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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

s novelou zákona o odpadech (účinného od ledna 2015) připadla obcím 
nová povinnost, a sice povinnost třídění biologického odpadu.  

Dlouhodobé statistické výzkumy totiž ukázaly, že z cca 331 kilogramů 
běžného komunálního odpadu, který každý občan za rok vyprodukuje, 
tvoří největší část právě bioodpad (BRKO = biologicky rozložitelný 
komunální odpad).  

Naší snahou je vytvářet pro naše občany takové podmínky, aby byl 
zelený odpad likvidován ekonomicky i ekologicky. 

Jedním z nejefektivnějších způsobů třídění bioodpadu je domácí 
kompostování, kterým je možné zpracovat až 90 % bioodpadu 
vznikajícího v domácnostech. 
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Systém kompostování v obcích je rovněž podporován Ministerstvem 
životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně 
z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2014-
2020 je možné z tohoto programu žádat o dotace v oblasti nakládání 
s bioodpady z prioritní osy PO 3 „Odpady a materiálové toky, ekologické 
zátěže a rizika“. 

Aktuální výzva, v rámci které je možné prostřednictvím obce zakoupit 
pro občany domácí kompostéry, byla vyhlášena v dubnu letošního roku. 
Výše dotace činí 85 % z uznatelných nákladů. Zbývajících 15 % hradí 
obec. Příjem žádostí o dataci bude ukončen v červenci 2017.  

V případě zájmu o finanční podporu musí obec nejprve udělat průzkum, 
na základě kterého zjistí, kdo z občanů má zájem o umístění kompostéru 
na svém pozemku a o následné domácí kompostování. 

Takovýto průzkum proběhl v naší obci koncem měsíce března tohoto 
roku a ukázalo se, že zájem o domácí kompostéry je veliký, což svědčí 
o odpovědném přístupu občanů a o jejich snaze pomoci řešit tento 
ekologický problém. Dotazník odevzdalo celkem 207 rodin, které mají 
požadavky na 110 kusů kompostérů o objemu 1050 l a o 202 kusy 
kompostérů o objemu 2000 l.  

Na příštím jednání zastupitelstva obce, které se bude konat v květnu, 
výsledky dotazníkového průzkumu posoudíme a rozhodneme, zda se do 
projektu zapojíme. 

Vážení občané, pokud zastupitelstvo rozhodne ve prospěch tohoto 
projektu a zároveň se nám podaří splnit všechny podmínky nezbytné pro 
podání žádosti o dotaci ve stanoveném termínu, mohli bychom se 
koncem kalendářního roku dozvědět, zda jsme byli úspěšní a dotaci 
získali. V kladném případě bychom zahrnuli náklady na projekt do 
rozpočtu na rok 2018 a na jaře příštího roku bychom mohli začít 
kompostovat. 

Závěrem si dovolím upozornit, že vaše požadavky na počty kompostérů 
jsou zatím orientační. V případě uskutečnění záměru, jak uvádím výše, 
budou potřeby jednotlivých zájemců konzultovány a upřesněny, a to 
v závislosti na velikosti plochy udržované zeleně a na celkovém počtu 
zájemců. 
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Pokud jste zapomněli dotazník odevzdat nebo jste se rozhodli až nyní, 
můžete svůj případný zájem o kompostér ještě nahlásit na obecním 
úřadě, a to nejpozději do konce dubna 2017.  

     Dana Klosová, starostka 

NEJLEPŠÍ CO MŮŽETE UDĚLAT, JE PŘEDCHÁZET VZNIKU 

ODPADU 

     

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Út 25.4. Očkování psů proti vzteklině 

So 29.4. Stavění Máje 

Pá   5.5. Lampiónový průvod 

Čt 11.5. Sběr papíru 

Pá 12.5. Den Matek 

Ne 14.5. Jarní turistická vycházka 

Pá 19.5. Zájezd důchodců 
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Pá 26.5. Kácení Máje 

So 27.5. Soutěž mladých hasičů 

Ne 28.5. Pouť 

Ne 18.6. Hasičská soutěž O Bernacký pohár 

So 24.6. Den obce 

Očkování psů 

V úterý 25.4.2017 od 16:00 do 16:30 hodin proběhne na parkovišti 
Restaurace U Bříz očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou 
očkovací průkaz psa. Cena vakcíny je 100,-Kč. 

Daniela Horutová, správní pracovnice 

 

Lampiónový průvod 

V pátek 5. května 2017 se uskuteční tradiční lampiónový 
průvod. Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z horního 
konce od Papáků č. 51 směrem k Pomníku padlých. Po 
vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji 
táborák a občerstvení. 

           Věra Košťálová, správní pracovnice 

 
Vítání občánků 
 
V neděli 9. dubna se konalo vítání nově narozených občánků do naší 
obce. Slavnostního aktu se zúčastnili rodiče s dětmi v doprovodu 
ostatních rodinných příslušníků a přátel. Naše malé občánky přivítal pan 
místostarosta slavnostním projevem.  
O program se postaraly děti z mateřské školy, které si připravily krásné 
vystoupení a přispěly tím k slavnostní atmosféře. Svým malým 
kamarádům poté rozdaly drobné dárečky, které samy vyrobily. Největší 
odměnou jim však bylo, když poté mohly v kolébce pohoupat miminka, 
zatímco rodičům byly předávány drobné dárky. 
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Do pamětní knihy bylo zapsáno pět nových občánků Bernartic nad 
Odrou:  
Neklová Adéla, Fačkovcová Anna Marie, Bayer Viktor, Hopp Vojtěch a 
Onderková Kristýna. 
Společně jsme strávili příjemné slavnostní dopoledne. 
 

Za Komisi pro občanské a sociální záležitosti Eva Grulichová 

  ZE SPORTU 

Suchdolano starší žáci 

V sobotu 25.3.2017 se uskutečnil florbalový turnaj Suchdolano 
v Suchdole nad Odrou pro starší žáky. Mezi zápasy starších žáků si 
zahráli taky nejmladší kluci a holky. Turnaje v obou kategoriích se 
zúčastnila tři družstva a to domácí družstvo Suchdol nad Odrou, 
Pustějov a taky my, družstvo Bernartských Bobrů. 
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Za starší žáky Bernartských Bobrů hráli: kapitán Petr Hopp, Vojta Vrobel, 
Pavel Hopp, Dominik Horut a brankář Martin Maňák. 

První zápas hráli nejmladší a to Suchdol nad Odrou proti Bernartským 
Bobříkům. Skončilo to 3:1 pro Suchdol. Jediný gól dala Zuzana Hubrová, 
ale všechny holky a Dominik Volf se snažili a hráli pěkně. Další zápas 
hráli starší a to Suchdol a Pustějov.  

První poločas hrál Pustějov hodně aktivně a dobře, ale v druhém jim už 
odcházeli síly a Suchdol otočil skóre na konečné 7:5. 

Další zápas starších jsme hráli my proti Pustějovu. Hráli jsme naplno, 
protože jsme viděli, jak hráli dobře proti Suchdolu. Myslím si, že všichni 
hráli velmi dobře a týmově a brankář chytal výborně, a proto jsme vyhráli 
6:1. Góly dal: Vojta Vrobel-4, Pavel Hopp-1 a kapitán Petr Hopp-1 gól. 

Poté hráli nejmladší, naše družstvo proti Pustějovu. Zápas skončil 3:1 
pro Pustějov, který si také dal vlastní gól. Myslím si ale, že na to, že byli 
jen na pár trénincích, tak hráli dobře. 

Pak hráli zase starší a to my proti domácímu Suchdolu. Hráli jsme zase 
naplno a týmově a dali jsme první dva góly, ale Suchdol nás zase 
dorovnal. Byla to hodně vyrovnaná hra, ale chybělo nám štěstí a dostali 
jsme gól, který byl přes hráče, takže brankář nemohl nic dělat. Brankař i 
v tomto zápase chytal výborně. Po dramatickém závěru bylo konečné 
skóre 7:5 pro Suchdol. Góly dal: Vojta Vrobel-2, Dominik Horut-1, Pavel 
Hopp-1 a Petr Hopp-1 gól. Myslím si, že se nám turnaj povedl a všichni 
dali gól, takže jsme spokojeni s výsledkem. 

 

Takže konečné umístění starších bylo: 

1. místo: Suchdol nad Odrou  

2. místo: Bernartští Bobři 

3. místo: Pustějov  

A konečné umístění nejmladších bylo: 

1. místo: Suchdol nad Odrou  

2. místo: Pustějov  

3. místo: Bernartští Bobříci  
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     Za Bernatské Bobry Petr Hopp, kapitán. 

 

 

Florbalový turnaj Šenov 18.3.2017  

Florbalový oddíl Florbal 15+ při TJ Sokol Bernartice nad Odrou 
reprezentoval naši obec na turnaji „O pohár starosty“ v blízkém Šenově 
u Nového Jičína. Tohoto tradičního turnaje jsme se účastnili letos poprvé 
a hned napoprvé velice úspěšně.  

Z pěti velice kvalitních družstev jsme se umístili na krásném a zcela 
zaslouženém prvním místě.  
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Lví poddíl na výhře měl Daniel Šimíček, který svým dynamickým 
přínosem po většinu hry táhl své spoluhráče neustále vpřed. Turnaj to 
byl velice náročný a tvrdý. Přesto jsme dokázali se ctí obstát. Putovní 
pohár i se jmény hráčů vítězného týmu, je trvale umístěn ve vstupní hale 
na obecním úřadě v Šenově.  

Pořadatelům turnaje děkujeme za profesionální organizaci a bezplatné 
občerstvení. Všechny nás to mile překvapilo . A příští rok zase v 
Šenově. Sportu zdar.           

 Aleš Hubr 

Bernartice opět na stupních vítězů 

Ostrava - Poruba, Sviadnov, Bernartice nad Odrou. Právě na těchto 
třech místech pořádají místní nadšenci pravidelné dlouhodobé 
amatérské nohejbalové soutěže. 
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Novojičínskou část zastupují Bernartice nad Odrou, kde se vždy střetává 
osmička týmů o celkové prvenství. 

V sobotu 1.4. skončil v naší obci již 4. ročník a určil tak nejen celkové 
vítěze, ale i postupující týmy do nadstavbového superfinále. Superfinále 
je turnaj, kde se střetávají nejlepší celky výše zmiňovaných tří soutěží a 
určí tak nejlepší tým moravskoslezského kraje. Letošní ročník hostí obec 
Sviadnov.   

Ale zpět k samotné soutěži. Tato soutěž měla 5 kol. Jednotlivá kola se 
odehrávala v Bernarticích a to způsobem každý s každým. Součet bodů 
z jednotlivých kol tak určil konečné pořadí. (1. místo - 7 bodů, 2. místo 6 
bodů, atd..) 

Novojičínsko zastupovaly 2 domácí celky: Zepelin a Iron 301 Bernartice. 
Dále pak Jeseník nad Odrou a Hodslavice. Zbylou osmičku doplnily týmy 
z Krásné, Černotína, Frýdku Místku a Valašského Meziříčí. 

Přednostně bychom chtěli poděkovat sponzorům: firmám Borgis, Ravak 
a Obci Bernartice nad Odrou. Dále pak všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
chodu zimní soutěže a vlastně i celkově nohejbalu u nás. Konkrétně 
Míša Krumpolcová nám pomáhá už 11 let!!! Ale takových lidí je tady 
mnohem víc a kdybych měl všechny konkrétně jmenovat, nevešlo by se 
to asi ani do zpravodaje. Ještě jednou mockrát všem děkujeme!!! 

Celý letošní ročník byl nesmírně vyrovnaný a mnohdy rozhodovaly 
koncovky zápasů. Soutěž se vyrovnává a rok od roku je mnohem těžší 
urvat medailové umístění. 

A jak celá soutěž letos dopadla? Celkovým vítězem se stal tým Pardi 
Valašské Meziříčí. Domácí Zepelin skončil třetí, což je velikým 
úspěchem. Oddíl ve všech čtyřech ročnících, které pořádal, obsadil 
stupně vítězů. 

Druhý domácí celek Iron 301 skončil na 6-7 místě. 

Po ukončení posledních zápasů, následovalo vyhlašování a předání 
cen. Krom cen, si každý z účastníku odnesl i památeční triko. 
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Celkové pořadí Zimní soutěže: 

1. PARDI Valašské Meziříčí    33 B 

2. Černotín      30 B 

3. ZEPELIN Bernartice nad Odrou   25 B 

4. Krásná       15 B 

5. KZN Frýdek Místek    14 B 

6.-7.IRON 301 Bernartice nad Odrou 10 B  

6-7. Jeseník nad Odrou    10 B 

8. Hodslavice        3 B 

 

Nejmladší hráč: Jan Bartoň (Hodslavice) 

Nejstarší hráč: Petr Němec (KZN Frýdek Místek) 

Nejlepší hráč: David Majščík (Pardi Valašské Meziříčí) 

 

Do Superfinále postupují tyto celky:  

PARDI Valašské Meziříčí 

Černotín 

ZEPELIN Bernartice nad Odrou 

Krásná  

a doplní tak zbylou dvanáctku z ostatních soutěží 

Zajímavosti: 

Zimní soutěž byla založena ve Veřovicích (2008), kde však o dva roky 
později zanikla. Od roku 2013 soutěž obnovena díky oddílu z Bernartic 
nad Odrou. Oddíl loni založil samotné superfinále, kde se jeho tým 
Zepelin jako jediný novojičínský zástupce probojoval. Zde skončil šestý. 
Letošní superfinále pořádá Sviadnov. 

Soupisky:  

ZEPELIN Bernartice nad Odrou (Zelenka Pavel, Zelenka Pavel ml., 
Zelenka Tomáš, Randýsek Václav – Suchdol nad Odrou)  

IRON 301 Bernartice nad Odrou (Bílek Michal, Bílek Michal ml., Bílek 
Adrian, Ferda Daniel ml., Horák Radim, Martinát Miloslav) 
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Vybrané statistiky: 

ZEPELIN Bernartice nad Odrou – 35 zápasů (21 výher, 6 remíz 8 proher) 

IRON 301 Bernartice nad Odrou - 35 zápasů (6 výher, 9 remíz, 20 
proher) 

Vzájemné zápasy domácích - 5 zápasů (Zepelin – Iron: 3-2-0) 

A co nás čeká? 

Bernartice cup 2017 

- tradiční halový turnaj v Bernarticích nad Odrou – 29.4. 

- Superfinále Zimních soutěží: 20.5. ve Sviadnově 

- Letní nohejbalový turnaj na hřištích za základní školou 

- Nohejbal Camp na Bílé – září 2017 ve spolupráci s hráči z Frýdku     

   Místku 

- účast na turnajích pořádaných mimo obec 

          Pavel Zelenka 
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IX. ročník velikonočního florbalového turnaje  

     

V sobotu 8. dubna v 9:00 hodin se uskutečnil další ročník tradičního 
florbalového turnaje mladších žáků. Tento turnaj již devět let připravuje 
TJ Sokol Bernartice nad Odrou pro naše nejmenší hráče. Letos poprvé 
se turnaje mělo zúčastnit také naše družstvo děvčat, ale z důvodu 
nemoci jsme byli nuceni zařadit děvčata na turnaji do zbytku 
chlapeckého družstva. 

Turnaj jsme zahájili společným nástupem a pravidla hráčům připomněl 
Daniel Šimíček, který se tentokrát zhostil role rozhodčího. Mimo turnaj si 
v přestávkách zahráli nejmenší, začínající hráči ze Suchdolu nad Odrou 
a Pustějova. 

V zápasu se Suchdolem předvedli naši hráči zcela samostatnou a 
komplexní hru. Jelikož však vysoká absence hráčů během roku 
nedovolila, aby se důkladně sehráli a jako tým připravili, byl tohle 
zásadní bod, který ovlivňoval výsledek jednotlivých zápasů. I přes 
počáteční neúspěch se přesto Bobříkům podařilo udržet týmového 
ducha. Začátek utkání nám vůbec nevyšel a my jsme dostali postupně 
čtyři góly. Tento nezáviděníhodný stav však neovlivnil naši úpornou 
snahu o vstřelení gólu, a to se nám i na konec podařilo. Celé utkání jsme 
bojovali jako lvi a snažili se soupeře dohnat. Poločas jsme tedy ukončili 
za stavu 1 : 4. Ve druhém poločase jsme hráli opět naplno a vstřelili jsme 
dalších pět branek, Suchdolu se však podařilo vstřelit dalších šest. 
Porážka to tedy byla, ale se vztyčenou hlavou. Konečné skóre tedy bylo 
6 : 10. Byli holt lepší :-). 

Druhé utkání s Pustějovem jsme zvládli už lépe. Dařilo se nám lépe 
zpracovávat přihrávky a nacházet spoluhráče tam, kde má být. 
Zásadním bodem hry byla pomoc útočníků, kteří se vraceli z útočného 
pásma do obrany, a aktivní napadání protihráčů v obranném pásmu. 
Řadu branek jsme vstřelili z pozice obránce. Vyhráli jsme s přehledem 
14 : 5. 

Konečné pořadí na turnaji: 

1. ZŠ Suchdol nad Odrou 

2. Bernatští Bobříci 

3. TJ Sokol Pustějov 
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Obec reprezentovali a branky vstřelili: Kap. Vít Vrobel - 5 , br. Matyáš 
David - 36 úspěšných zákroků a 15 neúspěšných, Lukáš Hubr - 10, 
Zdeněk Přadka - 2, Matěj Novobilský - 3, Dominik Volf, Rozálie 
Bezděková. 

Po celou dobu turnaje se o nás staraly maminky našich hráčů Zuzana 
Bezděková, Eva Turková, Alena Ferdová, Pavla Volfová a Martina 
Novobilská. Za hudební doprovod vděčíme již tradičně Stanislavu 
Volfovi. Hasičům děkujeme za zapůjčení párkovače a všem zbylým 
členům oddílu za pomoc při přípravě a realizaci samotného turnaje. V 
neposlední řadě děkujeme Obci a TJ Sokol. Velice si vážíme vaší citelné 
pomoci.      

                                                                     Děkujeme, Bernatští Bobříci
  



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2017 

15 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

  

Bernartice nad Odrou se uskuteční v pondělí  

15. května 2017 od 10:00 do 16:00 
hodin v budově mateřské školy. 

    Zákonní zástupci s sebou k zápisu přinesou:          

 rodný list dítěte, 
 občanský průkaz, 
 vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (její 

součástí je potvrzení o očkování). 

 

Zákonnou podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí, pro něž 
předškolní vzdělávání není povinné, je v souladu s § 50 zákona č. 
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. 

Při přijímání dětí bude ředitelka školy vycházet z vnitřního předpisu školy 
„Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 
2017/2018“. 

Výše uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách 
mateřské školy: www.ms-bernarticenadodrou.webnode.cz 

Žádost o přijetí si můžete rovněž vyzvednout u vedoucí učitelky Mgr. 
Kateřiny Krutílkové. 

Mgr. Jana Kociánová, ředitelka školy 

Školní kolo zpívání 

A máme za sebou krásné školní kolo pěvecké soutěže, které se 
uskutečnilo 11. dubna v naší školičce.  

http://www.ms-bernarticenadodrou.webnode.cz/
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Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří nás přišli podpořit a 
poslechnout si naše zpěváčky. Děti byly moc šikovné a na pěveckou 
soutěž „Lubinský zpěváček“ už se těší Zuzana Kutějová, Beata 
Kroupová (1. třída), Helena Rigole, Marie Laresová (2. třída), Markéta 
Hoppová (3. třída), Anežka Hoppová, Adam Rigole (5. třída). Držte nám 
pěsti! 

        Veronika Barošová, učitelka 
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Návštěva „lišáků“ ve škole 
 

Ve středu 15. 3. 2017 přišli předškoláci z mateřské školy na návštěvu do 
první třídy. Podívali se, jak sčítáme a odčítáme do 20. A zazpívali nám 
píseň o včelách. A dali všem prvňákům papírové košíčky s bonbony. Pak 
jsme šli do tělocvičny a hráli jsme matematickou hru. Lišáci měli 
jednodušší pravidla. Na závěr jsme si zahráli hru výměna a rozloučili 
jsme se.  

Jan Grulich za1.třídu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celoroční projekt „ Buď OK „ 

Ve čtvrtek  7.3. jsme ukončili celoškolní projekt „Buď OK„. Je to projekt 
zaměřený na prevenci patologických jevů mezi dětmi. Lektoři se zaměřili 
ve 3 blocích na různé negativní jevy, které se objevují mezi dětmi 
různých věkových kategorií. U nejmenších dětí se zaměřili na posilování 
kladných vztahů mezi dětmi, kamarádství, přátelství, posilování 
sebevědomí a sebedůvěry. Starší děti se seznámily s různými  formami 
šikany, jejich projevy, jak jí předcházet a jak se bránit. Nejstarší žáci se 
také dověděli o problematice závislosti na hrách, PC a jiných návykových 
záležitostech.  Děti se na lekce těšily, protože se vždy dověděly mnoho 
zajímavých informací.  
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Lektoři hodnotili práci v naší škole velice pochvalně, líbila se jim samotná 
práce s dětmi, protože naše děti se chovají slušně, velice dobře 
spolupracovaly a o vše se zajímaly. Také se jim velmi líbily vztahy mezi 
dětmi a celková atmosféra ve škole. 

Jana Rusínová, učitelka 

  

Sběr papíru 

Ve čtvrtek 11. května 2017 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr 
starého papíru. Svázaný papír prosím nachystejte dětem na místo 
chráněné před deštěm. 

Děkuji. 

          Mgr. Jana Kociánová 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Jarní vycházka 

TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce 
na tradiční jarní vycházku, která se koná v neděli 14. kvěna 2017. 

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 donést si špekáček, který můžete pak na ohni opéct. 

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

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé 
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Duben – začátek mysliveckého roku 

Duben je prvním měsícem nového mysliveckého roku. V mysliveckých 
spolcích probíhají výroční členské schůze, které zhodnotí uplynulou 
loveckou sezonu. 

MS Bernartice nad Odrou - odlov za loňský myslivecký rok: 

 srnci -13 ks 

 srny - 10 ks 

 srnčata – 10 ks 

 dančí zvěř – 3 ks 

 černá zvěř (prase divoké) – 
13 ks 

 liška – 6 ks 

 jezevec – 2 ks 

 bažanti – 24 ks 

 zajíci – 21 ks 

 

Proběhlo sčítání zvěře, na jehož 
základě vypracuje myslivecký 
hospodář Plán lovu a chovu 
spárkaté zvěře, Plán péče o zvěř 
a Plán o počtu loveckých psů. 

Věnujeme se kontrole stavu 
loveckých zařízení, posedů, 
kazatelen a provádíme nutné 
opravy. 

Jakmile to počasí dovolí, 
vydesinfikujeme a vyčistíme okolí krmelců některým z běžně dostupných 
desinfekčních prostředků (převážně vápno). Malé krmelce raději 
přemístíme o několik metrů dál. V našem spolku je zažité pravidlo, že by 
to mělo být vždy nejpozději do 8. května. 

Duben je měsícem, ve kterém zvěř začíná přebarvovat a intenzivně 
paství. Srnci si začínají označovat svá teritoria. V honitbě se začíná 
objevovat mladá zvěř - zajíčci, selata a koncem dubna i srnčata. Pro nás 
myslivce to znamená postarat se o klid v honitbě, také předložit zvěři 
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dostatek soli. Sůl zvěř nejvíce potřebuje právě při přechodu na zelenou 
potravu, při přebarvování a také při kojení. 

za myslivce Petr Šimíček 

TURNAJ V PING-PONGU 

V sobotu 18. března 2017 uspořádali hasiči v tělocvičně již 11. 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 26 hráčů, z toho tři 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 Kateřina Smetanová a Petr Poláček. Po krásném a 
dramatickém souboji nakonec zvítězila Kateřina a stala se tak první 
ženou, která turnaj vyhrála. Třetí místo stejně jako vloni vybojoval Jirka 
Hanzelka, který v utkání o bronz porazil Jirku Grulicha. 

Věřím, že si všichni dobře zahráli a diváci se dobře pobavili. S turnajem 
chceme pokračovat i nadále, i když je počet účastníků rok od roku slabší, 
úroveň je stále velmi dobrá. 

za hasiče Tomáš Horut 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2017 

21 

 

         



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2017 

22 

 

Stavění MÁJE 

Bernartští hasiči upozorňují, že se bude v sobotu 29. dubna 2017 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. 

         HASIČI 

 

 

  RŮZNÉ 

 

„Životy online žijeme, 
záda si málo kryjeme!!“ 

Úvodem zamyšlení:  

Při pohledu na současný vývoj společnosti a především její technický 
„upgrade“ se musíme ptát, kam až to povede? Jaké to může mít 
následky? Je to bezpečné? Odpověď je prostá, je to natolik bezpečné, 
jak bezpečně k tomuto budeme jako jednotlivci či jako skupiny 
přistupovat, jak se budeme chovat, jak budeme techniku vnímat jako 
nástroj, který nám může v mnoha směrech pomoci, ale musíme si také 
uvědomit, že nám může i ublížit.  

Ve všech dobách, i v té dnešní, vždy platilo a platit bude, že nejlepší je 
zdravý „selský“ rozum. V dnešní přetechnizované době se dostáváme 
do fáze, kdy téměř všichni obyvatelé naší planety, žijí v online prostředí, 
tedy v kyberprostoru. Máme emaily, účty na různých komunikačních 
portálech, na sociálních sítích a všude zde se pohybujeme, 
komunikujeme, bavíme se, informujeme se, podnikáme a provádíme 
různé činnosti. V kyberprostoru jsme ve vzájemné interakci s ostatními 
lidmi, ale také s různými organizacemi, sdruženími a jinými subjekty. 
Stejně jako v reálném životě, ani zde nejsou všichni „hodní“ a navíc 
s nimi nekomunikujeme tak říkajíc tváří v tvář, což dává dosti velkou míru 
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anonymity. Proto je na místě být v kyberprostoru opatrný, řídit se určitými 
pravidly, hlídat si své soukromí, prostě chovat se tak, abychom se nestali 
obětí a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. 

Naše děti s touto vyspělou komunikační technikou vyrůstají a věk, kdy 
člověk jako takový poprvé okusí „chuť“ kyberprostoru se snižuje až 
k hranici, kdy se naučíme aktivně komunikovat s okolím, mnohdy i pod 
tuto hranici. Zde je nutné si uvědomit, nakolik dokáže například malé dítě 
rozpoznat možné nebezpečí, které mu na sociálních sítích či internetu 
hrozí. Mnohdy to nedokáže rozpoznat ani dospělý. Navíc s rozvojem 
komunikačních a informačních technologií se rozvíjí i kriminalita 
s využitím těchto prostředků. Pachatelé trestných činů jsou čím dál více 
sofistikovanější a nutno říci, že i „vynalézavější“. Opravdu se nebojí 
použít jakýkoliv prostředek k dosažení svého cíle a mnohdy využívají 
zranitelnosti potenciální oběti spočívající především v nedostatečných 
informacích či znalostech, jak zacházet s internetem a sociálními sítěmi, 
potažmo s technikou, která tyto novodobé „zážitky“ zprostředkovává. 

Nejčastějšími trestnými činy v souvislosti s internetovou kriminalitou jsou 
krádeže a podvody prostřednictvím nákupů a prodeje pomocí e-shopů. 
Dále podvodné nabídky různých pracovních příležitostí a přivýdělků 
s možností finančních zisků. A v neposlední řadě jsou to trestné činy 
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, trestné 
činy v souvislosti s výrobou a šířením pornografie, vydírání, nebezpečné 
vyhrožování, nebezpečné pronásledování, navazování nedovolených 
kontaktů s dítětem a další.     

Samozřejmě nesmíme také zapomenout na fakt, že takové dítě či 
dospělá osoba, která má nedostatek pohybu a dlouhé hodiny tráví 
v nevětraném pokoji sedíce na židli a sledujíce monitor počítače či 
displej tabletu nebo telefonu velice nepříznivě ovlivňuje své zdraví a to 
jak fyzické tak i psychické. Ono totiž být online je velice návykové a 
žádná závislost ještě nikomu nic pozitivního nepřinesla. 

Moravskoslezští policisté sází na prevenci. Preventivní projekt „Poldík 
Webík“, již osmým rokem děti, mládež, dospělé a seniory upozorňuje na 
možná rizika spojená s užíváním internetu a sociálních sítí. Formou 
přednášek napříč základními školami, středními školami, ale také 
domovy pro seniory policisté i za pomoci skutečných případů nabádají 
posluchače, aby byli na internetu a sociálních sítích vždy ve střehu a dali 
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si pozor na určité chování a jevy, které ohrožují jejich bezpečnost, 
majetek či zdraví. K přednáškám, které vždy podpoří prezentace 
s ilustracemi či krátká videa, přistupují policisté lidskou formou a 
vzájemnou interakci s posluchači podpoří pracovními sešity či 
pracovními listy k danému tématu. Přidanou hodnotou jsou tematické 
informačně propagační předměty, které preventisté v rámci přednášek 
či jiných aktivit lidem předávají. Prostřednictvím třídních schůzek se na 
některých školách podařilo oslovit také rodiče žáků a připomenout jim, 
že pokud je dítě v pokojíčku na počítači neznamená, že je v bezpečí 
domova. Pro seniory pořádají policisté navíc přednášky přímo ve 
školícím sále v areálu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje.  

Projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy bude pružně reagovat na 
vývoj technologií a s tím spojená rizika vzniku protiprávních jednání. 
Chystáme rozšíření cílových skupin o další. Připravili jsme také 
propagační předměty, které budou nejenom informativní, ale také 
užitečné a pomohou například zachovat větší soukromí či ochrání před 
zneužitím osob v kyberprostoru.  

To, že projekty moravskoslezských policistů jsou multifunkční a mezi 
sebou vzájemně provázány, svědčí i zcela nová edukativní hra pro děti 
s názvem „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“, která 
obsahuje mimo jiné i hrací karty týkající se právě negativních jevů na 
internetu a sociálních sítích. 

Samozřejmostí v tomto „kyberboji“ je pomoc médií.   

 

Poškozený 30letý muž z Moravskoslezského kraje komunikoval přes 
sociální síť se svojí 24letou známou, kdy sdíleli společné zájmy v oboru 
finančnictví. Po jedné z komunikací na konci roku 2016 byl ze stejného 
profilu na sociální síti osloven touto ženou s žádostí o úvěr, že ona se 
nemůže připojit na svůj osobní účet k bance, a že na telefonní číslo 
poškozeného přijdou registrační údaje. K čemu měly tyto údaje sloužit, 
poškozený nevěděl, ani to neřešil. Chtěl jen pomoci své „online“ známé. 
Vzápětí přišly poškozenému dvě SMS zprávy s potvrzujícími kódy, které 
bez přečtení přeposlal přes aplikaci v mobilním telefonu na profil známé 
na sociální síť. Později zjistil, že se jednalo o potvrzovací kódy k úvěru a 
převodu finanční hotovosti. Ženě proto volal, ale dovolal se jí až druhý 
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den, kdy tato mu sdělila, že ona s poškozeným nekomunikovala, že 
zřejmě někdo zneužil její profil. Poškozený včasnou komunikací 
s bankovním ústavem zastavil převod finančních prostředků ze svého 
účtu na jiný. Neznámý pachatel, který uzavřel úvěr a pokusil se převést 
finanční prostředky poškozeného, se dopustil trestných činů podvod, 
neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a 
neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za 
které hrozí pachateli v případě prokázání viny trest odnětí svobody 
v době trvání až 8 let. 

por. Ing. Tomáš Vlačiha 

komisař skupiny tisku a prevence Ostrava 

tel. č. 974 725 238 

 

„Nepřišel“ 

Na internetovém bazarovém serveru si vyhlédl devětadvacetiletý muž 
mobilní telefon. Přes kontaktní email oslovil prodejce komunikující přes 
emailovou schránku na ženské jméno. Dle předchozí domluvy zaslal 
koncem měsíce března letošního roku na bankovní účet požadovanou 
částku pět tisíc korun. Mobilní telefon mu však ani po urgencích zaslán 
nebyl a prodejce přestal s poškozeným komunikovat. Nevymohl si tak 
ani navrácení zaslané částky.  

Ostravští policisté v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro 
objasnění a prověření všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, 
že byl spáchán přečin podvod. V případě dopadení hrozí pachateli trest 
odnětí svobody až na dvě léta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo 
jiné majetkové hodnoty.   

 

Ostravští policisté reagují 

V případě nakupování zboží na internetu a především tedy na 
bazarových stránkách je vždy důležité zvážit „výhodnost nabídky“. Je 
třeba myslet na to, že nemáme možnost zboží si předem prohlédnout, 
vyzkoušet či ověřit pravost nabídky. Pokud reagujeme na nabídku zboží, 
které je v prodeji za zvlášť výhodnou cenu oproti ceně standardní, měli 
bychom být obzvlášť obezřetní a zcela jistě zvážit platbu předem. 
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Když už se staneme oběti podvodu, doporučujeme toto oznámit policii 
bezodkladně. Nedbat výmluv prodejce, které se mohou týkat například 
problémy s dopravou nebo časovým vytížením. Doporučujeme při 
podání oznámení vzít s sebou na policii následující: 

 kopii inzerátu nebo nabídky (vždy doporučujeme kopii pořídit již před 
první reakci na nabídku), 

 emailovou a SMS komunikaci, 

 případný výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující 
platbu, 

 veškeré získané identifikační údaje k prodejci (emailovou adresu, 
nick prodejce, bankovní spojení, telefon…).  

 

por. Bc. Richard Palát, 

komisař skupiny tisku a prevence Ostrava 

tel. č. 974 725 208 

 

 

   INZERCE 

 

 

Poptávka 

Mám zájem o hlínu na srovnání terénu. Děkuji za nabídky. 

Josef Janík ml., Bernartice nad Odrou č. 106, mob. 737 970 489 
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Nabídka 

Firma Dřevo-uhlí Jerlochovice oznamuje, že právě probíhají jarní slevy. 
Nakupte hnědé uhlí, černé uhlí a brikety za akční ceny. Uhlí je 
skladováno v kryté hale. Zvýhodněná doprava zajištěna, možnost 
složení dopravníkovým pásem přímo do sklepa. 

NOVINKA: prodej pytlovaného uhlí. Těšíme se na vaše zavolání po-pá 
od 8.00 do 15.30 hodin, mob. 737 089 812 
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RESTAURACE U BŘÍZ BERNARTICE N/O 

NOVINKY JARO -  LÉTO 2017 

 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 18. 4. 2017 

Po – Čt 10.30 – 22.00 (vaříme do 21.00) 

Pá  10.30 – 24.00 (vaříme do 21.00) 

So  10.00 – 23.00 (vaříme do 21.00) 

Ne  10.00 – 21.00 (vaříme do 20.00) 

Provozní dobu lze měnit dle potřeb hostů a provozovatele!!! 

 

NOVINKY V JÍDELNÍM LÍSTKU 

FAST - FOOD 

Domácí hovězí hamburger, cheeseburger s vlastní houskou, 

Pikantní kuře v housce s křupavým stripsem, křupavé kuřecí 
kousky v kukuřičné strouhance 

SPECIÁLNÍ SALÁTY 

CAESAR GRIL – grilovaná kuřecí prsíčka s čerstvou rukolou, 
pekingské zelí, rajče, provensálské koření, parmezán, domácí 
dresink, krutóny 

SALÁT PICANTE – pikantní kuřecí kousky v kukuřičné strouhance, 
šťavnatý salát s rajčaty a olivami, domácí dresink 

CAESAR SALÁT LIGHTS – čerstvá rukola, pekingské zelí, rajčata, 
provensálské koření, vařené vejce, parmezán, krutóny 

NOVÁ PIZZA S HOŘČICOVÝM ZÁKLADEM!!! 

PIZZA VENKOVSKÁ – hořčicový základ, 
šunka, klobása, slanina, žampióny, cibule, 
sýr, oregano 

NOVĚ JSME ROZŠÍŘILI ZAHRÁDKU O 32 MÍST, NYNÍ KAPACITA 
ZAHRÁDKY S OBSLUHOU 80 MÍST. TAKÉ JSME POŘÍDILI NOVOU 
PIZZA PEC 2 PATRA. TÍMTO SE URYCHLÍ ČEKACÍ DOBA NA PIZZU. 

www.restauraceubriz.estranky.cz  

http://www.restauraceubriz.estranky.cz/
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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 
 

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





