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     Vážení spoluobčané, 
 
     myslím, že téma dnešního úvodníku „naše pošta“  většinu čtenářů  
Zpravodaje nepřekvapí. Ekonomické problémy a organizační změny ve státním 
podniku Česká pošta, o kterých se v tisku i televizi hovoří již delší dobu, 
ovlivňují, a to bohužel negativně, také úroveň poštovních služeb v naší obci. 
Jedná se o tak zvanou optimalizaci poštovní sítě v celé České republice, která 
má přinést snížení nákladů na straně jedné a do jisté míry zachování základních 
poštovních služeb na straně druhé.  Projekt se nazývá Pošta Partner a za dobu 
jeho trvání došlo ke změně formy poštovní obsluhy již celkem v 74 obcích.  
  
     Protože se naší obce tato problematika zásadně dotýká, chci vám sdělit 
některá konkrétní fakta. Začátkem minulého roku jsem byla  poštovním 
regionálním manažerem pro obvod Nový Jičín informována, že naše poštovní 
pobočka je již delší dobu ztrátová a že může v budoucnu dojít až k jejímu 
zrušení. Naše stanovisko, že obec nesouhlasí se zrušením pobočky a že chce 
poštu v obci zachovat, bylo vedení pošty jasně sděleno. V květnu 2012 přišlo 
vedení pošty s návrhem na zkrácení úředních hodin pro veřejnost, a to z důvodu 
malé návštěvnosti. Protinávrh obce, aby byla pošta otevřena alespoň dva dny 
v týdnu i v ranních hodinách, nebyl zohledněn. Úřední hodiny se s účinností od 
1.9.2012  zkrátily z původních 14,5 hodin na 11,5 hodin týdně a pošta je tak pro 
veřejnost otevřena denně pouze v odpoledních hodinách. Neustále se měnící 
pracovníci pošty u přepážky a zmíněná změna úředních hodin rozhodně 
nepřispěly ke zkvalitnění poštovních služeb, naopak vyvolaly řadu zmatků a 
stížností ze strany občanů. 
 
     V prosinci minulého roku jsme obdrželi stejně jako desítky jiných obcí 
oficiální sdělení České pošty, že naše pobočka byla pro tento rok vytipovaná 
jako vhodná pro změnu poštovní obsluhy v rámci projektu Pošta Partner. 
Principem tohoto projektu je, že poštovní služby neposkytuje přímo pošta, ale 
její smluvní partner, kterým může být například obec. Projekt nabízí čtyři typy 
poštovních poboček.  Pro naši obec se počítá s nejvyšším stupněm (Pošta 
Partner II), který by měl zajistit všechny doposud poskytované služby v naší 
pobočce.  
 
     Obec nyní stojí před závažným rozhodnutím, jak se k předloženým návrhům 
pošty postavit. Na jedné straně nejsme v situaci, kdy nás k takové změně může 
pošta zákonně nutit, na druhé straně jsme obec s malým počtem obyvatel a 
žádný zákon nám existenci a fungování pošty nezaručí. 
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     Žijeme v „elektronické době“ a dnešní pošta skutečně v mnoha ohledech 
ztratila na svém původním významu. Dnes můžeme jenom s nostalgií vzpomínat 
na dobu, kdy pošťák ve vesnici znal každého občana i s jeho problémy, byl 
schopen doručit dopis i bez adresy a ještě měl čas si povykládat. Tato doba je 
nenávratně pryč. Přesto se nedokážu smířit s myšlenkou, že by pošta, která v 
obci funguje od roku 1893, tedy úctyhodných 120 let, měla přestat existovat. 
 
      Proto se již dnes důkladně připravujeme na jednání s Českou poštou o 
podmínkách nezbytných pro zachování základních poštovních služeb v obci. 
Jsem přesvědčena, že společně se zastupiteli, kteří ve věci s konečnou platností 
rozhodnou, najdeme pro občany to nejlepší řešení. 
      
          
          starostka 

 
 

Obecní úřad 
 
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a tajemník obecního úřadu, je-li tato 
funkce zřízena (v naší obci není funkce tajemníka zřízena), a zaměstnanci 
obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 
Obecní úřad 

a) v oblasti samostatné působnosti 
1. plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, 
2. pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, 
3. rozhoduje v případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem 
    b) vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které patří do působnosti 
jiného orgánu obce. 
Tajemník obecního úřadu je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v 
samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi. 
Není-li v obci zřízena funkce tajemníka obecního úřadu nebo není-li 
tajemník obecního úřadu ustanoven, plní jeho úkoly starosta. 
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Tajemník obecního úřadu 
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem 
svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou, 
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce 
zařazeným do obecního úřadu, 
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních 
předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
e) vydává spisový řád, skartační plán a pracovní řád obecního úřadu a další 
vnitřní směrnice obecního úřadu. 
Tajemník obecního úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva obce a schůzí 
rady obce s hlasem poradním. 
Tajemník obecního úřadu nesmí vykonávat funkce v politických stranách a 
politických hnutích. 
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se 
v záhlaví označují uvedením slova "Obec“.   
Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v přenesené působnosti orgánů 
obce, s výjimkou nařízení obce, se v záhlaví označují slovy "Obecní úřad" s 
uvedením názvu obce. 
Obce mohou používat razítko obce v případech, kdy zvláštním zákonem není 
stanoveno povinné užívání úředního razítka s malým státním znakem. 
 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
               Dana Klosová 
 
 
 
 
Kalendárium 
 

14.1. 
Pracovní seminář zastupitelstva obce. 
 

19.1. 
Zahrádkářský ples. 
 

22.1. 
VZP provedla kontrolu plateb pojistného a dodržování ostatních povinností obce 
jako plátce. 
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22.1. 
Účast správní pracovnice Daniely Horutové na semináři „Zasedání 
zastupitelstva obce“ v Ostravě.  
 

25.-26.1. 
II. kolo prezidentských voleb. 
 

26.1. 
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej. 
 

1.2. 
Valná hromada občanského sdružení Bodlák. 
 

5.2. 
Zápis dětí do 1. třídy. 
 

9.2. 
Obecní ples. 
 

12.2 
Pracovní předsednictvo svazku obcí Region Poodří. 
 

12.2. 
Starostka Dana Klosová navštívila manžely Šimíčkovy (Gustýnovi) u příležitosti 
jejich diamantové svatby.  
 

 
 

Kalendář akcí 
 

� so 23.2.2013  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 
� so   2.3.2013  Bernartice cup – nohejbalový turnaj 
� ne 21.4.2013  Vítání občánků 
� út 30.4.2013  Stavění Máje 
� út   7.5.2013  Lampiónový průvod 
� ne   2.6.2013  Pouť 
� so 29.6.2013  Den obce 
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Výsledky II. kola přímé volby prezidenta České republiky 

Bernartice nad Odrou  -  2013 
 
 
 

1. Karel Schwarzenberg   299 hlasů   56 %  

2. Miloš Zeman    233 hlasů   44 %  

Volební účast:    534 občanů    71,4 %  

Neplatné hlasy:        2  

 
 
 
 
 
 
 
Obecní ples 
 
     V sobotu 9.února jsme tradičně zakončili plesovou sezónu v naší obci 
uspořádáním obecního plesu. Ples se vydařil a nás potěšila především hojná 
účast mladé generace.  
    Dovolte mi, abych poděkovala všem sponzorům a občanům, kteří přispěli 
k příjemné atmosféře plesu, a všem zaměstnancům obecního úřadu a 
zastupitelům obce za organizaci a celkové zajištění plesu. 
     Velké poděkování si zaslouží paní Barbora Nováková za krásnou výzdobu 
prostor kulturního domu. 
     A příští rok zase na shledanou. 

     Dana Klosová 
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Úspěšné tažení našich florbalistů 
 
     Dne 19. ledna 2013 se konal další turnaj starších žáků, kde náš tým „Bobrů“ 
nastoupil do zápasů proti Kopřivnici, Fokusu NJ B, Fokusu NJ A a Příboru. 
Hned po příjezdu do novojičínské sportovní haly ABC nás lákavě překvapila 
velikost hrací plochy, která byla stejná jako profesionální hřiště o rozměrech 
40x20 m. Na takto velkém hřišti jsme hráli každý zápas v kombinaci brankář a 
čtyři hráči (4+1) ve dvou poločasech po osmi minutách. Do tohoto turnaje jsme 
dorazili i přes mrazivé počasí s tímto motivovaným týmem: 
Brankář:  Ferda Daniel                   
Kapitán týmu: Fojtů Jan 
Hráči:   Palička Filip, Gola Lumír, Straka Milan a Mik Patrik 
     S ohledem na naši limitovanou hráčskou základnu, která je složena ze 
zkušených starších hráčů, je nutné tento tým podpořit i mladšími žáky, kteří jsou 
již nedílnou součásti těchto turnajů a patří mezi ně tito hráči: Novobilský David, 
Palička David, Volf Daniel a Vrobel Václav. 
     Už od první chvíle napovídala velikost hřiště, že se kromě zkušeností a 
technických schopností našich hráčů bude jednat také o fyzickou kondici, proto 
bylo nutné zvolit dobrou strategii hned od prvních zápasů. Vše bylo založeno na 
perfektní souhře všech hráčů, kde každý měl svou roli a především přesných 
nahrávek, abychom se zbytečně nevysilovat přílišným běháním, což by nás 
mohlo stát dobré umístění vzhledem k vyrovnaným soupeřům a jejich většímu 
počtu hráčů pro časté střídání. 
     Vše bylo připraveno, a tak jsme se pustili do prvního zápasu proti Kopřivnici, 
kde jsme inkasovali první gól a opět se objevovaly otazníky, jestli prohrajeme 
jako již mnohokrát první zápas. Jakékoliv obavy byly pryč, protože Filip Palička 
skóroval, a to hned třikrát a Patrik Mik a náš kapitán dovršili finální stav na 5:2. 
Na druhý zápas zvláště po příjemné výhře jsme si věřili a proti Fokusu NJ B 
jsme to i prokázali výsledkem 5:1. Celý tento zápas jsme měli pod kontrolou a 
dalším hetrickem se tentokrát prezentoval Patrik Mik, kterého podpořili po 
jednom gólu Lumír Gola a David Novobilský. 
     Naše motivace byla ve výborné kondici a proto jsme se mohli pustit do 
tradičně nejtěžšího zápasu s Fokusem NJ A, který byl opravdovým zákuskem 
pro diváky díky perfektní hře obou týmů, což prokázal i samotný výsledek 1:1. 
Tento zápas nabízel nádherné akce hráčů a především brankářů a člověk měl 
pocit, že se dívá na profesionální utkání starších žáků. Byl to opět Filip Palička, 
který skóroval za náš tým a zároveň podporován kvalitní obranou a prací všech 
našich hráčů. 
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     Předposledním zápasem, i přes očekávanou fyzickou vyčerpanost, byla naše 
touha po vítězství obrovská a dokázali jsme zvítězit nad dalším silným 
soupeřem, kterým byl Příbor a to 3:1. V prvním poločase jsme prohrávali 0:1 a 
proto jsme zvolili strategii rychlého nástupu do druhého poločasu, což se 
podařilo Filipu Paličkovi, který přidal ještě jeden gól a Honza Fojtů dovršil naše 
vítězství. 
     Závěrem lze pouze konstatovat, že i přes žádný prohraný zápas jsme dokázali 
dosáhnout na stříbrné místo, a to díky těsnému skóre vzájemných zápasů. 
Všichni jsme se shodli na tom, že to byl nejkvalitnější turnaj, který jsme s tímto 
týmem kdy hráli a všichni odvedli perfektní práci. Vítězem se stal Fokus NJ A, 
bronz patřil Příboru, čtvrtou příčku obsadila Kopřivnice a za nimi se umístil 
Fokus NJ B. Nejlepším střelcem  náš Filip Palička s pěti góly. Tohoto našeho 
společného úspěchu jsme dosáhli také díky neskonalé obětavosti našeho 
kapitána Jana Fojtů, který skvěle drží naši obranu. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen opět náš brankář Ferda Daniel. Náš tým je také podporován 
nejsilnějším fanklubem, což podporuje naše výsledky. 
     Děkuji a těším se na ještě vetší zájem a podporu o stále populárnější sport. 
     Tento výborný úspěch nás celkově v rámci poháru regionálních florbalistů 
2012/13 řadí na průběžné druhé místo.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Za Bernatské Bobry Vlastimil Vrobel, trenér. 
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Cenné vítězství našich Bobříků 
 
     Dne 9. února 2013 se konalo další kolo neregistrované ligy ve florbale 
mladších žáků. Jako už obvykle jsme se chystali ke společnému odjezdu celého 
týmu od autobusové zastávky v Bernarticích, když nás překvapila síla stále 
doznívající chřipkové epidemie. Do poslední chvíle naše účast na tomto turnaji 
byla nejasná a s napětím jsme čekali, kdo z plánovaných 15 hráčů dorazí. K naší 
radosti jsme nakonec měli 8 hráčů. 
     Bobříci byli připraveni se utkat o prvenství s Novým Jičínem “A“, Příborem, 
Bílovcem, Kopřivnicí a Novým Jičínem “B“. Po příjezdu do tělocvičny při ZŠ 
npor. Loma nás čekala pěkná šatna a příjemné prostředí, na které jsme zvyklí z 
Bernartic. Každé utkání se hrálo v sestavě brankář a čtyři hráči (4+1) ve dvou 
poločasech po osmi minutách. Byla to právě absence, která nám umožnila 
namíchat zajímavý týmový koktejl: 

Brankář:  Martin Maňák 
Kapitán týmu: David Novobilský 
Hráči:   Šimon Haitl, Václav &Vojtěch Vroblovi, Jan & Alenka 

Bukovjanovi a Jan Horák  
     Když jsme viděli početní a věkové sestavy ostatních týmů bylo jasné, že 
půjde opět o velmi fyzicky náročné zápasy a tudíž musíme vsadit na kvalitu 
nahrávek a střel na bránu ze zadních pozic. Přestože naši Bobříci jsou především 
milé a krásné děti, tak každý vzal svou roli velmi odpovědně s cílem vystoupat 
na co nejvyšší mety. 
     Vše bylo řečeno, řádně naplánováno a pustili jsme se do prvního zápasu proti 
Novému Jičínu “A“. Zkušení hráči byli v obraně a mladší jsme vysunuli 
dopředu, což je naše osvědčená strategie, která se hned po zahájení zápasu 
ukázala v plné kráse prvním a otevíracím gólem Vojty Vrobla. Soupeř na sebe 
nenechal dlouho čekat a utkání vyrovnal, nicméně velmi kvalitní obranou 
Bernartic jsme vysouvali naše útočníky a Jan Bukovjan dokázal skórovat ještě 
dvakrát. Do posledních sekund zápasu jsme vedli, ale překvapilo nás rychlé a 
perfektní přečíslení protivníka a proto tento zápas skončil 3:3. 
     Po příjemném vstupu do prvního utkání jsme si věřili a díky přesným 
nahrávkám jsme se pustili do dalšího experimentu kombinací dvojic útočníků a 
obránců, což znamenalo, že jsme po dohodě vysunuli silné hráče dopředu a 
pustili se proti Příboru. Jakmile zazněl tón píšťalky, začal trvalý tlak na našeho 
soupeře. V prvním poločase soupeř odolával obrannou hrou, ale v druhé části se 
rozjel náš kapitán David Novobilský a svým hetrickem nadiktoval průběh 
zápasu. Do úplné dokonalosti ho doplnil Šimon Haitl a Jan Bukovjan 
s konečným výsledkem 5:2. 
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     Motivace rostla a byli jsme ve výborné kondici před velmi těžkým zápasem 
proti Bílovci. Z celého turnaje to byl nejtvrdší zápas, což dokázalo i 2 min. 
vyloučení protihráče, což nám přineslo gól v podání našeho kapitána. Velmi 
dlouho byl zápas vyrovnaný a perfektní souhra všech hráčů nám umožnila přidat 
ještě dva góly díky Davidu Novobilskému se sladkou tečkou na závěr v podání 
Vaška Vrobla a tím jsme dovršili vítězství 3:1. Velké poděkování patří našemu 
brankáři Martinovi Maňákovi, který podal v tomto utkání profesionální výkon. 
     Po krátké pauze jsme se postavili v tom čase proti vedoucímu týmu, kterým 
byla Kopřivnice. Začali jsme opravdu takticky, neboť jsme nasadili naše 
nejmladší hráče (Honzu H. a Alenku B.), kteří celou hru dokázali zpomalit a 
přesto držet tempo a pak jsme jim nasadili šokovou terapii v podobě rychlých 
střel, útoků a dokonalé techniky našich zkušených hráčů a stav byl dokonán 4:1. 
Díky perfektnímu brankáři a gólům Novobilský 2x, Haitl, Vrobel Vašek jsme 
zlomili favorita. 
     Před posledním zápasem i přes očekávanou fyzickou vyčerpanost byla naše 
touha po vítězství obrovská a dokázali jsme zvítězit nad dalším silným 
soupeřem, kterým byl Nový Jičín “B“. Šimon Haitl prokázal výbornou kondici a 
skóroval hned dvakrát a doplnil ho ještě kapitán na konečný stav zápasu a to 3:2. 
Tým se zápas od zápasu zlepšoval a dosáhli jsme na první místo a to díky 100% 
nasazení a dokonalé souhře všech hráčů. Bonbónkem pro nás bylo vyhlášení 
nejlepšího střelce, kterým se stal David Novobilský a i přesto, že se v této 
kategorii nevyhlašuje nejlepší brankář, tak podle výsledku lze uznat, že 
Bernartice mají svého šampiona Martina Maňáka. S radostí musím říci, že to byl 
den plný radosti a příjemných zážitků. Sluší se také poděkovat všem, kteří náš 
tým podporují a to i přímo při utkáních, což je povzbudivé jak pro děti, tak pro 
všechny dospělé. 

        Za B.Bobry  Vlastimil Vrobel, trenér. 
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Nohejbal 
 
Kdo má zájem si zahrát  s námi nohejbal, připomínáme, že se scházíme každou 
neděli od 14:00 - 16:00 hodin v místní tělocvičně. 

        Rádi Vás uvítáme. 
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Prezident podle mých představ 

(výtažky ze slohových prací žáků 4. a 5. ročníku) 

1. Jaký má být? 

Měl by: 
- to mít v hlavě srovnané a mluvit hezky česky 
- Být pravdomluvný, upřímný a chytrý, mít to v hlavě srovnané a mělo by mu jít dobře rozumět 
- být čestný, spravedlivý, upřímný, slušný, chytrý, rozumný a svědomitý 
- být rozumný a čilý, jako rybka 
- být sympatický, spravedlivý a vstřícný ke všem lidem 
- rozhodovat ve prospěch občanů 
- být pozorný, čestný a věrný 
- být chytrý, vzdělaný a oblíbený, hrdý na ČR 
- porozumět lidem, mít to v hlavě srovnáno, pěkně se oblékat, měl by uvažovat o různých 

návrzích 

2. Jaký nemá být? 

Neměl by: 
- být nečestný, nepozorný 
- si o sobě myslet, že je pán světa, neměl by být na žádné straně a pít alkohol a kouřit 
- být vulgární, pyšný, starý a potetovaný 
- rozhodovat sám a radši se zeptat ostatních 
- mít nic společného s politikou a měnit své názory 
- být pyšný a hloupý a neměl by myslet jenom na sebe 
- být vulgární, sobecký a namyšlený 
- udělovat rozsáhlou amnestii 
- se ohlížet na sebe, být bezohledný, mluvit vulgárně 
- zneužívat svou funkci, žádný slaboch, co si nechá všechno líbit 
- řvát jako pan Schwarzenberg, kterému nejde vůbec rozumět, neměl by krást a šišlat 

3. Co by měl dělat? 

Měl by:  
- se starat o národ, říct, co si myslí, umět více jazyků a vyslechnout názor ostatních lidí 

- dobře a pravdivě prezentovat naši zemi, zajímat se o to, jaké zákony vláda schvaluje, 

navštěvovat města a vesnice, aby věděl, jak lidé žijí 

- umět více jazyků, říct svůj názor, starat se o národ, zamyslet se, než něco řekne, nebo napíše 

- chodit do rozumných kroužků jazyků 

- se účastnit všech problémů, které nastanou, a měl by občas zaskočit zkontrolovat lid 

- dávat moc velké daně, neměl by být moc něžný, ale ani moc přísný 

- rozumět zákonům, dobře vést lid a zastupovat svůj stát v zahraničí 

- Je nezbytné, aby dobře reprezentoval naši republiku, měl by podporovat celkový rozvoj ČR 

- upozorňovat na změněné věci v ČR a hájit zájmy ČR 

- pomáhat všem lidem stejně 

- dbát o sebe i o národ, dávat více peněz na všechno, poradit se s lidmi, nebo s vládou. 
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4. Co by neměl dělat? 

Neměl by:  
- pít alkohol, být vulgární, neměl by krást, zanedbávat své povinnosti a lhát 

- lidem poroučet špatné věci 

- krást, lhát, pít alkohol, brát drogy, zanedbávat povinnosti a lid, neměl by šišlat 

- vyhlašovat amnestii 

- si všechno nechávat pro sebe, o všem rozhodovat sám a dělat hlouposti 

- jednat ve svůj prospěch 

- dělat to, co nemá 

- krást, dělat chyby a být zbabělý 

- všechno rychle schvalovat, neměl by být spojen s žádnou korupcí a schvalovat amnestie tak 

rychle 

- dělat věci, které jsou protizákonné 

- dělat ve světě ostudu 

5. Osobní typ 
- za prezidenta bych chtěla Schwarzenberga, protože mi připadá, že má dobré názory, je 

rozumný a je známý v zahraničí 

- jako prezidenta bych si představoval Marka Ebena, protože je dobrý a slušný člověk 

- volila bych pana Fishera, protože je spravedlivý a rozumný 

- můj typ je Zeman. 

- já bych volila Karla Schwarzenberga, je sice nejstarší, ale za to velice známá osobnost. 

- paní ředitelka 

- za prezidenta bych chtěla Schwarzenberga 

- já bych volila Schwarzenberga 

- Miloše Zemana, protože, co se mu nelíbí, to řekne 

- já bych si přál na místo prezidenta moderátora Václava Moravce; je mi velmi sympatický, 

chytrý a mladý 

- Jan Fischer 

- já bych volil pana Zemana, nebo pana Fischera; mají to v hlavách srovnáno 

☺ … za žáky 4. a 5. roč.: kolektiv ZŠ 
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Dejte mi pevný bod a pohnu zemí. 
 
     Tímto známým výrokem starořeckého filozofa a matematika Archimeda 
bych charakterizoval činnost Občanského sdružení zahrádkářů v Bernarticích 
nad Odrou. Opět se sešel rok s rokem a jako předcházejících 19 let, i tento rok 
v lednu jsme pořádali tradiční zahrádkářský ples. 
     Někdo v přípravě na tento ples prohlásil záludnou větu „…něco vymysli, my 
už to upevníme…“, například letošní baldachýny s vzory přírody. Jestli to bylo 
v minulých letech jezírko s vodníkem, čápi, dědek s babkou, staré zemědělské 
nástroje či co ještě dalšího, ale každým rokem něco jiného, překvapivého a 
zajímavého, vždy to vycházelo z úzké skupiny „mozků“. Bylo nám cizí vyzdobit 
sál jen několika přehozenými fábory, stužkami a barevnými kolečky, ale snažili 
jsme se překvapit vždy něčím novým a hřálo nás u srdce, když se šli lidé 
z kostela podívat na naši výzdobu. Naše heslo „děláme to pro lidi, ne pro sebe“, 
které sice moc podnikatelsky nezní, občas zabolelo, když jednou přišlo na ples 
80 lidí a jindy byly lístky na tombolu prodány za 10 minut, nebo již uvařený, 
nedostatečně vychlazený guláš, skončil ve stoupě, kvalitní víno z jižní Moravy 
se v teple chodby rozhodlo znovu kvasit. Vždy se to překouslo a přebolelo. Jsme 
dobrá parta, která se i pohádá a opět příštím rokem vymýšlí námět, několikrát se 
sejde, domluví „stromky“ z kostela, sežene roští na dekoraci, připraví, co se přes 
rok nového nasušilo. Od čtvrtku připravuje sál, v pátek občerstvení, sobota ples 
a v neděli odzdobení a uvedení sálu do původního stavu. Někdy s tím bylo více 
práce, když přes noc v teple nad topením popukaly a „rozkvetly“ hlavice rákosu. 
Na plesech nám hrály prověřené i méně známe regionální hudební skupiny, 
pochvalované i za zády pomlouvané, kulturní vložky tvořené z „vlastních řad“, 
vystoupeni místních nebo i profesionálních umělců. Vždy jsme však dávali 
přípravě a provedení celých 100% a plnili sebenereálnější cíle, vlastně takové to 
otřepané … nemožné na počkání, zázraky do tří dnů. 
     Samostatnou kapitolu tvoří také proces zvaní. Dá se stihnout za 3 hodiny, ale 
i za deset. Osobní kontakt při předání pozvánky patří ke koloritu plesu. 
Nemalým přínosem, bez kterého bychom nemohli plesy pořádat, jsou finanční 
příspěvky od našich občanů. Zvláště ti nejstarší se snaží v duchu tradic, když už 
se nemohou zúčastnit, alespoň věnovat určitou částku. A tam jsou ty „prostoje“, 
kde se v družné debatě ztratí klidně i hodinka, ale to nevadí, protože jsou jiní, 
kteří nejsou doma, nebo někde lyžují. Proto se sluší poděkovat nejen těm, kteří 
dodají do tomboly hodnotné ceny, ale také těm bezejmenným, co přispěli větší 
či menší částkou.  Díky. 
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     Při jedné z přípravných schůzek v lednu padlo, že tento ples bude jubilejním, 
dvacátým. Tak jsem nepředloženě prohlásil, že necháme rozhodnutí 
v pokračování plesů na členské základně. Co se strhlo potom, to jsme si vyříkali. 
Jsme organizace s docela úzkou členskou základnou, kde valná část členů je v 
důchodového věku a před 20 lety byli hybnou silou zahrádkářů. Lze sice 
jmenovat, kdo je mozkem, kdo nejvíce dělá, kdo by zasloužil pochválit a 
vyzvednout, kdo stál v začátcích, ale bylo by to nefér, pokud bych na někoho 
zapomněl. Za těch 20 let se přelila vlna těch aktivních na stranu neaktivních, 
protože si to už zaslouží. Setkáváme se s nimi na výročních schůzích a rádi, 
nebo doma při výročích nebo už bohužel nejsou mezi námi. A mladá „krev“ 
nepřichází, jako v jiných podporovaných organizacích. Stále budeme jako 
sdružení existovat, zapojovat se do dění v obci, ale asi jen v rozumnější míře. 
     Když bych rozebral nadpis tohoto článku, ať je sebevíc po matematické 
stránce správný, z čistě praktického hlediska by trvalo 10 miliónů let, než by 
člověk, třeba i rychlostí světla na pomyslné páce opřené o pevný bod ve vesmíru 
pohnul zemí o 1 centimetr. 
     Takže necháme tomu čas a rozhodnutí na novém výboru Sdružení zahrádkářů 
v pořádání plesů. 

  Petr Drlík 
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Maškarní ples 
 
     Děkuji všem organizátorům maškarního plesu pro děti i dospělé. Především 
pak oceňuji skvěle připravený program pro děti pod režií Terezy Glogarové. Ze 
své mnohaleté zkušenosti s přípravou programu pro děti vím, kolik energie a 
času vymýšlení takové akce stojí a myslím, že se Vám to letos, čarodějové, opět 
povedlo. 
     Hodně energie a nápadů do dalších let! 
                Petra Hubrová 

 
Dětský maškarní rej 
 
     Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům dětského 
maškarního plesu za opět vzorně připravený program a soutěže pro děti. Věřím, 
že je s přípravou karnevalu spojeno spoustu konzultací a zkoušek dopředu, 
jakožto pak spoustu času musí všem zabrat příprava samotného kostýmu. 
     Jedinou mou připomínkou či spíše přáním do příštích dětských rejů by bylo, 
kdyby se navrátila tradice průvodu dětí v maskách. Za mnohé rodiče vím, že 
stráví spoustu času s přípravou a vymýšlením, co letos dětem vymyslet, vyrobit, 
půjčit či koupit za maškarní kostým. Rodiče i ostatní účastníci plesu by se rádi 
při úvodním průvodu dětí v maskách podívali, jak to všem dětem sluší a i děti by 
se cítily důležitě a hrdě v maskách, když se na ně kouká tolik zvědavých očí. Při 
soutěžích hned od začátku plesu však mnohé děti kostým či část kostýmu ze 
sebe strhnou dřív než skončí první soutěž, protože jim některé části kostýmu 
brání v soutěžích, což je velká škoda. 
     Přeji nám všem a hlavně dětem pěkné zážitky při dalších maškarních plesech. 

      Martina Novobilská 
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Dětský maškarní ples 
 
     Poslední sobota v lednu patří již tradičně princeznám, kovbojům, zvířátkům a 
jiným postavičkám ztvárněných dětmi z Bernartic i širokého okolí. Také letos se 
na dětském maškarním plese v kulturním domě sešlo okolo stovky dětí 
v maskách, které si svůj den nenechaly ujít.  
     V sále na ně tentokrát čekala paní učitelka, školní lavice a několik podivných 
spolužáků. Ale protože letošním tématem byla škola čarodějnická, žádné učení 
jim nehrozilo. Všechny děti byly naštěstí statečné a čarodějnic ani čarodějů se 
nebály. Absolvovaly s nimi několik zábavných soutěží, za které dostaly spoustu 
sladkých odměn a nakonec také vysvědčení se samými jedničkami. Děti se navíc 
mohly celé odpoledne vyřádit na parketě nebo vyhrát něco malého v tombole. 
Pro jejich „větší“ doprovod bylo připraveno občerstvení a balíčky se zákusky. 
Snad si tedy každý ze sobotního odpoledne odnesl to své. 
     Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na organizaci plesu podíleli. 
Mnoho z nich totiž není vidět, ale věřte, že této akci věnují spoustu času a úsilí. I 
proto doufám, že se všem zúčastněným odpolední ples líbil a příští rok se opět 
sejdeme. 

         za TJ Sokol, Tereza Glogarová 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Maškarní ples pro dospělé 
  
     Po veselém odpoledním skotačení našich dětí pokračovala dobrá nálada i na 
večerním plese. Velká účast masek dává jasně najevo, že je o tento typ zábavy 
stále zájem i mezi dospělými. Někdy by se mohlo zdát, že všechny dobré 
nápady na originální masku už jsou vyčerpány. Ovšem pokaždé se najde několik 
jedinců, kteří tuto domněnku rychle vyvrátí. Například letos organizátory (a asi i 
všechny přítomné) nejvíce pobavila maska rodiny Lysáčkovy. 
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Jejich „Jamajský bob“ byl ve skvělém technickém provedení a rovněž posádka i 
trenérský doprovod mohl vážně konkurovat skutečné filmové předloze. Po 
zásluze byli vyhlášeni nejlepší maskou večera.   
     Z nálady v sále bylo zřejmé, že se všichni dobře bavili a tak věříme, že každý 
strávil příjemný večer. O hudbu i občerstvení bylo postaráno a tak mohl každý 
podle libosti vydávat i zpět doplňovat energii.  
     TJ Sokol chce poděkovat všem, kteří se obou akcí zúčastnili a podpořili tak 
činnost naší tělovýchovné jednoty. Chceme rovněž poděkovat každému, kdo se 
podílel na přípravě a organizaci. Bez obětavé práce členů i dalších dobrovolníků 
by takové povedené akce mohly těžko existovat. Věřme, že i příští rok se na 
našich maškarních plesech znovu potkáme. 

     Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar 
 
PS: Někteří lidi nevěří, že jamajskej bob zvítězí …. ! ☺ 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na 
 

7. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE  
V PING-PONGU 

 

     Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní 

školy v Bernarticích nad Odrou a to 

v sobotu 16. března 2013. Zúčastnit se 

mohou pouze neregistrováni místní 

příznivci tohoto sportu a členové SDH 

Bernartice nad Odrou (muži i ženy) od 15 

let. Startovné je 50,- Kč. Prezentace hráčů je 

od 16:30 do 17:00 hodin. 

      

Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a 

samozřejmě vyhrát pěkné ceny. O občerstvení bude 

pečlivě postaráno. 
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Bodláček (aneb už jsme téměř dospělí) 
 
     Divadelní soubor Bodláček (při Bernackém 
ochotnickém divadle BODLÁK) hledá pro 
nacvičení nového divadla kluky a holky ve věku 
13-20 let. Tentokrát chceme zkusit hrát něco 
trochu „dospělejšího“, kde bude více hudby a 
třeba i tanec a proto bychom byli moc rádi, kdyby 
nás bylo více. Jsme ochotni se do divadla plně 
zapojit a začít na sobě pracovat, ale bohužel je nás zatím málo. Tak nás v tom 
nenechte a pojďte s námi stavět základy, které se určitě budou hodit pro pozdější 
„dospělácké“ divadlo. 
     V případě zájmu kontaktujte naše personální oddělení – Zuzku Bayerovou na 
telefonu 732 619 282 nebo emailem na zuzana.bayerova@seznam.cz. ☺ 
     Těšíme se!  

       Za Bodláček Radka Brodíková a za Bodlák Jana Klosová 
 

 
 

 
 

 

Divadelníci hodnotili svoji činnost   
 
     Dne 1. února 2013 se uskutečnila již čtvrtá valná hromada občanského 
sdružení BODLÁK, na níž divadelníci hodnotili svoji činnost za uplynulý rok.  
 
     Jejich hlavním cílem bylo nastudování klasické divadelní komedie Nikolaje 
Vasiljeviče Gogola REVIZOR v překladu Zdeňka Mahlera, kterou uvedli ve 
vlastní textové úpravě a s vlastní hudbou. 
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Tento klasický titul, který vyžaduje vysokou hereckou erudovanost, nebyl 
v Bernarticích nikdy v minulosti nastudován a tak šlo o - svým způsobem - 
odvážný pokus a tedy velkou výzvu pro celý soubor. 
     Celkem bylo odehráno devět představení – 3x v Bernarticích nad Odrou, dále 
pak v Němčicích nad Hanou (soutěžní přehlídka), Novém Jičíně, Suchdole nad 
Odrou, Odrách (nesoutěžní přehlídka), Libhošti a Jeseníku nad Odrou.  
Představení doposud zhlédlo celkem 1224 platících diváků. 
Soubor odehraje toto představení letos v únoru a březnu ještě třikrát, a to 
v Lubině, Štramberku a Staré Bělé. Tím tuto inscenaci ukončí. 
     Na základě diváckých ohlasů a koneckonců i hodnocení odborné poroty z 
divadelních přehlídek lze konstatovat, že se jedná jednoznačně o jeden 
z největších divadelních počinů v Bernarticích, na němž se úspěšně podíleli 
prakticky všichni členové sdružení a řada dalších dobrovolníků.   
A tak si BODLÁK poměrně vysoko nastavil laťku, kterou se jistě bude snažit 
překonat svou příští inscenací, s jejímž nastudováním chce začít na podzim 
letošního roku. 
     Z dalších aktivit sdružení stojí bezesporu za zmínku spolupráce s obecním 
úřadem při pořádání „setkání důchodců“. V loňském roce byl program připraven 
jako oslava 40. výročí organizování těchto setkání v obci. Program měl mezi 
všemi zúčastněnými mimořádný ohlas a podívat se přišla i řada dalších občanů. 
Také v letošním roce počítá BODLÁK s tím, že se bude této akce účastnit a že 
program bude v jeho režii.  
     Valná hromada se zabývala také budoucností dětského souboru 
BODLÁČEK, odsouhlasila zásady pro zahájení činnosti půjčovny kostýmů a 
rekvizit a rovněž hledala nové náměty na zkvalitnění webových stránek sdružení 
BODLÁK, které byly nedávno nově spuštěny (www.divadlobodlak.cz). 
     Důležitým bodem výročního jednání bylo i přijímání nových členů.    
V současné době má občanské sdružení BODLÁK 38 členů. 
     Závěrem jednání předseda sdružení poděkoval všem členům a všem 
příznivcům, spolupracovníkům a podporovatelům ochotnického divadla za 
vynikající spolupráci a ocenil výborné podmínky, které pro ochotníky vytváří 
zdejší obecní úřad. 
     Nejvíce si však divadelníci váží divácké podpory, bez níž by jejich práce 
ztrácela smysl. Spokojený divák je totiž jejich jedinou, ale tou nejlepší 
odměnou. 
         Zdeněk Klos, 
         předseda o.s. BODLÁK 
 
 



 20 

 

 
 
Bernatští vodníci – vasrmani… 
Druhá část 
A i pantáta mlynář Bajer o vodnících vyprávěl: 
     Za těch časů, kdy k nám chodívali vasrmani, či už vodníci, bývalo i ve mlýně 
dobře. V pohodě mlýn klapal – mlela se pěkná mouka, bývala i chvilka si 
s vodníky popovídat! 
     Někdy přišel jeden, někdy dva, sedli jsme si na lavičku před mlýnem a 
vyprávěli o dávných časech – vodníci toho věděli hodně, jak to dříve ve 
mlýnech na Odře chodívalo. Jak postupně mletí v těch malých mlýnech ubývalo 
a mlynářské řemeslo i se svou poezií a zvyklostmi zanikalo, až zaniklo. 
     Vzpomínám si – p. Bajer se usmívá – že jak jsem důkladně opravoval splav 
(asi v r. 1953), jak jsem tam našel ještě v břehu ve vodě u splavu pozůstatky 
vasrmanského bydlení. Všude barevné pentle, pěkně malované hrníčky 
s pokličkami, které měli pro dušičky, ale už byly prázdné … vypráví pan Bajer a 
spokojeně a šibalsky se směje a říká: 
     Nejlepší vzpomínky na ty vodníky mám, jak přicházeli v jarní či letní 
podvečer s housličkami. Oni uměli dobře hráti, měli k tomu jemné, tenké prsty a 
tož to přebírání strun jen šustělo. No radost vzpomínat! 
     To jsme se venku posadili a už to šlo! Já, oni dva – někdy jeden – hrávali 
jsme různé písně, veselé i smutné, i zamilované a různé jiné. Oni ale nejraději 
hrávali ty árie z „Rusalky“ to jsme společně byli s hráním u vytržení. Ale ta 
doba je nenávratně pryč. Mlýn už neklape, vodníků, ale i vasrmanů už není a i 
vyprávěnky mizí! 
     A není i pantáty Bajera – je jen vzpomínka na vodníky, na to, jak to tam ve 
mlýně při mletí klapalo a také pěkná vzpomínka na jeho zálibné hrátí na housle i 
bez vodníků. 
     Při rozlučce s mlynářem pantátou Bajerem jsem se ještě zeptal: 
„Pane Bajer a nezůstaly tu ve mlýně nějaké památky po těch vasrmanech? Třeba 
ta rachla s pentlemi, nebo něco jiného?“ 
     A pan Bajer se zas jen šibalsky usmívá, dává si čepici do týla a říká: „Rachlí 
je dodnes ve mlýně dost! Jedna je tu hned za vchodovými dveřmi, je i trochu 
jakoby vyřezávaná – mohla by to být i po těch vasrmanech, co tu byli na tom 
zabíjačkovém pohoštění, ale pentle na ní už nejsou!!!“ 
     Také dřevěných škopíčků se po mlýně povaluje dost. Vždyť jsme na vodě, 
tož je občas i potřebujeme. Možná, že by se našel i vasrmanský hrníček 
s pokličkou, co mívali na ty dušičky!! Chce to jen trochu poetické fantazie a 
vzpomínek na dávná léta … a je tu hned všechno přítomné – jako na dlani! 
Říká mlynář pantáta Bajer. 
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Dodatek: 
     Nejvíce povídaček a vyprávěnek o lesních pannách, o světelkování na lukách 
a hlavně o vasrmanech prý věděla panimáma mlynářka Rozálie Strnadlová – 
rozená Schenková v Mankovicích, prý Němka, ale uměla dobře česky. Narozená 
byla v r. 1789. Do Bernartic na Lesný mlýn přišla v r. 1817, kdy si vzala 
mlynáře Frant. Strnadla. V roce 1836 ovdověla a vzala si pak Jana Koppa ze 
mlýna pod Spálovem. 
     Její dceru Karolínu Strandlovou, narozenou v r. 1818 si vzali jako schovanku 
bezdětní manželé Tylimonovi z gruntu č. 19 a tu si pak v r. 1840 vzal za ženu 
Bayer Frant. z č. 58 a od těch dob jsou na gruntě č. 19 Bayerovi, ale Karolína 
však v roce 1850 zemřela. 
     Vdovec Frant. Bayer si pak vzal za ženu Rozalii Davidovou z č. 66, matku p. 
Petra Bayera z č. 110, od kterého jsou také i dvě vyprávěnky o vasrmanech!! 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 

 

 
 
Rybářská pohádka aneb jak se Ondra poslušnosti učil 
 
     Každý rok na Štěpána se děti ze skautu těší na milý divadelní dárek, který si 
pro ně už přes dvacet let připravují jejich rodiče. Letos jsme se všichni společně 
sešli v kulturním domě v Bernarticích nad Odrou a byli jsme mile překvapeni, 
kolik diváků se přišlo na naši pohádku podívat. 
     Scénář celého příběhu vymýšlí rodiče a ke společné přípravě se scházejí už 
od září. Dá to mnoho přemýšlení a zvažování, než je vše napsáno a upraveno 
tak, aby se mohlo hrát. Pak přijdou na řadu zkoušky, ve kterých se často musí 
dopilovat všechny podrobnosti, aby byl příběh srozumitelný a jasný a zároveň 
poutavý a veselý. Snad to vše v našem pohádkovém příběhu bylo a sám rybář 
Ondra zakusil na vlastní kůži, že umět poslechnout není vždy jednoduché a 
občas se může stát, že na něčí neposlušnost těžce doplatí někdo jiný. Ale díky 
moudrým radám svého dědečka i Ondrovi došlo, že poslušnost člověku může 
pomoci tam, kde mu místo rozumu radí jen city. 
     Velké i malé diváky příběh zaujal svou pointou i ztvárněním, které v sobě 
neslo dramatičnost i úsměvné chvilky k pobavení všech. 
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     Chtěli bychom velmi poděkovat Obecnímu úřadu v Bernarticích nad Odrou, 
který vyšel vstříc naší prosbě a ochotně nám umožnil hrát pohádku v sále 
místního kulturního domu. Díky této ochotě a vstřícnosti jsme tento pohádkový 
dárek mohli nabídnout i široké veřejnosti a návštěvnost byla opravdu veliká. 
Všem hercům i divákům se líbilo krásné a čisté prostředí sálu a tak se třeba zase 
za rok rádi v Bernarticích setkáme. 

         Rodiče skautů z Nového Jičíně 

 
Přehled počasí v naší obci v roce 2012 
 
Uvedené teploty jsou měřeny v 6.00 a v 14.00 hodin, v zimě v 13.00 a v 22.00 
hodin. 
 
Leden 
Do 13.1. většinou zataženo s četnými dešťovými přeháňkami s teplotou do 60C. 
Ochlazení i se sněžením přišlo 14.1. s ranními teplotami do -40C, v poledne však 
bylo nad nulou. Nasněžilo celkem 16 cm sněhu. Od 19. do 24.1. opět oteplení 
s velkou oblačností a deštěm. Závěr měsíce od 25.1. je mrazivý s jasnou 
oblohou. Celodenní mráz s nejnižší teplotou ráno 31.1. -160C. Srážky 55,5 mm. 
Únor 
Mrazivé dny pokračují i v únoru až do 17.2. Od 25. ledna do 16. února 
nevystoupila teplota vzduchu nad bod mrazu, tj. 23 dnů. Nejnižší teplota byla 
12.2. ráno -180C, večer -200C. Tento den byl také nejchladnější v České 
republice. Na Šumavě klesla teplota na -36,60C, celková pokrývka sněhu 15 cm. 
Od 18.2. přichází oteplení a obleva. Jen 21.2. bylo ráno -7,80C a 27.2. -3,50C. 
Srážky 35,5 mm. 
Březen 
Od 3. do 10.3. bylo ještě mrazivo s nejnižší teplotou 8.3. ráno -8,90C, ale 
poledními teplotami okolo 30C a skoro jasnou oblohou. Od 10. do 15.3. velká 
proměnlivá oblačnost se srážkami. Druhá polovina měsíce je slabě proměnlivá 
s příjemnými teplotami, skoro beze srážek. Jen 20.3. ráno bylo -2,70C. Srážky 
15,5 mm. 
Duben 
Do 7.4. proměnlivo s drobným deštěm a sněžením. Od 8.4. ranní a večerní mráz. 
9.4. ráno -6,20C. Od 11. do 17.4. deštivo. Ráno 18.4. -2,40C. 20.4. odpoledne 
bouřka. V noci 23.4. vydatný déšť. Závěr měsíce od 26.4. byl mimořádně horký 
s teplotami až 270C. Nejvyšší teplota byla 29. a 30.4. shodně 27,60C. Na mnoha 
místech v republice padaly teplotní rekordy. Srážky 35,5 mm. 
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Květen 
1. máj byl ve znamení teplotních rekordů v našem kraji, teploty přesahovaly 
300C. U nás bylo jen 29,40C, což byl nejteplejší den v měsíci. Od 3. do 8.5. 
ochlazení s bouřkami a deštěm. Další tři dny příjemné teploty 21 až 250C. 
Ledoví muži prokázali svou pověst. Od 12. do 18.5. velké ochlazení, kdy ranní 
teploty byly velmi nízké 18.5. -0,50C a odpolední nepřekročily 140C. Většinou 
zataženo a foukal severní vítr. Od 19.5. do konce měsíce bylo proměnlivo, 
trochu větrno, ale příjemné teplo do 260C. Srážky 28,5 mm. 
Červen 
Srážkově vydatný, hlavně první polovina měsíce, teploty do 200C. Druhá 
polovina měsíce byla horká s teplotami okolo 300C a bouřkami. Velmi horký 
týden byl od 16. do 21.6. s nejvyšší teplotou 18.6., kdy bylo 30,60C. Také 30.6. 
byl tropický den s teplotou 30,20C. V 17.00 hodin dokonce 31,70C. Padaly 
teplotní rekordy pro tento den. V Dobřichovicích u Prahy naměřili 34,70C. 
Srážky 104 mm. 
Červenec 
Tropická vedra pokračují i v tomto měsíci. Prvních 11 dnů jsou teploty okolo 
300C a více. Bylo také několik tropických nocí, kdy teplota neklesla pod 200C. 
Toto horko přineslo i několik bouřek. Největší byla 6.7., kdy v 18.00 hodin bylo 
32,30C a veliké dusno. Ve 21.00 hodin bylo nebe v jednom ohni s následujícím 
lijákem. Od 11. do 21.7. bylo proměnlivo, mírné ochlazení s teplotami 15 až 
200C. Posledních 10 dnů je opět horkých s teplotami okolo 300C. Jsou také 
bouřky, ale většinou v okolí. Srážky 36 mm. 
Srpen 
Velmi teplý měsíc s teplotami okolo 300C. 6.8. až 320C, ale ve 23.30 hodin 
přichází silná bouřka. Nejchladnější den byl 11.8. jen 12,40C. Naopak nejvyšší 
teplota byla 20.8., kdy jsem v 17.00 hodin zaznamenal 32,40C. V tento den padl 
historicky teplotní rekord v České republice a to 40,40C v Dobřichovicích u 
Prahy. Jen pět dnů bylo pod 200C. Srážky 43 mm. 
Září 
Hodně proměnlivé, přesto na srážky slabé období. Od 3. do 12.9. příjemné 
teploty mezi 22 až 270C. Pak následuje 5 dnů velmi chladných s teplotou do 
160C. 13.9. jen 9,40C. Od 17.9. je ve čtyřech dnech byla teplota nad 200C. 
Srážky 23 mm. 
Říjen 
Proměnlivý, ale srážkově vydatnější měsíc. Hlavně 8. a 17.10. hodně pršelo. 
Ranní teploty již nízké. Slunné a příjemné teplé dny byly od 18. do 22.10. 
Následně ovládl na pět dnů smog a mlha. Na horách však bylo slunečno a 
mimořádné teplo. Inverze. Závěr měsíce od 23.10. prudké ochlazení 
s přízemním mrazíkem, maximální teplota jen 2,10C. Srážky 52,5 mm. 
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Listopad 
V noci i přes den 5.11. vydatně prší. 11.11. v noci bouřlivý vítr, ale přes den 
teplo 13,40C. V tento den opět padaly teplotní rekordy v kraji, Bohumín 18,60C, 
Mošnov 17,50C. Následovalo velké ochlazení. 14.11. večer -2,30C a 15.11. ráno 
-2,10C. Od 17.11. následují proměnlivé dny s jasnou oblohou, ale také mlhou, 
smogem a inverzí na horách. 28.11.bylo na listopad mimořádné teplo 13,40C. 
Srážky 30,5 mm. 
Prosinec 
Začal hodně mrazivě. Večer 1.12. již bylo -3,80C a mrzlo až do 14.12., kdy ráno 
ještě bylo -6,40C. Nejnižší teplota byla 8.12. ráno -150C, v poledne -8,70C a 
večer -160C. 11.12. nasněžilo 16 cm sněhu. Od 15. do 19.12. mírné oteplení. 
Následující čtyři dny s celodenním mrazem do -60C. Na Štědrý den opět 
oteplení jen na 2,10C. V Čechách v Dobřichovicích u Prahy však dosáhla teplota 
13,50C. Vánoce byly na blátě a 27.12. pršelo. Opět přituhlo 29.12., kdy se 
vyjasnila obloha. Srážky 30 mm. 
 
Nejnižší teplota:  12. února -200C večer a také 8. prosince -160C ráno 
Nejvyšší teplota:  18. června 30,60C  a 1. července 30,40C 
 
Nejvíce srážek:  červen 104 mm 
Nejméně srážek:  březen 15,5 mm 
 
Celkem srážek za rok 2012: 489,5 mm 

        Zpracoval Alois Šimíček 
 
 
 
 

Z informačního servisu  pro občany Novojičínska  
 
 
 
 

Výměna řidičského průkazu 
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou jejich 
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím stanovené doby 
pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti (v souladu s novelou 
zákona č. 119/2012 Sb.).  
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Uvedená výměna se vztahuje na 
následující typy řidičských 
průkazů:  
 
 
Kde si mohu vyměnit ŘP? 
Na určeném pracovišti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností 
(Městský úřad, Magistrát města), 
příslušného podle místa trvalého 
pobytu na území České republiky. 
Co musím mít s sebou? 
 - „Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností (v našem případě Městský úřad Nový Jičín)  
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)  
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm  
- ŘP, který podléhá povinné výměně  
Kdy mně bude vydán nový ŘP? 
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od 
podání žádosti po úhradě správního poplatku 500,- Kč. 
Kolik mě to bude stát? 
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP 
ve lhůtě kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše - správní 
poplatek 500,- Kč). 
Jak postupovat při výměně?  
Výměny ŘP provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) 
příslušný podle místa trvalého pobytu držitele ŘP na území České republiky. Pro 
účely této výměny „si přineste“ jednu barevnou nebo černobílou fotografii 
průkazového formátu o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, stávající ŘP, doklad totožnosti 
a vyplněnou „Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích ORP. 
Některé ORP umožňují objednání přes internet (webové stránky jednotlivých 
ORP) – tímto je možné se vyhnout delším čekacím lhůtám (jak na podání 
žádosti, tak na vyzvednutí ŘP).  
Zákonná lhůta pro vydání nového ŘP je do 20 dnů od podání žádosti, a jelikož 
se jedná o povinnost z platné právní úpravy, není výměna ŘP zpoplatněna. 
Pokud bude požadováno vydání ŘP (v rámci povinné výměny) ve lhůtě kratší, tj. 
do 5 pracovních dnů od podání žádosti, je pro tento úkon již stanoven správní 
poplatek 500,- Kč. 
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Doporučujeme Vám výměnu ŘP neodkládat. S blížícím se koncem stanoveného 
termínu pro výměnu řidičských průkazů lze očekávat na ORP zvýšenou 
kumulaci řidičů (osob). Nezapomínejte, že vyřízení žádosti o vydání dokladu 
trvá až 20 dnů!  

      www.vymentesiridicak.cz 
 
 
 
Stalo se na Novojičínsku … 
 
Podvádějí ženy i muži  
V současné době vyšetřujeme několik případů na úseku hospodářské 
kriminality. Ve většině případů se pachatelé dopouštěli podvodného jednání. 
Jsou mezi nimi ženy i muži. Škody jsou řádově v desítkách až statisících korun. 
Prověřujeme jednání 57leté ženy, jednatelku společnosti, která objednala 
kamionovou dopravu, ovšem do dnešního dne jí dopravci neuhradila. Poškozený 
požaduje vzniklou škodu ve výši 58tisíc korun. Další žena ve věku 48let z Žiliny 
u Nového Jičína, sjednávala smlouvy o půjčkách s osobami, které přesvědčila, 
aby jí peníze následně půjčili, s tím, že je bude hradit ona sama. Podařilo se jí 
přesvědčit celkem 19 lidí, kteří svolili. Vzniklý dluh ve výši téměř 600 tisíc 
korun však neuhradila. Jelikož smlouvy byly sjednány na poškozené osoby, 
budou muset tyto dluhy zaplatit oni sami. Podvodného jednání se měl dopustit 
také 60letý muž ze Studénky, který odebral od soukromého rolníka z Bernartic 
nad Odrou jateční prasata, ovšem do dnešního dne mu je neuhradil. Což 
zdůvodňuje svou špatnou finanční situací. Finančního podvodu se dopustil 
53letý muž z Nového Jičína, který si sjednal s finanční společností úvěr ve výši 
40 tisíc korun. Ten ovšem nehradí. 
 
Kradl v areálu kravína  
Nejprve v půli měsíce listopadu loňského roku a poté opakovaně v prosinci 
zcizoval železný materiál, který byl z části nalezen ve sběrných surovinách. 
Poškozený majitel vyčíslil na odcizených věcech škodu ve výši 33 tisíc korun. 
Mezi odcizenými věcmi byly železné rošty, trubky, paletizační vidle pracovního 
stroje UNC a také části pracovních strojů. K samotným krádežím docházelo v 
Jeseníku nad Odrou a pachatelem uvedeného jednání je 20letý muž ze stejné 
obce. Jeho jednání prověřujeme s podezřením ze spáchání přečinu krádeže. 

por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         Preventivně informační skupina Nový Jičín 
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Přejete si platit za energie v roce 2013 méně 

než doposud? 
 
TRÁPÍ VÁS CENA ENERGIÍ 
                                                                                                            
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ! 
 

NEVĚŘÍTE PODOMNÍM PRODEJCŮM 
 
 
PŘESTO CHCETE UŠETŘIT TISÍCE KORUN 
 
V posledních letech se celá řada měst a obcí včetně té naší rozhoduje pro změnu 
dodavatele energií, aby ušetřila peníze z obecních rozpočtů. Dodavatelé se 
doslova perou o zákazníky, jakými jsou města a obce. Obyčejný člověk 
nezmůže skoro nic. Zajímají se o něj jen ti nejdražší dodavatelé. Myslíme si, že 
energie není luxus a ani v dnešní době nemusí být drahá. Pomáháme šetřit 
energii městům a obcím, máme s tím dlouholeté zkušenosti a jsme v tom 
úspěšní. Proto jsme se rozhodli podat pomocnou ruku také Vám. Chceme Vám, 
občanům, pomáhat v boji za levnější energie. Ptáte se jak? To kouzlo se jmenuje 
sdružené nákupy energií pro občany, podnikatele, firmy a obce. 
 

Vyzkoušejte novinku na našem trhu, nic Vás to nestojí. 
Čím více nás bude, tím levnější energii každý z nás může mít 

Už 20 domů může mít spotřebu, jako malá obec. 
 
Co pro to udělat? 
Stačí se pouze zaregistrovat na Obecním úřadu Bernartice nad Odrou, uvést své 
kontaktní údaje a donést fotokopii posledního vyúčtování za elektrickou energii 
a plyn, nebo nám přímo zavolat nebo napsat (telefon 604 259 169,  e-mail: 
p.soukup@klikni.cz). 
Příklad, čeho lze dosáhnout, když se síly spojí: 
Dosažená ceny posledního sdruženého nákupu pro občany, podnikatele, 
firmy u zemního plynu v měsíci prosinec 2012 byla 788 Kč/MWh a pro obce 
dokonce 740 Kč/MWh. 
Dosažená cena posledního sdruženého nákupu el. energie ve vysokém tarifu 
byla 1338 Kč/MWh a 1100 Kč/MWh u nízkého tarifu (noční proud). 

                                                              Ing. Petr Soukup 
  Poradce projektu rodinný dům plný úspor (tel. 604 059 169) 
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Pranostiky na únor 
 
Jak dlouho skřivan před Hromnicí vrzá, tak dlouho po nich zmrzá. 
Metelice na Hromnice cesty umetá a píci podmetá. 
O Hromnicích déšť, na jaře sníh. O Hromnicích sníh, na jaře déšť. 
Jaké je počasí o Popeleční středě, takové se drží celý rok. 
Suchý půst – úrodný rok. 
Svatý Valentýnek – jara tatínek. 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. 
 
 
 

 
 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 

Tel.:     +420 556 715 215 

E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 

 

Obecní úřad: 

Tel:       +420 556 708 522 

Mob.      +420 602 630 764 

Fax:      +420 556 708 522 

E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
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