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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 
 

je zde adventní čas, doba pro zamyšlení, která vrcholí Vánocemi, 
nejkrásnějšími svátky v roce. Doba přinášející radost a naději. Přesto ji 
prožívá každý po svém, každý jinak. Někdo v klidu a pohodě, jiný ve 
shonu a napětí. Ruku na srdce. Dokážeme se v dnešním rychlém běhu 
života vůbec zastavit a zamyslet se? Jsme vůbec schopni a ochotni 
vnímat poselství Vánoc?  
Již vloni jsem o tomto čase a na tomto místě hledala odpověď za pomoci 
italského římskokatolického kněze a spisovatele Bruna Ferrera v jednom 
z jeho příběhů z knihy „Vánoční příběhy pro potěchu duše“. Letos vám 
přináším další z nich. Cituji: 
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna 
zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě 
pomáhat Svaté rodině. 
Jako první se samozřejmě hlásil lev: "Jen král je hoden sloužit Králi 
světa," zavrčel. "Já se postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k 
Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!" "Jsi příliš hrubý," odmítl ho anděl. 
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným 
pohledem přesvědčovala: "Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro 
Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se 
mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou slepici." 
"Ty jsi příliš nepoctivá," namítl anděl. 
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával 
mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: "Se mnou se i obyčejná 
stáj změní v královský palác, který by jim záviděl i Šalomoun!" "Ty jsi zase 
moc pyšný," mínil anděl. 
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své 
největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale 
všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž 
betlémské stáje. 
Anděl na ně zavolal: "A co můžete nabídnout vy?" "Nic," odpověděl osel a 
sklopil skromně dlouhé uši. "My jsme se nenaučili ničemu - jenom pokoře 
a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí." Vůl však 
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nesměle namítl, aniž by vzhlédl od země: "Ale čas od času bychom mohli 
odhánět mouchy dlouhým ocasem." Konečně se anděl spokojeně usmál: 
"Právě vás jsem potřeboval!" 
Mám za to, že pokoře a trpělivosti se musíme stále učit. Vždyť, jak 
vyplývá z příběhu, je to svým způsobem andělské přání. Přání, abychom 
se právě o Vánocích zamysleli nad stavem své duše, který pak 
bezprostředně ovlivňuje naše jednání. Abychom si uvědomili, co je pro 
nás důležité a jak bychom mohli prospět nejenom sobě, ale i ostatním.  
Přeji vám, abyste si o Vánocích našli čas jeden na druhého, abyste spolu 
nejenom mluvili, ale i zpívali, radovali se a prožili tak v rodinném kruhu 
opravdu šťastné a veselé svátky. Abyste načerpali novou sílu a do 
nového roku vykročili s novým předsevzetím žít ještě lépe než doposud.    
S blížícím se koncem letošního roku chci poděkovat za spolupráci všem 
zaměstnancům obecního úřadu, školy a školky, zastupitelům, členům 
spolků a všem občanům podílejících se na životě a rozvoji obce.  

 
Vážení občané, do nového roku vám přeji pevné zdraví, spokojenost a 
mnoho úspěchů. 

         Dana Klosová, starostka 
 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

St 27.12.  Volejbalový turnaj 

Čt 28.12.  Rekreační volejbalový turnaj 

Pá 29.12.  Zpívání koled 

Pá   12.1.  Valná hromada hasiči 

So   20.1.  Zahrádkářský ples 

So   27.1.  Sokolský ples a maškarní rej 

So   10.2.  Obecní ples 

Pá   23.2.  Členská schůze Bodlák 

So     3.3.  Členská schůze Myslivci 
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So   24.3.  Premiéra divadla – Bodláček 

Po   30.4.  Stavění máje 

Pá     4.5.  Lampiónový průvod 

So   12.5.  Derniéra Malované na skle 

Pá   18.5.  Den matek 

Pá   25.5.  Zájezd důchodci 

Pá     1.6.  Kácení máje 

So     2.6.  Dětská soutěž hasiči 

Ne     3.6.  Pouť 

So   30.6.  Den obce 

  

 

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc  

Od pátku 22. prosince do pondělí 1. ledna bude pokladna obecního 
úřadu uzavřena. V této době bude z důvodu čerpání řádné dovolené 
uzavřen také obecní úřad. 

 

 

Úřední hodiny pošty v době Vánoc  

Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků otevřena v běžnou 
otvírací dobu. 

Pondělí  25.12  zavřeno 
Úterý   26.12.  zavřeno 
Středa  27.12.  7.00 - 10.30 15.00 - 17.00  
Čtvrtek  28.12.  7.00 - 10.00 
Pátek  29.12.  7.00 - 10.00 
Pondělí 1.1.  zavřeno 
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Vývozy popelových nádob – upozornění 

Poslední vývoz popelnic v letošním roce proběhne v pondělí 18. prosince. 
Další vývoz bude mimořádně v úterý 2. ledna. Ostatní vývozy popelnic 
v příštím roce proběhnou jako obvykle vždy lichý týden v pondělí. 

 
Věra Košťálová 

 

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konaného 29. 11. 2017 

16/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitelku Ing. Noru Bilíčkovou a zastupitele Vlastimila Šimíčka, 
zapisovatelkou účetní Ilonu Stavinohovou. 

16/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí se zařazením bodu 
„Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelů“. 

16/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

16/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2017 

Příjmy:  12.715.512,- 

Výdaje: 16.648.902,38 

Třída 8:   3.933.390,38 

16/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Návrh rozpočtu obce 
Bernartice nad Odrou na rok 2018 

Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový. 

Příjmy:  14.648.000,- 
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Výdaje: 17.177.000,- 

Třída 8    2.529.000,- 

16/6 

Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku obce k 
provedení změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního 
jednání do konce roku 2017. 

16/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s převodem z fondu 
rezervního do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Bernartice nad Odrou ve výši Kč 260.000,- (výměna 
radiátorů – změna parametrů topných těles) 

16/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Návrh rozpočtu 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad 
Odrou na rok 2018. 

16/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Střednědobý výhled 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad 
Odrou na období let 2019 až 2022. 

16/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

16/11 

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v souladu s ustanovením § 
63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Bernartice nad Odrou a 
Městem Nový Jičín pro výkon přenesené působnosti na úseku přestupků 
dle předloženého návrhu, a to na období od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2022. 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce 
podpisem této smlouvy. 
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16/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou navrhuje a schvaluje 
kandidaturu paní Boženy Volfové bytem Bernartice nad Odrou na funkci 
přísedící u Okresního soudu v Novém Jičíně pro volební období 2018 – 
2022. 

16/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanoví v souladu s § 72 
zákona o obcích a podle zákona 318/2017 Sb. o výši odměn  členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu za výkon funkce 
neuvolněného člena zastupitelstva ve výši Kč  300,- měsíčně s platností 
od 1.1.2018. 

16/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanoví v souladu s § 72 
zákona o obcích a podle zákona 318/2017 Sb. o výši odměn  členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu za výkon funkce 
předsedů výborů a komisí  výši Kč  800,- měsíčně s platností od 1.1.2018. 

16/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanoví v souladu s § 72 
zákona o obcích a podle zákona 318/2017 Sb. o výši odměn  členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu za výkon funkce 
členů výborů a komisí ve výši Kč  500,- měsíčně s platností od 1.1.2018. 

16/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanoví v souladu s § 72 
zákona o obcích a podle zákona 318/2017 Sb. o výši odměn  členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků odměnu za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty výši Kč  10.200,- měsíčně s platností od 
1.1.2018. 

 
 
Mgr. Dana Klosová, starostka       Tomáš Horut, místostarosta 

 
 
V Bernarticích nad Odrou dne 29. 11. 2017 
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Úprava zeleně na hřbitově 

V nadcházející zimě dojde k vykácení zbylých přerostlých tújí na našem 
hřbitově a k vyfrézováním všech pařezů, a to s maximální opatrností.  

Jistě jste si všimli, že hřbitovní zeď je opravena, respektive vyměněny 
rozpadlé hlavice na pilířích zdi. Na jaře příštího roku bude provedena 
výsadba nové zeleně. Výsadba bude provedena z venkovní strany 
hřbitovní zdi tak, aby se neopakoval v budoucnu problém s prorůstajícími 
kořeny do hrobů. Prostor mezi hřbitovní zdí a hroby pokryjeme netkanou 
textilií, která zabrání prorůstání plevele, vysypeme kůrou a jednotlivá 
hrobová místa oddělíme malými buxusy. 

Věřím, že si na nový pohled na hřbitově zvykneme. Jednou k obnově 
zeleně dojít muselo a stav přestárlých stromů si opravdu vyžádal radikální 
řešení.  

Tomáš Horut, místostarosta 

Vítání občánků 

V neděli 26. listopadu se konalo vítání občánků do naší obce. 
Slavnostního aktu se zúčastnili rodiče s dětmi v doprovodu ostatních 
rodinných příslušníků a přátel. Naše malé občánky přivítala paní starostka 
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 předány drobné dárky. 

Do pamětní knihy bylo zapsáno pět nových občánků Bernartic nad Odrou: 

Haitl Jiří, David Oliver, Pavlík Mojmír, Hašler Albert Jan, Janík Daniel, 
Maralík Daniel, Brandová Juliette, Zelenka Tomáš a Šablaturová 
Johana. 

Společně jsme strávili příjemné slavnostní dopoledne. 

       

Za Komisi pro občanské a sociální záležitosti Eva Grulichová 
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2018 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu 
s platnou legislativou s účinností od 1. ledna 2018 schváleny nové ceny 
vodného a stočného. 

 

Cena v Kč/m3: 

Voda pitná (vodné)      37,08 Kč (bez DPH)  42,64 Kč (vč. 15% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 33,42 Kč (bez DPH)  38,43 Kč (vč. 15% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 1. lednu 2018, popřípadě bude postupováno dle 
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

Albín Dobeš, ekonomický ředitel SmVaK Ostrava 

 

 

 

Zaměstnanci obecního úřadu 

přejí všem spoluobčanům krásné, 

ničím nerušené prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do nového roku 2018 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Poděkování 

Děkujeme všem naším členům sboru dobrovolných 
hasičů za jejich aktivní činnost a obětavou práci 
v letošním roce. Dále bychom chtěli popřát všem 
občanům krásné prožití vánočních svátku a úspěšný rok 
2018. 

    za výbor SDH Tomáš Horut 

Vánoční pozdrav a PF 2018 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou Vám přeje krásné a pohodové vánoční 
svátky a v nadcházejícím novém roce 2018, mnoho štěstí, zdraví, 
osobních a sportovních úspěchů. 

          TJ Sokol Bernartice nad Odrou 
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Občanské sdružení zahrádkářů Bernartice nad Odrou 

               Vás srdečně zve na 

    Zahrádkářský ples 

       který se koná 20. ledna 2018 

    v sále KD v Bernarticích nad Odrou 

 

    obvyklý začátek v 19 hodin, vstupné 100 Kč 

Hudba Diamant, tombola, zajištěn bufet, večeře 

 

Country bál v Bernarticích nad Odrou 

V sobotu 11. 11. 2017 proběhl v našich Bernarticích již druhý Country bál. 
K tanci a poslechu opět hrála úžasná country kapela Smečka, která 
vytáhla na parket opravdu všechny. 

Program celého bálu byl, jak jinak, ve výhradní režii Klondajku. 
Samozřejmě nechybělo naše taneční vystoupení ve dvou vstupech 
s novým stylovým tancem. O půlnoci se losovala tombola a věříme, že i 
letošní ceny byly opravdu lákavé. Vrcholem večera byla módní přehlídka 
spodního prádla, která byla rozdělena na dámskou a pánskou část. Dámy 
s noblesou předvedly historické spodní prádlo a elegantní historickou 
módu. Pánové humorně předvedli historické spodní a spací prádlo a také 
sportovní a plaveckou módu. Tato přehlídka byla jedinečná a 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. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2017 

12 

 

Všichni společně jsme si užili krásný večer plný tance a zábavy. 

Kdo nebyl, zaváhal!      Bernatský Klondajk   
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Florbalový turnaj v Suchdole nad Odrou 

V sobotu 25. listopadu jsme se v Suchdole nad Odrou zúčastnili 
florbalového turnaje. Turnaje se kromě našeho družstva zúčastnila i 
družstva z Příbora, Pustějova, Nového Jičína a pochopitelně ze Suchdolu. 
Naši obec reprezentovali: Kapitán Petr Hopp, brankář Martin Maňák, 
Ondřej Staněk, Dominik Horut a tři posily z Nového Jičína Jan Holáň, 
Jakub Žlebek a Jan Thurnvald. V základní skupině se zápas hrál na 12 
minut, v semifinále a finále 2x12 minut. 

Náš první zápas skupiny jsme hráli s Lunou Příbor a po velice 
vyrovnaném zápase jsme prohráli 4:5. Po této těsné prohře jsme se ale 
nedali zlomit a druhý zápas s Barbariens-Pustějov jsme těsně ale přesto 
vyhráli 3:2. Dlouho jsme se ale radovat nemohli, s domácím týmem 
Sharks-Suchdol jsme totiž prohráli 2:7 a účast v semifinále začínala být 
nejistá. Poslední zápas skupiny byl tedy rozhodující. My jsme ale 
tabulkově slabšího soupeře Fokus Nový Jičín vystříleli 7:1 a mohli jsme 
slavit postup do semifinále. V tabulce jsme tedy byli čtvrtí a v semifinále 
jsme se měli utkat s prvním týmem tabulky-Barbariens Pustějov. Při 
dlouhém a vysilujícím zápase Pustějov neudržel naše vysoké herní tempo 
a porazili jsme jej solidně 5:1. Nyní už přišel čas na finále, jak jinak než s 
domácím Suchdolem, který měl asi nejstarší arsenál hráčů. Kupodivu byl 
ale zápas velice vyrovnaný, ovšem i přesto jsme prohráli 10:13. 

Branky vstřelili:  

kap. Petr Hopp-3, Ondřej Staněk-5, Dominik Horut-5, Jakub Žlebek-7, Jan 
Holáň-7 a Jan Thurnvald-4. V bráně se také zaskvěl Martin Maňák, který 
vychytal mnoho gólových šancí a byl velkou oporou týmu.  

 

Celkové pořadí: 1. Sharks-Suchdol 

2. Bernatští Bobři  

3. Luna Příbor 

4. Barbariens-Pustějov 

5. Fokus Nový Jičín 
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Je také nutno dodat, že turnaj byl věkově omezen do druhých ročníků 
středních škol a v našem týmu byla většina žáků deváté třídy. 

Velký dík patří posilám z Nového Jičína Jakubovi Žlebkovi, Janu Holáňovi 
a Janu Thurnvaldovi, kteří měli obrovský podíl na našem umístění. Dále 
bych chtěl poděkovat panu Staňkovi za to, že se ujal postu trenéra z 
důvodu nepřítomnosti našich trenérů Aleše a Vlasti. 

 

        

                                                                    

   Za Bernatské Bobry,Dominik Horut. 
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RŮZNÉ 

Jak pomáhaly Vaše Tříkrálové dary 

Milí přátelé charitního díla, z rekordních 636 tisíc, které byly v lednové 
sbírce na novojičínsku vybrány, se do našeho regionu vrátilo 413 tisíc, 
které pomohly v několika oblastech.  

V životě může dojít na situace, na které se nelze dopředu připravit – třeba 
když vážně onemocní někdo z blízkých a je potřeba se o něj postarat. 
Díky sbírce jsme mohli dokoupit další pomůcky, které pomáhají situaci 
zvládnout a péči usnadňují (polohovací postele, antidekubitní matrace, 
vozík, chodítko, oxygenátor). Také jsme pořídili starší transportní auto, 
kterým Vám objemné pomůcky můžeme zavést až domů. 

Radost nám dělá nově vzniklý fond „Kroužky“, který podporuje ve svém 
koníčku nebo talentu děti, jejichž rodiče jej nemohou financovat. Sporty, 
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hra na hudební nástroj, tanec, výtvarka a jiné dávají dětem zažít úspěch, 
který mnohdy ve škole nepociťují. Na doporučení z veřejnosti nebo úřadu 
(OSPOD) bylo podpořeno 12 dětí.  

Ve dvou případech jsme poskytli humanitární pomoc v krizových situacích 
místních občanů. 

Podpořili jsme příspěvkem na tvůrčí materiál také Klub rukodělných prací, 
který aktivizuje a motivuje k setkání osamělé lidi, dále byl podpořen Běh 
sv. Václava a několik dalších akcí pro děti v místních částech NJ. Bylo 
také uspořádáno 5 přednášek nebo seminářů na téma zlepšování 
mezilidských vztahů a porozumění. 

Charita Nový Jičín krom pomoc skrze Tříkrálovou sbírku provozuje dva 
azylové domy, noclehárnu a denní centrum pro lidi bez domova.  Za 
loňský rok jsme ubytovali 114 osob, z toho 50 dětí. Dalších 124 osob 
využilo služeb noclehárny.  Pomáháme i lidem, kteří výše uvedené služby 
nepotřebují (bydlení mají), ale potřebují jinou pomoc: vydali jsme 1058 kg 
potravinové pomoci a naše dobrovolnice vydaly v Charitním šatníku přes 
8,5 tisíc kusů oděvů. Šatstvo, které nadbývá, poskytujeme také jiným 
společnostem, např. ostravské Dlani života, o.p.s. Z charitního nábytníku 
poskytujeme nouzové základní vybavení domácnosti.  

Prosíme Vás o pomoc i v dalším roce sbírky. V Bernarticích za Vámi 
vyrazí koledníci v sobotu 13. 1. 2018. Věříme, že i letos vás královská 
návštěva potěší.  

Marcel Brož, ředitel  
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Poděkování 

V neděli 26. listopadu jsme se jako i jiní pozvaní zúčastnili vítání občánků. 
Chtěla bych tímto poděkovat za dárečky, za dobře připravený, chvílemi i 
dojemný proslov paní starostky a také celému kolektivu za přípravu 
slavnostního přivítání našich maličkých do této obce. 

 

S díky Vendula Pavlíková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před časem, když jsme opravovali dům a všechny peníze šly na opravu, 
nemohli jsme koupit dětem pořádné dárky pod stromeček. Ale těsně před 
Vánocemi se před domem objevili dva človíčkové se zabalenými dárky 
pro naše děti. Cítila jsem se hloupě, ale ta rozjařené očička dětí pod 
stromečkem při rozbalování dárků ....... 

Dodnes jsem vděčná a nikdy nezapomenu, co pro mé děti tenkrát ti dva 
človíčkové udělali. 
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Od té doby, vždy o Vánocích, darujeme dětem nebo útulku se zvířátky 
(kde je potřebný a udělá radost) nějaký ten dáreček a tím pošlu onen 
dobrý skutek dál.  

Děkuji 

Vendula Pavlíková 

 

Ráda bych poděkovala Spolku Svatého Martina za Vánoční tvořivé 
odpoledne s Mikulášskou nadílkou, které se konalo v sobotu 2. prosince 
v přísálí KD. Této akce se účastníme již tradičně a vždy na nás dýchne 
příjemná předvánoční atmosféra. Jelikož vím, co obnáší uspořádání 
takové akce, chtěla bych všem organizátorům v čele s Norou Bilíčková a 
Kateřinou Davidovou velmi poděkovat. Moc se nám u Vás líbilo, máme 
díky Vám pěkně vyzdobený dům a spoustu milých překvapení pro 
babičky. Děkujeme a těšíme se na příště. 

Petra Hubrová 

Setkání s důchodci 

Podzimní setkání s důchodci ve čtvrtek 16. listopadu, kterého jsem se 
zúčastnila již potřetí, bylo úžasné, i když ve mne i předcházející setkání „Z 
pohádky do pohádky“ a „Výlet do staré Prahy“ zanechaly 
nezapomenutelnou stopu. Tentokrát to pro mě a celý náš stůl bylo 
adrenalinové. První polovinu soutěže jsme zpěváky psali jako Bára 
Basiková, Lucie Bílá apod., než mne spolusedící před koncem přestávky 
přesvědčili o tom, že máme psát naše účinkující.  

Nepřečetla jsem si, jen se podívala na soutěžní list. Taky jsme rušili u 
první písně, omlouváme se.  Ještěže na stole bylo těch soutěžních papírů 
více. Takže psaní nově zpívaných muzikálů, zpěváků a názvy písní, a do 
toho ještě psaní pozpátku první polovinu soutěže a přemýšlení, kdo co 
zpíval z našich. Pak to teda byl fofr. Dvě chybičky se vloudily, ale i přesto 
jsme vyhráli a získali odměnu od paní starostky Dany. Děkujeme Bodláku 
za zpívání, rovnalo se profesionálům. Děkujeme dětem z Mateřské školy, 
byly skvělé.  

Školáci mě přiměli rozpomenout se, jak bylo za mého dětství parádní pást 
husy, kozy (krávy už byly v JRD), chytat pstruhy, raky, žáby, chodit do 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2017 

19 

 

lesa na houby a lesní ovoce a po žních sbírat klásky pro slepice. Vesnice 
na východním Slovensku vypadala úplně jinak než dnes. Jak se vše 
rychle mění, ukázala jejich scénka a u ní jsem si vzpomněla na jeden 
pěkný vtip, o který se s Vámi ráda podělím. 

Velkolepý moment seniora! 

Sebe-důležitý mladík jdoucí po pláži sám od sebe začne vysvětlovat 
staršímu občanovi odpočívajícímu na schodech, proč nedokáže starší 
generace pochopit mladou: „Vy jste vyrostli v jiném světě, všeobecně 
vzato, ve velmi primitívním světě“, řekl mladík dost nahlas, aby ho všichni 
okolo slyšeli. „Mladí lidé dnes vyrostli s televizí, tryskáčema, cestováním 
do vesmíru, člověkem chodícím po Měsíci. My máme atomovou energii, 
lodě, mobily, počítače s rychlostí světla … a mnohé další. 

Po chvíli ticha starý občan odpověděl takto: „Máš pravdu synu. My jsme 
neměli tyto věci. Když jsme byli mladí … tak jsme je vymysleli“. No, a teď 
ty arogantní malé hovado řekni, „co ty děláš pro následující generaci?“ 

Zazněl obrovský potlesk. 

(Nebo pravda?) 

Ještě jednou děkuji, i za celý náš stůl, všem účinkujícím, bavili jsme se 
parádně. 

       Margita Kelnarová 
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Zabezpečme vodoměry před zamrznutím! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům 
prodražit. Buďme odpovědní ! 

Ostrava 30. 11. 2017 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého 
zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před 
mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. 
Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které 
mohou mít kromě našeho pohodlí negativní dopad také na naši 
peněženku. 

Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je 
daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný venku v šachtě, je 
potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo 
k neúměrnému prochlazování vnitřního prostoru šachty. Pokud se potrubí 
a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je nezbytné opatřit 
poklop tepelnou izolací. Použít lze například polystyren nebo minerální 
izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů 
společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda. 
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Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu nebo jiné nemovitosti, je vhodné 
zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například 
vnější tepelnou izolací. Je nutné zkontrolovat, zda nemůže mrazivý 
vzduch pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým 
sklepním oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě 
pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je dobré obalit 
izolačním materiálem. 

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží 
zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou 
– například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento 
extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je 
nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou 
při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda. 

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní 
finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně 
vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. 
Zákazníci totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Celková částka se pak 
odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času 
potřebného pro jeho montáž. Průměrně se pohybuje okolo 2 000 korun. 

Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním 
faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se 
doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných 
plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa 
venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (např. 
přechody vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací, apod. 

 

Kontakt: 

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. 

tel. 725 500 509 

e-mail marek.sibrt@smvak.cz 

www.smvak.cz 

 

mailto:marek.sibrt@smvak.cz
http://www.smvak.cz/
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Letošní Vánoce v restauraci U Bříz 

Milí přátelé,  
rádi bychom vás pozvali na oslavu vánočních svátků 
do restaurace U Bříz.  
Letos pro vás máme přichystané jak gurmánské, tak i 
hudební zážitky. 
 
 
Každou středu:  „Zlaté středy“  

 
Akce „Pizza 2 + 1 zdarma“   
Dej si 2 x pizzu 36 cm a dostaneš 1 x pizzu Cardinale 36 
cm zdarma. Akce začíná ve středu 6. prosince a platí do 
odvolání! Akce platí pouze každou středu v týdnu nikoli 
v jiný den! Pizzu lze objednat také telefonicky na tel: 
731 018 326.   
Pizzu nerozvážíme. 
 

15. - 16. prosince:   „Burger days“  
Víkend, kdy můžete dopřát chuťovým buňkám wellnes a zakousnout se 
do chutných speciálních hamburgrů s domácími houskami a dressingy. 
 

 

21. – 22. prosince:   „Tatarák days“  
Nenechte si ujít chuťovku v podobě čerstvého tataráku na topince. 
 

22. prosince:   Předvánoční večer s klavírem  
Tento večer se můžete těšit na ochutnávku kvalitních vín a chutných sýrů 
s příjemnou klavírní kulisou v podobě evergreenových melodii, kterou 
Vám zajistí Katka Drlíková. 
 

https://cz.123rf.com/photo_20295139_ilustrace-%C5%A1%C5%A5astn%C3%A9-kreslen%C3%BD-kucha%C5%99-s-italskou-pizzu.html
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29. prosince:    Vánoční koledování 
Jako již každým rokem, pořádáme před 
restaurací Vánoční koledování. Tato akce 
každý rok láká stále více občanů, za což 
Vám děkujeme. Letos to bude podruhé, co 
poputuje finanční výtěžek do mobilního 
hospice Strom života (www.zivotastrom.cz). 
Tato organizace pomáhá rodinám s těžce 
nemocnou osobou, nebo pozůstalým, kteří 
se díky předčasnému úmrtí jejich blízké 
osoby ocitli v těžké životní situaci. 
Pracovníci Stromu života budou na akci 
přítomni i se zapečetěnou kasou. Můžete si 
tedy zazpívat známé i méně známé koledy (noty obdržíte u vstupu), 
ochutnat naše vánoční drinky a přispět na dobrou věc. Letos nás 
podpořila i naše obec zapůjčením párty stanu, venkovních ohřívačů a 
příspěvkem na provozní náklady, ať nám venku nezmrznete. Moc obci 
děkujeme.   
 
 
 
31. prosince   Silvestrovská oslava 
Nabízíme možnost oslavit silvestra v naší restauraci. Zajistíme 
reprodukovanou hudbu a ozvučení, připravíme popř. občerstvení a 
půlnoční přípitek. V případě zájmu nás kontaktujte v restauraci.  

 

 

 

 

 

http://www.zivotastrom.cz/
https://cz.123rf.com/kliparty-vektory/dovolen%C3%A1.html
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nd03.jxs.cz/634/947/17114fb1dc_58118804_o2.gif&imgrefurl=http://rimanka.blog.cz/0912/stastny-novy-rok-2010&docid=oRKGlRG-3DzrBM&tbnid=FfJLz5SvJn_t7M:&vet=1&w=274&h=259&bih=653&biw=1438&ved=0ahUKEwjOjeqw_f_XAhVMKMAKHXbiAy8QMwhQKCAwIA&iact=c&ictx=1
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Provozní doba v období vánočních svátku:  

Ne  24. 12.   Štědrý den  zavřeno 

Po  25. 12.   Boží hod vánoční 10:00 – 12:00 (kuchyň zavřena) 

Út  26. 12.   Štěpán    7:00 – 24:00 (kuchyň do 21:00) 

St 27. 12.    10:30 – 12.00 (kuchyň do 21:00) 

Čt  28. 12.    10:30 – 12.00 (kuchyň do 21:00) 

Pá  29. 12.   Vánoční koledování 10:30 – 24.00 (kuchyň do 21:00) 

So 30. 12.    10:00 – 23.00 (kuchyň do 21.00) 

Ne  31. 12.   Silvestr  10:00  –  ???  (kuchyň do 14.00) 

Po    1.  1.    Nový rok  zavřeno 

Út   2.  1.     běžný provoz 

Provozní dobu lze upravit podle potřeb provozovatele nebo hostů 

Krásné prožití Vánočních svátků a dobrý apetit do roku 2018 přeje 

         Honza Kneblík a kolektiv 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7rafWsYHYAhXD0qQKHZwICXcQjRwIBw&url=https://www.zbozomat.cz/zlepsujeme/2&psig=AOvVaw0on0x8f8XDu_G8WyJNrRIA&ust=1513062089922570
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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





