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Vážení občané, 

     obce v samostatné působnosti mohou ukládat povinnosti občanům tak zvanou 

obecně závaznou vyhláškou, kterou jako právní předpis vydává příslušné 

zastupitelstvo obce.  

         Naše obec vydala doposud tři obecně závazné vyhlášky, které jsou pro 

naše občany závazné: 

- O poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

- O pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích   

- O místním poplatku ze psů 

     Co se týká vyhlášky o odpadech a o poplatcích za odpady a za psy, musím 

naše občany pochválit, protože až na drobné výjimky vyhlášky dodržují a platí v 

řádných termínech. 

 

     Poněkud horší situace je při plnění povinností vyplývajících z vyhlášky o 

pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích. Myslím, že tomuto 

tématu jsme se už na stránkách zpravodaje věnovali mnohokrát. A přestože není 

hlavním tématem dnešního úvodníku, nemohu však nezmínit, že v naprosté 

většině porušují vyhlášku opakovaně stejní občané, přesněji řečeno jejich 

mazlíčci.  

 

           Důvodem, proč zmiňuji stávající předpisy obce je skutečnost, že aktuálně 

zvažujeme vydat další předpis – nařízení týkající se podomního prodeje.  

V současné době se na obecní úřad stále častěji obracejí občané znepokojeni 

některými dnes velmi častými jevy, jako např. podomní prodej, nabízení 

různých služeb, výkup např. starého nábytku nebo pouhé „objíždění a 

prohlídka“ majetku našich občanů.  

 

     Protože nic z výše uvedeného zákon nazakazuje, záleží na každém, jak se 

s nezvanou návštěvou vypořádá. Nejdůležitější je nebýt důvěřivý, dbát své 

osobní bezpečnosti, nepouštět do bytu nikoho cizího, nic nepodepisovat a naučit 

se důrazně říkat:  „Ne, nemám zájem, nepřeji si být obtěžován apod.“ 
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V případě neodbytnosti upozornit důrazně nezvaného návštěvníka, že zavoláte 

policii, popř. pracovníka obecního úřadu. V případě, že se ve vašem okolí 

pohybuje podezřelá osoba, zavolat policii. Ta sice nemůže pohyb cizích občanů 

v obci zakázat, ale může provést alespoň osobní kontrolu, která může dotyčného 

od další návštěvy obce odradit. 

 

     V této souvislosti se nabízí otázka, zda v naší obci podomní a pochůzkový 

prodej nezakázat. Z médií víme, že k tomuto kroku přistupuje stále více měst a 

obcí. K rozpoutání vlny zákazů výrazně napomohl dokumentární film režisérky 

Silvie Dymákové Šmejdi, který mimo jiné ukazuje, jak jsou lidé nuceni na 

předváděcích akcích nakupovat předražené zboží. Podobné praktiky používají 

také podomní prodejci. 

 

     Například město Nový Jičín provádí v současné době anketu, ve které mají 

občané vyjádřit k této věci svůj názor. Jak se říká „každá mince má dvě strany “. 

Na jedné straně se obce snaží chránit občany před podvodníky, na druhé straně 

se prodejci ohánějí právem na svobodu podnikání. Samozřejmě, že existují 

poctiví a seriózní prodejci. Nicméně triky podomních prodejců i přes značnou 

medializaci stále fungují a nejzranitelnější jsou naši starší spoluobčané. 

 

     Výsledky ankety v Novém Jičíně určitě napoví, jaký názor má na podomní a 

pochůzkový prodej většina občanů. Považuji za zbytečné provádět takovou 

oficiální anketu i v naší obci, přesto budu ráda za zpětnou reakci od vás občanů, 

kteří by k tomu chtěli něco říci.  Stačí vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas ústně 

pracovníkům úřadu nebo zastupitelům, nebo napsat email či vhodit lístek do 

schránky obecního úřadu. 

 

     Možnost regulace pochůzkového a podomního prodeje umožňuje 

živnostenský zákon a tak zvaný tržní řád, který musí formou nařízení schválit 

zastupitelstvo obce. Pokud zastupitelstvo obce dospěje k závěru, že vydání 

tržního řádu bude naší obci prospěšné, potom k tomuto kroku přistoupí. V tom 

případě by museli být všichni obyvatelé obce s touto skutečností obeznámeni 

včetně jejich práv a povinností.  

 

 

                starostka 
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Kalendárium 

 
17.1. 

Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů. 

 

18.1. 

Čtvrté kolo zimní soutěže v nohejbale trojic. 

 

22.1.   

Pracovní setkání starostky s kronikářkou obce Jitkou Staňkovou. 

   

23.1.   

Pracovní schůzka nad novým návrhem územního plánu se konala na stavebním 

úřadě v Novém Jičíně. Schůzky se zúčastnili Dana Klosová, Dagmar Glogarová 

a zástupci pořizovatele a zpracovatele 

 

28.1.   

Jednání pracovního předsednictva Regionu Poodří za účasti starostky. 

   

25.1. 

Společenský a maškarní ples, dětský maškarní rej zorganizovala tradičně TJ 

Sokol. 

 

4.2.   

Správní pracovnice Daniela Horutová absolvovala seminář „Obec a ochrana 

životního prostředí – povolování kácení a bezpečnost mimolesních dřevin“. 

   

6.2.   

Jednání pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb zaměřené na 

péči o seniory se zúčastnila místostarostka Marie Mertová. 

 

7.2. 

Jednání se zástupci České pošty – zhodnocení projektu Pošta Partner. 

 

7.2. 

Valná hromada sdružení divadelníků Bodlák.  
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Kalendář akcí 

 
 so 22.02.2014  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 

 so      01.03.2014  Obecní ples 

 so 08.03.2014  Bernartice Cup - nohejbal 

 so  15.03.2014  Turnaj ve stolním tenise 

 so 22.03.2014  Finále Zimní soutěže v nohejbale trojic 

 

 

 

 
 

 

 

 

dovolujeme si Vás upozornit, 

že jako první pojišťovna 

v České Republice jsme 

zřídili ve Vaší obci        

MOBILNÍ ÚŘADOVNU,                  

ve které si budete moci 

vyřídit veškeré záležitosti 

ohledně zdravotního 

pojištění, a to každou 

třetí středu v měsíci 

od 14:00- 16:00 na obecním 

úřadě v Bernarticích nad  

Odrou s platností  

od března 2014. 

Vážení  klienti, 
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ZIMNÍ SOUTĚŽ - NOHEJBAL TROJIC 

     Dne 18.1. se  v Bernarticích nad Odrou již čtvrtým kolem uskutečnila ZIMNÍ 

SOUTĚŽ v nohejbale trojic. Dvě kola před koncem si Zepelin upevnil druhé 

místo v celkovém pořadí, když dokázal porazit i vedoucí Jakubčovice. Čerti jsou 

nadále sedmí... 

Výsledky domácích celků ve 4. kole: 

Zepelin - Suchdol 2:0 (10:6, 10:8), Zepelin - Hodslavice 1:1 (10:7, 8:10), Zepelin - Jeseník 

2:0 (10:4, 10:3), Zepelin - Jakubčovice 2:0 (10:4, 10:7) , Zepelin - Studénka 0:2 (7:10, 9:10 

),  Zepelin - Čerti 2:0 (10:4, 10:4), Čerti - Suchdol 0:2 (6:10, 3:10), Čerti - Hodslavice 0:2 

(8:10, 8:10), Čerti - Jeseník 0:2 (7:10, 8:10), Čerti - Jakubčovice 0:2 (3:10, 1:10), Čerti  - 

Studénka 1:1 (10:6, 7:10)  

Pořadí 4.kola: 

1. Místo: Jakubčovice   6 bodů (sety 10:2) 

2. Místo: Zepelin Bernartice  5 bodů (sety 9:3) 

3. Místo: Hoprdox Studénka  4 body (sety 7:5) 

4. Místo: Suchdol      3 body (sety 6:6) 

5. Místo: Hodslavice Revival   2 body (sety 5:7) 

6. Místo: Jeseník      1 bod (sety 4:8) 

7. Místo: Čerti Bernartice   0 bodů (sety 1:11) 

 

Zimní soutěž 2013 / 2014 - celkové pořadí po 4.kole: 

 

1. Místo: Jakubčovice    24 bodů (sety 43:6) 

2. Místo: Zepelin Bernartice   20 bodů (sety 38:11) 

3. Místo: Hoprdox Studénka   16 bodů (sety 32:20) 

4. Místo: Hodslavice Revival    10 bodů (sety 25:24) 

5. Místo: Suchdol         9 bodů (sety 20:29) 

6. Místo: Jeseník        4 body (sety 9:39) 

7. Místo: Čerti Bernartice        1 bod (sety 5:43) 

 Další termíny soutěže: 15.2.2014, 22.3.2014 
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Pavel Zelenka 

 

 

 

 

BERNARTICE  CUP 
 

     Dne 8.3.2014 se v naší obci jako každoročně uskuteční zimní nohejbalový 

turnaj trojic „BERNARTICE CUP“ (není součástí Zimní soutěže). Dlouho 

očekávaná sportovní akce nejen mezi nohejbalisty pojme 12 týmů a ty budou 

rozděleny do dvou základních skupin. Dále bude následovat klasická vyřazovací 

část, která rozhodne o konečném pořadí. 

     Bernartice Cup je momentálně jeden z nejkvalitněji obsazených halových 

turnajů neregistrovaných hráčů v tomto kraji a může se pyšnit jak vysokou herní 

kvalitou, tak i organizací a zázemím. Škoda jen, že možnosti tělocvičny 

nedovolují rozšířit počet přihlášených týmů. O účast na turnaji projevilo zájem 

přes 20 týmů! A to dokonce opět z Hradce Králové, Otrokovic, Lešné či 

Strážnice. Je nám osobně líto, že nedokážeme všem vyhovět a tak dostávají 

přednost pravidelní účastníci z předešlých let. 
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Turnaje se zúčastní tyto týmy: Baracudy Ostrava, Janova Loosers Ostrava, 

Bílovec, Příbor, Jakubčovice (vede Zimní soutěž), Heřmánky (vítěz posledních 

2 ročníků), Tichá, Vsetín, Hodslavice, Jeseník a samozřejmě oba domácí celky. 

     Většina družstev si opět dělá zálusk na celkové prvenství a všichni pevně 

věříme, že domácí celek konečně prolomí smůlu z posledních 2 let na tomto 

turnaji a výrazným způsobem promluví do konečného pořadí. 

     Organizátoři opět chystají na turnaji překvapení. Pro naše fanoušky je 

samozřejmě připraveno občerstvení a to v podobě jídla a pití. Přijďte se pobavit 

a povzbudit své kamarády a známé. Začínáme už v 9.00 hodin! 

          

               Pavel Zelenka 

                   TJ Sokol - oddíl nohejbalu 
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Novoroční  florbalový turnaj 
 

     Na sobotu 18.1.2014 dostal oddíl Bernatských Bobrů pozvánku na 1. 

Novoroční turnaj starších žáků ve florbalu pořádaný ASPV Hladké Životice. 

Z důvodu absence tělocvičny v Hladkých Životicích, se tento turnaj konal 

v tělocvičně ZŠ J.A.Komenského ve Fulneku. 

     Turnaje se účastnili: ZŠ J.A.Komenského z Fulneku, ZŠ Suchdol nad Odrou, 

Hladké Životice, Pustějov a naši Bernatští Bobři. Celkem se mělo tedy odehrát 

15 zápasů v hrací době 2x10 min. 

     Na tento turnaj jsme byli nuceni poskládat družstvo z obou kategorií našeho 

oddílu, neboť řada starších hráčů nemohla. Byla tady možnost odhlásit se 

z turnaje z důvodu malého počtu hráčů, ale společně jsme se rozhodli turnaj 

nevzdat, jet si zahrát a pokusit se probojovat na metu nejvyšší ?!?!…. Co by ne, 

vždyť i z čistého nebe může kápnout… Tak jsme posbírali, co se dalo a ráno 

v 7:00 hodin jsme vyrazili se smíšenými pocity směr Fulnek. Teprve ve 

Fulneku, když se v šatně oblékaly dresy, se ukázalo, jaká bída to opravdu je. Ale 

na hlubší úvahy nebyl čas, protože se již začínalo. 

     Po hlavním nástupu a oživení pravidel, začal úvodní zápas Hladké Životice a 

Fulnek. Již po pár minutách nás velice zarazila tvrdost hry a nepískání 

základních zákroků. Co bylo však k nevíře, nepískaly se ani fauly, za které by 

byl hráč jistě vyloučen. Řada hráčů si vzpomněla na období před pěti lety, kdy 

jsme hrávali proti Rybským hokejistům. Vznášeli jsme protesty, ale marně. 

     V našem prvním utkání proti ZŠ Suchdol nad Odrou jsme hráli vyrovnanou 

hru a do 17-té minuty jsme hru drželi na stavu 1:1. Pak ale nastal zlom a my 

inkasovali tři rychlé branky. Toto utkání pak také skončilo 1:4. Nálada v oddíle 

byla pochmurná, ale hře našich svěřenců nebylo co vytknout. Kluci hráli čistě, 

obsazovali hráče a prohráli pouze z důvodu únavy a nedoběhnutí protihráče. Na 

začátku tohoto utkání v 7.50 hodin volal Ondra… “Že teda čeká na křižovatce, 

…jestli teda jedeme na turnaj, nebo ne“. „Ááááááááááááá“ chytali se trenéři za 

hlavy a hned domlouvali okamžitou Ondřejovu dopravu do Fulneku. A jeho 

zapojení do turnaje. Zase svitla naděje. 

     Ve druhém utkání proti Fulneku, které skončilo 7:7, jsme byli velice 

poškozeni nepískáním zákroků pana rozhodčího. Čtyřikráte měl vyloučit hráče 

Fulneku a jednou dokonce na 2x2 minuty, kdy nezapískal krosček (ve florbalu 

nepřípustný) a po přerušení hry ten samý hráč vystřelil na bránu s úmyslem dát 

gól. V bráně byl však Jan Bukovjan a ten balonek chytil. Stát se to v hokeji, 

obránci by jej srolovali jako koberec. Nesportovní chování provázelo hru 

Fulneku po celý turnaj. Vrcholem však bylo, kdy hráč Fulneku protočil 

hokejkou po střele kolem sebe a trefil Vojtěcha Vrobla do hlavy. 
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Ten šel k zemi jako hruška, ale rozhodčí opět rozpažil. Po tomto zákroku a 

následných protestech byl náš trenér upozorněn, že: „Vše bylo čisté, a pokud 

florbalu nerozumí, ať jde péct buchty.“ Vojta měl na nedělním tréninku na hlavě 

hrušku jako pěst. 

     Třetím zápasem proti Pustějovu jsme ukázali jak má hra vypadat a jak se dá 

také hrát. Rychle, tvrdě a hlavně čistě. I když jsme Pustějov porazili 7:3, byla to 

čistá a hlavně férová hra a rozhodčí zapískal v tomto utkání pouze párkrát. 

     V posledním velice náročném utkání proti Hladkým Životicím se nám dařilo 

zcela zastavovat útoky a blokovat střely. Obsazováním hráčů jsme také 

eliminovali jakékoli akce a pokusy dopravit balonek do naší branky. Zcela 

bezkonkurenční zákroky měl Jan Bukovjan, který jenom v tomto utkání 

vychytal osm jasných gólů. Fyzicky velice náročné utkání jsme vyhráli nad 

favority turnaje 6:0. 

     Za celý turnaj měl Jan Bukovjan více jak čtyřicet zákroků. Byl jedním 

z pilířů oddílu. To, že má náš oddíl tak výtečného brankáře, je především 

zásluhou Daniela Ferdy, který se našim brankářům věnuje poctivě každý trénink 

a přispívá tak k jejich růstu a zdokonalování. Hlavním tahounem byl opět náš 

kapitán Jan Fojtů, který, ač v obraně, nastřílel za náš tým jedenáct branek 

z celkových jednadvaceti. Honzovi zdatně sekundoval Václav Vrobel, se svou 

výtečnou hrou a dvěma brankami. Janu Šimíčkovi se podařilo vstřelit tři pěkné 

branky a Ondřeji Kyselému dvě. Vojta Vrobel vstřelil také dvě branky a zcela 

zapomenut, přehlížen a podceněn vstřelil branku i Vítek Vrobel. 

     Z Bobříků doplnili Bobry: Jan Bukovjan, Vojtěch Vrobel, Vít Vrobel. Kluci 

na turnaji předvedli excelentní výkon a to, že se umístili na krásném třetím místě 

ve složení, v jakém hráli, je výborný výsledek. Jet na turnaj se čtyřmi hráči 

z osmi, doplnit polovinu družstva hráči z nižší kategorie a umístit se na 

bedně…to jsme my Bernatští Bobři. 

         Sportu zdar, Aleš Hubr, trenér. 
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ZIMNÍ SOUTĚŽ - 6. kolo FINÁLE 

 

     V sobotu 22.3.2014 od 9.00 hodin se v tělocvičně při 

základní škole uskuteční poslední kolo Zimní soutěže v 

nohejbale trojic. Po skončení turnaje následuje vyhlášení 

vítězů, předání cen a ukončení sezóny v podobě večeře. 

     Pro fanoušky občerstvení (jídlo, pití) samozřejmostí. 

Všichni jste srdečně zváni. 

               Pavel Zelenka 

      TJ Sokol - oddíl nohejbalu 

 

 

 
Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 
 

     V pátek dne 17.1.2014 se v sále kulturního domu konala výroční valná 

hromada sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 84 členů a byl přijat jeden 

nový člen. Pro informaci všem občanům přikládám zprávu o činnosti SDH za 

rok 2013: 

 

Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2013 

 

     K 31.12.2013 měl náš sbor 124 členů, z toho 35 žen a 12 členů mladší 18-ti 

let. 

     Výkony našich sportovních družstev mužů i žen se stále drží na špici v 

okrsku a mimo něj jsou také velice konkurence schopné. Naše hasičky i hasiči 

obsadili shodně třetí místa v okrskové lize, je to úspěch a můžeme za to na ně 

být hrdí. Družstva mladších a starších žáků dosahovaly v loňském roce také 

výborných výsledků. Mladší žáci skončili v lize na vynikajícím druhém místě. 

Starším se tak nedařilo, ale i přesto skončili pátí, což je pěkné umístění. 
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Na každé schůzi starostů sborů nám stále připomínají důležitost práce s dětmi. 

Jsem nesmírně rád, že v našem sboru to funguje a doufám, že bude fungovat i 

nadále.  

     Výbor SDH se v roce 2013 sešel na svých schůzích šestkrát. Starosta a velitel 

se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzi na Starém Jičíně, které 

byly v loni čtyři a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost celého okrsku 

Starý Jičín. V listopadu jsem zastupoval náš sbor na setkání představitelů 

dobrovolných hasičů ve Veřovicích v rámci celého našeho okresu. 

     Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. 

V lednu výroční valnou hromadu v sále. V únoru jsme se účastnili výroční valné 

hromady našeho okrsku na Starém Jičíně s večerní zábavou. Zabezpečili jsme 

požární hlídky na všech plesech pořádaných u nás. V březnu jsme uspořádali 

tradiční ping-pongový turnaj v tělocvičně a provedli sběr železného šrotu. 

V dubnu jsme před obecním úřadem postavili máj. V květnu, o svátku svatého 

Floriána jsme uctili památku všech zemřelých hasičů na mši svaté a položili 

věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu následoval slavnostní pochod 

hasičů a hasiček od kostela na parkoviště U Bříz, kde proběhlo žehnání 

hasičského vozu za přítomnosti ředitele Hasičského záchranného sboru Nový 

Jičín, starosty Okresního sdružení hasičů okresu Nový Jičín, naší starostky a 

dalších hostů. Přítomnost mnoha našich spoluobčanů podtrhla důstojnost této 

akce. Po samotném žehnání následovalo pohoštění všech přítomných a domů 

jsme se rozcházeli až za tmy. Dále jsme v břízovém háji postavili táborák a 

zajistili prodej občerstvení při příležitosti oslav osvobození naší obce. 

Následovalo kácení máje s posezením. Jako každoročně jsme zajistili prodej 

občerstvení na pouti. Začátkem června jsme se podíleli na pořádání dětského 

dne organizovaného zahrádkáři. V sobotu 9. června jsme pořádali soutěž 

mladých hasičů. Dorazilo k nám celkem 26 družstev z obou kategorií. Naší 

mladší žáci obsadili třetí a sedmé místo. Starší žáci skončili ve své kategorii 

jedenáctí. Za čtrnáct dní 16. června se k nám sjelo 28 družstev hasičů a hasiček, 

aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši hasiči, a to družstvo „A“ dosáhlo v těžké 

konkurenci výborného výsledku, když obsadilo páté místo v kategorii mužů. 

Naše hasičky skončily na šestém místě. Dále jsme se v červnu společně s obcí a 

ostatními složkami podíleli na pořádání Dnu obce. V červenci jsme poté pro 

naše mladé hasiče uspořádali dvoudenní hasičský tábor na myslivecké chatě. 

V září jsme uspořádali dvoudenní zájezd na Jižní Moravu, který se podle ohlasů 

zúčastněných velmi vydařil. 

     Letošní rok bude pro nás opět významným historickým milníkem, protože 

oslavíme 130 let od založení. 
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Jsme v našem okrsku Starý Jičín druhým nejstarším sborem. Pevně věřím, že za 

přispění všech aktivních členů tyto oslavy zvládneme a nakročíme do dalšího 

desetiletí, které bude, a v to doufám, ne méně úspěšné jako to dosavadní. 

     Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost. 

Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí. Děkuji sponzorům a 

dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a spolkům za spolupráci a 

především obecnímu zastupitelstvu v čele s paní starostkou za podporu a přístup 

k dobrovolným hasičům.  

V Bernarticích nad Odrou dne 17.1.2014 

                 Tomáš Horut 

                 starosta SDH 
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Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na 
 

8. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE  

V PING-PONGU 
 

     Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní 

školy v Bernarticích nad Odrou a to 

v sobotu 15. března 2014. Zúčastnit se 

mohou pouze neregistrovaní 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 postaráno. 

 
 

 
Maškarní ples  
 

     Jako každoročně byla poslední sobota v lednu sobotou maškarního 

karnevalu, který pro děti a dospělé pořádá naše TJ. 

     Tentokrát se odpolední maškarní rej dětí nesl v duchu farmy, kterou opětovně 

velmi pečlivě se všemi jejími nezbytnými doplňky měli připravenou naši mladí 

z volejbalového oddílu, s hudebním doprovodem  DJ Ondry Dreslera. Myslím, 

že se opět tohoto úkolu všichni zhostili na výtečnou, což dokazuje neustálý 

velký zájem našich nejmenších. 

     Po veselém odpoledním skotačení našich dětí pokračovala dobrá nálada i na 

večerním plese. 
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Velká účast masek dává jasně najevo, že je to tento typ zábavy stále zájem i 

mezi dospělými. Někdy by se mohlo zdát, že všechny dobré nápady na 

originální masku už jsou vyčerpány, ale pokaždé se najde několik jedinců, kteří 

tuto domněnku rychle vyvrátí. Opět se ukázalo, že kreativita při vymýšlení 

masek je neutuchající, svědčí o tom např. „dokonale“ zvládnutá maska padoucha 

Baneho z filmové předlohy Batman a s ní mnohé jiné. 

     Z nálady v sále bylo zřejmé, že se všichni dobře bavili a tak věříme, že každý 

strávil příjemný večer. O příjemnou hudbu i občerstvení bylo postaráno a tak 

mohl každý podle libosti vydávat i zpět doplňovat energii v barech Divočina a 

Modrá laguna. 

     TJ Sokol chce poděkovat všem, kteří se obou akcí zúčastnili a podpořili tak 

činnost naší tělovýchovné jednoty. Také si velice vážíme podpory Vás 

spoluobčanů, kterou projevujete svými příspěvky při zvaní na ples. 

     Chceme rovněž poděkovat každému, kdo se podílel na přípravě a organizaci 

této akce, protože bez jejich obětavé práce by takové povedené akce mohly 

v dnešní době těžko existovat. Věřme, že i v příštích letech se na našich 

maškarních plesech znovu potkáme. 

     Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar 
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Pohled na Myslivost 
 

     Bohužel média, ačkoliv o naší činnosti moc znalostí nemají, nás vykreslují 

většinou ne zrovna v nejlepších barvách. Ale myslivci zde nejsou od toho, aby 

lamentovali nad nepochopením jiných, ale proto, aby chovali a chránili zvěř. 

Moc o tom oproti mnohým jiným nemluvíme, ale někdy je nutné říci, co je 

potřeba. Samozřejmě i mezi myslivci jsou lidé, kteří nám nedělají zrovna dobrou 

reklamu. 

     Přišla doba, kdy spousta lidí našla zalíbení v lovu, nakoupila si drahé zbraně, 

vybavení, stali se z nich lovci a chlubí se trofejemi, o kterých se skutečnému 

myslivci ani nezdá. Získat trofej bez předešlé poctivé práce pro zvěř, bez 

každodenního poznávání života zvěře v přírodě a spoustu času věnovaného 

chovu zvěře, tak to by skutečného myslivce nepotěšilo. 
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     V současné době myslivost navazuje na staleté tradice a zvyky vybudované 

našimi předky. Musí se však neustále přizpůsobovat moderní době. Příroda se 

postupně změnila v kulturní krajinu obhospodařovanou člověkem. V naší 

přírodě během 20. století téměř vymizeli původní velcí predátoři jako např. vlk, 

medvěd a rys. Kritická situace nastala také u drobné zvěře, jako je např. 

koroptev, křepelka, bažant a nyní je to i zajíc. Vše se dělo hlavně díky 

velkoplošnému zemědělskému hospodaření. S ním je spojené používání 

umělých hnojiv a pesticidů v nerozvážné míře, výkonné a rychlé mechanizační 

prostředky. Naopak se u nás začala objevovat řada nepůvodních, zavlečených 

druhů jako např. mýval severní, psík mývalovitý, norek americký, nebo nutrie 

říční. 

     Dnešní myslivec se tedy snaží udržet rovnováhu v přírodě a udržuje 

rovnoměrný stav zvěře v kulturní krajině. Činí tak průběrným lovem zvěře (loví 

slabší a nemocné kusy), která v honitbě překračuje normovaný kmenový stav 

(stav zvěře v konkrétní honitbě, kdy tato zvěř nepáchá příliš velké škody na 

lidském hospodaření s krajinou), nebo naopak se pokouší chovat a vypouštět do 

přírody drobnou zvěř, která již téměř vymizela. Snaží se tedy nahradit roli 

přirozeného predátora a zanechávat v přírodě pouze nejsilnější kusy zvěře. 

Bohužel má myslivec v dnešní době mnoho pomocníků, kteří si "k odlovu" 

nevybírají slabé a nemocné kusy zvěře. Jsou jimi především auta a moderní 

zemědělská technika. Dále se připojují toulaví psi a kočky, které dokáží 

dokonale zlikvidovat mladou populaci zaječí a bažantí zvěře. 

 

Péče o zvěř v naší honitbě 

Zimní přikrmování. 

     Přikrmování zvěře zmírňuje dopad zimního období s nepřízní počasí a 

nedostatkem potravy na zvěř. Cílem není zajistit zvěři celou potřebnou krmnou 

dávku, ale pomoci jí v době nouze. S přikrmováním se začíná ještě dávno před 

prvním sněhem, aby zvěř byla před příchodem zimy v dobré fyzické kondici. V 

krmelcích jsou v naší honitbě každé zimní období předkládány jadrná krmiva, 

seno, letnina a minerální lizi, za něž utrácíme nemalé finanční prostředky. 

Podávání léčiv. 

     U divoké zvěře se léčivo aplikuje do krmné směsi a podává se zvěři v 

zimních měsících. V naší honitbě se jako prevence proti nemocem užívá 

podávání  medikovaného  krmiva. Léčení provádíme v každém zimním období 

po dobu již několika let. 
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Zazvěření naší honitby zaječí zvěří. 

     Nakoupili a posléze jsme vypustili v naší honitbě několik párů zajíců, za 

účelem osvěžení krve a celkově na pozvednutí stavu. Tato zvěř do naší krajiny 

bezesporu patří a také my se snažíme tímto o její navrácení. 

Hony. 

     Společné lovy jsou takovými třešničkami na mysliveckém dortu. Je to vlastně 

výsledek celoroční práce myslivců. 

     Hony jsou v dnešní době spíše již společenskou událostí, příležitostí k 

pozvání hostů a kamarádů, kteří si společně dopřejí sobotní celodenní procházku 

naší překrásnou přírodou. Jsme velice rádi, že se těchto společenských akcí 

zúčastňují v hojném počtu naši spoluobčané, které můžeme alespoň trochu 

zasvětit do tajů myslivosti. 

     Myslivost se v současné době u nás řídí zákonem o myslivosti. Podle tohoto 

zákona je zvěř národním bohatstvím. Chovejme se tedy všichni k naší přírodě 

ohleduplně, ať nemusíme svým dětem mnohé živočichy ukazovat pouze z 

obrázků knížek! 

 

     Mít rád naši přírodu, vracet se do ní a vnímat její pozitivní sílu a krásu! 

Hlavně o tom je česká lidová MYSLIVOST! 

                  

                  Petr Šimíček 

       MS Bernartice nad Odrou 

 

 

 

 

Jak hastrman ze Starého mlýna poplét v cestě Horeckého těsařa 
 

     V plýtké dolince od Hůrky dolu mezi lůkama teče horecký potok a 

v Bernarticích sa mu praví Těplica. Na Těplici a Odře stávaly a mlely blízko 

sebe dva menší vodní mlýny. Pravili jim Fojtů mlýnec a Starý mlýn. 

     Fojtů mlýnec byl na Těplici a Starý mlýn hneď pod ním na Odře. A včilej, 

dyž už víme, hdě ty mlýny stály, móžem začáť vyprávjať! 

     Jak sa zpívá: Kolo, kolo mlýnské, za štyry rýnské, kolo sa nám polámalo, 

udělalo bác … 
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     Také velké vodní kolo Starého mlýna na Odře sa zasékaj ráz rosypalo a tak 

mlynář pozval jedného těsařa ze sůsední Hůrky, aby kolo spravjil. Těsař přišel, 

se svojím náčiněm tu prácu udělať. A tož vrtal, řezal a klupal, tajag by chtěl byť 

s tů práců za jeden deň hotovy. To ale něbyl jeho úmninek, un si spěšej tu prácu 

šporoval na delší čas. Un něbyl žádný ras do práce, spěšej byl tak zblo zhniloch. 

     Dyž podruhej těsař zasej přišel do mlýna a dělal jakože kolo spravuje a 

kolem kola chodil a klupkal, zdověděl sa od pantáty mlynářa, že v naší obecní 

hospodě na křižovatce je muzika a tož hneď byl frišný, něchal prácu, položil 

sekyru a hajdy g muzice, aby hu taky trochu užil. 

     O půlnoci sa vydal na cestu zpátky domů do Hůrky. Byl už nuzný a baj měl 

už taky trochu „harafjicu“, jak sa u nás praví ožralému a tož šel enem pomály, 

co noha nohu mine! Tu ráz na poťapě sa mu zjevil páru kroků před nim malučký 

chlápek. Šel před nim a furt enem rukama pleskal. Těsař myslel, že chlápek de 

též do Hůrky a tož šel za ním. Ale oráz sa chlápek ztratil a těsař stál poznov před 

Starým mlýnem. „To není žádné něštěstí“ pravil si v duchu těsař, já včilej bych 

měl jíť po Těpličnej vodě kůsek zhůru ke Kutinám a potem už budu brze doma. 

K vůliva temu strčil ruku do potoka, aby poznal hdě má ke Kutinám jíť. Tož 

potem šel potokem dál. Šel už notně dlůho, ale ež přišel k prvnímu většímu 

staveňu poznal, že šel proti vodě, ale u Těpličného návsa sa něstočil ke Kutinám 

a šel Bernatským potokem zasej na křižovatku ež k tej obecní hospodě! Tož 

deprem včilej sa pustil do opačného jíťa k Těplici dolu. 

     Byl už dopálený a šel po tej samej cestě podél potoka zpátky k Těplici a 

odbočil ke Kutinám. Oráz sa zasej před nim objevil ten podivný chlápek a zasej 

pleskal rukama. Těsař si včil ale pomyslel, že ho chce něhdě ten chlápek poznov 

v cestě pomýliť a že si chce z něho udělať „šklába“ (blbce) a tak sa těsař dal 

podél potoka ke Kutinám a potem eště dálej k Blavatům. Zrovna v ten čas na 

Horákově gruntě (č. 33) zakokrhal kohůt. A právě před Kutinami ten chlápek – 

musel to byť hastrman – udělal z cesty velikánský skok a ztratil se v Těpličném 

potoku! Potem sa už těsař bez nehody dostal potokem ež do Hůrky a byl doma!! 

     Za kerýsik deň si těsař šel pro náčinek do Starého mlýna, ale už šli dva!! 

Z vyprávěnky na „pobabě“ – na vyměnku gruntu č. 6 v roce 1944 

Štěpánka Glogarová, narozena 21.9.1893 

          zemřela 9.10.1953 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Nové posezení u Obrázku 
 

     Dne  27.12.2013 si členové občanského sdružení Bříza splnili úkol, který si 

dali při dětském dnu v roce 2013 a to obnovit zchátralé posezení u Obrázku. 

     K výrobě 2 kusů lavic a stolu byla použita dubová kulatina a po opracování 

byly výrobky ošetřeny nátěrem proti hmyzu a hnilobě. Instalace nového 

posezení se stala symbolickým přivítáním nových členů Davida Kramoliše a 

Jana Hašlera mezi členy občanského sdružení Bříza s přípitkem a přáním všeho 

dobrého do Nového roku. 

 Za OS Bříza: Bainar Jiří,  Okáč Petr 
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Přehled počasí v naší obci v roce 2013 
 

Leden 

Jediný jasný a slunečný den v lednu byl Nový rok. Dalších třicet dnů bylo 

zataženo, mlhavo, převládal smog. Od 7. do 28. nepřetržitý celodenní mráz, 

většinou do -10°C. Nejnižší teplota byla 26. večer -13°C, na Šumavě -30°C. 

Také se od 7. držela trvale sněhová pokrývka. Nejvyšší byla 24 cm. 29. nastala 

obleva a tání. Srážky: 59,5 mm. 

Únor 

Většinu února bylo zataženo, šedivo, smog, nebo velká proměnlivá oblačnost 

s četnými sněhovými a dešťovými přeháňkami. Mrazivo bylo mezi 7. a 22. 

únorem. Většinou do -5°C, přes poledne slabě nad nulou. 12. najednou nasněžilo 

12 cm sněhu a 23. dalších 14 cm. Celková výška sněhu v únoru byla 28 cm. 

Nejnižší teplota byla 20. večer -10°C a nejvyšší 1. ve 14 hodin 5,7°C. 

Leden a únor se extrémně vyznačily nízkými úhrny slunečního svitu ve všech 

oblastech republiky – absolutní minimum za posledních 50 let. Srážky: 69,5 

mm. 

Březen 

Začátek měsíce do 10. bylo polojasno s příjemnými teplotami. Od 12. do 27. 

bylo většinou zataženo, mlhavo s nočními mrazy. Největší mráz byl 17. ráno  

-10°C a 24. -11°C. Okolo 16. foukal silný až bouřlivý severní vítr. Na Lysé hoře 

dosahoval v nárazech až 135 km/hodinu. V tuto dobu byla na Slovensku velká 

sněhová kalamita. 28. – 30. nastalo mírné oteplení. Zato 31. na Velikonoční 

neděli přišla pohroma. Sněžilo od půlnoci po celý den a nasněžilo 10-12 cm 

sněhu. Srážky: 36 mm. 

Duben 

Velikonoční sněhová nadílka zasypala celé Novojičínsko. Na Lysé hoře za 2 dny 

napadlo 50 cm sněhu. U nás to bylo 28 cm. První týden dubna byl velice 

chladný a mrazivý se spoustou sněhových přeháněk. Byla to nejdelší zima, ne 

však nejchladnější, od roku 1976. Druhá polovina měsíce byla teplotně příjemná 

s minimem srážek. Nejnižší teplota byla 8. ráno -5,2°C a nejvyšší 26. ve 14 

hodin 24°C. I když v republice touto dobou padaly teplotní rekordy, 

meteorologové spočítali, že slunce v dubnu svítilo jen 137 hodin. Duben byl již 

čtvrtým měsícem v řadě s podprůměrnými hodnotami slunečního svitu. Srážky: 

25,5 mm. 
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Květen 

Byl měsíc chladný. Teplota vystoupila nad 20°C jen mezi dny 6. a 9., 15. a 19. 

Většinou se pohybovala do 15°C. Nejvyšší teplota byla 9. 25,3°C a 19. 23,3°C. 

Nejnižší 27. jen 10°C, vždy ve 14 hodin. Srážky: 64,5 mm. 

Červen 

Začátek června byl chladný a deštivý – záplavy v Čechách. Od 17. do 22. byl 

zaznamenán nejteplejší týden v červnu za 62 let. Nejteplejší den jsem 

zaznamenal 20., kdy bylo ve 14 hodin 31,7°C a v 16 hodin 33°C. Padlo mnoho 

teplotních rekordů. Na srážkách se podílely četné bouřky. Srážky: 113 mm. 

Červenec 

Byl vyprahlý s minimem srážek, zato s tropickými vedry, hlavně v závěru 

měsíce. Opět padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teploty byly 

v Moravskoslezském kraji – Karviná 37,8°C. U nás jsem naměřil 28. ve 14 

hodin 35°C a v 16 hodin 36,2°C. 29. bylo ve 14 hodin 35,1°C. Na sluníčku 

přesahovala teplota 54°C. Srážky: 24 mm. 

Srpen 

Začíná tropickými vedry a vysokými teplotami. 3. bylo ve 14 hodin 35°C, 4. po 

tropickém horku přišla ve 22.45 hodin bouřka. 5. bylo jen 27°C, ale část Čech a 

Moravy zasáhla v noci silná bouřka lámající stromy a el. vedení. 8. jsem 

zaznamenal nejteplejší den měsíce i roku 36,7°C ve 14 hodin a 37°C v 16 hodin. 

Tímto dnem končí úmorná vedra a nastává období s příjemnými teplotami do 

25°C. Vyšší teplota byla ještě mezi 17. a 19., ale jen do 30°C. 10. byla bouřka a 

déšť. Od 20. do 31. bylo proměnlivo s několika přeháňkami a teplotami okolo 

20°C. Srážky: 24 mm. 

Září 

První den začíná silným ochlazením až o 10°C od předešlého dne. Měsíc byl 

v průměru velmi chladný i srážkově vydatný. Nejtepleji bylo od 4. do 8. a to 

20,7°C a 23,5°C, pak již teplota do konce měsíce nevystoupila nad 20°C, 

většinou jen do 15°C. Od 14. do 21. bylo deštivo. 28. byl přízemní mráz s ranní 

teplotou 0,7°C. Srážky: 87 mm. 

Říjen 

Od 1. do 5. bylo chladno s nejnižší ranní teplotou v měsíci -3,3°C, ale také bylo 

větrno. Do 20. bylo většinou proměnlivo, přeháňky, smog, vítr. Od 20. Moravu 

zalilo neobvyklé teplo, které trvalo do 29. Opět padaly teplotní rekordy na 

mnoha meteostanicích. 23. bylo u nás 19,5°C, v Ostravě-Porubě 21,5°C. Byl to 

nádherný týden, pravé „Babí léto“. Srážky: 15,5 mm. 
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Listopad 

Prvních šest dnů bylo proměnlivo, větrno a slabé přeháňky. Od 7. do 10. bylo 

jasno, slunečno a mimořádně teplo. V Byjakovicích padl 118 let starý teplotní 

rekord. Naměřili tam 20,1°C. U nás bylo 8. jen 17,2°C. Od 11. hodně 

proměnlivá oblačnost, mlha, vítr, déšť. 27. a 28. byl celodenní mráz až -4,1°C 

večer. Přes toto ochlazení byl měsíc listopad teplotně nadprůměrný. Srážky: 

25,5 mm. 

Prosinec 

Měsíc začíná mrazivými rány, které trvají až do 20. Nejnižší teplota byla 3. ráno 

-5,2°C. 5. až 8. bylo větrno, to se přehnal bouřlivý vítr „Xaver“ přes republiku a 

nadělal mnoho škod. Mezi 11. a 20. bylo většinou zataženo s nízkou oblačností i 

teplotami, s mlhou a smogem. Na horách však bylo slunečno a teplo – inverze. 

Od 23. se značně oteplilo a začal foukat silný v nárazech bouřlivý jihovýchodní 

vítr. Rozbil okénka na věži kostela. Toto mimořádné teplo vyvrcholilo 26., kdy 

bylo 11,1°C. Srážky: 19,5 mm. 

 

Rok 2013 měl spoustu NEJ: nejdelší zima, nejvyšší teploty, bouřlivé větry. 

Nejnižší teplota: 26. ledna   -13°C 

Nejvyšší teplota:   8. srpna 36,7°C 

Celkem srážek za rok 2013: 563,5 mm 

 

        Zpracoval Alois Šimíček 

 

 

 

 

 

 

Zemědělská malochovatelka (králíci) koupí pozemky 

v Bernarticích nad Odrou a okolí (cca 2 ha). 

Prosím nabídněte na tel: 604 843 656. Děkuji Příbramská 
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Pranostiky na únor 
 

Únor bílý, pole sílí! 

Je-li v únoru sucho a zima, bude horký srpen. 

Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 

Na svatého Blažeje, slunce ještě nehřeje. 

Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 

Slunečný únor – na poli úhor. 

Svatý Matěj láme vždy led. Není-li ho, zmrzne hned. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE: 
 

 

Obecní úřad: 

Tel:    +420 556 708 522 

  +420 602 630 764 

Fax:      +420 556 708 522 

E-mail:   obec@bernarticenadodrou.cz 

www.bernarticenadodrou.cz 

č. účtu 23325801/0100 
 

Obecní úřad + Pošta Partner I. 

Tel:        +420 556 715 217 

E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

 
 

Starostka:  

Tel.:  +420 556 715 215 

  +420 606 236 454   

E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz 

 

 

Místostarostka: 

Tel.:   +420 733 386 628 

E-mail: mertovamarie109@seznam.cz 

mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec-posta@bernarticenadodrou.cz
mailto:starostka@bernarticenadodrou.cz
mailto:mertovamarie109@seznam.cz



