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Vážení spoluobčané, 

     neustále se zvyšující počet účastníků silničního provozu, agresivita a 

bezohledné chování řidičů, neukázněnost a nepozornost chodců a také mnohdy 

nekvalitní stav našich komunikací jsou hlavními příčinami dopravních nehod. 

     I když je zvýšení dopravní bezpečnosti obyvatel jednou z priorit všech obcí a 

měst, nedaří se vždy tuto problematiku řešit k jejich spokojenosti.   

     Bezpečnost, lépe řečeno „nebezpečnost“ řešíme bohužel i v naší obci. Jako 

velmi negativní vnímám především nedodržování předepsané rychlosti v obci. 

To je problém, který nás trápí asi nejvíce. Bohužel dopravní značení upravující 

rychlost jedoucích vozidel z 50 km/h na 30 km/h v naší obci nám nikdo 

neschválí a retardéry nejsou kvůli nadměrné hlučnosti vhodné. Rozhodli jsme se 

alespoň proto pro instalaci ukazatelů rychlosti, které jsou na čtyřech místech v 

obci. Jejich význam nelze přeceňovat, ale je prokazatelné, že většina řidičů, jak 

se říká, sundá nohu z plynu.   

     Dopravní situaci v obci průběžně řešíme jak s Policií České republiky, tak 

s odborem dopravy Městského úřadu v Novém Jičíně. Bohužel dopravní policie 

není z kapacitních důvodů schopna provádět kontrolu rychlosti v obci tak, jak 

bychom si optimálně představovali.  

     Abychom si mohli udělat objektivní obraz a specifikovat typy, počet a 

rychlost jednotlivých vozidel projíždějících naší obcí, zapůjčili jsme si radarový 

měřič se statistikou průjezdu vozidel. Měřič byl nainstalován vloni v říjnu a v 

listopadu po dobu jednoho týdne na vjezdu do obce od Loučky a poté byl 

přemístěn na vjezd od Hůrky. Průjezd vozidel byl snímán v obou směrech. A jak 

měření dopadlo, se dozvíte v závěru dnešního úvodníku. 

     Jedním z dalších opatření, kterým můžeme zvýšit bezpečnost v obci, je 

dopravní značení. V této souvislosti připomínám, že komunikace III. třídy ve 

směru do Šenova u Nového Jičína a komunikace III. třídy ve směru do Loučky 

nejsou ve vlastnictví ani ve správě Obce Bernartice nad Odrou, jak se mnozí 

občané domnívají. Tyto páteřní komunikace procházející Bernarticemi nad 

Odrou jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a ve správě Správy silnic 

Moravskoslezského kraje. Obec zodpovídá za místní komunikace, které jsou 

v jejím vlastnictví. Každé dopravní značení musí navrhnout Policie České 

republiky a schválit Odbor dopravy Městského úřadu v Novém Jičíně. 
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Pokud požaduje nové dopravní značení obec, hradí veškeré související náklady, 

a to i v tom případě, že bude značka umístěna na komunikaci, kterou obec 

nevlastní. Co se týká dopravního značení na našich komunikacích, plánujeme 

výměnu a doplnění některých značek upravujících přednost v jízdě a také 

bychom chtěli nové viditelnější značení u základní školy upozorňující na 

zvýšený pohyb dětí. 

     V souvislosti se zvýšením bezpečnosti v obci jsme konečně začali s první 

etapou výstavby chodníku na horní konec. Ve výstavbě chodníku budeme dle 

finančních možností pokračovat. 

A nyní slíbené výsledky statistického měření:  

1. Směr z Bernartic nad Odrou do Loučky 

(od 24. října 11,50 hod. do 31. října 12,03 hod.) 

Celkový počet vozidel, z toho 88,6 % osobních:   1 138 vozidel 

Průměrná dosažená rychlost:               62 km/h 

Nejvyšší dosažená rychlost:           103 km/h 
 

2. Směr z Loučky do Bernartic nad Odrou 

(od 24. října 11,50 hod. do 31. října 12,03 hod.) 

Celkový počet vozidel, z toho 86,2 % osobních:   1 201 vozidel 

Průměrná dosažená rychlost:               55 km/h 

Nejvyšší dosažená rychlost:                80 km/h 

 

3. Směr z Bernartic nad Odrou do Hůrky  

(od 31. října 12,30 hod. do 4. listopadu 12,08 hod.)  

Celkový počet vozidel, z toho 90,4 % osobních:   3 658 vozidel 

Průměrná dosažená rychlost:                75 km/h 

Nejvyšší dosažená rychlost:           115 km/h 

 

4. Směr z Hůrky do Bernartic nad Odrou 

(od 31. října 12,30 hod. do 4. listopadu 12,08 hod.)  

Celkový počet vozidel, z toho 90,6 % osobních:   3 604 vozidel 

Průměrná dosažená rychlost:                67 km/h 

Nejvyšší dosažená rychlost:                97 km/h 
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     Vážení spoluobčané, z výsledku je naprosto evidentní, že v naší obci není 

malý provoz a tím nejdůležitějším zjištěním je skutečnost, že řidiči, a to bohužel 

i místní, nedodržují dopravní předpisy a ohrožují tak bezpečnost ostatních 

účastníků silničního provozu a občanů.   

     A protože se problematika bezpečnosti dotýká nás všech, řidičů, cyklistů i 

chodců a všichni neseme svůj kus odpovědnosti za bezpečnost naší i našich 

blízkých, začněme každý u sebe a udělejme něco pro zvýšení bezpečnosti 

v obci, kde žijeme.  Za pochopení a aktivní přístup vám všem děkuji. 

           

starostka 

 

Kalendář akcí 
 

 pá   20.2.  Výroční členská schůze Bodlák 

 so   21.2.  Nohejbal trojic – 5. kolo zimní soutěže 

 so   21.2.  Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení 

 so     7.3.  BERNARTICE CUP – nohejbal trojic 

 so   14.3.  Turnaj ve stolním tenise 

 ne   15.3.  Vítání občánků 

 so   21.3.  Nohejbal trojic – 6. kolo zimní soutěže 

 so   28.3.  Sběr železného šrotu – hasiči 

 pá   22.5.  Zájezd důchodci 

 so   27.6.  Den obce 

 
Upozornění 
 

Přepážka pošty Partner Bernartice nad Odrou bude v pátek 27.2.2015 

uzavřena. 

 

  Věra Košťálová 
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Kalendárium 
 

14.1. 

Pracovní setkání členů Kontrolního a Finančního výboru se starostkou obce. 

 

17.1. 

Zahrádkářský ples. 

 

24.1. 

4. kolo zimní soutěže v nohejbale trojic. 

 

28.1. 

Pracovní schůzka zastupitelů obce. 

 

31.1. 

Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej. 

 

3.2. 

Kolaudace chodníku. 

 

5.2. 

Zápis dětí do 1. třídy. 

 

 

 

 
Vítání občánků 
 

     V neděli 15. března 2015 v 10.30 hodin se v přísálí kulturního domu 

uskuteční vítání občánků do naší obce. Rodiče s dětmi budou osobně pozváni.  

Srdečně zveme i ostatní rodinné příslušníky. 

              Marie Mertová 
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Bronz Bernartských Bobrů 
 

     Hladké Životice uspořádaly druhý ročník novoročního turnaje starších žáků 

ve florbale, který se konal 31.1.2015 na základní škole J.A. Komenského ve 

Fulneku. Tohoto turnaje se zúčastnili týmy z Hladkých Životic, Suchdola nad 

Odrou, Pustějova a Bernartic nad Odrou. Na tento turnaj jsme dorazili 

v následujícím složení:   

Brankář: Jan Bukovjan       

Kapitán týmu: Šimon Haitl         

Hráči: David Novobilský, Daniel Volf, David Palička, Ondřej Kyselý, Petr 

Hopp, Vojtěch Vrobel, Václav Vrobel 

 

     Na začátku turnaje se vyskytly menší organizační potíže, což způsobilo 

posun prvního utkání mezi Suchdolem a Bernarticemi asi o 30 min. Náš tým si 

tak mohl protrénovat svou otužilost při čekání v mrazivém ránu před halou, 

takže naše mladé sportovce utužujeme i v jiných disciplínách.  Pravidla hry byla 

stanovena na 2x 10minut ve složení tři hráči a brankář. Bobři vstoupili do utkání 

proti Suchdolu nad Odrou velmi odhodlaně, což se záhy projevilo střeleným 

gólem Davida Novobilského a od 2 minuty jsme se ujali vedení. Toto vedení 

nám vydrželo do 7 minuty 1. poločasu a pak začala obvyklá přetahovaná o 

vedení, které se nakonec přiklonilo na stranu našich soupeřů a to výsledkem 5:4. 

V tomto boji za nás skórovali ještě Daniel Volf a David Palička. Utkání přineslo 

i jeden sporný moment a to technickou kličku zakončenou střelou Vaška Vrobla 

a náš tým viděl gól, který nakonec nebyl uznán neboť v očích rozhodčího 

nepřekročil brankovou čáru. Tento verdikt jsme sportovně přijali. 

     Do druhého zápasu proti Hladkým Životicím jsme šli s mírně pošramocenou 

psychikou a zároveň s cílem vyhrát, pokud jsme chtěli myslet na mety nejvyšší. 

Tento tlak jsme nedokázali zvládnout a nastala rychlá smršť střel, nájezdů a 

především gólů do naší branky. Za stavu 0:4 trenér požádal o time-out, aby se 

situace uklidnila a nabrala alespoň přijatelnou podobu hry, neboť do tohoto 

okamžiku jsme hráli přesně, jak nám diktoval soupeř, což místy působilo až 

depresivně. Pokyny byly jasné: roztáhnout hru po celém hřišti pomocí rychlých 

přihrávek s cílem střílet ze všech volných pozic a při útoku soupeře si hlídat 

hráče a to max. na vzdálenost hokejky. Výsledkem tohoto postupu byl první 

střelený gól Davida Paličky a vzápětí jsme skórovali ještě dvakrát díky Danovi 

Volfovi a Šimonovi Haitlovi, to už bylo skóre zápasu 5:3, což byl opět kontaktní 

stav. Vzápětí přišla chyba v rozehrávce a Životice nám opět utekly. Tímto 

momentem náš tým zapomněl na dohodnutou taktiku a nechal si zase vnutit hru 

soupeře a i přes ještě jeden střelený gól Vaškem Vroblem bylo finální skóre 4:8. 
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Před posledním zápasem bylo absolutně klíčové se především povzbudit a 

uklidnit se z předešlé porážky s cílem si užít poslední zápas a ukázat tak kvalitu 

našeho týmu a hry, kterou opravdu naši hráči mají a to i v očích trenérů a 

rozhodčích z jiných obcí a měst. Šatnu jsme opouštěli v relativně dobré náladě a 

do útoku jsme tentokrát nasadili věčného obránce Davida Novobilského, aby se 

pokusil v prvních minutách nastřílet rychlé góly a ostatní tak mohli v klidu hrát 

svoji hru. Našim soupeřem, jak už všichni tuší, byl Pustějov, ke kterému se sluší 

říct, že jejich výkonnost stále roste, což dokázali i v tomto turnaji když těsně 

v poslední min. prohráli proti Suchdolu 4:5. Trvalo jen 50s a David střelil první 

gól, což zopakoval ještě jednou a to v 3 min. a byl následován Davidem 

Paličkou a nádhernou střelou z dálky Vaška Vrobla. Pustějov měl několik velmi 

dobrých střel a akcí, které jim úspěšně vychytal Jan Bukovjan a tým se tak 

dostal do své obvyklé pohody a všechny prohry bylo rázem zapomenuty a cíl 

byl jen jeden a to radost ze hry a samozřejmě vítězství. Pustějov sice stáhnul 

náskok na 2:4, ale vzápětí Vašek Vrobel vystřelil další balistickou střelu, která 

vymetla roh soupeřovi branky. Výsledek tohoto zápasu byl 6:2 a my se mohli 

konečně radovat a ucítit tak pravou krásu sportu, který přináší tolik různých 

okamžiků, zážitků a emocí. 

     Závěrem se sluší poděkovat všem hráčům a to i těm, kteří v tomto turnaji 

neskórovali, protože všichni tvoří hru a pomáhají celému týmu a našemu oddílu 

dosahovat dobrých výsledků a především skvěle reprezentovat Bernartice. Po 

turnaji nás navštívil rozhodčí z Fulneku a ptal se, jak se mají naši talentováni 

Bobříci, kteří se tam minulý rok zapsali v tom nejlepším světle. Taktéž přišla řeč 

na dnešní kluky Vojtu Vrobla (6 třída) a Petra Hoppa (7třída), kteří se i přes 

nižší věk už vyrovnají o hlavu větším, robustnějším a starším soupeřům. Snahou 

hráčů i trenérů je předávání zkušeností a vytváření příležitostí pro další generace 

hráčů a zajištění kontinuity rozvoje florbalu v Bernarticích. Dále děkujeme 

Michalovi Prašivkovi za podporu a dovoz hráčů na tento turnaj. 

     Václav Vrobel 
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Strhující Vítězství Bernartských Bobříků 
 

     Nový Jičín uspořádal turnaj mladších žáků ve florbale, který se konal 

7.2.2015 v basketbalové hale v Novém Jičíně. Tohoto turnaje se zúčastnili týmy 

z Nového Jičína: Assasin, Hej Ouško (holky), Černí Tygři a Bobříci z Bernartic 

nad Odrou. Složení našeho týmu bylo následující:  

Brankář: Vítek Vrobel      

Kapitán týmu: Vítek Vrobel         

Hráči: Ondra Staněk, Lukáš Hubr, Matýsek Novobilský, Vojtěch Vrobel a Martin 

Maňák. 

     Na začátku turnaje se vyskytly obavy, protože jsme dorazili pouze v pěti. 

Naštěstí se záhy ukázal ještě Martin Maňák, což bylo dobré znamení a bylo 

jasné, že můžeme střídat alespoň jednoho hráče během hry. Hrálo se v sestavě 4 

hráči + brankář. 

     Do prvního utkání jsme nastoupili velice sebejistí. První zápas jsme hráli 

proti Assasinům, jako první vstřelil branku Lukáš Hubr, což nás povzbudilo a 

poté už tam padal jeden gól za druhým. 

 

Střelili jsme góly ze zadních pozic, jejichž autoři byli naši obránci Vojta Vrobel 

a Ondra Staněk. Tento zápas zakončil dorážkou Lukáš Hubr a zápas ukončil 

naším vítězstvím 14:0. 

     Druhý zápas jsme hráli proti Hej Oušku a tento zápas Bobříci vyhráli 2:0. 

Byl to nejtěžší zápas, který jsme na tomto turnaji hráli. Tento tým má 

dlouhodobě nejlepší brankářku, která sbírá ocenění za své výkony a to jak 

v kategorii mladších, tak i starších žáků. 

     Třetí zápas nebyl zdaleka tak těžký a zahájili jsme ho góly Vojty Vrobla a to 

hned dvěma brankami za sebou. Nejmladší útočník Bobříků Matýsek 

Novobilský vstřelil svůj druhý gól a zápas skončil v náš prospěch 7:0. 

     V semifinále jsme nastoupili proti Assasinům, které jsme porazili 10:0. Díky 

Ondrovi Staňkovi a Vojtovi Vroblovi, kteří drželi skvělou obranu a souhru jsme 

nedostali ani jeden gól na celém turnaji. Navíc oba hráči nastříleli hodně gólů ze 

zadních pozic, což byla vždy silná stránka Bernartic a tito hráči tímto dokázali 

převzetí zkušeností a žezla svých starších kamarádů florbalistů. 

     Finále proti Černým Tygrům, kteří předtím porazili tým Hej Ouško, bylo 

velmi napínavé do prvních dvou minut, než Ondra vstřelil první gól a to opět ze 

zadní pozice, což bylo velice uklidňující a poté skóroval ještě dvakrát. 
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Velmi poctivou hrou v útoku hrál také Martin Maňák, který vepředu společně 

s Matýskem nebo Lukášem skóroval a nakonec finále skončilo 9:0 a naší 

obrovskou radostí. Celý turnaj byl velice vyčerpávající a někteří hráči jako Vojta 

Vrobel odehráli celý turnaj bez střídání, což představovalo 80 min. čistého 

herního času. 

     Přišlo očekávané vyhlášení vítězů při, kterém byl Ondra Staněk vyhlášen 

nejlepším střelcem a Vítek Vrobel nejlepším brankářem, který nás jako nejmenší 

a nejmladší brankář nemohl lépe reprezentovat. Pak jsme se ještě vyfotili a šli 

jsme se zlatem na krku do šaten. 

 

   Václav Vrobel 

 

 

 



10 

 

 

Zimní soutěž - 4.kolo 24.1.2015 

 
výsledky domácích celků ve 4.kole: 

Zepelin -Val. Mez 1:1 (7:10, 5:10), Zepelin - 

Hodslavice 2:0 (10:8, 10:8), Zepelin - Jeseník 2:0 

(10:2, 10:5), Zepelin- Jakubčovice  0:2 (3:10, 4:10),  

Zepelin - Studénka 2:0 (10:9, 10:3),  Zepelin - Čerti  

2:0 (10:4, 10:6), Čerti - Vel. Mez. 0:2 (7:10, 4:10), 

Čerti - Hodslavice 1:1 (10:6, 8:10), Čerti - Jeseník 

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

4:10),  Čerti - Studénka 0:2 (8:10, 4:10) 
 

4.kolo - pořadí 

1. MÍSTO: JAKUBČOVICE - 6b 

2. MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 5b 

3. MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE- 4b 

4. MÍSTO: STUDÉNKA. -3b 

5. MÍSTO: HODSLAVICE - 2b 

6. MÍSTO: JESENÍK - 1b 

7. MÍSTO: ČERTI BERNARTICE -0b 
 

celkové pořadí zimní soutěže: 

1-2. MÍSTO: JAKUBČOVICE - 20B 

1-2. MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 20B 

3. MÍSTO: HODSLAVICE - 15b 

4. MÍSTO: STUDÉNKA - 13b 

5. MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 12b 

6. MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 3b 

7. MÍSTO: JESENÍK N/O -1b 
 

Víte že?... 

     Námi pořádané turnaje v drtivé většině navštěvují hráči, kteří hrají 

registrované ligové soutěže za své oddíly? Vyjímku tvoří domácí borci a 

sousední Jeseník nad Odrou. 

     Vzhledem k vysokým finančním nárokům, úzké základně i vzdálenostem 

(nejnižší soutěž se hraje po celé moravě), není možné přihlášení Bernartic do 

registrované soutěže realizovat. 

 Z tohotu důvodu založil náš oddíl v loňském roce vlastní nohejbalovou 

soutěž. Realizace a chod Zimní Soutěže je tak plně v režii našich nohejbalistů. 
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FINÁLE ZIMNÍ SOUTĚŽE 
 
     V sobotu 21.3. vyvrcholí závěrečným 6.kolem Zimní soutěž v nohejbale 

trojic. (5.kolo - 21.2.2015). Poslední kolo slibuje napínavé vyvrcholení. 

Valašské Meziříčí i Jakubčovice mají stejný počet bodů a dokonce i totožné 

skore !!! O 3.místo stále bojují 3 celky, včetně domácího Zepelinu. 

     Po odehrání zápasů bude následovat vyhlášení vítezů, předání cen a večeře. 

Hráči i diváci se mohou těšit na guláš, či čepované pivo. Srdečně zvou 

nohejbalisti. 

 

21.2.2015 - 5.kolo 

21.3.2015 - 6.kolo - finále 
více na:  http://zimnisoutez.webnode.cz/ 

  
 

 

BERNARTICE CUP 
 

     V sobotu 7.3.2015 startuje v Bernarticích již devátým rokem 

halový turnaj v nohejbale trojic - BERNARTICE CUP. 

     Náš oddíl každoročně pořádá 3 nohejbalové události. 

BERNARTICE CUP (březen), BERNARTICE OPEN (srpen) a ZIMNÍ 

SOUTĚŽ. 

     Zatímco Zimní Soutěž je dlohodobého trvaní - 6 měsíců (6 kol a body z 

jednotlivých kol se sčítají), zbylé dva turnaje jsou samostatné. 

     Venkovní letní turnaj - BERNARTICE OPEN je z hlediska přípravy a chodu 

nejnáročnější. Hraje se na dvou hřištích, kapacita přihlášených mužstev je 

prakticky neomezena a do značné míry jsme odkázaní na počasí. 

     Nejstarším, avšak nejvýznamějším turnajem je BERNARTICE CUP. Ikdyž z 

kapacitních důvodů se ho může zúčastnit pouze 12 mužstev, představí se zde 

krom domácích a sousedního Jeseníku opravdu ty nejlepší celky z širokého 

okolí. 

     Už teď je jisté, že se zde představí 2 týmy z Frýdku Místku, 2 týmy z 

Valašského Meziříčí, týmy z Palkovic, Vsetína, Jakubčovic, Vítkova, Příboru, 

které doplní oba domácí celky a sousední Jeseník. 

     Týmy, které sem do Bernartic dorazí, jsou zárukou kvality a patří ke špičce 

nejen Moravskoslezského kraje . Velkým lákadlem je určitě i start mistra 

republiky. O start v letošním ročníku je mimořádný zájem. 

http://zimnisoutez.webnode.cz/
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     Pro domácí je turnaj vnímán jako vrchol sezony. Ač s prognozama na 

umístění jsme raději opatrní, motivace je obrovská. Vždyť za posledních 5 let 

jsme se na stupních vítězů objevili jen jednou (3.místo - 2011) 4x byl konečnou 

vždy čtvrtfinálový zápas. 

     Před samotným začátkem turnaje, bude slavnostně představena vlajka oddílu 

a tím tak budou zahájeny přípravy k desátému výročí nohejbalu u nás (přesněji 

leden 2016). 

     Dovolte, abychom vás pozvali k největší sportovní události v obci. Turnaj, ve 

kterém je bernartský vzestup nohejbalu nejvíce patrný. Bernartice Cup. 

Více na: http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/ 

                Pavel Zelenka 

      TJ Sokol - oddíl nohejbalu  

 

 

 

http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/
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Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na 
 

9. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE  

V PING-PONGU 
 

     Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní 

školy v Bernarticích nad Odrou, a to 

v sobotu 14. března 2015. 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 

postaráno. 
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Maškarní ples  
  

     Jako každoročně byla poslední sobota v lednu, sobotou maškarního 

karnevalu, který pro děti a dospělé pořádá naše TJ. 

     Odpolední maškarní rej dětí se nesl v duchu dopravních her. Děti si 

vyzkoušely nejrůznější situace, které je, jako budoucí řidiče, mohou na silnicích 

potkat. Program odpoledního plesu, včetně všech kulis, pečlivě připravil náš 

osvědčený tým dobrovolníků, s tradičním hudebním doprovodem DJ Ondry 

Dreslera. Tohoto úkolu se všichni zhostili na výtečnou, což dokazuje neustálý 

zájem našich nejmenších, kterých přišlo bezmála 100. 

     Po veselém odpoledním skotačení našich dětí pokračovala dobrá nálada i na 

večerním plese. Číslovka počtu účastníků opět překonala tu loňskou a na parketu 

se objevily masky „místní“ z širokého okolí naší obce. Energii vydanou 

v průběhu večera bylo možné doplnit u dvou barů. V baru „První pomoc“ se o 

přítomné postaral zdravotnický personál a bar „Poslední pomoc“ Vás obsloužil i 

v těžkých chvílích s náležitou pietou. Z nálady v sále bylo zřejmé, že se všichni 

dobře bavili a věříme, že každý strávil příjemný večer. 

     Každý rok se objevují nové neokoukané masky, které jsou svým ztvárnění na 

vysoké úrovni. Letos proto máte možnost dát hlas některé z masek, která umístí 

své foto z maškarního plesu na facebookovou stránku TJ na adrese 

„www.facebook.com/tjsokolbernarticenadodrou“. Autor vítězné fotky obdrží 

dárkový poukaz do resortu Abácie v Novém Jičíně. Uživatelé Facebooku mohou 

navštívit naši stránku a podpořit soutěžící. 

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

činnost naší tělovýchovné jednoty. Velice si vážíme podpory Vás spoluobčanů, 

kterou projevujete svými příspěvky při zvaní na ples. Veškerá tato Vaše podpora 

jde na zabezpečení činnosti TJ a zajištění cvičení zejména těch nejmenších. 

     Chtěl bych rovněž poděkovat každému, kdo se podílel na přípravě a 

organizaci plesu i karnevalu. Bez obětavé práce našich členů i ostatních 

dobrovolníků by se těžko podařilo zabezpečit takové povedené akce. 

Poděkování patří i Obci Bernartice nad Odrou za pronájem sálu. Věřím, že i 

příští rok se na našem maškarním plese opět potkáme v tak hojném počtu a v tak 

výborné náladě. 

        Za výbor TJ Sokol 

            Dušan Glogar 
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První kombajn JZD Bernartice nad Odrou – kombajnér Karel Staněk. 

Fotografováno v červenci 1963 u č.p. 115 

     Tomáš Staněk 
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Jedna z mnoha fotografií, které byly pořízeny fotografem Jiřím Dláždilem před 

oslavami 600 let vzniku obce Bernartice nad Odrou v roce 1974. 

Poznáváte lokalitu na fotografii? 
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Finanční okénko Občanské poradny  
 

Dluhy se samy od sebe nevyřeší. Lze je efektivně vyřešit jen tehdy, pokud se jim 

postavíme čelem a hlavně včas. Obecně platí, že čím později začneme naše 

potíže se splácením řešit, tím více nás to bude stát. Níže podáváme základní 

informace o možném postupu při řešení problémů spojených se zadlužením.  

 

Seznam závazků 

V prvé řadě je nutné zjistit, komu a kolik splátek je třeba uhradit a jaké jsou 

sankce za opožděné nebo neuhrazené splátky. Jednotlivé věřitele (to jsou ti, 

kterým dlužíme) si pak poznačíme na papír, kde si k nim, ke každému zvlášť, 

přiřadíme zbývající aktuální dlužnou částku, výši řádné splátky (dle smlouvy), 

datum a výši poslední splátky.  

 

Sestavte si rodinný rozpočet  

Než budeme kontaktovat věřitele a domlouvat se sním na možnostech řešení 

situace spojené s problémy se splácením, je nutné si zjistit přesnou strukturu 

našich příjmů a výdajů. K tomuto účelu můžeme využít například tabulku v MS 

Excel, dobře nám však poslouží i obyčejná tužka a papír. V prvním sloupci si 

sepíšeme veškeré čisté příjmy (z pracovního poměru, ze systému sociálního 

zabezpečení, výživné, apod.). Do druhého sloupce zaneseme veškeré naše 

výdaje (za nájem a služby, jídlo, léky, telefon, školu nebo školku, spoření, výše 

splátek za jednotlivé půjčky, apod.). V případě, že je náš rozpočet deficitní (tj. 

výdaje převyšují příjmy), je nutné se zamyslet například nad těmito otázkami: 

Není možné si zvýšit příjem (např. formou brigády, rozšířením úvazku)? 

Neprovolám zbytečně moc peněz? Nebudu místo autem raději jezdit do práce 

hromadnými prostředky? Potřebuji mít doma připojení na internet? Nevyplatí se 

mi prodat auto s velkou spotřebou benzínu a koupit za peníze z prodeje nějaké 

úspornější? Potřebuji vůbec automobil? 

Při tvorbě rozpočtu je nutné si rovněž určit, jakou částku mohu reálně rozdělit 

mezi jednotlivé věřitele. Rozhodně není vhodné nabízet všechny prostředky jen 

jednomu věřiteli, hlavní prioritou musí být co nejrychlejší úhrada všech svých 

závazků.              

 

Dohoda s věřitelem  

Teprve v této fázi je vhodné kontaktovat věřitele (nejlépe písemně) a dohodnout 

se s ním na způsobu řešení celé situace. V zásadě máme dvě možnosti. Buďto se 

dohodneme na snížení splátek, nebo na odložení splátek na určitou dobu.  
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V obou případech je nutné svou platební neschopnost řádně zdůvodnit, doložit 

příslušná potvrzení (o evidenci na úřadu práce, o dávkách ze systému sociálního 

zabezpečení, o příslibu zaměstnání, apod.).  

V případě, že je celá záležitost řešena již v rámci exekučního řízení, 

doporučujeme kontaktovat přímo příslušného exekutora s žádostí o povolení 

splátek. Některé exekutorské úřady mají na svých webových stránkách speciální 

formuláře pro žádosti o povolení splátek. Pak je dobré postupovat podle pokynů 

konkrétního exekutora.   

Je třeba rovněž říci, že věřitel není povinen se s námi dohodnout na snížení nebo 

odložení splátek a může trvat na plnění dle uzavřené smlouvy. V takovém 

případě doporučujeme vycházet ze své finanční situace (rozpočtu) a dávat 

každému věřiteli alespoň takovou částku, která je v našich silách.    

     

Exekuční řízení  

Pakliže dohoda s věřitelem není možná nebo ze strany dlužníka není 

dodržována, věřitel zpravidla řeší celou záležitost před soudem a následně 

v rámci exekučního řízení.   K exekučnímu řízení může dojít v případě, že 

disponuje tzv. exekučním titulem (např. rozsudkem, platebním rozkazem, 

rozhodčím nálezem, notářským zápisem). Exekuci může vést exekutor různými 

formami, přičemž tyto formy může také kombinovat. 

Mezi nejčastější formy exekuce patří: srážky ze mzdy (z jiných příjmů), 

přikázáním pohledávky z účtu, prodej movitých věcí, prodej nemovitosti.  

 

Mám exekuci na účet a nemohu se dostat ke svým penězům  

Dlužník ztrácí při exekuci na účet právo vybrat peněžní prostředky až do výše 

vymáhané pohledávky. Peněžní ústav nesmí doručením rozhodnutí od exekutora 

vyplácet peněžité prostředky dlužníkovi. Jednorázově však má právo vybrat si 

dvojnásobek životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč) a to na základě 

písemné žádosti podané příslušnému peněžnímu ústavu. Dále doporučujeme, 

aby došlo neprodleně ke změně formy výplaty příjmu (např. poštovní 

poukázkou, hotově).  

 

Exekutor zabavil movité věci v rozporu se zákonem 
Exekutor může vstoupit všude tam, kde má důvodné podezření, že se nacházejí 

movité věci dlužníka. Provádění exekuce rovněž není vázáno na trvalý pobyt, 

jak se někdy veřejnost mylně domnívá. Dle zákona však nepodléhají exekuci 

(výkonu rozhodnutí) věci, které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování 

potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i věcí, 

jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. 
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Konkrétně se pak jedná např. o běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení 

domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a obdobné věci potřebné 

s ohledem na tělesnou vadu nebo nemoc, hotové peníze do výše dvojnásobku 

životního minima jednotlivce (nyní 6820,- Kč), zvířata sloužící člověku jako 

společník (bez hospodářského efektu). Zabaví-li exekutor některou z těchto věcí, 

je nutné k němu neprodleně podat písemně návrh na zastavení exekuce co do 

těchto movitých věcí.   

 

Exekutor zabavil movité věci nepatřící do mého majetku  

Exekutor může zabavit jen ty věci, které jsou ve vlastnictví dlužníka 

(povinného). V takovémto případě je tedy nutné, aby ten, jemuž svědčí právo 

k věci, podal do 30 dnů od sepsání movitých věcí návrh na vyškrtnutí ze 

soupisu. Návrh se podává u exekutora, který movitou věci pojal do soupisu. 

K návrhu je nutné doložit doklady prokazující vlastnictví k věcem (např. 

paragony, smlouvy, faktury). Nevyhoví-li exekutor návrhu nebo vyhoví pouze 

částečně, lze podat následně žalobu na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí 

(exekuce). Lhůta pro podání návrhu je 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, 

kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí ze 

soupisu.   

 

Oddlužení (laicky tzv. osobní bankrot) 

Řešení svých závazků oddlužením je v určitých případech jedinou možnou 

efektivní cestou, na jejímž konci je osvobození od zbytku svých dluhů. 

V oddlužení je obecně nutné uhradit minimálně 30% z celkových svých závazků 

(maximálně 100%). Je možné jej realizovat dvěmi způsoby. Prvním je splátkový 

kalendář, kdy je dlužníkovi po dobu pěti let srážena určitá částka, podobně jako 

v exekučním řízení a tato částka je rozdělena každý měsíc mezi přihlášené 

věřitele. Další formou je zpeněžení majetkové podstaty (nejčastěji prodej 

nemovitosti), kdy se majetek zpeněží a z výtěžku jsou pak rovněž uspokojeni 

jednotliví přihlášení věřitelé. O oddlužení rozhodují místě příslušné krajské 

soudy.  

 

Nebojte se zeptat o radu 

V případě, že si nevíte s něčím rady nebo sháníte podrobnější informace, nebojte 

se vyhledat včasnou pomoc. Jedním z takových míst je i občanská poradna. 

 

Mgr. Richard Pešat  

Občanská poradna Nový Jičín 
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Přehled počasí v naší obci v roce 2014 
 

Leden 

Byl teplotně nadprůměrný a hodně proměnlivý s nedostatkem srážek. Slunných 

dnů bylo jen pět. Převládalo zataženo, mlhavo, smog s teplotami nad nulou. 

Nejvyšší teplota byla 5. ve 14 hodin 10,2°C. Takové počasí trvalo do 21. ledna, 

kdy se ochladilo. Až do konce měsíce byl celodenní mráz s nejnižší teplotou 26. 

ráno -17°C. Po dlouhé době začalo 25. sněžit, ale nasněžilo jen 305cm. Srážky 

33 mm 
 

Únor 

I tento měsíc byl teplotně vysoce nadprůměrný, přestože bylo hodně větrných 

dnů, hlavně z počátku měsíce. Také slunných dnů bylo více. Jen 5x byla ranní 

teplota pod nulou. 10. - 13. února bylo deštivo a napadl poslední sníh této zimy 

– 2cm. Raritou je, že nejnižší i nejvyšší teplota byla v tomto měsíci naměřena 

během jednoho dne. 24. za jasného rána jsem naměřil -3,9°C a v poledne 

10,9°C. V závěru měsíce se teploty vyhouply nad 10°C. Srážky 29,5mm 
 

Březen 

Počasí mělo již jarní ráz. V noci několikrát klesly teploty pod bod mrazu, ale 

přes den vystouply na příjemných 13 - 19°C. Nejnižší teplota byla ráno10. a 11. 

-4,5°C. Nejvyšší 21. a 22. 19,2°C. V tyto dny padaly teplotní rekordy. V Porubě 

bylo 22,3°C. 16. foukal silný západní vítr a někde dosahoval rychlosti vichřice. 

Tento měsíc byl nejteplejším březnem od roku 1961 a zároveň srážkově slabý 

s nejmenším množstvím srážek v celém roce. Srážky 15,5mm 
 

Duben 

Nedávno skončená zima byla u nás, ale také v celé střední Evropě nezvykle 

teplá. Byla to jedna z nejteplejších zim za posledních 100 let od počátku měření. 

Také prvních 8 dnů v dubnu bylo příjemně teplých. 8. bylo 19,4°C, večer přišla 

bouřka a dalších deset dnů se ochladilo na 10°C s přeháňkami a silným 

západním větrem 14. dubna. Změna nastala 18. Ráno byl první a také poslední 

mráz -0,6°C v tomto měsíci. V poledne vystoupala teplota na 16,5°C a až do 

konce měsíce se držela na příjemných 18 - 20°C. 22. a 25. byla bouřka. Srážky 

37mm. 
 

Květen 

1. a 2. pokračuje příjemná teplota z dubna. 3. se ochladilo až na 6,3°C a nastalo 

proměnlivé období. Často foukal severozápadní vítr. 15. byla vydatná bouřka, 

kdy napršelo 25 mm. Pršelo i 16. celý den s bouřlivým severním větrem. Od 19. 

do 28. velké oteplení, kdy v republice padaly teplotní rekordy přes 30°C. 
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U nás byl nejteplejší den 23. května, jen 27,9°C. 26. – 28. byla každý den 

bouřka. 27. napršelo 32mm. Květen byl srážkově vydatnější. Celkem napršelo 

98mm. 

 

Červen 

Do 6. bylo proměnlivo s teplotou do 20°C. Od 7. do 11. se výrazně oteplilo. 9. a 

10. byly dva tropické dny, kdy jsem v 16 hodin zaznamenal 32°C. Ve Strážnici 

naměřili 35,9°C. Padlo 112 teplotních rekordů ze 135 měřících stanic. Další část 

měsíce bylo proměnlivo s teplotou 17 - 21°C a beze srážek. 28. a 29. bylo 

26,3°C a přišla bouřka. 30. celý den pršelo a za 2 dny napršelo 38mm, což je 

většina červnových srážek - celkem 50,5mm. Červen byl v průměru dosti teplý. 
 

Červenec 

Byl nejteplejším měsícem roku. Teplotně byl vysoce nadprůměrný, ale také 

srážkově vydatný. 8x byla bouřka. 7., po tropickém horku, přišla bouřka 

s lijákem, kdy naši hasiči vyjížděli odstranit padlý strom přes silnici do 

Suchdolu nad Odrou. Od 14. následuje období vysokých teplot 25 - 32°C. 

Nejvyšší teplota byla 19. a 20. v 16 hodin 32°C. 21. v 13,30 hodin velká bouřka 

opět s lijákem a deštěm, kdy napršelo 40mm. 23. v bouřce padaly kroupy. Po 

bouřce se dva dny ochladilo, ale od 25. do konce měsíce opět teplo 25 - 28°C. 

Srážky, hlavně v bouřkách, byly vydatné. Celkem 138,5mm. 
 

Srpen 

Již neměl tak vysoké teploty, jako červenec. Do 18. neklesla denní teplota ve 14 

hodin pod 20°C. Nejtepleji bylo 2. – 29,4°C a 3. – 28,7°C. Bylo však hodně 

přeháněk a 3 bouřky. Od 19. proměnlivo, přeháňky, také slunečno s teplotou 

21,7°C 29. a 30., ale také jen 12,7°C. 24. srpna. Srážky 80,5mm. 
 

Září 

První dva dny v září vydatně pršelo. Od 5. do 10. příjemné teplo a beze srážek. 

Nejvyšší teplota v září byla 8. a to 23,5°C. 9. byla bouřka a následuje ochlazení 

a přeháňky až do 16. Pak až do 21. příjemné teplo 20°C. Do konce měsíce opět 

ochlazení. Ráno mlhy, mrholení, smog. Na horách inverze. Srážky 83,5mm. 
 

Říjen 

Úvod měsíce byl chladný. Od 9. do 13. slunečno a příjemné teploty okolo 20°C. 

Opět padaly teplotní rekordy. Ještě byly 2 bouřky 15. a 22. Od 14. postupné 

ochlazování a proměnlivo. Ranní mlhy. Také byly první ranní mrazíky 28. a 29. 

-0,6°C. Říjen byl teplotně nadnormální a srážkově slabý. Srážky 38mm. 
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Listopad 

První listopadový den ležel na krajem smog, ale od 2. do 6. bylo jasno nebo 

skoro jasno a mimořádné teplo. I když 4., ale hlavně 5., foukal silný jižní vítr, 

který se na horách měnil ve vichřici. Nejvyšší teplotu jsem naměřil 5. ve 14 

hodin 16,7°C. Noc z 5. na 6. byla mimořádně teplá. Ráno v 6 hodin bylo 14,4°C. 

Následující tři dny slabé ochlazení s deštěm. Od 10. do 13. příjemné teploty až 

16°C. V druhé polovině měsíce velká proměnlivá oblačnost. Hodně mlhy, smog, 

ale i slunečno s minimem srážek. Poslední dva dny byly mrazivé. 29. a 30. 

celodenní mráz s nejnižší teplotou v měsíci -3,6°C večer. Přesto meteorologové 

hodnotili listopad jako teplotně mimořádně nadnormální. Srážky 39,5mm. 
 

Prosinec 

Prvního déšť a mráz pokryl celé území republiky ledovkou. Kolabovala veškerá 

doprava. 2. začalo sněžit a do rána nasněžilo 6cm sněhu. Od 4. do 8. sužoval 

celý kraj smog. Na horách však byla inverze. Od 9. do 18. proměnlivo se 

slabými přeháňkami. 19. vystoupala denní teplota k 12°C a opět padaly teplotní 

rekordy pro tento den. Příjemné teploty beze srážek trvaly do 24. prosince. 

Povánoční ochlazení však bylo výrazné. Průměrná denní teplota se mezi 23. a 

30. prosince snížila o 16°C Zajímavá teplota byla 30. K večeru začala rychle 

klesat teplota a ve 21,30 hodin bylo -21,1°C. Přesto byl prosinec jako celek dosti 

teplý. Srážky 44mm. 
 

 

Celý rok 2014 byl teplotně mimořádně nadnormální a stal se nejteplejším rokem 

od roku 1961, kdy jsou průměry pro Českou republiku zaznamenávány. 
 

 

Nejnižší teplota  30. prosince  -21,2°C a 26. ledna -17°C 

Nejvyšší teplota  19. a 20. července 32°C 

Celkem srážky  687mm 

        Zpracoval Alois Šimíček 
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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 
 

Místostarosta: 

Tel.:   +420 733 386 628 

E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 
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