánočního 
odpoledne pořádaného obcí, a to prodejem svých výrobků na školním jarmarku. 
Na konci kalendářního roku jsme si stihli zazpívat pár koled a užívali jsme si 
vánočních prázdnin. Leden byl o něco vážnější, protože se děti pilně učily, aby 
měly krásné pololetní vysvědčení a hurá na jarní prázdniny. Na jaře naše škola 
každoročně pořádá školní kolo Pěvecké soutěže, z níž jsou některé děti vybrány, 
aby nás reprezentovaly na soutěži malotřídních škol v Lubině s názvem 
Lubinský zpěváček. I tentokrát na sobě děti zapracovaly a přivezly si diplomy i 
medaile. Ale ani ve sportu školáci nezaháleli. Rovněž na jaře proběhl turnaj ve 
florbale, kde místní malí sportovci získali první místo. Velkou změnu 
zaznamenaly především děti z 2. a 3. třídy, protože jim na mateřskou dovolenou 
odešla paní učitelka Barošová, kterou do konce školního roku zastoupila 
zkušená kantorka paní Okáčová, jíž tímto moc děkujeme za výpomoc. V květnu 
se jako vždy konala besídka pro maminky a za touto takřka poslední akcí 
přicházely už jen odměny. Jednou z nich byl jednodenní výlet na hrad Bouzov a 
prohlídka Javoříčských jeskyní a druhou odměnou snad pro většiny děti bylo 
krásné závěrečné vysvědčení. 
     Tolik ke stručnému přehledu školního roku a teď už huráááá vstříc novým 
zážitkům ve školním roce 2012/2013. 

    Za kolektiv ZŠ Kateřina Drlíková 
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37. ročník turistického pochodu 

„PODZIMNÍ POHLEDY NA MORAVSKOU BRÁNU“ 
 

                         TJ SOKOL Bernartice nad Odrou 
 

zve příznivce turistiky 
 

na tradiční turistický pochod,  
který se koná 

 
v sobotu 6. října 2012 

 
start je u Odry v 9,00 hodin a cíl tamtéž do 15,00 hodin 

 
Účastníci pochodu si mohou vybrat dvě trasy: 
 
Trasa 15 km 
Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Bernartice 
nad Odrou U Odry 
 
Trasa 20 km 
Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Salaš -  
Bernartice nad Odrou U Odry 
 
Trasa je značena červenými fáborky a červenými body. 
 
Startovné činí Kč 30,- pro dospělé (děti zdarma) 
 
Kontroly jsou na Horeckém kopci a na Starojickém hradě (zde každý účastník 
dostane čaj a oplatku). 
 
Cíl je v hospodě U Odry, kde lze zakoupit občerstvení. Každý účastník obdrží 
účastnický list. 
 
Věřme, že nám bude přát počasí a strávíme pěkný den procházkou kolem naší 
obce s výhledy na panorama Beskyd, Oderských vrchů a Moravskou bránu. 
 

         Srdečně zvou pořadatelé 
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Nohejbalové léto 
 
     V letošních létě se Bernartice zúčastnily tří nohejbalových turnajů trojic a 
zaznamenaly nemalé úspěchy. O tom ,do jaké míry se nám zadařilo, posuďte 
sami...:-) 
 
TICHÁ-NA TŮŇCE (5.7.2012) 
 
     Na turnaji v Tiché se sešlo 10 družstev. Na turnaj pořádaný třetím rokem 
místním Sokolem přijely týmy z Příboru, Studénky, Místku, Ostravice a 
samozřejmě i náš tým. Zbytek tvořily týmy z Tiché. Většina z těchto týmů měla 
ambice turnaj vyhrát. Po roční pauze k nim rovněž patřil i náš tým (rok 2010-2. 
místo). Opět se hrálo způsobem každý s každým, kdy o konečném pořadí 
rozhodoval nejvyšší počet bodů. Na každý tým tedy čekalo 9 zápasů. Po 
celodenním zápolení se náš tým s bilancí 6 výher jedné remízy a dvou proher 
umístil na krásném 3. místě a mohl si tak domů odvézt cennou trofej. 
  Konečné pořadí turnaje: 
       1.místo: Příbor 
       2.místo: Tichá "A" 
       3.místo: Zepelin Bernartice 
       4.místo: Studénka 
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 NOVÝ JIČÍN-KOJETÍN - "ŠÍKMÁ OPEN" (25.8.2012)  
 
     V poslední srpnovou sobotu se Zepelin Bernartice zúčastnil nohejbalového 
turnaje trojic na Kojetíně, kde obhajoval 2. místo z předešlého roku. Turnaj 
odehrálo 11 mužstev, vesměs všechny z Nového Jičína a okolí, rozdělených do 
dvou skupin, z nichž postoupily 4 nejlepší celky. Dále následovala vyřazovací 
část, která rozhodla o konečném pořadí. Celý turnaj se nám nakonec podařilo 
bez ztráty jediného setu vyhrát. Celková bilance 7 zápasů - 7 výher mluví za 
vše... 
Konečné pořadí turnaje:  1. místo: Zepelin Bernartice 
     2. místo: Irské S. - Nový Jičín 
     3. místo: Šikmá Nový Jičín  
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SPÁLOV-O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTYSE (8.9.2012) 
 
     Jako každoročně, tak i letos, jsme léto ukončili účastí na turnaji trojic ve 
Spálově. Letošní ročník byl již třináctým v pořadí a my obhajovali 2.místo z 
předchozích let. Tento rok od nás vyrazila dvě družstva, nejen Zepelin, ale i 
Bernartští Čerti. Zatímco první ze zmiňovaných mužstev přijelo s ambicemi  
porvat se o příčky nejvyšší,  získat konečně skalp Heřmánek, druhé mužstvo 
chtělo  překvapit.  
     Turnaj odehrálo osm týmů  formou každý s každým a opět o konečném 
pořadí rozhodoval nejvyšší počet bodů. Tradičně, jako dříve tak i letos, se o 
první místo utkaly týmy Heřmánek a Zepelin Bernartice. S bilancí Zepelin - 6 
zápasů - 6 výher, Heřmánky - 6 zápasů - 5 výher, 1 remíza (zaváhali s Kunínem) 
byl poslední zápas právě mezi těmito týmy přímým soubojem o první místo. 
     Našemu týmu stačilo uhrát jeden set k prvenství na tomto turnaji. Bohužel 
ani po šesté v řadě se nám nepodařilo cenný skalp rivala získat. K prvenství  
dokonce chyběl pouhý 1 bod z rozhodujicího utkání!!!  Putovní pohár tak 
zůstane i letos v Heřmánkách u Oder. Přesto jsme s druhým místem velmi 
spokojeni. 
     Druhé ze zmiňovaných družstev - Čerti Bernartice svůj cíl splnili nad veliká 
očekávání a konečné 3. místo je pro ně obrovským úspěchem, s kterým málokdo 
mohl počítat. O síle Čertů se na  vlastní kůži  mohli přesvědčit i hráči z 
Heřmánek, kteří měli co dělat, aby zápas vůbec zvládli a nestali se tak 
poraženými. Favorit však i toto utkání zvládl. Samozřejmě došlo i na měření sil 
obou bernartských týmů, kde uspěl jasně Zepelin. 
  
Tento turnaj se stal pro naší obec mimořádně úspěšným a konečné druhé a třetí 
místo vypovídá za vše... 
Složení týmů:  
Zepelin- Zelenka Pavel, Zelenka Pavel 
ml., Zelenka Tomáš 
Čerti- Bílek Michal, Martinát Miloslav, 
Halašta Lukáš 
 
 
Konečné pořadí turnaje: 
1. místo: GKS Heřmánky 
2. místo: Zepelin Bernartice 
3. místo: Čerti Bernartice 
4. místo: Spálov 
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Turnaj starších pánů ve fotbale - „Staré gardy“ 
 
Vážení sportovní přátelé,  
v sobotu 1.9.2012 se uskutečnil na hřišti u Odry turnaj starších pánů ve fotbale 
za účastí borců ze Spálova, Mankovic, Jeseníku nad Odrou a domácích 
Bernartic nad Odrou. Před zahájením turnaje bylo radost pohledět, jak se 
prošedivělí pánové navzájem znají, vítají se jako před dvaceti a více léty, kdy 
proti sobě hráli ještě mistrovské zápasy. 
     Po zaregistrování a rozlosování turnaje začal na hřišti pravý sportovní boj o 
každý míč. Zde je však třeba podotknout, že boj byl korektní a ohleduplný. Jak 
by také ne, vždyť někdy bylo vidět u několika borců, že rozum velel, jak to mají 
nohy provést, ale ty neposlechly a nebo snad nemohly. Ono v 63 letech, které 
měl jako nejstarší hráč Láďa Martinát z Makovic, se není co divit. Přesto se, 
vážení sportovní přátelé, turnaj dohrál bez zranění a v humorném sportovním 
duchu. 
     Jako každá taková akce vyžaduje bezchybnou organizaci a samozřejmě i 
nějaké finanční prostředky k zakoupení cen apod. Zde musíme poděkovat 
Obecnímu úřadu a zejména paní starostce Mgr. Daně Klosové, která se osobně 
turnaje zúčastnila a byla přítomna při vyhodnocení a předání cen. 
     Vřelý dík patří také panu Bernýmu z Městské policie Praha za hodnotné dary 
pro naše nejmladší fotbalisty, dále Pepovi Davidovi a dalším, kteří přispěli 
nějakou finanční částkou. V neposlední řadě měl každý účastník, ať už hrající, 
nebo divák, možnost se nasytit dobrého jídla z pravé domácí zabijačky, kterou 
jako každoročně připravil Mirek Martinát, za což mu patří veliký dík a nejen za 
to, ale i za celou organizaci turnaje. Vřelý dík patří i dalším organizátorům, 
hlavně osazenstvu „Hospůdky u Odry „. 
     Nesmím zapomenout na arbitry těchto všech utkání: hlavní rozhodčí Michal 
David, na lajně Filip Školoudík a Kuba Papák, kteří  se svého úkolu zhostili  ke 
spokojenosti všech více než dobře. Chlapi, dík ! 
 A jaké bylo pořadí: 1. Spálov 
                                     2. Jeseník nad Odrou 
                                     3. Mankovice 
                                     4. Bernartice nad Odrou 
 
V závěru se pak všichni hráči, organizátoři a diváci mohli „rozcvičit“ na zábavě.                              

   
Vše sledoval Staňa David st.  
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Řemeslo má zlaté dno… 
 

Z vyprávění p. Petra Bayera č. 110 – první část 
     Po zrušení řemeslných cechů vešel v platnost císařským nařízením 1. května 
r. 1860 živnostenský řád, podle kterého byla zřízena živnostenská společenstva. 
Na venkově byli z více obcí řemeslníci slučováni ve společenstva smíšená. 
     Naši řemeslníci byli přiděleni na Starý Jičín, kde byla společenstva dvě. 
Řemeslníci z čtrnácti českých obcí tvořili řemeslné společenstvo a to druhé bylo 
pro živnosti koncesované. 
     Jelikož nejstarší knihy spolkové při požáru domku jednatele společenstva p. 
Frant. Pavlíka ze St. Jičína shořely, nezůstalo žádných záznamů z té doby. Jsou 
jen dochovány tyto údaje pro naši obec: 
V roce 1887 bylo v obci: 
Kováři: Frant. Šlesar č. 8 a Kar. Drlík č. 96 
Stolaři: Frant. Richter č. 77 a Frant. Glogar č. 95 
Krejčí: Florian Klos č. 37, Karel Klos č. 88 a Jan Glogar č. 36 
Ševci: Jos. Glogar č. 106, Ant. Glogar č. 10 a Petr Bayer č. 110 
Mlynáři: Jan Bayer č. 28 a Lesný mlynář 
Větrný mlýn: Frant. Kuks č. 105 
Koláři: Ignác Klos č. 88 
Řezníci: Karel Frank č. 26 
Hostinští: Karel Frank č. 26 a Florian Klos č. 97 
Obchodníci: Frant. David č. 39, Frant. Glogar č. 38 a Ignác Albrecht č. 35 
Obchod sušeným ovocem: Frant. Šimíček č. 14 a Josef Geryk č. 92 
Obchod máslem, tvarohem a vejci: Frant. Hájek č. 102 
V roce 1937 bylo v obci: 
Kováři: Heřman Volf č. 96 a Jos. Kadleček č. 118 
Stolaři: Emil Grussmann č. 85 a Albín Kunetka č. 105 
Krejčí: Matěj Miklík č. 130 a Boh. Šimíček č. 14 
Obuvníci: Petr Bayer č. 110 a Jan Smetana č. 167 
Mlynáři: Rud. Bayer č. 28 a R. Bayer č. 25 
Řezníci: Hynek Handrych č. 26 
Bednáři: Karel Bok č. 19 
Holiči: Bohumil Liďák č. 26 (138) 
Pekaři: Jan Kelner č. 97 a V. Vašek č. 1 
Hospody: Hynek Handrych č. 26 a Marie Klosová č. 97 
Obchodníci: Jan David č. 39 a J. Novák č. 38 
Výroba cement. zboží: Karel Dresler č. 117 
Obchod mlékem: Lud. Klosová č. 88 a Stan. Neřád č. 23 
Prodej piva-sodovek: Anast. Šimíčková č. 24 
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     Do dědiny přicházeli: sklenáři, drátaři, řičičáři (vyráběli síta), kolomazníci, 
orkafníci (prodej kusových látek), šlajfíři (brusiči), kořenářky, semenářky, 
Valaši s noži a vařechami i metlami, myškáři (ze slovácka), Slováci a Bosňáci 
(bratři) s různými věcmi, cikáni a komedianti a později i exekutoři – někdy i 
Židé – ti vykupovali veteš a staré železo – obyčejně měnili za hliněné hrnce a 
mísy. Tito všichni „vandráři“ pravidelně navštěvovali dědinu! 
     Jak ze seznamu z r. 1887 a tak i z r. 1937 je vidět, že se opomnělo 
zaznamenat počet tesařů a hlavně zedníků v obci a těch bývalo nejvíce. 
A p. Bayer dodává: 
     „Zedníků u nás v obci bývalo hodně. Ti občané – muži, kteří neměli obživu 
na poli, obyčejně se vyučili zedníky. Těch bývalo v obci až k dvaceti – někdy i 
více. Samozřejmě, že pro všechny v obci nebylo zednické práce a tak chodili za 
prací do Nového Jičína a okolí, také až do Ostravy. Někteří dojížděli denně i 
domů, jiní byli ve světě přes týden a v sobotu se vraceli. Bývala to práce vesměs 
sezónní (přes léto). To si také museli nějaký peníz našetřit na přežití zimního 
období. Zanechali po sobě mnoho dobré a poctivé řemeslné práce! Co postavený 
dům, to památka na ně! Zanechali také po sobě mnoho pěkných vyprávěnek i 
zkušeností a zážitků ze světa i z obce.“ 
A pan Bayer vypráví: 
     „Při stavbě kostela v roce 1837, při zdění kopule stala se nedopatřením 
zedníkům velká chyba. Zedníci, při dělání klenutí, které dělali „frajersky“ 
z volné ruky, bez jakýchkoliv technických pomůcek, neudrželi všichni stejný 
oblouk a při ukončování se „nesešli“ – přišli na to, že jedna polovice je hodně 
nižší a plošší a druhá polovice více do oblouku klenutá a vyšší. 
Teď byla dobrá rada drahá! 
Nezbývalo jinak – buď to křivou část zbourat a znovu dělat, nebo hotovou 
klenbu zdvihnout. Rozhodli se kopuli narovnati zdvižením nižší strany 
podpěrami, cihly nahoře zdvižením uvolněné upevnit dubovými klíny, jak 
doposud je nahoře na kopuli vidět. Vyšší stranu pak srážením cihel snižovali. 
Pak z vnitřní strany přikládáním cihel na plocho a jejich připevněním klenutí 
vyrovnali. 
     Jistě to byla práce nebezpečná a zodpovědná při tak velkém rozměru kopule, 
ale zdařila se, takže divák zespodu žádné chyby nevidí!“ 
Pan Bayer ještě dále vypráví: 
     „Když v době císaře Františka Josefa celé město Potštát vyhořelo r. 1866, 
bylo dáno do celého okolí provolání k zedníkům, že každý obdrží mimo peněz 
ještě „žejdlík“ (asi 2 deci) kořalky dopoledne a odpoledne k svačině zas. 
     Na tento „kořalkový“ přídavek získalo město Potštát mnoho zedníků. Také i 
několik od nás z Bernartic – asi sedm – je známo i kteří, ale přejme jim pokoje. 
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     Chodili v pondělí ráno pěšky do Hranic a pak na Olšovec dolinou vzhůru 
kolem hospody u „Tlustého Jana“ do Potštátu. Přes týden byli v Potštátě a 
v sobotu navečer šli zpět domů. 
     Bylo prý to po pět roků. 
     Od té doby začali lidé i u nás dávat zedníkům – co přídavek – kořalku! 
Zedníci prý si na to tak zvykli, že kdo nedal, k tomu ani už nešli. Zedníci prý se 
při stavbách vymlouvali na to, že zeď, při které není kořalky, není pevná a práce 
při tom je tesklivá a i malta trucuje. Mám ještě úsměvnou vzpomínku na 
„mistrovskou“ zednickou práci, říká pan Bayer. 
     Na gruntě č. 46 zazdívali dva zedníci nové „futra“ (zárubně) pro hlavní 
vchodové dveři. Zdili a zdili prý dva dny, byli tam i s „kostem“ (se stravou) a 
hospodář je už před snídaním častoval „kořalkovým“ přídělem a to před jídlem i 
po jídle a ještě mezi tím, po celé dva dny. Ale jak byli se zazděním „futer“ 
hotovi, chtěli dvéře zavěsit, ale nešlo to. Oni „futra“ zazdili prahem navrch, tož 
panty (závěsy) byly obrácené! 
     Tož prý jaká hrůza – futra vybourali a zazdili znova. Prý, ale už bez 
„kořalkového“ přídělu. Zvyk „kořalkového“ přídělu ale zůstal dodnes.“ 
     Tož tolik z vyprávění p. Bayera o našich zednících. Seděl na „verbánku“ a 
opravoval boty. Říká: „Musím ponáhlať, abych obutí opravil. Keřísik jdou na 
„púť“ na Hostýn a tož i obutí potřebují, je ho teď po válce málo.“ 
Ale přesto přidal vyprávěnku o našich poutnících. 
Pokračování v příštím zpravodaji   

    Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 

 
 

 
Pozvánka na Oderskou Mlýnici 
 
V sobotu dne 22.9.2012 se v Klokočůvku u Oder, v areálu letního tábora 
Spálovský mlýn (nedaleko poutního místa Mariastein), koná další ročník závodu 
horských kol pro širokou veřejnost včetně dětských závodů – Oderská Mlýnice. 
Nebojte se, přijeďte si zazávodit a strávit den v krásném prostředí Oderských 
vrchů! 
Více na:  www.2k.cz, www.kolopro.cz 

    František Haitl 
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VRŠKY – UKONČENÍ SBĚRU 
 
     21. září bude ukončen sběr vršků od PET lahví v naší obci, který byl 
organizován pro nemocnou Klárku Slezákovou ze Zlína. 
     Chtěla bych moc poděkovat Vám všem, kteří jste po celé léto sbírali a nosili 
mi vršky domů nebo na obecní úřad. Mile mě překvapila ochota všech známých 
i neznámých “sběračů“. Celkem jsme u nás v Bernarticích nad Odrou nasbírali 
50 kg vršků od PET lahví (čtyři velké pytle). Vršky budou nyní doručeny na 
svozové místo a následně do Dubu nad Moravou, kde je vykoupí firma 
zabývající se jejich recyklací (konkrétně výrobou hřbitovních svíček), za cenu 
6,50 Kč / 1 kg vršků. 
     Při prvním svozu, který se uskutečnil na konci června, bylo firmě předáno  
5300 kg vršků a výtěžek z jejich prodeje tak přispěl Klárčiným rodičům na 
nákup rehabilitačního kočárku (cena kočárku je 95 500 Kč). Peníze z dalších 
nasbíraných vršků, tedy i těch od nás, budou použity na potřebné lázeňské 
pobyty. 
     Pro ty, kdo by snad měli zájem o pokračování ve sběru vršků a chtěli by je 
Slezákovým poslat, případně i jinak pomoci, nebo si jen přečíst Klárčin příběh, 
jsou veškeré potřebné informace k nalezení na internetových stránkách 
www.naseklarinka.webnode.cz. 

Jana Stavinohová 
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Hasičský tábor 
 
     Děkujeme Láďovi Hájkovi, Tomáši Horutovi,  Marku Vašendovi a ostatním 
hasičům, kteří se podíleli na hasičském táboře 17. – 18.8.2012 na myslivecké 
chatě. 
     Pro děti to bylo zajímavé zpestření konce prázdnin. 

    Hubrovi 

 
 
Poděkování 
 
     Děkuji touto cestou zastupitelstvu obce za schválení a proplacení finanční 
částky na opravu elektrického automatického zvonění v místním kostele. 
     Původní ruční zvonění bylo asi před 30 lety nahrazeno zvoněním 
elektrickým, ale to bylo již v posledním období velice náročné na opravy a 
údržbu. Nynější zvonění je díky elektronice mnohem přesnější a spolehlivější. 
     Věřím, že toto bude sloužit na další časy a ke spokojenosti občanů obce. 

  
 Za ekonomickou a farní radu  
              Zdeněk Horut 

 
 
******************************** 

PROJEKCE STAVEB - HAITLOVI 
návrh a zpracování projektové dokumentace všech druhů staveb 

stavební poradenství 
-------------------------------------------- 
Ing. František Haitl - Libuše Haitlová 

mobil: 725 485 485 
www.ha-projekt.cz 

 

******************************** 
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Z informa čního servisu  pro občany Novojičínska  
 

 
 

Ajax se rozloučil s dětmi a rozdal samé jedničky 
 
     I v letošním školním roce se žáci 
druhých tříd základních škol zapojili 
do projektu "Ajaxův zápisník", který 
realizuje Policie ČR v Novém 
Jičíně. 
     Je to projekt, u jehož vzniku stála 
policistka preventivně informační 
skupiny Policie České republiky 
Okresního ředitelství Sokolov, a 
který byl v roce 2002 rozšířen v 
rámci Policie České republiky. 
Jeho cílem je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního věku. Je určen pro 
žáky 2. tříd, každé dítě dostane zápisník a celým tímto zápisníkem ho provází 
policejní pes Ajax.  Děti pracují a plní Ajaxovy úkoly za pomoci policistů, 
učitelů nebo doma s rodiči. Sešit obsahuje 10 témat, každé vždy na jeden měsíc 
ve školním roce. První měsíc se začíná seznámením se s policií, následuje 
důležitá dopravní výchova, vlastní bezpečnost a zásady „Co se smí a co se 
nesmí“. Nechybějí ani ožehavá témata jako jsou „Děti a trestné činy“, 
„Mezilidské vztahy - šikana“, „Drogy a hazardní hry“ a také kapitola o 
nebezpečnosti tabáku a alkoholu. Poslední problematikou jsou bezpečné 
prázdniny, takže Ajaxův zápisník může být dětem dobrým rádcem i v době 
letního volna. Za celoroční úsilí obdržely děti v posledních červových dnech 
Ajaxovo vysvědčení a drobné dárky od policistů. Ajaxovo vysvědčení si letos 
převzaly děti deseti základních škol na Novojičínsku. Kromě Komenského 66 a 
68 to byly školy také v Bernarticích nad Odrou, Životicích u Nového Jičína, 
Šenově u Nového Jičína, Kuníně, Libhošti, Sedlnicích, Štramberku a druháci na 
ulici Dlouhá v Novém Jičíně. 
     Věříme, že seznámení dětí s Ajaxem a uniformovaným policistou bude 
dobrým začátkem vytváření si kladného vztahu k policii a že si děti zapamatují, 
že se na každého policistu mohou kdykoliv s důvěrou obrátit.  

   Autor: nprap. Zbyněk Tomšík / PIS Nový Jičín 
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Dvakrát chycený po krádeži  
 
     Tři desítky poškozených s celkovou škodou více jak 200 tisíc korun. To je 
prozatímní výsledek vyšetřování jednání 25letého muže z Nového Jičína, který 
se v převážně míře zdržoval v Bílovci. V letošním roce obcházel rodinné domy, 
vnikal do sklepů, garáží a chatek. Za den byl schopen provést vloupání i do 
několika domů. Kradl to, co mělo nějakou cenu. Elektro nářadí, jízdní kola, 
cennosti. Poškození jsou z Albrechtic, Nového Jičína-části Žilina, Šenova, 
Hladkých Životic, Bílova, Bernartic, Studénky, Bílovce a dalších obcí 
Novojičínska. Když vnikl do dalšího domu a našel tam něco cennějšího, tak si to 
vzal a věci z předešlého vloupání zanechal na místě. Věci prodával zájemcům na 
Bílovecku a utržené peníze použil k nákupu drog a pro svou další potřebu. Nyní 
se pachatel nachází ve vazební věznici. Samotnému umístění do vazby však 
předcházelo dvojí přistižení při činu. 
     Poprvé jsme zloděje zadrželi 25. června v ranních hodinách v Butovicích, 
díky všímavosti občanů, kterým bylo podezřelé jeho chování. Informaci o jeho 
výskytu jsme obdrželi telefonicky na 158. Policisté ze Studénky zloděje zadrželi 
i s odcizenými věcmi. Vzhledem k okolnostem případu, k nízké hodnotě 
odcizených věcí a podanému vysvětlení, jsme muže po několika hodinách 
museli propustit. Nicméně jsme začali prověřovat další podobné případy z 
celého Novojičínska. Měli jsme podezření, že má na svědomí i další případy 
vykradených domů. A štěstí nám přálo. Následující noci (26.6.2012) jsme měli 
oznámeno další vloupání do garáže domu v Bernarticích nad Odrou. Při 
samotném vyšetřování jsme zjistili další vykradené domy a také popis možného 
pachatele včetně jízdního kola, na kterém měl ujíždět. Zloděje jsme tentokrát 
zadrželi na silnici za Bernarticemi ve směru na Šenov u Nového Jičína. 
     Během výslechů se k některým skutkům doznal. Popsal, jak a kde do domů 
vnikl a co odcizil. Porovnali jsme další podobné případy a i k těmto se následně 
doznal. Předpokládáme, že poškozených bude více. Ne všichni krádeže 
nahlásili. Věci, které jsme u pachatele zajistili, jsme majitelům vrátili. 25letý 
muž má sděleno obvinění pro podezření ze spáchání přečinu krádež a 
porušování domovní svobody, za což mu hrozí až 5 let trestu odnětí svobody. 

 
Místo mobilu obdržel brambory  
 
     Prodej a nákup zboží prostřednictvím inzertních a aukčních webů je mezi 
internetovými uživateli stále populárnější. I zde však platí přímá úměra, čím 
více lidí službu využívá, tím více přitahuje podvodníky.  
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Prevence před podvody na internetu:  
     Nákup zboží od neznámé osoby přes inzerát je vždy rizikovější než nákup 
nového zboží v internetovém obchodě. Zbystřete, když vám bude někdo nabízet 
zboží za lákavě nízkou cenu – s velkou pravděpodobností půjde o podvod. 
Znejte své povinnosti a práva – např. § 53 odst. 7 zák. č. 40/1964 Sb., občanský 
zákoník (nákup přes internet - právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez 
uvedení důvodu). 
     Před nákupem si ověřte serióznost prodejce. Zjistěte si co nejvíce informací 
od dalších zákazníků - recenze spokojenosti. Vždy dbejte na ochranu osobních 
údajů a nikomu nesdělujte hesla k účtům nebo PIN platebních karet. Věnujte 
dostatek času a pozornosti podmínkám prodeje. Nejbezpečnější nákup je při 
osobním předání zboží. Při nákupu zboží přes internet používejte zavedené a 
osvědčené obchody či aukční síně. 

 
Policisté na dětském táboře  
 
     Pro policisty na Novojičínsku je již tradicí 
objíždět během letních prázdnin dětské tábory. 
     V průběhu prázdnin jsme navštívili čtyři 
dětské tábory. Novojičínské policisty mohly 
vidět děti na dětském táboře v Hustopečích nad 
Bečvou, Kujavách u Fulneku nebo již tradičně ve Štramberku na Libotíně. 
     Více než čtyři stovky dětí pozorovaly s nadšením a chvílemi i se zatajeným 
dechem ukázku uniformovaných policistů. Asi nejvíce nadšení vyvolala střelba 
ze služební pistole a samopalu či ukázka kriminalistického kufříku, při kterém 
jsme dětem snímali otisky prstů. Děti se také seznámily jak se bezpečně chovat, 
mohly vidět zákrok proti nebezpečnému pachateli i jak se ubránit před 
napadením. Na tábory jsme s sebou přivezli i služební zbraně, samopaly, 
neprůstřelné vesty, obušky či pouta. Za odměnu si mohly děti vystřelit ze 
samopalu se slepými náboji. Letos byla pro osadníky táborů připravena nově 
laserová střelnice, kdy děti střílely speciálně upravenou pistolí na terč. 

 
 
 
         por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         Preventivně informační skupina Nový Jičín 
 
 



 27

 
 
 

Než začneme topit … 
 
Již brzy nastane topná sezóna a majitelé nemovitostí by se 
měli na toto období náležitě připravit a postarat se o 
bezpečný provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.  
I sebemenší nečistoty v komíně totiž mohou snadno způsobit 
velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný 
otevřený požár nebo otravu osob jedovatým oxidem 
uhelnatým. 
 
Povinností majitele nemovitosti je zajistit vyčištění spalinové cesty při 
celoročním provozu spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 kW třikrát 
ročně, a při sezónním provozu dvakrát ročně, tedy nejlépe před začátkem a po 
skončení topné sezóny.  
Kontrola spalinové cesty se pak u spotřebičů na pevná paliva o výkonu do 50 
kW provádí jedenkrát ročně.  
U spotřebičů na plynná paliva stačí kontrola a čištění jednou ročně.  
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět 
svépomocí, je vhodnějším řešením spolehnout se na odborníky – kominíky. Ti 
by měli provést i kontrolu komínu a nebo revizi komínu  v případě, že je 
připojen  nový spotřebič nebo se mění druh paliva.  
O provedeném čištění, kontrole nebo revizi vydá kominík doklad nebo revizní 
zprávu, které jsou důležité nejen pro uplatnění případných nároků vůči 
pojišťovně.  
 
V případě, že v komínovém tělese vznikne požár je dobré  pokud možno 
zachovat klid a nepodlehnout panice. Požár nikdy nehasit vodou. Komín by 
mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Pokud to situace 
dovolí a nedojde k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby, je možné 
zkusit, do doby než přijedou hasiči, hasit plameny pomocí vhazování suchého 
písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. 
 
Podrobné podmínky požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Pranostiky na srpen a září 
 
V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunečko hřeje. 
Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče. 
Půlnoční větry v srpnu přinášejí stálé počasí. 
Srpnový déšť – jako ženský pláč. 
Srpen začíná, co červenec končil. 
Po teplém září zle se říjen tváří. 
Prší-li hodně v září, vesele se sedlák tváří. 
Bouřka v září – sníh v prosinci. 
Teplé září – říjen se mračí. 
Jsou-li v září noci i jasné i suchy, nebude po 
houbách ani potuchy. 

 
Poutě 
 
     K místům, která se stala známá tím, že se zde stalo něco mimořádného, stal 
se zde zázrak nebo se zde zjevil nějaký svatý, se konávají poutě. Pouť = 
putování někam. K těmto místům se vypravují celé zástupy lidí, modlí se a věří, 
že se jim modlitby vyplní. 
     Dříve nebyly cesty k poutním místům nijak značeny, proto byly poutě 
organizovány někým, kdo ji dobře znal. Skupinu poutníků do vzdálenějších míst 
často doprovázel povoz, který vezl jídlo, vodu, ale také přikrývky. Poslední část 
poutě se často absolvovala na kolenou, poutníci se modlili za věci, pro jejich 
život nejdůležitější (zdraví, úspěch apod.). U poutního místa zapalovali svíce 
nebo zde nosili drobné dárky – oběti. Následně se konala mše. 
     K poutím také patřily stánky, kde se prodávaly různé malé upomínkové 
předměty, ale také perníkové pečivo. Nechyběly ani kartářky a varietní umělci. 
     Nejvíce poutních míst je spojeno s Pannou Marií. Nejznámějšími poutními 
místy u nás jsou Velehrad, Svatý Kopeček u Olomouce, Hostýn nebo také Svatá 
Hora u Příbrami. Aby rostla zbožnost národa, přičinila se hlavně církev o jejich 
rozvoj. Za přispění štědrých dárců se stavěly kapličky, kostely, ale také honosné 
chrámy, které byly zasvěceny různým světcům. 
     V současné době získávají poutě i jiný než náboženský charakter. Lidé se 
sem chodí bavit a zavzpomínat si. Přibyly také stánky s laskominami, atrakce 
pro děti i dospělé. 

  Věra Košťálová 
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Areál svatého Hostýna 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 
Tel.:     +420 556 715 215 
E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 
 
Obecní úřad: 
Tel:       +420 556 708 522 
Fax:      +420 556 708 522 
E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
www.bernarticenadodrou.cz 


