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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

byla jsem velmi mile překvapena, když 
jsem od vedení spotřebního družstva 
Jednota v Hodoníně obdržela pozvánku na 
slavnostní otevření místní prodejny 
spojené s její prohlídkou. Mnozí zákazníci 
jistě zaznamenali, že v těchto dnech se 
v našem obchodě něco děje. Ano, právě probíhá tak zvaný 
„remodeling“ prodejny. Jak jsem se dočetla na webových stránkách 
Jednoty, pojem remodeling zahrnuje přebudování vnitřního i vnějšího 
vzhledu prodejny. Mění se velikost prodejní plochy, vybavení regálů, 
stejně jako se mění skladba nabízeného zboží a jeho umístění. 
Remodeling zahrnuje také změnu technického vybavení prodejny 
chladícími a mrazicími boxy, pokladními pulty a váhami. Rozsah změn 
je samozřejmě závislý na velikosti prostor a možnostech prodejny. 
Těmito změnami prošly v minulých letech také prodejny v sousedních 
obcích, například v Jeseníku nad Odrou, Suchdole nad Odrou, Kuníně 
nebo na Starém Jičíně.  

Jsem opravdu velmi ráda, že Jednota v Bernarticích nad Odrou 
zůstala zachována. Vždyť díky své dlouholeté tradici k naší obci tak 
nějak patří. Jsem přesvědčená, že i v době supermarketů mají tyto 
prodejny zvláště na malých vesnicích svoje nepostradatelné místo. 
Dlouholetou historii prodejny Jednoty dokazují záznamy z obecní 
kroniky, jejímž autorem je pan Leopold Biskup. 

Z kroniky: „V zasedání rady tehdejšího Místního národního výboru 
(dnes OÚ) bylo v březnu r. 1965 dojednáno se zástupcem okresního 
vedení družstva Jednota v Novém Jičíně postavení nové panelové 
prodejny potravin v místech pod křižovatkou. V srpnu se započalo 
s výstavbou samoobsluhy. Stavbu financovalo družstvo Jednota a 
stavbu provedli místní občané. Rozpočet stavby činil 450.000,- Kčs. 14. 
září 1966 byla prodejna slavnostně otevřena. Oslava probíhala na 
Salaši. V  sobotu 17. září uspořádala Jednota na počest nového 
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obchodu v kinosále taneční zábavu s módní přehlídkou a 
s vystoupením ostravských umělců.“ 

Místní prodejna byla pod vedením novojičínské Jednoty až do 
ledna 2014, kdy došlo ke sloučení družstva Jednota, spotřební 
družstvo v Novém Jičíně s Jednotou, spotřebním družstvem 
v Hodoníně. Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, která dnes 
provozuje 121 maloobchodních prodejen, navazuje svou činností na 
dlouholetou tradici spotřebního družstevnictví, jehož počátky se datují 
od roku 1847. Hlavní náplní činnosti je maloobchodní prodej širokého 
sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní 
potřeby. Zásobování prodejen probíhá z jednoho z nejmodernějších 
družstevních distribučních center v České republice DLC v 
Napajedlech. Jednota Hodonín je nejen jedním ze 48 spotřebních 
družstev, která jsou sdružena ve Svazu českých a moravských 
spotřebních družstev, ve skupině COOP* a provozují dohromady téměř 
2.900 prodejen COOP a je tak největší sítí prodejen potravin v České 
republice, Jednota Hodonín je rovněž pátým největším spotřebním 
družstvem v České republice a jeho síť patří k nejmodernějším v zemi. 

Do remodelingu naší prodejny nyní vkládá několikanásobek toho, 
co prodejna stála při své výstavbě. Stávající remodeling promění 
prodejnu v Bernarticích nad Odru na standard 21.století, kde je 
samozřejmostí klimatizace, špičková technologie chlazení, pokladní 
systémy on line spojeny s centrálou v Hodoníně, počítačové 
objednávky zboží a další moderní technologie. 

Družstvo investuje nemalé finanční prostředky do rozvoje a 
rozšíření své činnosti, čehož jsme dnes svědky i u nás. Snahu udržet 
prodejnu Jednoty v naší obci velmi vítám a podporuji. Nedovedu si 
představit, že by zejména starší občané, pohybově omezení nebo ti, 
kteří neřídí motorová vozidla, byli odkázáni na nákupy zboží denní 
spotřeby pouze ve městě. Podstatné je, že máme v obci obchod, který 
má své pravidelné i příležitostné zákazníky a kde lze rychle a kvalitně 
nakoupit.  Sympatická je také snaha nabízet občanům další služby nad 
rámec běžného prodeje, jako je například: 

 Platba kartou 
Díky zavedení platebních terminálů je možné používat k úhradě ceny 
platební karty. O tuto službu je ze stran zákazníků velký zájem a dobře 
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se ujala i v menších obcích. Zákazníci mohou využívat všechny běžně 
přijímané kreditní i debetní platební karty. 

  
 Platba stravenkami 

V prodejně lze platit rovněž stravenkami. V letošním roce bude tato 
služba rozšířena o  možnost přijímání elektronických stravenek, 
placení složenek a další. 

 
 Dobíjení mobilních telefonů 

Možností dobití kreditu mobilních telefonů je několik, jeden z 
nejjednodušších způsobů najde zákazník přímo v prodejně COOP. U 
pokladny stačí pouze oznámit výši částky a číslo telefonu, o ostatní se 
postará pokladní. Prodejny COOP umožňují dobití kreditu všech 
českých mobilních operátorů.  

 
 Výběr hotovosti na pokladně – Cash Back 

Moderní a stále více oblíbená je služba výběru hotovosti na pokladně, 
která umožňuje vybrat pohodlně a rychle hotovost až 1.500 Kč. Stačí, 
aby měl zákazník některou z platebních karet karetních asociací 
Master Card nebo Visa a uhradil nákup v hodnotě minimálně 300 Kč. 
Při výběru peněz na pokladně pomocí karty Poštovní spořitelny nebo 
ČSOB je služba poskytována zdarma, takže zákazníci s těmito kartami 
ušetří za bankovní poplatky. 

 
 Zákaznická karta Jednoty Hodonín 

Věrnostní karta, jakou znáte i z jiných obchodů. Zákazníci dostávají 
body (1 Kč útraty = 1 bod), za něž si mohou následně výhodně vyměnit 
různé 

  
 Sobotní a nedělní prodej 

V sobotu a v neděli je otevřeno od 7,00 hodin do 10,00 hodin a je 
k dostání i čerstvé pečivo. 

 
 Výrobna lahůdek v Hladkých Životicích 

Každé pondělí a čtvrtek zásobuje náš obchod výrobna lahůdek 
v Hladkých Životicích. Výrobky si můžete v obchodě objednat a v dané 
dny vyzvednout. 
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Katalog výrobků najdete na webových stránkách 
http://docplayer.cz/1478198-Vyrobna-lahudek-hladke-zivotice.html . 

 
 Zákaznický klub 

Družstvo rovněž buduje úspěšně svůj Zákaznický klub, kde je aktivně 
zapojeno už 47 000 držitelů Zákaznických karet a počet stále rychle 
stoupá. Pro členy Zákaznického klubu má družstvo zřízen vlastní e-
shop s nabídkou zvýhodněného zboží. Více než 700 zaměstnanců 
Jednoty drží svým kolegům v Bernarticích nad Odrou palce, aby ten 
„jejich“ remodeling dopadl stejně úspěšně, jako v ostatních prodejnách. 

 
Vážení občané, nově upravená prodejna Jednoty bude otevřena 

v pátek 29. dubna 2016 od 7,00 hodin. Budeme nakupovat opět 
v novém.  Berme to jako dárek k padesáti letům existence prodejny 
Jednota v naší obci.  

Dana Klosová, starostka 

 

*COOP je mezinárodně používanou obchodní značkou družstev 
spotřebitelů (consumer cooperatives), která začala vznikat v polovině 
19. století v okolí anglického Manchesteru a velmi rychle se rozšířila do 
mnoha zemí světa včetně území současné České republiky. Podle 
výroční zprávy ICA (International Co-operative alliance, Mezinárodní 
družstevní svaz se sídlem v Ženevě) je ve Švýcarsku, Itálii, Finsku i na 
Slovensku je COOP lídrem maloobchodního trhu prodeje potravin a 
silné postavení má rovněž ve Skandinávii, Velké Británii, USA, Kanady, 
Austrálii, Jižní Koreje Japonsku a dalších asijských 
zemích.  V současné době družstevníci na celém světě zaměstnávají 
250 milionů lidí ve více než milionu družstev. Členů družstev je více 
než 1 miliarda. Obrat prvních 300 největších družstev je 2,2 bilionů 
dolarů a je srovnatelná se sedmou největší ekonomikou světa. 

JEDNOTA Hodonín v tomto roce rovněž slaví krásných 60 let své 
existence 

Všechny informace týkajících se sítě prodejen COOP Jednota 
naleznete na webových stránkách http://www.jednota-
hodonin.eu/index.php?id_sekce=1 . 

http://docplayer.cz/1478198-Vyrobna-lahudek-hladke-zivotice.html
http://www.jednota-hodonin.eu/index.php?id_sekce=1
http://www.jednota-hodonin.eu/index.php?id_sekce=1
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Aktuální informace o územním plánu 

 

     Jedním z bodu programu minulého jednání zastupitelstva obce bylo 
projednávání Změny č.1 územního plánu Bernartice nad Odrou.  

K tomuto bodu přednesla starostka obce zprávu o aktuálním stavu 
Územního plánu Bernartice nad Odrou: 

Pořizování územního plánu je velmi rozsáhlý a časově náročný 
proces. Jeho cílem je pořídit dokument, který zohlední veřejný zájem 
chráněný dotčenými orgány státní správy, zájem samosprávy, občanů 
i soukromých vlastníků nemovitostí.  

Územní plán je složitý dokument, který je často pro laiky ne zcela 
srozumitelný. Každý, kdo by chtěl územnímu plánu porozumět, musí 
věnovat určitý čas a nemalé úsilí, aby se zorientoval alespoň v těch 
částech, které se ho případně týkají. 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou se pořizováním nového 
územního plánu, jak mu to nařizuje zákon, zabývá už devátý rok. Jedná 
se o územní plán malé obce, který je objektivně nekonfliktní, 
jednoduchý a co je podstatné, ve většinové části kopíruje starý územní 
plán.  

To, co se kolem celého procesu pořizování nového ÚP děje, je pro 
všechny, kteří měli, mají a bohužel ještě budou muset mít povinnost se 
naším ÚP jakkoliv zabývat či se k němu vyjadřovat, naprosto 
nepochopitelné. 

Dovolte mi prosím, abych se pokusila vlastními slovy a pokud 
možno jednoduše říci, co se vlastně s naším územním plánem děje. 

Obec Bernartice nad Odrou se ve spolupráci se všemi dotčenými 
orgány státní správy snaží už od r. 2008 o to, abychom měli nový 
územní plán. Stálo nás to všechny mnoho úsilí, času i peněz a nakonec 
se nám, přes všechny problémy, podařilo loni v létě nový územní plán 
vydat. 

Netrvalo však dlouho a nový územní plán se ocitl u krajského 
soudu, a to proto, že manželé Vlasta a Josef Davidovi využili svého 
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práva napadnout územní plán ve lhůtě do tří let od jeho schválení a 
podali ke Krajskému soudu žalobu. Ta obsahovala celkem  85 bodů a 
požadovala zrušení celého ÚP nebo alespoň  těch částí, které se týkají 
jejich pozemků.  

Z 85 bodů žaloby byli Davidovi úspěšní pouze ve třech bodech, 
z čehož naprosto jasně vyplývá, že Davidovi z podstatné části neuspěli 
a obec vyšla ze soudního sporu se ctí.   

Znění rozsudku včetně odůvodnění je zveřejněno na našem webu. 
Doporučuji všem, aby si našli čas a pozorně si celý rozsudek přečetli, 
protože kromě stanoviska soudu uvidí černé na bílém, co bylo 
obsahem žaloby a tedy i co a koho v žalobě manželé Davidovi napadli.  

Ze závěrů soudu zcela jasně vyplývá, že: 

1. Zastupitelstvo obce žádným způsobem v procesu pořizování ÚP 

nijak nepochybilo. 

2. Ze strany pořizovatele Městského úřadu odboru územního 

plánování v NJ nedošlo rovněž k žádnému pochybení. 

3. Soud nemá věcně proti územnímu plánu ani jednu výtku. 

4. Soud zrušil část územního plánu v důsledku chybného stanoviska 

Orgánu ochrany ZPF odboru životného prostředí a zemědělství 

Krajského úřadu v Ostravě.  

K tomuto bodu teď podrobněji:Krajský soud zrušil plochy 1B, 

2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8K, 9K, 10SB, 11SB, 12SBK,13K, 14K, 16K, 

17OV2, 19ZV, 20VZM, 21VZM, 22VZM, 23VZM, 24VZM, 26V, 

28K, 29K, 30RS, 31B, 32VZM, 33K, 34NL, 35NT, P1, P3, P4, P5. 

Kdo by chtěl vědět, o jaké plochy se konkrétně jedná, najde 
všechny potřebné informace na našem webu a samozřejmě může 
kdokoliv z občanů přijít za mnou na obecní úřad a já má vše ráda 
vysvětlím. 

Všechny tyto plochy jsou plochy, kde se předpokládá zábor 
zemědělského půdního fondu. Proto jedním z důležitých dotčených 
orgánů posuzování ÚP je Orgán ochrany zemědělského půdního fondu 
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu v Ostravě. 
Tento orgán musí jako jeden z mnohých ke každému územnímu plánu 
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vyjádřit svoje stanovisko a zábor zemědělské půdy posoudit a 
zdůvodnit.  

V případě našeho ÚP dospěl soud k závěru, že posuzovaná 
stanoviska z pohledu soudního přezkumu nemohou obstát, protože 
hodnocení nevychází z kritérií metodického pokynu a vydáním 
stanoviska orgány ochrany ZPF byl porušen zákon. Tato skutečnost 
vedla soud ke zrušení některých ploch, a tedy části ÚP. 

Jedná se o jediné pochybení v celém ÚP, zdůrazňuji jediné 
pochybení, které způsobil úředník na kraji v domnění, že jeho 
stanovisko je dostačující.  

 

Co to znamená, že soudem byly tyto plochy zrušeny? 

Na zrušené části územního plánu se pohlíží jako na území bez 
územního plánu. Veškeré požadavky stavebníků týkající se těchto částí 
budou řešeny Odborem územního plánování a stavebního řádu 
v Novém Jičíně individuálně, a to v souladu s § 188a stavebního 
zákona, a to do doby, než bude územní plán znovu vydán. 

  

Jaké budou další kroky obce? 

Zastupitelstvo obce rozhodlo (podle § 6 odst. 5 stavebního zákona) 
na jednání zastupitelstva obce o pořízení změny územního plánu, 
kterou bude územní plán ve zrušených částech doplněn. Nedostatky 
vytknuté rozsudkem soudu, kvůli kterému byl územní plán 
v příslušných částech zrušen, budou revidovány. 

A tak budeme celý proces územního plánu opakovat. Co to 
znamená? Opět tatáž práce, spoustu času a další peníze. 

Největším paradoxem je skutečnost, že budeme projednávat tentýž 
územní plán bez jakýchkoliv změn, protože obec nemá žádný důvod 
návrh územního plánu měnit.   

Jedinou změnou bude pravděpodobně stanovisko orgánu ZPF 
Krajského úřadu v Ostravě, po kterém budeme důrazně požadovat, aby 
splňovalo požadavky příslušné metodiky 

A nyní ještě pár slov k otázce, která může být položena, ze strany 
soukromých vlastníků v souvislosti se zrušením využití některých ploch 
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v ÚP. Má vlastník těchto pozemků nárok na náhradu škody, která mu 
vznikla zrušením ploch v ÚP?  

Tato otázka zatím není a já věřím, že ani nebude aktuální. Aktuální 
není proto, že obec nyní činí takové kroky, které by měly sjednat 
nápravu. Nějakou dobu to bude samozřejmě trvat, ale s tím se budeme 
muset smířit.  

Náhrada škody by byla za určitých podmínek a okolností 
stanovených příslušnou legislativou možná. Náhradu uplatňuje 
poškozený u obce, která ÚP vydává a ta ji uplatňuje u orgánu, který 
škodu způsobil (V našem případě kraj). Dle mého názoru by byl však 
takovýto postup předčasný. 

Chtěla bych upozornit všechny vlastníky pozemků, že do Změny 
č.1 územního plánu Bernartice nad Odrou nelze uplatňovat 
nové návrhy na změnu územního plánu. Zpráva o uplatňování 
územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě 
nezpracovávají.   

 

Dana Klosová 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 
6.4.2016 

 
8/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
Josefinu Bayerovou a Michala Prašivku, zapisovatelkou Ilonu 
Stavinohovou. 
 
8/2 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 
 

8/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové 
opatření č.1/2016. 
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Příjmy:  Kč 11.591.600,- 

Výdaje: Kč 14.640.850,14 

Třída 8: Kč 3.049.250,14     Splátky úvěru a zapojení zůstatku  

                                                       z roku 2015 

8/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní 
období roku 2015. 

 

8/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní 
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou za účetní období roku 
2015.  

 

8/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 
zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Závěrečný účet Bernartice nad Odrou za rok 2015 bez výhrad. 

Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 
zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
samosprávných rozpočtů s celoročním hospodařením obce Bernartice 
nad Odrou za rok 2015 bez výhrad. 

 

8/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský 
výsledek své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Bernartice nad Odrou za rok 2015 ve výši Kč 172.044,40.  
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8/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zároveň souhlasí 
s převodem hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové 
organizace ve výši Kč 171.044,40 a do fondu odměn ve výši Kč 1.000,-  

 

8/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí rozsudek 
Krajského soudu v Ostravě týkající se zrušení části Územního plánu 
Bernartice nad Odrou. (Příloha č.6 zápisu) 

 
8/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje ve smyslu § 6 
odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“) a také v návaznosti na § 55 odst. (3) stavebního 
zákona  pořízení Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad 
Odrou, v rámci které bude řešen tentýž obsah, který je předmětem 
zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku 
Krajského soudu v Ostravě, a přitom budou odstraněny nedostatky 
vytknuté rozsudkem soudu. 
 
8/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje zastupitelku Ing. 
Bc. Dagmar Glogarovou určeným zastupitelem ve věcech pořízení 
Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou 
 
8/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje žádost obce o 
pořízení Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou ve smyslu § 
6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Pořizování Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou bude pro 
obec Bernartice nad Odrou zajišťovat ve smyslu  § 6 odst. 1 písm. c) 
stavebního zákona úřad územního plánování Městského úřadu Nový 
Jičín. (Příloha č.7 zápisu). 
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8/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 8/2016/D místnímu spolku BODLÁK 
Bernacké Ochotnické Divadlo z.s. . Podpora ve výši 25.000,- Kč je 
určena na podporu činnosti spolku. 

 

8/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 9/2016/D místnímu spolku Občanské 
sdružení Bříza. Podpora ve výši  5.000,- Kč je určena na podporu 
činnosti spolku. 

 

8/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 10/2016/D místnímu spolku SH ČMS 
Sbor dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 
25.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

 

8/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 11/2016/D místnímu spolku Bernatský 
Klondajk z.s. .Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu 
činnosti spolku. 

 

8/17 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 12/2016/D místnímu spolku Myslivecké 
sdružení Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena 
na podporu činnosti spolku. 

 

8/18 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 13/2016/D místnímu spolku TJ Sokol 
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Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na 
podporu činnosti spolku. 

 

8/19 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 14/2016/D spolku Český svaz včelařů, 
o.s., ZO Jeseník nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na 
podporu činnosti spolku. 

 

8/20 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o prodeji  pozemku 
na parcele číslo 681/2 (zahrada) o celkové výměře 50 m2 v k.ú. 
Bernartice nad Odrou Barboře Novobilské, a to za cenu 50 Kč/m2. 

 

8/21 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje 
pozemku na parcele číslo 225 (ostatní plocha) o celkové výměře 135 
m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou. 

 

8/22 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce 
zpracováním návrhu kupních smluv na pozemky uvedené v usneseních 
8/20 a 8/21 a předložením zastupitelstvu na příštím jednání ke 
schválení. 

 

8/23 

Zastupitelstvo obce 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 Danu Klosovou, nar.10.9.1958, 
bytem Bernartice nad Odrou č.105, 741 01 Nový Jičín. 
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Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena 
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě 
konané ve čtvrtek dne 26. 5. 2016, 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. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu 
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a 
výhradně panu Tomáši Horutovi, nar. 18. 6. 1983, bytem Bernartice 
nad Odrou č. 223, 741 01 Nový Jičín. 

 

8/24 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zprávu o 
činnosti Finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odou za 
r. 2015. 

 

8/25 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zprávu o 
činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odou za 
r. 2015. 

 

8/26 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zápis 
z jednání Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Region Poodří 
ze dne 18.12.2015. 

 

Kalendář akcí 

So 23.04.  Superfinále zimních soutěží v nohejbale trojic 

Ne  24.04.  Jarní vycházka 

Pá 29.04.  Stavění máje 

So       30.04.             Premiéra „Malované na skle“ - Bodlák 

Pá 06.05.  Lampiónový průvod 
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Pá 13.05.  Oslava Dne matek 

So       14.05.          1. repríza „Malované na skle“ -  Bodlák 

Pá 20.05.  Zájezd důchodců 

Pá 27.05.  Kácení máje 

So 28.05.  Soutěž mladých hasičů 

Ne 29.05.  Pouť 

Ne 19.06.  Hasičská soutěž O Bernacký pohár 

So 25.06.  Den obce 

Kotlíková dotace - informace 

Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 22. 3. 2016 
(číslo usnesení 94/7372) ukončila příjem žádostí o kotlíkovou dotaci 
s platností od 23. 3. 2016 včetně. Žádosti doručené po tomto termínu 
budou bez otevření žadatelům vráceny. 

Finální stav kotlíkových dotací ke dni 23. 3. 2016 za Moravskoslezský 
kraj uvádím níže: 

Počet zaregistrovaných žádostí: 4.633 

Požadovaná celková výše dotace: 606.373.846,10 Kč 

 

Upozornění 

Přepážka pošty Partner Bernartice nad Odrou bude v pátek 20.5.2016 
uzavřena. U přepážky pošty Partner Bernartice nad Odrou nelze 
hradit daň z nemovitosti daňovou složenkou. Tuto službu poskytují 
pouze České pošty.  

        Věra Košťálová 
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Lampiónový průvod 

V pátek 6. května 2016 se uskuteční tradiční lampiónový průvod. 
Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z dolního konce od 
Klosů č. 105 směrem k Pomníku padlých. Po 
vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém 
háji táborák a občerstvení. 

Zájezd pro důchodce 20.5.2016 

Pustevny 

Muzeum Velké Karlovice 

Karolinka 

Muzeum sklářství 
 

Odjezd autobusu v 7:00 hodin z křižovatky. 

Plánovaný příjezd asi v 18:30 hodin. 
 

Cena za osobu 250,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava, jednotlivé vstupy 
a chutný oběd. Objednávky zájezdu s úhradou provádějte v pokladně 
na obecním úřadě. 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Florbalový turnaj 

Ve středu 9.3.2016 jsme se opět po roce sešli na Florbalovém 
turnaji malotřídních škol. Přijela družstva z Hostašovic a Jeseníku nad 
Odrou. Nedostavilo se družstvo z Libhoště. 

Naše škola postavila 2 družstva, družstvo „A“ reprezentovali tito 
žáci: L. Hubr /5.r/, A. Glogarová /5.r/, M. Novobilský /4.r/, N. Poláchová 
/4.r/, J. Bayer /3.r/ a A. Bonková /3.r/. Družstvo „B“ reprezentovali tito 
žáci: S. Tomáška /5.r/, A. Papáková /5.r/, T. Pavlíková /5.r/, A. Rigole 
/4.r/, F. Tomáška /3.r/ a R. Bezděková /3.r/. 

Turnaj dopadl takto: 
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1. místo získaly BERNARTICE „A“ 

2. místo obsadil JESENÍK NAD ODROU 

3. místo se shodným počtem bodů získaly BERNARTICE „B“ a    

    HOSTAŠOVICE 

 

Děkuji všem našim hráčům za jejich volný čas, který věnovali přípravě 
a reprezentaci naší školy. Také děkujeme divákům, kteří přišli 
povzbudit a podpořit svým fanděním.  Děkujeme. 

        Jana Rusínová 

Oslava Dne matek 

Milé maminky a babičky, srdečně Vás zveme na oslavu Vašeho 
svátku u příležitosti Dne matek. Bude se konat v pátek 13. května 
v 17.00 hodin v sále kulturního domu. 

V programu vystoupí děti mateřské a základní školy. 

Těšíme se na Vaši hojnou účast. Malé občerstvení zajištěno. 

   Helena Lysáčková 

Zprávy ze základní školy 

 Ve středu 16. 3. v odpoledních hodinách proběhla ve škole první 
flétnová besídka. Dětem se koncert moc povedl. Společnou hru již 
krásně zvládají a pravidelně vystupují na školních akcích. Tentokrát 
nejen že děti hráli společné skladby, ale každý flétnista si připravil a 
sám zahrál v doprovodu klavíru svou oblíbenou píseň, což nebylo 
nijak lehké. Za úžasnou snahu a nasazení sklidili malí i velcí flétnisté 
ohromný potlesk. Velké díky patří také rodičům a všem přátelům 
školy, kteří si nás přišli poslechnout a podpořit. Konkrétně bych ráda 
poděkovala paní Boženě Volfové za cukrovinky, kterými byly děti za 
hru odměněny. 
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 V pátek 18. 3. jsme s dětmi v pracovních činnostech přivítali jaro 
výsadbou bylinek. Tímto bychom chtěli poděkovat paní Barboře 
Novákové za krásné a zajímavé povídání, zajištění všech potřebných 
věcí a odbornou pomoc při práci. Bylinková zahrádka je v květináčích 
pestrá. Děti si vysadily bazalku, mátu, petržel, oregano, pažitku aj. 
Krásně se o ni starají a netrpělivě čekají na první klíčky. 

 

 Školní kolo pěvecké soutěže tentokrát proběhlo v pátek 1. dubna. 
Zúčastnilo se jí 16 dětí naší školy. Ty se pečlivě připravovaly a proto 
výběr na soutěž malotřídních škol „Lubinský zpěváček“, nebyl nijak 
lehký. V porotě zasedly naše paní učitelky J. Rusínová a M. Matějová, 
ale také paní B. Volfová a S. Šimíčková. Tímto bychom oběma rádi 
poděkovali, nejen za hodnocení dětí, ale také za drobnosti, které našim 
zpěvákům přinesly. A rovněž děkujeme rodičům, prarodičům a všem 
přátelům školy, kteří si zpěváčky přišli poslechnout. 

   

Veronika Barošová 
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Sběr starého papíru 

V úterý 12.4. proběhl v obci a ve škole sběr starého papíru. Děti ve 
spolupráci s rodiči sesbírali velké množství papíru a zaplnili kontejner 
až po okraj. Děkujeme všem, kteří připravili balíky papíru tak, že se 
dětem cestou nerozpadávaly, byly pevně svázané a manipulace s nimi 
byla jednoduchá. 

Omlouváme se, jestli děti někde něco přehlédly nebo zapomněly 
zajít do „uličky“. Přece jen, obec se stále rozrůstá a děti už všechna 
zákoutí ani neznají. Jsme rádi, že se na nás přišli podívat, pozdravit a 
také přiložili ruku k dílu starší spolužáci, kteří už jsou mimo naši školu, 
A.+ K. Zelenkovy, A. Školoudíková, N. Kelnarová, K. Pantůčková a M. 
Petr. 

Velké poděkování posíláme rodičům, kteří pomohli dětem se 
svozem papíru: p. Zelenkové, p. Šmejkalové, p. Bezděkové, p. 
Knápkovi,  F.Hájkovi, L.Hájkovi, p. Tomáškovi, p. Škodovi, p. Milatovi, 
M. Papákovi, V. Papákovi, p. Hubrovi, p. Slavičínskému, K. Klosovi. 

     Sběroví referenti Jana a Hana ze školy 

Zápis do mateřské školy 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, 
příspěvková organizace 

 

STANOVÍ 

 

pro děti z Bernartice nad Odrou místo, termín a dobu pro podání 
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2016/2017 

mateřská škola - čtvrtek 5.5.2016 

10:00 - 12:00 hodin, 15:00 – 17:00 hodin 
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     V naší mateřské škole je pro děti připraven bohatý celoroční 
program, zaměřený na celkový rozvoj dítěte, na podporu jeho 
individuality i talentu. Velká péče je věnována rozvoji vzájemných 
dobrých vztahů mezi dětmi i přípravě na školu 

Rodiče přinesou s sebou:  

 

 rodný list dítěte, 

 doklad o bydlišti (občanský průkaz rodičů nebo zákonného 

zástupce), 

 potvrzení lékaře o absolvování stanoveného pravidelného 

očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte proti nákaze dle § 50 

zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Zapsány budou děti, které ve školním roce 2016-2017 dovrší věku 3 
let. Děti budou přijímány dle kritérií vydaných ředitelkou školy. 

ZMĚNA oproti předešlým létům - rodiče si vyzvednou veškeré 
tiskopisy v MŠ předem a k zápisu je přinesou již vyplněné, včetně 
potvrzení od lékaře. 

Upozorňujeme rodiče, jejichž děti nebyly z kapacitních důvodů 
přijaty v minulém roce, že se musí zápisu zúčastnit znovu. 

 

Vedoucí učitelka MŠ Helena Lysáčková 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2016 

21 

 

 ZE SPORTU 

Pozvánka na 6. ročník 

Jistebnického vodohospodářského půlmaratonu 

Termín:  sobota 21. 5. 2016 

Místo konání: Jistebník - areál TJ 

Délky závodů:  

3, 6 km - běh Galerijní ulicí 

11, 070 km - čtvrtmaraton  

21, 097 km - půlmaratón 

42, 195 km - maraton   

 

+  od 10.00 hod dětská olympiáda s následným zábavným programem 
+ večerní afterparty s fajnou ostravskou kapelou SOVA BAND 

 

Naše MOTTO:  

Dopoledne fandí rodiče dětem, odpoledne děti rodičům!!! 

Zvýhodněné startovné: 

pro včas přihlášené teenegery (do 19let) je 50 kč. 

Přihlas se včas i Ty na: www.vh-pulmaraton.cz 

 

Martin Otto, hlavní pořadatel 

Osmý ročník velikonočního florbalového turnaje 

V sobotu 2. dubna 2016 se uskutečnil v místní tělocvičně osmý 
ročník florbalového turnaje mladších žáků do šestých tříd. Turnaje se 
spolu s dvěma našimi družstvy zúčastnilo ještě dalších pět družstev. 
Celé soutěžní dopoledne probíhalo v přátelské atmosféře a všichni 
v našem oddíle Bernatských Bobříků jsme byli spokojeni, neboť se nám 

http://www.vh-půlmaraton.cz/
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opět podařilo obsadit v obou kategoriích první místa a vyhrát tu 
nejcennější medaili, zlatou. 

Obec reprezentovali: 

Družstvo A: kapitán - Ondřej Staněk (3), brankář – Jakub Kadur 

Družstvo B: kapitán - Adam Rigole (6), brankář - Jakub Kadur (-1) 

Pavel Hopp (8), Haitl Cyril (2), Lukáš Hubr (4), Volf Dominik (3), Vítek 
Vrobel (3), Filip Tomáška (6), Matěj Novobilský (4), Samuel Tomáška 
(3), Adam Glogar (1) 

Brankáři Jakubu Kadurovi prošel balonek za záda v celém turnaji 
pouze dvakrát. 

PS: V závorce je uveden počet našich vstřelených branek. 

 

Pořadí: 

1. BernatštíBobříci A   1.Bernatští Bobříci B      

2. TJ Sokol Pustějov   2. ZŠ Suchdol nad Odrou 

3. ZŠ Suchdol nad Odrou  3. TJ Sokol Pustějov – malí 

4. TJ Sokol Pustějov - malí  

 

Za celý oddíl děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho přípravě a 
hladkém průběhu. Obzvláště Vlastikovi Vroblovi, který celý turnaj 
neúnavně a zcela bezchybně pískal. Milanu Přadkovi za jeho celodenní 
výdej párků v rohlíku a bylo jich fůra. Hasičům za opakované 
zapůjčování párkovače. Staňovi Volfovi za hudební doprovod. Rodičům 
a starším hráčům, kteří nám přišli pomáhat. Všem maminkám za 
napečení buchet a řezů.  V neposlední řadě ZŠ Bernartice nad Odrou, 
TJ Sokol Bernartice nad Odrou a Obci za vydatnou a dlouhodobou 
podporu našeho florbalového oddílu. 

                              

Za Bernarské Bobry Aleš Hubr, trenér 
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Téměř celé družstvo Bernatských Bobříků 

 

 

 

 

 

Všichni účastníci osmého ročníku velikonočního florbalového turnaje 
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Muži oddíl hopané - IV. Třída skupina „A“ - Jaro 2016 

 

Bernartice cup 2016 – nohejbal trojic 

      Dne 9.4.2016 se v naší tělocvičně uskutečnil tradiční nohejbalový 
turnaj - BERNARTICE CUP. Za účasti deseti týmu, včetně 3 domácích 
se nejprve odehrála základní část a dále play off . 

      Opět zde přijely silné výběry, hrál se parádní nohejbal.  Kdo se 
přišel podívat, rozhodně nelitoval.  

      Jsme rádi, že do Bernartic chtějí týmy jezdit, ať už jsou odkudkoliv 
a že díky tomuto sportu  můžeme obec (doufáme, že kladně) 
prezentovat. Více v obrazech... 

 

 

   

 

 

 

Datum Den Čas Domácí Hosté 
24.4.2016 NE 16:00 Sokol Bernartice n.O. FK Hodslavice 
  1.5.2016 NE 16:30 Sokol Straník Sokol Bernartice n.O. 
  8.5.2016 NE 16:30 Sokol Bernartice n.O. TJ Mořkov B 
15.5.2016 NE 17:00 Sokol Kunín B Sokol Bernartice n.O. 
22.5.2016 NE 17:00 Sokol Bernartice n.O. SK Nová Horka 
29.5.2016 NE 17:00 Sokol Bernartice n.O. FC Vlčovice-Mniší B 
  4.6.2016 SO 17:00 Sokol Bludovice Sokol Bernartice n.O. 
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     V B skupině na sebe narazily dva domácí celky. V přímém souboji o 
postup do vyřazovací části  Čerti - Iron 301, se nakonec radovali z 
postupu Ironi. 

     Mladíci vystavili Michalovi, Romanovi, Mirovi a Kubovi stopku. 
Chlapi tak museli nastoupit k zápasu o předposlední místo, kde je čekal 
sousední Jeseník. 

     Zvláštností v tomto zápase bylo, že zde nastoupili dva otcové, proti 
svým synům... 

PLAY OFF: 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2016 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iron 301 narazil na pozdějšího vítěze turnaje, na tým Závišic. Ač kluci 
zahráli parádně, nakonec soupeři podlehli 2:0 (10:7, 10:6). 
ČVTRTFINÁLE  tak pro Michala, Adriana, Danka a Filipa bylo 
konečnou. 
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Zepelin čekal nejméně oblíbený soupeř - Odry Loučky. Loňský 
obhájce, který se v Bernarticích dříve prezentoval i jako tým 
Jakubčovice.  

Ač se domácí bili jako lvi a v tomto zápase předvedli nejlepší 
výkon, nakonec soupeři podlehli 2:1 (10:9, 9:10, 10:6). Oběma týmům 
tento zápas ubral ohromné množství sil. Pro představu: smečař 
soupeře během zápasu musel měnit 3 propocená trika. Do semifinále 
tak postoupily Odry-Loučky. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli jakýmkoliv 
podílem na organizování turnaje a hlavně fanouškům, kteří dorazili. 

Ač to letos nevyšlo na medailová umístění, je třeba si uvědomit, že 
oba týmy, které postoupily do vyřazovací části, pak narazily asi na dva 
nejtěžší možné soupeře a někdy je potřeba i kousek toho štěstí. 

Oddíl má momentálně 2 silné konkurenceschopné týmy. Zepelin, 
který několik let dováží do obce medailová umístění a Iron 301. 

Mladíci spolu nehrají ani rok a už teď jsou schopni odehrát 
vyrovnaný zápas s takovými týmy jako Jakubčovice, Valašské Meziříčí, 
Příbor, nebo třeba Černotín a to jsou týmy, které v tomto sportu už 
něco znamenají. 

 

Konečné pořadí Turnaje: 

1.Závišice, 2. Černotín, 3. Odry Loučky, 4. Příbor, 5-8.místo: Zepelin 
Bernartice, Iron 301 Bernartice, Frýdek Místek, Old Boys team 
Černotín, 9. místo: Jeseník nad Odrou, 10. Čerti Bernartice  

 

Jednotlivé výsledky, foto na: bernartice-nohejbal.webnode.cz 

 

SUPERFINÁLE ZIMNÍCH  SOUTĚŽÍ: 

V sobotu 23.4.2016 se v naší obci uskuteční atraktivní superfinále 
zimních soutěží. Do obce dorazí 4 nejlepší celky zimní soutěže v 
Ostravě, 4 nejlepší celky skupiny Frýdek Místek a 4 nejlepší ze skupiny 
Bernartice nad Odrou. 

Zepelin bude jediný zástupce okresu Nový Jičín, který se do 
superfinále probojoval. O účast na tomto turnaji projevily zájem 
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regionální masmedia a po celý den bude obec prezentována v podobě 
nástěnek. 

Naší snahou bude, aby každý spolek, či oddíl měl na nástěnkách 
své zastoupení. Chceme, aby při takové významné sportovní akci byla 
obec prezentována jako celek. 

Úvodního zahájení se zhostí naši paní starostka  a místostarosta. 
Všichni pevně věříme, že nás přijdete povzbudit v hojném počtu a 
ukážete, jak se fandí v Bernarticích !!! Občerstvení v podobě 
čepovaného piva, alka, nealka a jídla samozřejmostí...  

 

V Bernarticích n/O se představí: 

Opava, Skudra tým Ostrava, Ostrava Poruba, Výškovice, Rychvald, 
Fazoli Frýdek Místek, Kvardi Frýdek Místek, Sviadnov, Černotín, Pardi 
Valašské Meziříčí, KZN Frýdek Místek a domácí Zepelin Bernartice. 

Pavel Zelenka 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

TURNAJ V PING-PONGU 

V sobotu 19. března 2016 
uspořádali hasiči v tělocvičně již 10. 
ročník večerního turnaje v ping-
pongu. 

K šesti hracím stolům se hráči 
rozlosovali do skupin, kde hráli každý 
s každým. Celkem se do turnaje 
přihlásilo 39 hráčů, z toho čtyři ženy. 
Hasiči připravili bohaté občerstvení a 
starali se o hráče i diváky až do 
pozdních večerních hodin. Do 
osmifinále postupovalo 16 hráčů. Tito poté hráli vyřazovacím 
způsobem, až po závěrečný finálový zápas, ve kterém se o 
vítězství utkali Matěj Žák a Petr Poláček. Po krásném a 
dramatickém souboji nakonec zvítězil Matěj. Třetí místo 
vybojoval Jirka Hanzelka, který v utkání o bronz porazil Libora 
Štěpánka. 

Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do turnaje, si dobře 
zahráli a diváci, že se dobře pobavili. S turnajem chceme a 
budeme pokračovat i nadále, protože je o náš turnaj pořád velký 
zájem a jeho úroveň je stále velmi dobrá. 

     

za hasiče Tomáš Horut 
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Divadelní představení „Malované na skle“ 

Vážení diváci, naše divadelní zkoušky a závěrečné pilování se 
chýlí ke konci, a proto vás chceme srdečně pozvat na premiéru 
zbojnického muzikálu „Malované na skle“. Divadelní premiéra se 
uskuteční v sobotu 30. dubna v 19 hodin v kulturním domě 
v Bernarticích nad Odrou. Reprízu uvedeme v sobotu 14. května 
opět v 19 hodin v našem kulturním domě.  

 Letos jsme zvolili muzikál, při kterém uslyšíte nádherné písně, 
které z polštiny přeložil Jaromír Nohavica. Náš spolek proto investoval 
do koupě mikroportů, aby celkový dojem z představení byl silný a 
opravdový.  

 Vstupenky se začnou prodávat od 25. dubna v úředních hodinách 
v pokladně Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou. Vstupné bude 
130,- Kč, pro seniory a studenty 100,- Kč. Vstupenky bude možno 
v předprodeji zakoupit jak na premiéru, tak i na reprízu. V den konání 
představení bude prodej vstupenek od 18 hodin v kulturním domě.  

 Je zvykem, že členové našeho spolku mají možnost zakoupit 
vstupenky pro své rodiny a blízké již dříve, aby jim tak vynahradili svůj 
čas, který trávili na jevišti, a ne s nimi. I přesto je na představeních vždy 
ještě spousta volných míst, takže budeme rádi, když nás přijdete 
povzbudit a podpořit. Nám se bude o to lépe hrát. 

 O přestávce bude v přísálí zajištěno občerstvení s obsluhou. Letos 
bude nově otevřeno přísálí s obsluhou i po představení. Budete mít tak 
možnost posedět a popovídat s herci a sdělit jim tak své dojmy 
z představení. A když bude dobrá nálada, třeba si i společně 
zazpíváme . 

Těšíme se na vaši hojnou účast. 

       

za všechny „Bodláky“ Jana Maralíková 
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První Country bál v Bernarticích nad Odrou 

Ten byl! 

     V sobotu 12. 3. 2016 proběhl v našich Bernarticích historicky první 
Country bál. K tanci a poslechu hrála úžasná country kapela Smečka, 
která vytáhla na parket i ty, kteří tanci moc nedají. 

     Program celého bálu byl ve výhradní režii Klondajku. Samozřejmě 
nechybělo naše taneční vystoupení, před půlnocí se usmálo štěstí na 
některé přítomné v podobě pěkné ceny a vrcholem večera byla módní 
přehlídka klobouků firmy Tonak a.s., která měla velký úspěch. 

     Atmosféra celého bálu byla opravdu skvělá. Při výuce tanců nás 
překvapili úplně všichni, s jakou chutí a nasazením se vrhli na parket, 
který se zaplnil do posledního místečka. 

Společně jsme si užili krásný večer plný tance a zábavy. 

Kdo nebyl, zaváhal! 

        Bernatský Klondajk   
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Stavění MÁJE 

Bernartští hasiči upozorňují, že se bude v pátek 29. dubna 2016 
od 17.00 hodin u obecního úřadu připravovat a strojit „Májka“. Ta se 
bude posléze asi od 18.00 hodin stavět. Zveme všechny šikovné 
spoluobčany na tuto každoroční akci. O posilnění bude postaráno. 

         

Těší se HASIČI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hasicibernartice.rajce.idnes.cz/2015_Staveni_maje/
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Jarní vycházka 

TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny 
příznivce na tradiční jarní vycházku, která se koná v neděli 24. dubna 
2016. 

Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin. Chatka je 
na hranici katastru obce (souřadnice: 49.62 šířka, 17.93 délka). Za 
mostem přes Odru se dejte doleva po vyjezděné cestě blíže k lesíku na 
loukách až dojdete k chatičce, před kterou je několik laviček a ohniště. 
Je tu možnost opéct si na ohni špekáček, který můžete pak v hospodě 
U Odry spláchnout pivem. 

Věřme, že bude pěkné počasí a přijde Vás hodně, ať už pěšky nebo na 
kole. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé 

  RŮZNÉ  

Klobouk dolů 

Moc rádi máme country hudbu, pokud máme možnost, 
posloucháme country písničky vždy a všude, ale nikdy jsme zatím 
nebyli na podobné akci, jakou pořádal Bernatský Klondajk. Rozhodli 
jsme se na poslední chvíli. Nelitujeme toho, ba právě naopak, už nyní 
se těšíme na druhý ročník Country bálu a přemýšlíme, co příště na 
sebe, jak vylepšit country šatník. 

Při vstupu do sálu na nás dýchla příjemná country atmosféra. No 
prostě nemělo to chybu. K tanci a poslechu hrála kapela Smečka – fakt 
dobrý. Tanečníci a modeling s přehlídkou klobouků – ještě lepší. 
Opravdu jsme strávili příjemný večer, kdy jsme se taky něco přiučili. 
Jestli nám to šlo nebo ne se sice nedozvíme, ale hlavní je to, že jsme 
z toho měli dobrý pocit. Hudba byla harmonická, příjemná, dala by se 
poslouchat až do rána. Country tance nebo něco podobného pokud 
nejsme tak zdatní se dají tancovat v každém věku, což jsme poznali 
sami na sobě. A účast – je dobře, že je nás tolik, co máme rádi country. 
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No a teď už jen popřát Bernatskému Klondajku mnoho úspěchů 
v tancování, sílu a optimizmus do pořádání dalších ročníků Country 
bálů, protože nás bude víc a víc………. 

      Manželé Mertovi 

Poděkování 

Děkujeme Evě Pernické a Evě Glogarové z Cirsus! Dance studia 
Ostrava, Nový Jičín (www.poledancestudio.cz) za profesionální pole 
dance vystoupení (akrobatický tanec na tyči), které předvedly 
18.3.2016 na Benefičním plese ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín. 
Velmi si ceníme, že byly ochotné vystoupit bez nároku na honorář. 
Výtěžek plesu použijeme na zkvalitnění péče o děti s kombinovaným 
postižením (www.specskolanj.cz). 

   Za organizační tým plesu Petra Hubrová 

Jaro je tady 

Jaro je pro mnohé z nás to nejhezčí 
období v roce, ale hasičům v tuto dobu často 
přidělává vrásky na čele. Mnozí lidé si chtějí 
usnadnit práci na zahrádce nebo při 
odstraňování staré trávy na loukách a 
zatravněných plochách v okolí rodinných 
domů a pouštějí se do vypalování suchého 
travního porostu, aniž by si uvědomovali, že 
tím nejen porušují zákon, ale rovněž ohrožují 
své okolí.  Plošné vypalování trávy je 
zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. 
Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi 
za tento přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.  

Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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. Dále je vhodné 

http://www.poledance.cz/
http://www.specskolanj.cz/
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mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev 
s vodou, resp. 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.  

Při pálení odpadu 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 
občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na 
webových stránkách Hasičského záchranného sboru 
Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“.  

Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří finanční 
prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na 
místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. 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. 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by se měl 
chovat 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 

vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

http://www.hzsmsk.cz/


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2016 

39 

 

   INZERCE 

Rád bych koupil v Bernarticích nad Odrou domeček, případně 
pozemek. Vyrůstal jsem zde a rád bych se vrátil. Děkuji za 
zavolání či zprávu. 

          Josef Rada, mob. 776 567 566, e-mail: josef.rada@gmail.com                       

 

 

 

Firma Kaufland hledá distributora pro roznášku letáků v naší obci.  

Informace na telefonním čísle 737 646 594. 
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:  
 
Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:  +420 733 386 628 
E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
mailto:starostka@bernarticenadodrou.cz
mailto:Horut@cuzk.cz





