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Vážení spoluobčané, 

 

     v úvodníku jsem se za léta svého působení ve funkci starostky zabývala již 

různými tématy, ale ještě nikdy jsem nezmínila náš hřbitov, který jako cokoliv 

ostatního patří k našemu životu. 

     Bernartický hřbitov je údajně vybudován v místě, kde kdysi stály budovy 

bývalého fojtství a byl založen souběžně s výstavbou našeho, původně 

dřevěného, kostela v r.1795.  Do této doby se místní občané pohřbívali na 

Starém Jičíně. 

      Dominantou našeho hřbitova je kamenný kříž, který se nachází uprostřed 

hřbitova. První kříž byl postaven již v r.1818. Na jeho místě byl v r.1879 

postaven nákladem dobrodinců kamenný kříž nový. Kříž zhotovil kameník 

Rudolf ze Starého Jičína za 500 zlatých. V loňském roce jsme nechali kříž 

vyčistit a opatřit ochranným nátěrem. Náklady za opravu činily 36.300,- Kč.  

Další pozoruhodností hřbitova je nejstarší zachovalý hrob Pátera Noska Jana 

pohřbeného v r. 1844. Smutnou pamětihodností je také vzácná pískovcová socha 

„Plačící matka“ pořízená rodinou Klosových z č.p. 97 na památku zavražděné 

Kristýny Klosové, matky čtyř dětí, která byla zastřelena v r.1924 místním 

občanem. Sochu zhotovil známy sochař Pelikán z Olomouce. 

     Základním a důležitým dokumentem správy hřbitova a celého pohřebnictví 

v obci je hřbitovní kniha, která je pečlivě vedena od r. 1967 s tím, že jsou v ní 

zpětně zaznamenány údaje o všech občanech, kteří zemřeli po r.1940. Dalším 

dokumentem, který Obec jako provozovatel veřejného pohřebiště vydala v r. 

2002 je „Řád veřejného pohřebiště“, který upravuje veškeré náležitosti týkající 

se pohřbívání. V současné době je na hřbitově 481 hrobových míst, z toho je 57 

míst volných. Volnými místy se myslí buď místa zcela nová, nebo staré hroby, o 

které není zájem. Urnových míst je 54, z toho volných 24. Občané si mohou 

hrob vybrat a pronajmout. Nájemní smlouvy se uzavírají na dobu minimálně 

deseti let. Pronájem hrobu za 1 m2 činí 120 Kč na 10 let. Jeden hrob má obvykle 

dvě hrobová místa.  Za urnové místo (pro dvě urny) činí poplatek 200,- Kč na 10 

let. 

     Právě na přelomu let 2013 a 2014 skončila platnost většiny nájemních smluv 

na hrobová místa. V této souvislosti si dovolím tento fakt připomenout a 

upozornit všechny občany, kteří si nájemní smlouvy ještě neprodloužili, popř. 

neukončili, aby tak neprodleně učinili. 

     Vážení občané, na závěr vám chci poděkovat za péči, kterou úpravě našeho 

hřbitova věnujete a spoluvytváříte tak všem zemřelým opravdu důstojné pietní 

místo. 
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     Dnešní úvodník bych ukončila slovy bývalého kronikáře obce pana  

Leopolda  Biskupa: 

 

 „Bylo vždy ctí představených a občanů, aby i hřbitov byl obrazem kulturnosti 

obce a tato tradice se dodržuje dodnes“. 

 

starostka 
 
 

 

 

 

Kalendárium 
 

15.2. 

Zahrádkářský ples. 
 

21.2.   

Okrsková valná hromada Sborů dobrovolných hasičů na Starém Jičíně. 
 

22.2. 

Výroční členská schůze mysliveckého sdružení. 
 

24.2. 

Přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 provedli pracovníci Krajského úřadu. 
 

1.3. 

Obecní ples. 
 

8.3. 

Nohejbalový turnaj trojic – Bernartice Cup 
 

12.3. 

20. zasedání zastupitelstva obce. 
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Kalendář akcí 

 
 so 22.3.2014  Finále Zimní soutěže v nohejbale trojic 

 so 29.3.2014  Sběr železa 

 so   5.4.2014  Sběr velkoobjemového, nebezpečného a 

    elektroodpadu 

 út 15.4.2014  Očkování psů 

 so 12.4.2014  Premiéra divadelního představení „Naši furianti“ 

     Hraje místní ochotnický soubor Bodlák 

 ne 20.4.2014  Diskotéka - hasiči 

 st 30.4.2014  Stavění máje 

 so   3.5.2014  Repríza divadelního představení „Naši furianti“ 

 st   7.5.2014  Lampiónový průvod 

 pá 16.5.2014  Den matek  

 pá 23.5.2014  Zájezd důchodci 

 23. – 24.5.2014  Volby do Evropského parlamentu 

 pá 30.5.2014  Kácení máje 

 so 31.5.2014  Hasičská soutěž - děti 

 ne   1.6.2014  Pouť 

 so   7.6.2014  Hry bez venkovských hranic 

 ne 15.6.2014  Hasičská soutěž 

 so 28.6.2014  Den obce  

 

 
Usnesení z 20. zasedání zastupitelstva  

obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 12.3.2014 

 

20/1  

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing. Bc. 

Dagmar Glogarovou a Václava Brodíka, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

20/2   

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

20/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.9/2014/D o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost Českému svazu včelařů, o.s. ZO Jeseník 

nad Odrou. 
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20/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.6/2014/D o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost Sboru dobrovolných hasičů Bernartice 

nad Odrou. 
 

20/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.10/2014/D o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost Mysliveckému sdružení Bernartice nad 

Odrou. 
 

20/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.5/2014/D o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení Bodlák 

Bernartice nad Odrou. 
 

20/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.11/2014/D  o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost TJ Sokol Bernartice nad Odrou. 
 

20/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.8/2013/D o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení Bernatský 

Klondajk Bernartice nad Odrou. 
 

20/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.7/2014/D o 

poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení zahrádkářů 

Bernartice nad Odrou. 
 

20/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 

břemene č. 14/2014/SOVB mezi Obcí Bernartice nad Odrou a společností ČEZ 

Distribuce, a.s.. Předmětem smlouvy je obnovení a posílení stavby distribuční 

soustavy VVn. 
 

20/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ve smyslu § 84 odst. 2  písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 

194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech 

práv akcionáře paní Mgr. Danu Klosovou, nar. 10.9.1958, bytem Bernartice nad 

Odrou č.105. 
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Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 

práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 23.5.2014, a to 

k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné hromadě, nebo náhradní 

valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou 

hromadu. Tato delegace zaniká dne 30.9.2014 nebo odvoláním zastupitelstvem 

obce před uplynutím termínu uvedeným v této větě. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné 

osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně paní 

Marii Mertovou, nar. 1.7.1961, bytem Bernartice nad Odru č.109. 
 

20/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z kontrolního 

výboru konaného dne 11.12.2013 v kanceláři Regionu Poodří v Bartošovicích, 
 

20/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou navrhuje a schvaluje kandidaturu 

Boženy Volfové  bytem  Bernartice nad Odrou na funkci přísedící u Okresního 

soudu v Novém Jičíně pro volební období 2014 - 2018. 
 

20/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo poskytnout finanční dar 

z rozpočtu obce ve výši 20.000,- Kč na opravu národní kulturní památky, 

architektonického objektu Libušín, který byl zničen požárem.  
 

20/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a 

závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad 

Odrou. 
 

V Bernarticích nad Odrou dne 12.3.2014 

 

Oznámení 
 

V sobotu 5. dubna 2014 v době od 13,00 do 16,00 hodin 

proběhne na parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz 

sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu. Sbírat se 

bude objemný odpad z domácnosti, staré elektrospotřebiče, 

autobaterie, monočlánky, staré barvy a oleje, léčiva, chemikálie. 

Pneumatiky se budou sbírat v množství, které odpovídá jedné 

domácnosti.  
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Upozornění !!!  
 

     Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2014. Poplatek za odpady je stanoven 

ve výši 450,- Kč. Děti do 15-ti let včetně a občané starší 80-ti let včetně mají 

slevu 100,-Kč. Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) 

hradí 50% z ceny. 

     K datu splatnosti je každý občan trvale bydlící v naší obci povinen uhradit 

alespoň polovinu ze stanovené celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je 

stanovena k 30.9.2014. 

     Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území 

katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt 

v celkové výši 450,-Kč. 

     Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého dalšího 

psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel psa je povinen 

poplatek uhradit k 31.3.2014. 

     Poplatky je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 

bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100, VS = číslo popisné plátce. 
 

     Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. Splatnost 

předplatného je stanovena k 31.3.2014. V případě neuhrazení v termínu 

splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě na 

webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

 

 

 
Vývoz BIOodpadu firmou OZO Ostrava s.r.o. 
 

     Tato informace je pro občany, kteří mají objednánu placenou službu - svoz 

bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude probíhat od dubna vždy 

sudý týden ve středu. První vývoz proběhne 2.4.2014. 

     V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu OZO, 

tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz 

 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
http://www.ozoostrava.cz/
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Sedm nejčastějších omylů při třídění odpadu  
28.2.2014 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz) 

 

 

 

 

 

 

     Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET láhví vhazovat často také 

fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z 

plastů. 

     Dvě třetiny Čechů odpad třídí. Nepovažují to za nijak složitou věc - do 

zelených kontejnerů patří sklo, do modrých papír a do žlutých plast. Jenže není 

papír jako papír a není plast jako plast. Navíc se mohou občas v domácnosti 

objevit neobvyklé odpady, se kterými si nemusí správě poradit ani zkušený 

tříditel. Vy například víte, kam vyhodit rozbité zrcadlo, plata od vajíček nebo 

obaly od rostlinných olejů? 

     Konkrétní informace, co kam patří a nepatří, jsou na popiskách přímo na 

jednotlivých barevných sběrných kontejnerech. O systému sběru tříděného 

odpadu totiž rozhoduje každá obec sama, a proto se všude třídí jiným způsobem. 

Záleží na dohodě mezi obcí a svozovou firmou a technickém vybavení třídících 

linek v okolí. 

     V některých obcích se spolu s plastem do žlutých nebo s papírem do 

modrých nádob vhazují i nápojové kartony. Někde se z plastových obalů sbírají 

jen PET láhve, jinde plastová všehochuť. 

     Zkrátka jiný kraj, jiný mrav. Základní věci však platí všeobecně.  

Omyl 1: Musí to být dokonale čisté 

     Do kontejnerů na směs plastů je možné kromě PET láhví vhazovat často také 

fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od CD disků a mnoho dalších výrobků z 

plastů. Včetně obalů od potravin, pokud v nich nejsou zbytky jídla. Častým 

omylem je, že tyto plastové odpady musí být dokonale čisté. Nemusí. Drobné 

znečištění plastových obalů nevadí. Je však dobré mít na paměti, že mastnota a 

zbytky obsahu omezují recyklaci vytříděných obalů. 

http://ekolist.cz/
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A také znepříjemňují život obsluze dotřiďovacích linek. Problém ale je 

mastnota. Plastovou lahev od rostlinného oleje je potřeba pořádně vymýt. „Do 

plastů patří tento obal až po pečlivém vymytí teplou vodou a přípravkem na 

mytí nádobí. Pokud někdo nechce láhev od oleje vymývat, ať ji raději dá do 

směsného odpadu,“ doporučuje Lucie Paseková, zastupující odpadovou 

společnost REMA Systém. Proto je lepší před vhozením do žlutého kontejneru 

vymýt nebo alespoň pořádně vyškrábat i plastový kelímek od jogurtu. 

     Naopak se není třeba bát do tříděného odpadu vyhodit prázdné obaly od 

mýdel nebo šamponů a dalšího běžného drogistického zboží. „V tomto případě 

se nejedná o žádné nebezpečné látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických 

přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy zcela spotřebujete,“ radí web 

jaktridit.cz. 

     Obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek do žlutého kontejneru 

nepatří vůbec. Stejně jako podlahové krytiny z PVC či novodurové trubky.  

Omyl 2: Polystyren do plastu nepatří 

     Patří. Ať už jde o termoobaly, do kterých vám v restauraci zabalí jídlo, nebo 

o výplně krabic pro spotřební elektroniku. Pozor ale na polystyren, který byl 

použit jako stavební izolace. Pokud je na něm omítka, pak do plastů nepatří a 

měl by se vyhodit jako stavební odpad.  

Omyl 3: Zrcadlo je vlastně sklo 

     Poznat, jaký obal je ze skla, asi nedělá problém nikomu. Sklo patří do 

zeleného kontejneru, v některých obcích se třídí zvlášť i čiré sklo, které patří do 

bílého kontejneru. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo 

z oken a ze dveří. Autosklo už do něj ale nepatří. Ani zlacená a pokovená skla, a 

tedy ani zrcadla. Pokovení dělá při tavení skla problémy. Také s keramikou a 

porcelánem si při recyklaci ve sklárnách neporadí. Takže rozbitou keramickou 

mísu a slepé zrcadlo vyhoďte do směsného odpadu.  

Omyl 4: Plato od vajec patří do papíru 

     Většina z nás by karton od vajíček s čistým svědomím vhodila do modrého 

kontejneru určeného ke sběru papíru. Jenže papírové obaly od vajec už se dost 

dobře recyklovat nedají. Jsou sice z papíru, ale již tolikrát recyklovaného, že jde 

o poslední uplatnění hmoty. Je proto lepší je vyhodit do směsného odpadu. Nebo 

ještě lépe zkompostovat. V případě obalu od vajíček a ruliček od papíru proto 

nemusíme být ve třídění tak svědomití. Můžeme pro ně najít jiné uplatnění a 

použít je třeba na jaře jako provizorní květináčky na sadbu. 

 

http://www.jaktridit.cz/
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Omyl 5: Papírové kapesníky mohu házet do papíru 

     Papírové kapesníčky jsou sice z kvalitního papíru, po jejich použití ale do 

kontejneru na papír z hygienických důvodů nepatří. Recyklaci papíru navíc 

ztěžuje jakékoli znečištění, a proto není vhodné do modrého kontejneru obecně 

vhazovat mastné nebo jinak zašpiněné papírové obaly. Nepatří do něj ani 

laminovaný a voskovaný papír. Papírové pleny většinou kromě papíru obsahují 

také plast. Proto do kontejneru na papír nepatří ani ty nepoužité. Všechny věci 

výše popisované mají přijít do popelnice.  

Omyl 6: Obálka s okýnkem do papíru nepatří 

     Naopak, sběru papíru nijak nevadí obálky s fóliovými okénky ani papír 

s kancelářskými sponkami, během dalšího zpracování vytříděného papíru dojde 

k jejich oddělení. Akorát z bublinkové obálky je dobré odstranit plastový 

vnitřek. Je to operace na pár sekund.  

Omyl 7: Žádné nebezpečné odpady doma nemáme 

     Pokud je na obalu nebo výrobku symbol přeškrtnuté popelnice, obal nepatří 

do žádného kontejneru, ani do toho na směsný odpad. Jedná se totiž o 

nebezpečný odpad, jeho konkrétní nebezpečné vlastnosti popisují další grafické 

symboly v oranžovém poli, například lebka nebo symbol ohně. „Ty prozradí, 

zda je konkrétní věc či látka toxická, žíravá, hořlavá, dráždivá, výbušná či jinak 

škodlivá. Kromě označení zde také musí být srozumitelně napsáno, co za 

nebezpečnou látku výrobek obsahuje,“ vysvětluje Lucie Paseková. 

     K takovým a v domácnostech běžně se vyskytujícím nebezpečným odpadům 

patří třeba elektroodpad nebo nedobrané či prošlé léky všeho druhu. Pokud 

skončí v koši nebo v záchodové míse, mohou kontaminovat vodu či půdu. Ani 

čistírny odpadních vod si totiž s kontaminovanou vodou nemusejí stoprocentně 

poradit. Léky je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od vás 

převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky můžete rovněž zamířit do 

sběrných dvorů. 

     Nebezpečným odpadem jsou také zbytky syntetických barev, ředidel, lepidel, 

laků, nátěrů a mořidel i jejich obaly. Často mají hned několik nebezpečných 

vlastností. Dráždivé či jedovaté látky obsahují i některé čisticí a úklidové 

prostředky. Jak naložit s obalem obsahujícím zbytky těchto látek se dozvíte na 

etiketě. 

     Nejčastějším doporučením je odložení na místo sběru nebezpečného odpadu. 

Tím jsou především sběrné dvory. Nebezpečné odpady ale můžete odevzdat i v 

rámci mobilního sběru, pokud je ve vaší obci organizován. 

http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-zrecyklovat-obalku-s-bublinkovou-folii-a-jak-papir-snadno-oddelit-od-folie
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Obecní ples 
 

     V sobotu 1.března jsme tradičně zakončili plesovou sezónu v naší obci 

uspořádáním obecního plesu. Ples se opravdu vydařil. Taneční hudba TNT a 

cimbálovka Vincúch se postaraly o výbornou zábavu. V programu vystoupil 

tentokrát místní taneční country soubor Klondajk, který překvapil svou 

profesionalitou a krásnými kostýmy. Potěšila nás také hojná účast mladé 

generace.  

    Dovolte mi, abych poděkovala všem sponzorům a občanům, kteří přispěli 

k příjemné atmosféře plesu, všem zaměstnancům obecního úřadu a zastupitelům 

obce za organizaci a celkové zajištění plesu. 

     Poděkování si zaslouží paní Barbora Nováková za krásnou výzdobu prostor 

kulturního domu a paní Růžena Báchorová ze Salaše, která se postarala o 

pohoštění. Návštěvníci plesu si mohli prohlédnout rovněž nově opravené 

prostory výčepu a jídelny naší restaurace, která byla u příležitosti plesu 

zpřístupněna. 

     A příští rok zase na shledanou. 

     Dana Klosová 

 

 
Upozornění pro klienty Pošty Partner Bernartice nad Odrou 
 

Z důvodu čerpání dovolené bude přepážka uzavřena v pátek 25.4.2014 a také 

v pátek 23.5.2014. 

  Věra Košťálová 

 

 
Očkování psů 
 

V úterý 15.4.2014 od 17:30 hodin proběhne na parkovišti restaurace U Bříz 

očkování psů starších 3 měsíce. Přineste s sebou očkovací průkaz psa. Cena 

vakcíny je 100,-Kč. 
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Zájezd pro důchodce 
 

     Rok se s rokem sešel a opět tady máme pozvání na zájezd pro naše důchodce. 

Můžete nám věřit, že není lehké vybírat lokalitu, kterou nikdo nezná nebo již 

dlouho nenavštívil. Je to prakticky nemožné najít takové místo, ale i přesto jsme 

se s Maruškou Mertovou snažily, abychom pro Vás zajistily atraktivní, co 

možná nejzajímavější program. 

     A kam letos pojedeme? 

Jednoduše zůstaneme v Moravskoslezském kraji. Nejprve si s průvodcem 

prohlédneme kostel sv. Petra z Alkantary zvaný též „česká Pisa“ u Karviné. 

Kostelík byl zařazen do České knihy rekordů a kuriozit jako nejšikmější kostel 

v Česku. Dále nás bude čekat prohlídka zámku Fryštát, jeho přilehlých budov a 

parku. Neméně zajímavou bude jistě exkurze v pivovaru Nošovice, kde máme 

zajištěnu také degustaci a nakonec všichni dostaneme užitečný dárek. Co to ale 

bude, to si pro Vás necháme jako velké překvapení. Ale už nyní se můžete těšit 

také na chutný pozdní oběd nebo spíš brzkou večeři v restauraci Sokolovna 

v Petřvaldě. Následně už nás bude jen čekat cesta zpět domů  

     A nyní bližší informace: 

Termín zájezdu je pátek 23.5.2014. Odjezd autobusu z křižovatky (zastávky 

budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně a na točně u 

Varmužů) je v 7:00 hodin a plánovaný příjezd asi v 19:00 hodin. 

Cena za osobu je 300,-Kč. V ceně je zahrnuto úplně vše: doprava, všechny 

vstupy i chutné jídlo. 

     Zaplatit si zájezd můžete již nyní. V případě Vašeho vážného zájmu s platbou 

neotálejte, neboť počet účastníků zájezdu je z důvodu kapacity prohlídek a 

exkurze omezen. 

     Objednávky zájezdu s úhradou provádějte v pokladně na obecním úřadě. Už 

se na Vás moc těšíme. 

     Marie Mertová a Věra Košťálová            

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 
Sokolský florbalový turnaj v Pustějově 
 

     V sobotu 8.3. se konal turnaj starších žáků v Pustějově. Turnaje se zúčastnili 

Bernartští Bobři, Pustějov-holky, Pustějov-kluci, ZŠ Suchdol nad Odrou, Hladké 

Životice a Hladké Životice B. 

     Bernatské Bobry reprezentovali: kapitán David Novobilský, brankář Jan 

Bukovjan a hráči: Jan Šimíček, Václav Vrobel, Vojtěch Vrobel, Daniel Volf, 

Patrik Sperath, Martin Maňák a Ondřej Staněk. 

     První zápas jsme sehráli proti Suchdolu. Ze začátku jsme se drželi statečně a 

po prvním poločase byl stav 2:2, ale v druhém poločase jsme dostali tři góly a 

zápas jsme prohráli 5:2. Na druhý zápas jsme nastoupili proti Životicím A. Hráli 

proti nám urostlí deváťáci. My jsme se nedali zastrašit, ale i přes to jsme 

Životicím podlehli 2:1. V dalším zápase jsme se utkali s holkama z Pustějova. 

Skoro celou dobu jsme měli zápas pod kontrolou, a proto nastoupili i mladší 

Bobříci, kteří doplňovali náš tým. Na konec jsme vyhráli 5:2 a doufali jsme, že 

od teď budeme už jenom vyhrávat. Přišel čas na utkání s Životicemi B. Zápas 

byl velice vyrovnaný, šance byly na obou stranách. Bojovalo se o každý míček. 

Zápas skončil, ale zapisovač gólů nevěděl, jestli to skončilo naší výhrou 3:2, 

nebo remízou 2:2. Holky, co otáčely skóre, potvrdily naši výhru, ale rozhodčí 

v tomto zápase (bohužel pro nás) asi dost nedával pozor, což na konci taky 

přiznal a velice se nám za to omlouval. Takže si taky nebyl jistý, jak to bylo. 

Přislíbil, že se tento spor vyřeší nakonec samostatnými nájezdy, ke kterým 

ovšem k našemu velkému překvapení nakonec vůbec nedošlo. My jsme byli 

přesvědčení o výhře, ale soupeři tvrdili, že to byla remíza.  Rozhodčí se i přes 

svou nepozornost v zápase přiklonil k hlasu většiny. Zápas nakonec oficiálně 

skončil 2:2 a my jsme byli zklamaní a naštvaní, protože jsme věděli, že toto 

rozhodnutí nás odsoudilo místo třetího až na čtvrté místo. Poslední zápas proti 

Pustějovu-kluci jsme opět nasazovali více i naše mladší Bobříky. V tomto našem 

posledním zápase hrál Pustějov velmi tvrdě a hodně fauloval, ale my jsme se 

nenechali rozhodit a zápas jsme vyhráli 4:1. V celkovém součtu bodů jsme se 

umístili čtvrtí z šesti, ale kdyby nám byla zapsána ta výhra proti Životicím B, tak 

bychom jsme se umístili na krásném třetím místě. Bohužel takový je život a nám 

nezbylo, nežli se s tím smířit. Rozhodčí je taky jen člověk a člověk se prostě 

někdy mýlí a dělá chyby.   Za Bernatské Bobry Daniel a Stanislav Volfovi 
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ZIMNÍ SOUTĚŽ - NOHEJBAL TROJIC - 5. kolo 
  

     Sobota 15.2. opět patřila v Bernarticích nad Odrou nohejbalu. 

Odehrálo se zde už páté kolo Zimní soutěže. Domácímu Zepelinu 

vyšla generálka na velký turnaj - Bernartice Cup na výbornou. 

Upevnil si tak druhou příčku v celkovém pořadí a do posledního kola 

tak vstoupí s pětibodovým náskokem na třetí Studénku. Čerti jsou 

nadále sedmí... 

 

Výsledky domácích celků v 5. kole: 

Zepelin - Suchdol nad Odrou 2:0 (10:2, 10:3), Zepelin - Hodslavice 2:0 (10:6, 

10:7), Zepelin - Jeseník nad Odrou 2:0 (10:2, 10:2), Zepelin - Jakubčovice nad 

Odrou 0:2 (9:10, 8:10) , Zepelin - Studénka 2:0 (10:7, 10:4 ),  Zepelin - Čerti 

2:0 (10:2, 10:5), Čerti - Suchdol nad Odrou 0:2 (9:10, 6:10), Čerti - Hodslavice 

1:1 (5:10, 10:8), Čerti - Jeseník nad Odrou 1:1 (10:7, 5:10), Čerti – 

Jakubčovice nad Odrou 0:2 (4:10, 8:10), Čerti  - Studénka 0:2 (3:10, 5:10)  
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Pořadí 5. kola: 

 

1. místo: Jakubčovice nad Odrou  6 bodů (sety 12:0) 

2. místo: Zepelin Bernartice nad Odrou 5 bodů (sety 10:2) 

3. místo: Hoprdox Studénka   4 body (sety 8:4) 

4. místo: Jeseník nad Odrou   3 body (sety 4:8) 

5. místo: Hodslavice Revival    2 body (sety 4:8) 

6. místo: Suchdol nad Odrou   1 bod (sety 2:10) 

7. místo: Čerti Bernartice nad Odrou  0 bodů (sety 2:10) 
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Zimní soutěž 2013 / 2014 - celkové pořadí po 5. kole: 

 

1. místo: Jakubčovice nad Odrou  30 bodů (sety 55:6) 

2. místo: Zepelin Bernartice nad Odrou 25 bodů (sety 48:13) 

3. místo: Hoprdox Studénka    20 bodů (sety 40:24) 

4. místo: Hodslavice Revival     12 bodů (sety 29:32) 

5. místo: Suchdol nad Odrou    10 bodů (sety 22:39) 

6. místo: Jeseník nad Odrou       7 bodů (sety 13:47) 

7. místo: Čerti Bernartice nad Odrou     1 bod (sety 7:53) 

 

 

 

ZIMNÍ SOUTĚŽ - 6. kolo - FINÁLE 
 

     V sobotu 22. března od 9.00 hodin se v naší obci uskuteční poslední kolo 

Zimní soutěže v nohejbale trojic. Po skončení turnaje následuje vyhlášení vítězů, 

předání cen a ukončení sezony v podobě večeře. 

     Pro hráče a diváky budou připravené domácí klobásy, srnčí guláš, či 

čepované pivo. Srdečně jste všichni zváni 

     Pavel Zelenka 

 

 

 

BERNARTICE  CUP 
  

     Dne 8.3.2014 se všichni dočkali. Dlouho očekávaný a jeden z 

nejkvalitněji obsazených halových turnajů v tomto kraji mohl 

začít. Nutno podotknout, že ačkoliv se turnaj prezentoval jako 

hráčů neregistrovaných, většina týmů přijela s hráči, kteří hrají své ligové 

soutěže, a od začátku to bylo taky znát. Vesměs každý z týmů přijel s jasným 

cílem - Celý turnaj vyhrát. 

     Hned ráno, před samotným začátkem nás překvapila milá věc. Na náš turnaj 

se přišel podívat bývalý prvoligový rozhodčí, který se o turnaji dozvěděl od 

hráčů z Příboru a samotného překvapilo, že taková vesnička, jako jsou 

Bernartice nad Odrou, dokáže uspořádat takový turnaj a hlavně přilákat tak silné 

týmy, které z dřívějšího působení znal. 
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Za celý chod, organizovaní, průběh a zázemí, jsme dostali obrovskou pochvalu. 

Jen ty parkety v tělocvičně, to je bída  (...ale zpět k samotnému turnaji...) 

     Na turnaji se samozřejmě představily i oba domácí celky. Bohužel nás 

všechny přepadla chřipka, ale to neznamenalo, že bychom se chtěli vzdát, ba 

naopak  

     Čerti byli nalosováni do skupiny A, kde je čekaly Jakubčovice nad Odrou, 

Příbor, Ostrava, Heřmánky a sousední Jeseník nad Odrou. Společně s Jeseníkem 

nad Odrou však skončili před branami play off. 

     Skupina B - zde nás prezentoval Zepelin. Ten měl samozřejmě vyšší ambice. 

Našim cílem byl postup do semifinále a protrhnout tak konečně nezdar z 

posledních dvou let, kdy pro nás bylo konečnou čtvrtfinále. 

     Prvním soupeřem byly Hodslavice. Možná i trochu z podcenění jsme mu 

podlehli 0:2. Sety jsme prohráli jak jinak než 9:10, 9:10. Vzhledem k vývoji ve 

skupině si náš tým pak už nemohl dovolit prohrát a to před námi stáli soupeři 

Baracudy Ostrava, Frýdek-Místek, Studénka a Tichá. Nakonec vše dopadlo 

dobře. První dva jmenované jsme dokázali porazit a se Studénkou a s Tichou 

hráli smírně 1:1. 

     Náš tým tak čekalo čtvrtfinále. Zápas, na který jsme se těšili pomalu celý rok 

v očekávání, že konečně prolomíme smůlu, mohl začít. Našim soupeřem byly 

Jakubčovice nad Odrou. Ano, nebyli jsem favority tohoto zápasu, ale věděli 

jsme, že při troše štěstí tento tým dokážeme porazit. 

     Hned při začátku však přišla věc nevídaná. Čerti vyburcovali celou halu, 

která pak po celý zápas mohutným skandováním "Zepelin" hnala náš tým k 

vítězství. Asi si dovedete představit jak mocným a důležitým dopingem to pro 

nás bylo, když vám najednou fandí asi padesát lidí. Najednou nervozita, která 

nás provázela po celý den, nebyla znát. 

     První set jsme vyhráli 10:7. Druhý set se však vyvíjel v režii soupeře, který 

vedl už 0:5. Avšak, i za podpory fanoušků, kteří nás hnali dopředu, jsme se 

vrátili do zápasu, kdy jsme stáhli ztrátu na 7:8. Soupeř přece jen zvládl 

koncovku a vyhrál 10:8. O zápase tak musel rozhodnout poslední set, ve kterém 

jsme se drželi do stavu 7:7. Jakubčovice nad Odrou však neponechaly nic 

náhodě a nakonec stejným poměrem 10:8 získaly set třetí. Pozdější vítěz celého 

turnaje našemu týmu opět vystavil konečnou. A byť jsme byli jediným týmem, 

který ve vyřazovací části pořádně Jakubčovice nad Odrou potrápil, skončili jsme 

potřetí v řadě ve čtvrtfinále. 

     Vítězem celého turnaje se stal náš přemožitel, který posbíral i individuální 

trofeje za nejlepšího a nejstaršího hráče. Druhý skončil Příbor a třetí obhájce 

loňského prvenství - Heřmánky. 

      Co k tomu říct. Snad už příští rok to na počtvrté vyjde. Když to jde kdekoliv 

jinde, tak určitě to jednou prolomíme i u nás. 
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     Rádi bychom poděkovali všem týmům za prezentaci. Je až s podivem, jak 

nás berou a kde všude na turnaje od nich pozvánky dostáváme. Jedna z nich je 

dokonce organizovat turnaj na hřišti v areálu "Švamlův mlýn" v Klokočůvku. 

     Poděkování patří divákům za skvělou atmosféru, obecnímu úřadu a hráčům z 

Ostravy, kteří přispěli na ceny. Největší dík však patří těm, kteří se podíleli 

malou či velkou mírou na organizaci a chod tohoto turnaje.   

 

 

Výsledky domácích celků:  

Čerti - Janova Loosers Ostrava 0:2 (4:10, 1:10), Čerti - 

Heřmánky 0:2 (2:10, 4:10), Čerti – Jeseník nad Odrou 0:2 

(5:10, 8:10), Čerti – Jakubčovice nad Odrou 0:2 (6:10, 6:10), 

Čerti - Příbor 0:2 (6:10, 1:10) 

Zepelin - Hodslavice 0:2 (9:10, 9:10), Zepelin - Baracudy 

Ostrava 2:0 (10:8, 10:9), Zepelin – Frýdek-Místek 2:0 (10:9, 

10:5), Zepelin - Studénka 1:1 (9:10, 10:7), Zepelin - Tichá 1:1 (6:10, 10:7)  

Čtvrtfinále: Zepelin - Jakubčovice nad Odrou 1:2 (10:7, 8:10, 8:10) 

    

Konečné pořadí turnaje: 

  1. Jakubčovice nad Odrou 

  2. Příbor 

  3. Heřmánky 

  4. Hoprdoks Studénka 

  5. Hodslavice 

  6. Zepelin Bernartice nad Odrou   

     (Zelenka P, Zelenka P. ml., Zelenka T.) 

  7. Janova Loosers Ostrava 

  8. Baracudy Ostrava 

  9. Sokol Tichá 

10. Vopice Jeseník 

11. Habroši Frýdek-Místek 

12. Čerti Bernartice nad Odrou  

     (Martinát Miloslav, Bílek Michal, Šimčík Roman, Kavan Radek, Školoudík 

      Filip) 
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Pavel Zelenka ml. 

      TJ Sokol - oddíl nohejbalu 

 

 

 

 

 

 

Zápis dětí do mateřské školy 
 

     Zápis do Mateřské školy Bernartice nad Odrou se koná 2. a 3. dubna 2014 od 

10:00 do 11:00 hodin v budově MŠ. Vezměte s sebou průkaz totožnosti, rodný 

list dítěte a potvrzení o řádném povinném očkování dítěte / stačí okopírovat 

očkovací průkaz /. Zapsány budou děti, které ve školním roce 2014 - 2015 

dovrší věku 3 let. 

     Upozorňuji rodiče, jejichž děti nebyly z kapacitních důvodů přijaty v 

minulém roce, že se musí dostavit k zápisu znovu. 

    Vedoucí učitelka MŠ Helena Lysáčková 
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Sběr papíru 
 

     V úterý 15. dubna 2014 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého 

papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm. 

 

     Děkujeme           Mgr. Jana Kociánová 

 

 
Sběr hliníkového odpadu 
 

Vážení rodiče, prarodiče i nerodiče! 

Žáci 4. a 5. ročníku naší školy chtějí uskutečnit sběr hliníkového odpadu. 

Dověděli jsme se, že zásoby hliníku ve světě patří mezi neobnovitelné zdroje 

nerostných surovin a je jich málo. Došlo nám, že můžeme přírodě pomoci tím, 

že budeme sbírat a třídit hliníkový odpad, kterého je kolem nás dost.  

Co budeme sbírat? 

• použitý alobal (čistý) 

• víčka od jogurtů 

• plechovky od nápojů 

• vaničky od paštik apod.  

• vše, co je označeno značkou            ALU41  

Nechcete se přidat? Pomoct přírodě? Zkusme se naučit třídit nový druh odpadu! 

Budeme rádi, když se k nám přidáte, ale máme jedinou podmínku. 

„HLINÍKOVÝ ODPAD MUSÍ BÝT ČISTĚ VYMYTÝ! (bez možností plísní 

a zápachů)“. Pokud odpad bude znečistěný, nemůžeme ho přijmout. 

Sběrné místo je ve škole od 7:30 do 15:00 hodin.  

 

Co je naším cílem? 

 

 naučit se třídit nový druh odpadu 

 pomoct přírodě 

 pokud by se nám podařilo získat nějaké finance, nechceme si je nechat, 

ale dáme je na dobrou věc 

 

   Žáci 4. a 5. třídy ZŠ Bernartice nad Odrou  + Jana Rusínová 
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             V sobotu dne 29.3.2014 budou hasiči 

             od 8:00 hodin ráno provádět 

          SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 

Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě, 

případně těžší věci pomůžeme vynést při svozu. 
 

 

                                                                 HASIČI 

  

 
 

Ústní a písemná tvorba - pověsti 
        

     Nejvíce pověstí a vyprávěnek se zachovalo právě po mlynářce panímámě 

Schenkové Rozalii z Mankovic, ženě lesného mlynáře Strnadla, narozené v roce 

1789 a do Bernartic nad Odrou přišla v roce 1817. V roce 1836 ovdověla a vzala 

si pak v r. 1837 Jana Koppa ze mlýna pod Spálovem. Jedno z jejich dětí, dceru 

Karolínu Strnadlovou nar. r. 1818, si vzali jako schovanku bezdětní manželé 

Tilimonovi z gruntu č. 19 a tu si pak r. 1840 vzal za ženu Bayer Frant. z č. 58 a 

od těch dob jsou na gruntě č. 19 Bayerovi. Jenže Karolína v r. 1850 zemřela, ale 

po ní zůstalo dosti dětí. Jistě jim vykládala pověsti o vasrmanech a i jiné, jak je 

slýchávala od maminky. Děti si je zapamatovaly a i zapsaly. Jedním z dětí byl i 

Petr Bayer, od kterého vyprávěnky a pověsti mám! 

     Od mlynářky Strnadlové - Schenkové se zachovalo asi deset vyprávěnek. 

Nikdy nebyly publikovány. 

 

Jedna z pověstí o vasrmanech 
     Jednou v létě – kdysi dávno – pantáta mlynář z Lesného mlýna zabil v letním 

čase doma ve mlýně prase. Věděl, že v létě se zabíjačka rychle kazí, tož mimo 

jiné hosty k zabíjačce pozval ze Starého mlýna i dva vasrmany. V zimě na 

zabíjačku vasrmany pozvat nemohl. Ti jsou v Odře hluboko pod ledem a navrch 

ani nevyplují. Baví se tam dole s rybami, mořskými pannami – hrají si tam 

s dušičkami! 
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     Než ti vasrmani přišli, panímáma mlynářova všechno vysmýčila, na stůl dala 

nepromokavý ubrus, kolem stolu nastavěla malých dřevěných škopíků, aby voda 

ze šosů nekapala na podlahu, nachystala vyřezávanou rachli (věšák), aby si 

mohli pověsit vábící pentle a ještě nějaké drobnosti upravila. 

     A dva vasrmani konečně přišli! 

Pantáta mlynář je způsobně přivítal. Posadil je k ustrojenému stolu a panímáma 

mlynářka začala nosit dobroty ze zabíjačky na stůl. Napřed masná polévka – ta 

„voda“ jakž takž vasrmanům chutnala, nebylo jí mnoho a byly na ní samé „oka“ 

a vasrmani jsou prý rádi, když na vodě jsou „oka“. Polévka se dojedla a 

panímáma začala nosit na stůl další … pantáta mlynář si někam odskočil! 

Samozřejmě, že vasrmanům nenosila tučný podhrdek nebo tlačenku, ale pěkně 

opečená jelita z pohanské kaše. Už proto, že věděla, že vasrmani mívají špatné 

zuby od kouření čibuků (lulek) a také, že je to pro mnohé nejlepší zabíjačková 

pochoutka. 

     Ale co se nestalo! 

Vasrmani jednou či dvakrát jelita okusili, jaksi se jim nezdály – mrkli na sebe a 

rázem jelita popadli za špejle a pootevřeným malým oknem je vyhodili ven, ale 

jelita ven nedoletěla, zachytila se na prostřední příčce rámu okna a jelitová kaše 

se sypala na kvetoucí muškáty v okně! V tom to zahlédla panímáma mlynářka a 

bylo zle, začala lamentovat! 

„Gotes wil, das ist šreklich, co ty vasrman sind za lidy! Tak dobrá jelito a ony to 

nicht fresn! Das is unmeglich!“ 

V tom přišel i pantáta mlynář a viděl tu spoušť. Ale vasrmanů už nebylo nikde, 

zůstaly na stole jen dva čibuky a vábící pentle na věšáku… Pantáta mlynář si 

rozšafně odplivl a zvolal: „Saprlé, už nechci ty vasrmany u nás ve mlýně ani 

vidět!“ 

     Ale časy běží a všechno sebou mění. Pěkní vasrmani či už vodníci se začali 

znovu kolem mlýna objevovat a prý potom navštěvovali posledního mlynáře 

v lesném mlýně pantátu mlynáře Bajera Rudolfa. 

 

Závěr 
     Ani jeden z vodních mlýnů na Odře v Bernarticích nad Odrou nebyl povinen 

vrchnosti robotou. Jen mlynáři z č. 25 a č. 26 závazně povinni vykrmením 

jednoho – někdy i dvěma prasaty ročně pro vrchnost novojickou a to až do 

zrušení roboty. Ale byli povinni každoročně platit z mlýnů stanovené poplatky – 

ty nebývaly malé §- obyčejně je spláceni na sv. Václava – sv. Jiřího. 

     Nebyli nikdy vzájemně v mletí konkurenční. Také není nikde zaznamenáno, 

že by mívali nějaké stálé zaměstnance, krajánky apod. Veškeré mlynářské práce 

– i sekernické – si rodiny dělaly samy a přesto, až na vzácné vyjímky, 

neoplývali bohatstvím. 
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Selské hospodaření v obci po celou dobu trvání mletí nebylo valné. Plýtko oraná 

zem, málo nebo vůbec nehnojené pole, vesměs v kopcovitém terénu, z nichž 

celá třetina ležela vždy úhorem, nedávala velký užitek, tím spíše, že mnoho času 

bylo ztraceno panskou robotou. Takže i mletí ve mlýnech bývalo často jen 

skromné a byla i velká konkurence mlýnů v okolí. 

     Svízelné situace bývaly, hlavně v časech válek třeba v poslední válce, za 

vlády němců byl mlýn stále pod policejním dozorem. Byla to zlá doba, ale 

nejhorší ranou – smrtelnou – bylo nařízení v r. 1953 delimitační komisí k 

definitivnímu zastavení mletí ve mlýně! Budova mlýna stále hrdě stojí – splav 

hučí i mlýnská kola se točí, ale není to ono! 

Nemele se! 

I návštěvy přicházejí: z Polska, z Anglie i jiné. 

Poobdivují, pomudrují, pochválí, pobesedují a odejdou! 

Zůstal už jen úděl těch „božích mlýnů“! 

Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 

 

Konec knihy. 

Kniha Zaváté stopy od Leopolda Biskupa je obohacena kopiemi historických 

dobových fotografií s popisky. 

 

 

 

Budiž vzdáno mnoho díků! 
 

     A komu pak? No přece opětovně Mysliveckému sdružení v Bernarticích nad 

Odrou, které nás již tradičně pozvalo dne 22. února 2014 na závěrečné posezení 

a celkové zhodnocení jejich celoroční práce. Oproštěny od svých denních i 

zdravotních problémů jsme si společně popovídaly a vzpomněly na vše dobré i 

to opačné. A tak proto jednou větou řečeno: „Přejeme Vám všem za to krásné 

pohoštění s muzikou hodně zdraví, štěstí a pohodu jen.“ 

    Za dříve narozené Jiřina, Marta a Vlasta 
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Připravme se na jaro 
 

     Vše nasvědčuje tomu, že nás letos navštíví jaro podstatně dříve než 

v minulých letech a v této souvislosti dojde i k urychlení jarních 

zahrádkářských prací. A právě v tomto období mívají hasiči často plné 

ruce práce.  

     Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na 

zatravněných plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí 

se do jejího plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že 

tím nejen porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. 

     Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování 

porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby. 

Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí 

finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do 

výše 20.000,- Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000,- Kč. 

     Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje 

místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při 

úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, 

které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod 

kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení 

např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár 

již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není 

dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak 

rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým 

dohledem. 

     Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování 

hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale 

jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy 

postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší, 

zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a 

dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď 

telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 

950 739 844 nebo150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na 

webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných 

informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě 

mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí 

právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může 

být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč. 

 

http://www.hzsmsk.cz/
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     Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za 

povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat 

tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze 

nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří 

finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a 

na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 

     Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 

vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na 

bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, 

neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, 

jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a 

následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě 

vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby 

pokutou až do výše 25.000,- Kč. 

nprap. Dagmar Benešová 

pracoviště prevence,  

ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

HZS Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5 

741 11  Nový Jičín 

 

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

 

 

Obec Jeseník nad Odrou 

a Kulturní středisko pořádají 

v sobotu 22. března 2014 v 19:00 hodin 

v sále Kulturního domu v Jeseníku nad Odrou 

Vstupné 120,- Kč 

(vstupné včetně pohoštění) 

 

 

 

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji 

v prodejně průmyslového zboží  

u paní Dagmar Hopjákové 
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Zřízení účtu pro veřejnou sbírku na obnovu 

objektu Libušín na Pustevnách 

Tisková zpráva ze dne 4. 3. 2014 

     Rožnov pod Radhoštěm – Dnešním dnem byla spuštěna veřejná sbírka na 

obnovu vyhořelého objektu Libušín na Pustevnách. Jejím zřizovatelem je 

správce objektů – Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 

     „Již od počátku deklarujeme snahu o co nejrozsáhlejší zachování původních 

prvků a postavení objektu Libušín na Pustevnách jako vědecké rekonstrukce 115 

let starého originálu. Objekty ve správě muzea jsou pojištěny – stahuje se na ně 

centrální pojistka Ministerstva kultury pro všechny jim zřizované instituce. 

Přesto jsme přistoupili ke kroku zřízení i speciálního účtu pro účely veřejné 

sbírky. Od dnešního dne je možno peníze v hotovosti na obnovu tohoto objektu 

dát i do pokladničky k tomuto určené v objektu Sušáku muzea. Další 

pokladničky budou následovat – dle projeveného zájmu z jednotlivých obcí 

Mikroregionu Rožnovsko a Mikroregionu Frenštátsko. Z těchto prostředků 

budou hrazeny především předpokládané dodatečné náklady související 

s opravou objektu Libušína a jeho znovuuvedení do provozu“, uvedl Jindřich 

Ondruš, ředitel muzea. 

Číslo účtu u Komerční banky je: 107-6978880207/0100. 

     Rozsáhlý požár restaurace Libušín na Pustevnách vypukl krátce po půlnoci, 

v pondělí 3. března. Škody jim způsobené se odhadují přibližně na 80 miliónů 

korun.  

KONTAKTY: 

Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101 

Ing. Petra Valíčková, pracovník vztahů k veřejnosti; valickova@vmp.cz; 

+420 571 757 173 

 

 

 

mailto:ondrus@vmp.cz
mailto:valickova@vmp.cz
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CHARITA  FRENŠTÁT  POD  RADHOŠTĚM, Kostelní 15, 744 01 

Frenštát p.R. 

Bankovní spojení – KB exp. Frenštát p. R. 9492120287/0100, IČO: 

49590588  

Telefon: 556 836 937, Email: frenstat@caritas.cz; 

www.frenstat.charita.cz 

Zajímá Vás, co je to pěstounská péče a jak pěstounská péče funguje? 

Chcete dát rodinu a štěstí dětem, které jsou samy bez mámy a táty? 

Pokud ano, přijměte pozvání na 

den otevřených dveří  

 

Místního klubu náhradních rodin 

 

 

v sobotu 12.4.2014 v době od 14:00 do 18:00 hodin 

 

 

V průběhu akce budete mít možnost 

informovat se o pěstounské péči a k Dohodám pěstounské péče.  

 

Zároveň si můžete prohlédnout prostory 

Místního klubu NR a jako doplňkový 

program je pro Vás připravena dílnička, kde 

si společně s dětmi Místního klubu NR 

můžete vyrobit velikonoční výzdobu. 

 

Zázemí MK náhradních rodin je v sídle Charity ve Frenštátě pod Radhoštěm, 

Kostelní 15 (1. patro nad cukrárnou u dolního kostela) 

 

Pro více informací kontaktujte paní Alenu Štefkovou, předsedu klubu. 

email.: alenastefkova@centrum.cz 

mob.: 773 167 585 

 

mailto:frenstat@caritas.cz
http://email.seznam.cz/readMessageScreen?sessionId=&folderId=inbox&messageId=2817&messagePos=108&cursorTo=1
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Místní klub náhradních rodin 

ANR ČR Frenštátsko 

Charita Frenštát pod Radhoštěm 

Kostelní ul. 15 

 
                                                               

Program klubových aktivit 

na Duben 2014 
 

Klubová setkání se konají vždy v sobotu v prostorách Charity Frenštát pod 

Radhoštěm od 15:00 hodin. Změna programu vyhrazena. 

5.4.2014 Výšlap na Javorník 

Náhradní rodiny budou tentokrát společně s dětmi putovat na výšlap na 

Javorník. Sraz bude v 10:00 hod. ve Veřovicích 

12.4.2014 Den otevřených dveří 

Srdečně zveme širokou veřejnost na den otevřených dveří MK Frenštátsko 

s velikonoční tématikou od 14:00 hod.  

19.4.2014 Pečení beránků 

Sejdeme se opět v 15:00 hod. v sídle charity a budeme spolu s dětmi vyrábět 

velikonoční dobroty. 

26.4.2014 Klubové tvoření 

Srdečně Vás zveme na návštěvu frenštátské klubovny 

Zájemci o účast na klubových aktivitách se mohou kontaktovat u předsedy 

klubu pí.Štefkové 

Kontakt : 

MK ANR Frenštátsko: předseda klubu Alena Štefková 

mob.: 606 641 412, 774 446 372 

e-mail: alenastefkova@centrum.cz     

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

 

Pranostiky na březen 
 

V březnu vítr břízy fouká. 

V březnu prach, jistý hrách.  

Březen bez vody, duben bez trávy. 

Je-li vrána na blízku, je nejvyšší čas síti. 

Mnoho dešťů březnových – hubené léto. 

Lépe od hada býti uštknut, než v březnu od slunce ohřát. 

Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní. 
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      DAGVEL 

Nabízíme rychlé, kvalitní a dostupné úklidové služby. Specializujeme se na 

úklidy domácností a kanceláří, žehlení, mytí oken. Doprovod seniorů na úřad, 

poštu, k lékaři, doprovody dětí do školek, škol, do kroužků, venčení pejsků a 

mnohem víc. 

Web: www.dagvel-cz.webnode.cz 

Lokalita:  Bernartice nad Odrou a okolí 

Kontakt:  Lišková Veronika 

731 521 117 

 

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



