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     Vážení  spoluobčané! 
 
     Na prosincovém zastupitelstvu minulého roku jsme schválili rozpočet naší 
obce na rok 2011. Usnesení včetně podrobně rozepsaných příjmů a výdajů na 
příští rok najdete dále v tomto Zpravodaji. Já bych se v dnešním úvodníku chtěla 
dotknout našich větších rozvojových záměrů, které připravujeme a jejichž 
realizace je závislá na tom, zda získáme finanční prostředky z existujících 
dotačních titulů.  
   
     Jak známo je výše rozpočtu naší obce odvislá od daňových příjmů, které jsou 
bohužel poslední roky spíš nižší a na nové investice nám tak zbývá opravdu 
málo prostředků. Z tohoto důvodu najdete ve výdajové části rozpočtu na příští 
rok akce malého rozsahu zahrnující většinou nezbytné opravy či údržbu našeho 
majetku.  
 
     Větší investiční záměry, kterých je hned několik, tvoří pak nezávaznou 
přílohu rozpočtu. Nelze totiž odhadnout, kterým žádostem o dotaci bude či 
nebude vyhověno a jaký bude přímý finanční podíl naší obce na těchto 
projektech. Na základě finanční analýzy máme však zpracován tzv. rozpočtový 
výhled obce, ve kterém jsou jasně stanoveny celkové limity našich finančních 
možností.     
 
     Tak tedy, na kterých investičních záměrech a projektech pracujeme?   
 
     Již v červnu minulého roku jsme zpracovali projektovou dokumentaci včetně 
požadovaných energetických auditů u tří našich budov a následně jsme podali 
žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí v rámci programu „Zelená 
úsporám“. Jedná se o budovy mateřské školy, obecního úřadu a tělocvičny, které 
bychom dle možností rádi zateplili, opatřili novými okny a novou fasádou. Naše 
žádosti jsou již zkontrolovány a řádně zaevidovány a nyní čekáme netrpělivě na 
rozhodnutí. Neočekávané množství podaných žádostí (v současné době je 
evidováno cca 75 tisíc žádostí) však způsobuje průtahy a je dokonce možné, že 
dojde ke snížení procentuálního podílu dotace tak, aby mohli být uspokojeni 
všichni žadatelé. Podle nejnovějších sdělení ministerstva bychom se o 
schválených dotacích měli dozvědět nejpozději do konce března letošního roku. 
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     Jedním z našich největších záměrů, o němž jsem vás na tomto místě již v 
minulosti informovala, je výstavba chodníku na horní konec obce. Jedná se 
opravdu o rozsáhlý projekt, který je rozdělen do tří etap. Na stavbu je vydáno 
stavební povolení a my čekáme na nabytí jeho právní moci. Naší snahou je 
podat ještě letos v únoru žádost o dotaci u Státního fondu dopravní 
infrastruktury a získat finanční prostředky na realizaci první etapy, která je 
zároveň etapou nejrozsáhlejší. 
 
     Naopak na dolním konci připravujeme záměr, jehož realizace souvisí ještě 
s povodněmi. Na základě odborných posudků stávajícího stavu jsme zpracovali 
projekt stavebních oprav všech mostů a propustků na potoku Teplá (Teplice), 
které jsou v majetku obce. Jedná se celkem o 6 mostů a 2 propustky, které je 
potřeba opravit. S žádostí se budeme obracet na Ministerstvo pro místní rozvoj, 
které za určitých podmínek může finanční prostředky obcím zasaženým 
povodněmi poskytnout.  
 
     Dalším připravovaným záměrem jsou stavební úpravy a estetizace interiérů 
našeho obecního úřadu. Právě dokončovaný projekt zahrnuje odstranění vlhkosti 
ve sklepní části objektu, úpravy sociálních zařízení s drobnými dispozičními 
změnami a dále doplnění osvětlení a elektroinstalace v těch částech, které již 
nevyhovují současným požadavkům na provoz. Ještě v tomto měsíci chceme 
požádat o finanční podporu z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje.  
 
     V rámci dotačních programů na zlepšení životního prostředí nás zajímá 
oblast odstraňování starých ekologických zátěží a oblast regenerace 
urbanizované krajiny.  
 
     Co se týká odstraňování starých ekologických zátěží, podali jsme žádost o 
finanční prostředky na monitoring, nebo-li sledování kontaminovaných vod, 
které se bohužel nacházejí na našem katastrálním území. I když se podle 
posledních provedených průzkumů nejedná o látky, které by ohrožovaly naše 
zdraví, bez monitoringu nelze stanovit příčiny kontaminace a následně zajistit 
jejich odstranění či alespoň zmírnění. Na tomto projektu úzce spolupracujeme 
s Moravskoslezským krajem. 
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     Výsadba nové zeleně, ošetření nejvýznamnějších stromů a ostatních dřevin, 
jejich prořezání, odstranění jmelí, úprava korun a podobně to vše je předmětem 
již zpracovaného projektu na regeneraci zeleně v naší obci. Žádost o dotaci 
budeme podávat ihned po vyhlášení výzvy, kterou očekáváme letos na jaře. 
 
     Závěrem vás chci informovat ještě o jednom významném záměru, na němž 
pracujeme. Jedná se o komplexní projekt na revitalizaci centra obce, který 
zahrnuje úpravy zpevněných ploch a parkovišť v okolí našeho kulturního domu 
a restaurace „U Bříz“ a březového háje včetně nezbytných úprav inženýrských 
sítí. Součástí projektu jsou i stavební úpravy v objektu kulturního domu řešící 
například v místech bývalé kotelny veřejné záchody, pro akce pořádané 
v březovém háji a dále pak úpravy zázemí pro účinkující. V letošním roce by 
měla být dokončena projektová dokumentace a vydána příslušná územní a 
stavební povolení. O termínu a způsobu podání žádosti o dotaci však budeme 
rozhodovat až v příštím roce.  
 
     Tolik k připravovaným záměrům. Teď již nezbývá než věřit, že rčení o tom, 
že štěstí přeje připraveným, bude naplněno měrou vrchovatou. 
 
 
 
 

starostka 
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Kalendárium 
 
17.12.2010 
V klubovně kulturního domu se konalo 2. zasedání zastupitelstva obce 
Bernartice nad Odrou. 
 
18.12.2010 
Na adventním koncertu, který se konal ve farním kostele Navštívení Panny 
Marie, letos vystoupila Musica Gaudeans se sopranistkou Jitkou Burgetovou. 
Následovala prodejní výstava zboží s vánoční tématikou a posezení, o které se 
opět postaralo sdružení zahrádkářů. Více ve Zpravodaji. 
 
22.12.2010 
Paní Marie Boková a paní Alena Zelenková navštívily naše osamělé důchodce. 
Více ve zpravodaji. 
 
27.12.2010 
V jídelně restaurace „U bříz“ se uskutečnilo vánoční setkání příznivců karetní 
hry taroky. 
 
28.12.2010 
V tělocvičně místní základní školy byl uspořádán volejbalový turnaj. Více ve 
zpravodaji. 
 
29.12.2010 
Na dvoře u Dreslerů č. 9 se konalo zpívání vánočních koled. Více ve zpravodaji. 
 
31.12.2010 
Proběhla v sále kulturního domu oslava Silvestra. Více ve zpravodaji. 
 
7.1.2011 
Starostka Mgr. Dana Klosová a místostarostka Marie Mertová pogratulovaly 
Heleně a Antonínu Blaškovým k jubileu zlaté svatby. 
 
7.1.2011 
Paní Milada Pohanková pozvala naše důchodce na návštěvu k prohlídce 
betléma. Více ve zpravodaji. 
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7.1.2011 
V přísálí kulturního domu v Bernarticích nad Odrou se konala výroční schůze 
Sboru dobrovolných hasičů. Více ve Zpravodaji. 
 
8.1.2011 
Na území obce Bernartice nad Odrou proběhla Tříkrálová sbírka. Vybráno bylo 
41.268,-Kč. 
 
8.1.2011 
V tělocvičně místní základní školy byl uspořádán turnaj v sálové kopané pod 
názvem „Staré gardy“. Více ve zpravodaji. 
 
11.1.2011 
Na obecním úřadě bylo provedeno vyúčtování Tříkrálové sbírky. 
 
11.1.2011 
K osmdesátým narozeninám přišly pogratulovat paní Anně Tvarůžkové Marie 
Mertová a Marie Boková. 
  
 
 
 
 
 
Kalendář akcí 
 
� so 29.1.2011  Sokolský maškarní ples 
� pá 18.2.2011  Divadelní představení spolku Kotouč Štramberk 
� so 26.2.2011  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 
� so   5.3.2011  Obecní ples      
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USNESENÍ 
z 2. zasedání zastupitelstva 

obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 17.12.2010 
2/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Milenu 
Šturalovou a Josefinu Bayerovou a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 
2/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 
2/3   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočet obce Bernartice 
nad Odrou na rok 2011.  
Rozpočet schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový. 
Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let. 
Příjmy: Kč  7.257.247,- 
Výdaje: Kč  7.757.247,- 
Tř. 8:  Kč     500.000,- 
 
2/4   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2010 a souhlasí s přijetím uvedených dotací. 
Rozpočet obce se po úpravě č. 5/2010 zvyšuje na straně příjmů i výdajů o Kč 
161.743,- 
Příjmy: Kč   9.972.222,- 
Výdaje: Kč 13.253.122,- 
Tř. 8:  Kč   3.280.900,- 
 
2/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanovuje  podle ust.§ 84 odst.2 
písm.n) ve spojení s ust. § 77 odst.2  zákona o obcích výši odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva obce: 

- místostarostovi              10 200,- Kč 
- zastupitelům, kteří jsou předsedy výborů a komisí obce    800,- Kč 
- zastupitelům, kteří jsou členy výborů a komisí     500,- Kč 

a to ode dne 1.1.2011. 
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2/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
 
2/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2010, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Bernartice nad Odrou. 
 
2/8  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
3/2010, o místním poplatku ze psů. 
 
2/9  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
v obci Bernartice nad Odrou. 
 
2/10  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 41/2010/O 
s Městem Novým Jičínem na úhradu plateb za žáky, a to za druhé pololetí 
školního roku 2009/2010. 
 
2/11  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 47/2010/O 
s Městem Novým Jičínem na úhradu plateb za žáky, a to za první pololetí 
školního roku 2010/2011. 
 
2/12   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 42/2010/K se 
společností SmVaK Ostrava a.s. na prodej splaškové kanalizace v lokalitě „Na 
větřáku“. 
 
2/13   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 43/2010/K se 
společností SmVaK Ostrava a.s. na prodej vodovodního řádu v lokalitě „Na 
větřáku“. 
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2/14   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 44/2010/SOD 
s Davidem Haitlem na provádění zimní údržby v obci Bernartice nad Odrou. 
 
 
2/15   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 46/SOD/2010 
na inženýrsko - projektové práce pro stavbu „Revitalizace centra obce 
Bernartice nad Odrou“. 
 
2/16   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí žádost ze dne 
24.11.2010 Sdružení svatého Martina na pronájem pozemků na parc.č. 1153/1 
pro projekt „Multigenerační hřiště a sportoviště Obora“. 
 
2/17 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ukládá starostce projednat a posoudit  
žádost Sdružení svatého Martina v Komisi pro rozvoj obce a předložit 
zastupitelstvu obce návrh na další postup, a to  v termínu do 30.4.2011. 
 
2/18 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí, aby určeným zastupitelem 
pro pořízení územního plánu Bernartice nad Odrou zůstala Ing. Bc. Dagmar 
Glogarová. 
 
2/19   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí plán inventarizace 
majetku obce k datu 31.12.2010. 
 
2/20 
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku obce k provedení 
nutných změn rozpočtu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2010. 
 
2/21 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu o pořízení 
Územního plánu Bernartice nad Odrou. 
 
2/22 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z jednání 
Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří konaného 
15.12.2010. 
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Příloha č. 4 Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 

Odrou konaného dne 17.12.2010 

 

 
Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2011 

 
Příjmy               Kč      Rozpočtová            
           skladba 
 
Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti   1.300.000,- 1111 
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti    350.000,- 1112 
Daň z příjmu fyzických osob srážková        100.000,- 1113 
Daň z příjmu právnických osob      1.500.000,- 1121 
Daň z přidané hodnoty       2.500.000,- 1211 
Odnětí ze zemědělského půdního fondu           5.000,- 1334 
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu        400.000,- 1337 
Poplatek ze psů                  18.000,- 1341 
Poplatek za užívání veřejného prostranství           3.000,- 1343 
Správní poplatky (ověřování, přihlášení k trvalému pobytu, 
služby Czech POINT )           12.000,- 1361 
Daň z nemovitostí              450.000,- 1511 
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu       289.247,- 4112 
 
Příjmy z těžby dřeva                     30.000,-  1032 2111 
Příjmy za Zpravodaj obce           24.000,-  3349 2111 
Kulturní dům – praní ubrusů             8.000,-  3392  2111 
Příjmy z pronájmu nebytových prostor        110.000,-  3613 2132 
Příjmy z pronájmů hrobů               2.000,-  3632 2111 
Příjmy z pronájmu pozemků           13.000,-  3639 2131 
Příjmy z EKO-KOM - plasty, sklo, papír a  železo        40.000,-  3725 2111 
Příjmy z poskytování služeb (hlášení rozhlasem)          2.000,-  6171 2111 
Příjmy z prodeje zboží (informační materiály)          2.000,-  6171 2112 
Příjmy z prodeje nemovitého majetku          81.000,-  6171 3112 
Příjmy z dividend (ASOMPO, SmVaK)            18.000,-  6310 2142 
 
Příjmy celkem                7. 257.247,- 
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Zapojení finančních prostředků z minulých let 
Třída 8 financování 
zůstatek na běžném účtu           500.000,- 
 
 

Příjmy celkem        7.757.247,- 
 
 
 
 
Výdaje                     Kč         Rozpočtová
                                 skladba 
________________________________________________________________ 
 
Lesní hospodářství (výsadba, vyžínání a údržba lesa)                30.000,-  1032 
Výstavba (drobné stavební opravy, např. zastávek, schodků,  

      zábradlí, řešení havarijních stavů apod.)       50.000,-  2121 
Silnice (zimní údržba)                                60.000,-  2212 
                Opravy poškozených obecních komunikací              310.000,- 
       Oprava mostku přes Teplicu         20.000,- 
       Vyřešení parkování před mateřskou školou                   100.000,- 
Dopravní obslužnost (hromadná autobusová doprava)                 47.000,-  2221 
Kanalizace (oprava výpusti na Teplici)                                          50.000,- 2321 
Základní a mateřská škola (dotace na provoz)                           800.000,-  3113 
Platby za žáky ZŠ městu Nový Jičín                   180.000,- 3113  
Knihovna ( provoz, nákup knih, vybavení knihovny)       21.000,-  3314 
Zpravodaj                                 90.000,-  3349 
Kulturní d ům (voda, plyn, elektřina, revize, provoz, údržba        361.000,- 3392 
                  zařízení, nábytek) 
Den obce                               150.000,-  3392 
Komise pro občanské a sociální záležitosti        60.000,-  3399 
Kulturní akce obce  (Den  matek,  Hry bez hranic,  
                                    Drakiáda,  vánoční koncert,  apod.)      50.000,-  3429  
Příspěvky neziskovým organizacím a spolkům      110.000,- 3429                     
Veřejné osvětlení a místní rozhlas (elektřina + opravy VO)       155.000,- 3631  
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Pohřebnictví (voda, údržba hřbitova, úprava zeleně)                16.000,- 3632 
Územní plánování            50.000,-  3635 
Likvidace nebezpečného odpadu          10.000,-  3721 
Sběr a svoz komunálního odpadu (popelnice, kontejnery )    400.000,- 3722                 
Objemný odpad (kontejnery v separačním dvoře)                 60.000,-  3723 
Separovaný odpad (plasty, sklo, papír)         80.000,-  3725 
Bioodpad (svoz a likvidace)           85.000,-  3726 
Veřejná zeleň (květinová výzdoba, pohonné hmoty,  
                            údržba sekaček, ořezy stromů)                 70.000,- 3745  
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (provoz, školení, 
                         nákup ochranných prostředků, pohonné hmoty)   100.000,-  5512 
Zastupitelstvo (mzdy, školení, refundace, cestovné)              663.000,- 6112 
Správa                   3.507.247,-  6171  

• mzdy zaměstnanců  
• sociální a zdravotní pojištění  
• dohody o provedení práce 
• zabezpečení pošty a budovy obecního úřadu 
• veškeré revize (komíny, elektrika, plyn, hromosvody) 
• energie  (plyn, elektřina,voda)  
• nákup drobného hmotného majetku  
• právní služby  
• příspěvky neziskovým organizacím 
• příspěvek Regionu Poodří 
• cestovné, povinná školení, odborná literatura, odborné časopisy,vyhlášky 
• servis programového vybavení 
• telefonní poplatky a internet 
• ochranné pracovní pomůcky 
• údržba  budovy a rekonstrukce vnitřních prostor budovy  
• projekty a studie 

 
Poplatky peněžním ústavům                    10.000,- 6310 
Pojištění veškerého majetku obce                   62.000,- 6320  
 

Výdaje celkem                    7.757.247,- 
 
Vyvěšeno:   30.11.2010 
Sejmuto:   20.12.2010 
 
Rozpočet byl schválen na 2.zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 
dne17.12.2010 usnesením č.2/3 
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Úřední hodiny Obecního úřadu Bernartice nad Odrou 
 
Pondělí 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin 
Úterý  8:00 – 11:30 hodin 
Středa 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek 8:00 – 11:30 hodin 
 
 
 
 
Úřední hodiny České pošty Bernartice nad Odrou 
 
Pondělí 8:00 – 9:00 a 13:30 – 16:00 hodin 
Úterý  8:00 – 9:00 a 13:30 – 15:00 hodin 
Středa 8:00 – 9:00 a 13:30 – 16:00 hodin 
Čtvrtek 8:00 – 9:00 a 13:30 – 15:00 hodin 
Pátek  8:00 – 9:00 a 13:30 – 15:00 hodin 

 
 

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2011 
 
     Poplatek za odpady je stanoven ve výši 450,- Kč. Děti do 15-ti let včetně a 
občané starší 80-ti let včetně mají slevu 100,-Kč. Studenti (na základě potvrzení 
o řádném studiu a ubytování) hradí 50% z ceny. 
     Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2011. K tomuto datu je každý občan 
trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze stanovené celkové 
částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena k 30.9.2011. 
     Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území 
katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt 
v celkové výši 450,-Kč. 
     Poplatek je možné uhradit i bezhotovostním převodem na č.ú. 
23325801/0100, VS = číslo popisné plátce. 
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     Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého dalšího 
psa téhož majitele je poplatek navýšen na 180,- Kč. Majitel psa je povinen 
poplatek uhradit k 15.2.2011. 
     Poplatek je možné uhradit i bezhotovostním převodem na č.ú. 
23325801/0100, VS = číslo popisné plátce. 
   
 
 
 
 
 
Zpravodaj  
 
     Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. Splatnost 
poplatku je 31.3.2011.  
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou bude od ledna 2011 vycházet také 
v elektronické podobě na webových stránkách obce: 

  www.bernarticenadodrou.cz 
 

 
 

Statistika počtu obyvatel roku 2010 
 
 

Počet obyvatel k 31.12.2010 = 945 
 

   z toho muži: 387                               Počet narozených dětí:  17 
              ženy: 382                                            z toho chlapci:    6 
děti do 15 let:  176                                                       děvčata: 11 

                                      

  
 Počet sňatků:  2                    Počet přistěhovaných osob: 27 
 Počet rozvodů:  1                    Počet odstěhovaných osob: 25 
 Počet úmrtí:       5 
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Návštěva osamělých důchodců 
 
     V době předvánoční ve středu 22.prosince 2010 navštívily Marie Boková a 
Alena Zelenková naše osamělé důchodce: paní Blaženu Bayerovou, pana Milana 
Davida, pana Jiřího Kouřila, paní Annu Tvarůžkovou, pana Stanislava Maléře a 
pana Jiřího Šenkeříka. Paní starostka Mgr.Dana Klosová společně s 
místostarostkou Marií Mertovou navštívily pana Jiřího Bayera v Domově 
důchodců v Odrách. Paní Hermíne Klosovou, paní Annu Handrychovou, paní 
Antonii Ratajovou a paní Františku Klosovou v Domově důchodců v Novém 
Jičíně. Byly jim předány novoroční gratulace a balíčky s chutnými koláčky. 
 

    Marie Mertová 

 
 

20 let od osamostatnění obce 
 
     Dne 1.ledna 2011 uplynulo 20 let od osamostatnění naší obce, která byla 
od roku 1979 přičleněna k městu Nový Jičín. 
 
V roce 1989 začaly sílit požadavky občanů i občanského výboru na větší 
pravomoci a finanční dotace pro naši obec. Snaha o osamostatnění obce se 
začala projevovat zřetelněji po 17. listopadu 1989. Referendum  mezi občany 
zcela jednoznačně ukázalo, že drtivá většina je pro odtržení obce od Města Nový 
Jičín. Proti se vyjádřilo jen 8 občanů. 
Z voleb, které se konaly 24. listopadu 1990 vzešlo  nové zastupitelstvo obce 
Bernartice nad Odrou, které bylo 15ti členné, z toho pracovalo 5 členů v obecní 
radě. 
Byly zřízeny komise finanční a plánovací, výstavby, místního hospodářství a 
ochrany veřejného pořádku, komise kontrolní, sboru pro občanské záležitosti, 
obchodu a služeb, komise kulturní, školská, sociální, zdravotnictví a sportovní. 
Počet obyvatel k 1.1.1991 činil 730. 
Majetek obce k datu 1.1.1991: - budovy  Kč 5.050.960,- 
     - stavby Kč 2.801.574,- 

- investice  Kč     659.658,- (inženýrské sítě 
horní konec) 
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Návrh rozpočtu pro rok 1991 byl na straně příjmů i výdajů   Kčs 704.300,- 
Konečné hospodaření obce k 31.12.1991:                   Příjmy: 1.649.560,- 
                                           Výdaje: 1.379.714,- 
 
Uvádím jen velmi stručně popis událostí, týkajících se osamostatnění obce 
Bernartice nad Odrou. 
Začátky nebyly jednoduché. Během integrace obce k městu Nový Jičín byly 
prostory obecního úřadu pronajaty české poště, a tak bylo nutno pro obecní úřad  
zřídit novou kancelář z části chodby v prvním patře budovy.  
Nikdy nezapomenu, jak jsem 2. ledna 1991 seděla sama  ve své nové kanceláři a 
na svém novém pracovišti  za prázdným stolem jen s propiskou a telefonem.  
Všechno začínalo znovu za jiné situace, a tak jsem se za pochodu učila. 
Absolvovala jsem mnoho porad, školení a seminářů. 
Práce bylo hodně, ale nikomu  to nevadilo. Atmosféra v obci byla optimistická, 
lidé měli z osamostatnění radost. 
Prováděl se převod majetku z města na naši obec, bylo nutno zřídit účet obce u 
Komerční banky, přehlásit všechny elektroměry, vodoměry, zajistit smlouvu na 
odvoz odpadů. Provedla se evidence  poplatníků domovní daně  a poplatků za 
psa a tyto poplatky se vybíraly do pokladny obce v průběhu ledna a února. Obec 
převzala zpět z města Nový Jičín svoji hřbitovní knihu a začala vést její 
evidenci.  Převedla se také evidence obyvatelstva a začala fungovat 
tzv.ohlašovna, což znamená, že občané se mohli přihlašovat k trvalému pobytu 
v naší obci na našem obecním úřadě. Zastupitelé schválili svou první obecně 
závaznou vyhlášku a začali připravovat generel pro plynofikaci obce. Od 1. 
května se naše obec stala součástí nově vyhlášené Chráněné krajinné oblasti 
Poodří..  
Největšími výdaji v prvním roce bylo dokončení inženýrských sítí na horním 
konci a   finance na provoz základní a mateřské školy.   
Dva roky trvalo, než obec mohla hospodařit ze svých vlastních příjmů – 
především daňových příjmů. Během prvních dvou let tak obec byla dotována 
Okresním úřadem Nový Jičín., vlastní příjmy byly malé. 
Dvacet let  uplynulo velmi rychle, naše obec zaznamenala během nich mnoho 
změn a věřím, že ke svému prospěchu. Nejdůležitější je však to, že obec žije, její 
občané nejsou lhostejní, což dokazuje jejich péče o své domy,  pomoc 
postiženým při povodni v roce 2009 a v neposlední řadě bohatá spolková 
činnost. 
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Připomeňme si na tomto místě citát Karla Havlíčka Borovského z roku 1846. 
Pokud se jím budeme i nadále řídit, nemám o budoucnost naší obce strach. 
 
 
„Co je obec ? 
 Pouhé pohromadě bytí vedle sebe, bytí a beze všelikého vědomí, bez 
vzájemnosti, není ještě obec… Proto jest obec, jest společnost, aby co jeden sám 
nedokáže, spojené síly dokázaly. Občané, kteří nepřistoupili dobrovolně k obci a 
kteří v ní žijí jen proto, že se tam narodili a neznají ani obyčejný účel své obce 
ani její zřízení, takové občany bychom neměli ani občany nazývati!!“ 
       

         Ilona Stavinohová 

 
 
 

 
 

POZVÁNKA DO DIVADLA  
 
     Zveme vás do divadla na představení Divadelního spolku Kotouč Štramberk, 
který uvede hru Branislava Nušiče Paní ministrová. 
     Představení se uskuteční v pátek 18.února 2011 v 19 hodin v Kulturním 
domě v Bernarticích nad Odrou. Vstupné je 80,-Kč, důchodci a studenti 50,-Kč. 
Představení organizačně zajišťuje BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo, 
jehož členové vás zvou k hojné účasti.  
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou Vás srdečně 
zve na      
       
SPOLEČENSKÝ A MAŠKARNÍ PLES 
 
sobota 29. ledna 2011      
sál kulturního domu v Bernarticích nad Odrou 
začátek ve 20:00 hodin 
 

• Hudba GASPARY 
• Bohatá tombola 
• Občerstvení zajištěno 
• Vstupné 100,- Kč, masky 60,- Kč 

 
 

Odpoledne - začátek ve 14:00 hodin 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ 
 

• Hudba DJ Ondra Dresler 
• Dětská tombola 
• Domácí bufet 

• Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti ZDARMA  
 

                                        Srdečně zvou pořadatelé 
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Volejbalový turnaj  
 

V úterý 28. prosince se pořádal již tradiční vánoční volejbalový turnaj. 
Celkem se zúčastnilo třicet hráčů, kteří vytvořili pět velmi kvalitních družstev. 
Hrálo se systémem „každý s každým“. Po napínavých zápasech, které se letos 
obešly bez jakéhokoliv zranění, následovalo vyhodnocení týmů. Jednotlivá 
družstva byla tak vyrovnaná, že o rozdílu mezi jednotlivými místy mnohdy 
rozhodovalo jen pár „míčů“. Družstva, která se umístila „na bednách“, získala 
láhev šampusu a obloženou mísu plnou dobrot. 

V průběhu turnaje si hráči mohli zakoupit občerstvení a pobavit se se 
svými rodinami a známými, kteří každoročně přicházejí hráče povzbuzovat. 

Vyhlášením výsledků turnaj neskončil. Naopak, rozproudila se skvělá 
zábava při kytaře a harmonice. Zazpívali jsme si nejen vánoční koledy, ale i 
spoustu dalších známých i neznámých písniček. Věřím, že se všem volejbalový 
turnaj líbil a do nového roku přeji mnoho sportovních aktivit.  

Jana Klosová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězné družstvo: 
z leva nahoře: Daniel Valchař a Michal Prašivka 
z leva dole: Matěj Hanzelka, Marcela Šimíčková, Marie Martinátová a 
Dominika Krumpolcová  
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Turnaj v sálové kopané „Staré gardy“ 
 
     Stará garda opět první sobotu po Novém roce zorganizovala fotbalový turnaj. 
Zúčastnilo se 28 fotbalistů, kteří byli rozděleni do 9-ti družstev. Před velkým 
počtem diváků se hrálo systémem každý s každým. Vítězem turnaje se stalo 
družstvo ve složení: František Krumpolc, Tomáš Staněk a Milan Richter, který 
zároveň získal cenu pro nejlepšího střelce. Cenu pro nejstaršího hráče získal 
Zdeněk David a cenu pro nejlepšího hráče si vybojoval Václav Šimíček. Celý 
turnaj zodpovědně a spravedlivě pískal Michal David a výsledkovou listinu 
připravil Stanislav David. Vynikající, protože dobrý je jenom za 3, srnčí guláš 
připravil Miloslav Martinát. Obsluhu bufetu zabezpečovali Roman a Gábina 
Malinčíkovi spolu s Kamilem a Blankou Školoudíkovými.   

  Účastník turnaje 
          Pozn. redakce: Ivan Košťál 
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Vánoční turnaj v sálové kopané 2010 
 
     V mrazivém prosincovém počasí se v místní tělocvičně uskutečnil 27. ročník 
Vánočního turnaje v sálové kopané. Zúčastnilo se 24 hráčů, kteří byli 
rozlosováni do 8 družstev. 
     Tempo zápasu odpovídalo předvánoční atmosféře, tj. rychlé a 
přátelské.Výsledkem byla všeobecná spokojenost jak hráčů, tak organizátorů. 
Tohoto turnaje se zúčastnilo i pár známých hráčů z vedlejších obcí, ale první 
místo uhájili domácí borci.Vše proběhlo bez zranění a s dobrou náladou jsme se 
rozešli domů. 
     Rádi bychom poděkovali všem, kteří se starají, aby tato tradice turnaje stále 
žila a Obecnímu úřadu za finanční příspěvek.  
  
                                                                   Za TJ Sokol Bernartice – oddíl kopané 

Tomáš Staněk 

 

 
Zápis do 1. třídy 
 
     Zápis do 1.třídy na školní rok 20011/2012 se bude konat v budově školy 3.2. 
2011 ve 14:00 – 17:00 hodin. 
Podle §36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní 
docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne 
šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, 
může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-
li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.  
Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz §37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon). 
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    Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku (viz §36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon).  
     O odkladu školní docházky rozhoduje podle §37 odst. 1 školského zákona 
ředitel školy. Podle §37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní 
docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené 
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo 
odborného lékaře. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte 
pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním 
případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména 
v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu 
celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě 
v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že 
takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast 
specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o 
odložení začátku povinné školní docházky v případě, že posouzení budou 
kladná. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek 
stanovených v §36 (viz §46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
  
CO SI PŘINÉST K ZÁPISU: 
 
1) PRŮKAZ  TOTOŽNOSTI  ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCE  DÍTĚTE 
2) RODNÝ  LIST  DÍTĚTE  
 
     K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat 
o odklad povinné školní docházky. Budete-li žádat o odklad, musíte k žádosti, 
kterou vyplníte při zápisu, přiložit posouzení dětského nebo odborného lékaře a 
posouzení PPP, SPC. Odborné posouzení můžete odevzdat dodatečně. 
 
TĚŠÍME SE NA VÁS 

    Mgr. Jana Kociánová 
         ředitelka školy 
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Zápis do MŠ 2011/2012 

  

Pokyny k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 
2011/2012 

Vydávání přihlášek: 

21.3.2011     10:00 -16:00 hod.  

22.3.2011     10:00 -16:00 hod. 

 
Řádně vyplněné formuláře přineste do předepsaného termínu 

11.4.2011    10:00 - 16:00 hod.  (příjem vyplněné přihlášky) 

12.4.2011    10:00 - 16:00 hod.  (příjem vyplněné přihlášky) 

 
Výdej rozhodnutí 

2.5.2011  10:00 - 16:00 hod. 

3.5.2011  10:00 - 16:00 hod. 

 
Všechny žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ 
budou posuzovány podle stanovených kritérií. 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ pro šk.rok 2011/2012 

Při velkém počtu zájemců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2011/2012 bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy 
Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace  v souladu s § 34 zák. č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (Školský zákon) přijímat d ěti podle níže uvedených 
kritérií.  
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Do přijímacího řízení budou zařazeny jen úplně vyplněné žádosti o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, které budou podány v řádném termínu. 

 

Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto po řadí: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (dle § 123 zák. č. 
561/2004 Sb.), dle pediatra zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ. 

2. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2011, které k 1.9.2011  dovrší 4 let věku, 
dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ, mají trvalé bydliště 
v Bernarticích nad Odrou 

3. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2011, které k 1.9.2010  dovrší 3 let věku, 
dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ, mají v MŠ sourozence, 
mají trvalé bydliště v Bernarticích nad Odrou 

4. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2010, které k 1.9.2011  dovrší 3 let věku, 
dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ, mají trvalé bydliště 
v Bernarticích nad Odrou 

5. Děti ke čtyřhodinové docházce v souladu se zák. č. 119/1995 Sb., o státní sociální 
podpoře, které k 1.9.2011 dovrší 3 let věku, dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a 
mohou docházet do MŚ, mají trvalé bydliště v Bernarticích nad Odrou 

6. Jiné – trvalé bydliště mimo Bernartice nad Odrou, dítě dovrší 3 let věku k 31.12.2011, 
pozdě podaná žádost o přijetí, neúplně vyplněná žádost o přijetí. 

V případě většího počtu zájemců než je počet volných míst k přijetí do MŠ, bude rozhodující 
datum narození dítěte, které rozhodne o umístění v pořadí daného kritéria. 

V Bernarticích nad Odrou dne 5.1.2011        

Mgr. Jana Kociánová 

ředitelka školy 
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Zprávi čky z naší školičky 
 
     Pomalu se blíží polovina školního roku, ráda bych vás proto seznámila 
s činností MŠ Bernartice nad Odrou. 
     V září se vydařil pěkný výlet do ZOO Lešná, na který s námi jely i děti 
z 1.třídy ZŠ. Pěkné zážitky na začátku školního roku jistě přispěly i k lepší 
adaptaci a k navázání nových přátelství mezi dětmi. 
     V říjnu se konal další ročník Drakiády na Panském kopci. Ke zdaru akce 
přispělo i správné větrné počasí, které v toto nedělní odpoledne přilákalo velké 
množství dětí a dospělých se svými dráčky. 
     V říjnu se konalo také „Posezení s důchodci“, kde vystupovaly v krátkém 
programu i naše děti. Snad se líbila veršovaná pohádka O Sněhurce, taneček 
Večerníček a pohádka Budka. 
     Celý podzim se v MŠ konala výstavka“ podzimníčků“, které si děti vyráběly 
z přírodnin spolu s rodiči, nebo v MŠ s paní učitelkami. Za snahu byly děti 
odměněny  malou sladkostí a diplomem. 
     Adventní čas měl letos opravdové kouzlo, k němuž přispěla i krásná zimní 
atmosféra. Spolu s dětmi jsme si vyrobili adventní věnec, který nám připomínal 
blížící se nejkrásnější svátky v roce. I letos navštívil naše děti Mikuláš 
s andělem a čertem. Na tento den děti jistě hned tak nezapomenou, samy přišly 
většinou v přestrojení za andílka či čertíka, hrály se soutěže, zpívalo  
se, tančilo a nadílka jistě udělala všem radost. 
     V adventním čase jsme si připomněli i staré vánoční zvyky. K hezké 
atmosféře  přispěl i voňavý stromeček ozdobený sušeným ovocem, kořením a 
jablíčky, který nám do školky darovali rodiče Agátky Papákové. V pátek 
odpoledne 17.prosince se v MŠ konala vánoční besídka. Rodiče nám pomohli 
s přípravou vánočního cukroví, za což jim moc děkujeme. Děti všechny potěšily 
svým programem,  plným vánočních písní, tanečků a koled u rozzářeného 
stromečku. Určitě dětem udělaly radost i dárky, které pod ním našly. Vánoční 
oslavy vyvrcholily v sobotu 18. prosince, kdy odpoledne děti u kostela sehrály 
„Vánoční pohádku“ o narození Ježíška. Děti byly úžasné, jenom trochu nás opět 
pozlobila technika. Mikrofony nefungovaly tak, jak jsme si přáli. Vše vyrovnala 
krásná zimní atmosféra a společenství lidí, které se toto pozdní odpoledne sešlo. 
V novém roce jsme opět jako“ Tři králové“ navštívili stařenku Pohankovou, 
která nás krásně pohostila a připomněla doby minulé. Děti si cestou zpět 
vyprávěly o nejkrásnějším  domečku. 
    Děkujeme panu Pavlu Bayerovi za nový televizor a finanční částku, která byla 
použita na výlet dětí do ZOO. 
     Přejeme všem hodně zdraví, štěstí a radosti z našich dětí i v tom novém roce 
2011. 

      Zaměstnanci MŠ Bernartice nad Odrou 
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Odpoledne u paní Pohankové 
 
     Dne 7. ledna 2011 se důchodci již tradičně sešli u krásných betlémů paní 
Pohankové. 
     Při kávě, čaji a výborných párečkách se povídalo o všem možném. Potom 
paní Pohanková vytáhla staré fotografie a začalo se vzpomínat.  
     Po příjemně stráveném odpoledni jsme se až za tmy vraceli domů. Paní 
Pohankové za všechno moc děkujeme. 

  Božena Volfová  

 



 26

 
 
Adventní posezení 
 
     Krásný předvánoční čas je naplněn očekáváním něčeho nového, krásného. 
Přesto je naplněn také shonem příprav vánočního zázemí, nákupem dárků, 
pečení cukroví, …. A to nemluvím o lidech v pracovním poměru, kteří jsou pod 
tlakem plnění zakázek, hromady přesčasových hodin, mají připravovat vánoční 
náladu, což je takřka ve vážném rozporu. 
     Podařilo se nám v tomto krásném, uspěchaném čase najít krátké zastavení 
s přáteli a zavzpomínat na časy minulé, mnohdy se na krátký čas vrátit do 
dětství. Každý z nás si nese tyto vzpomínky, s kamarády a kamarádkami 
z dětství se tam rádi vracíme. 
     Podařilo se nám s vedením obce - kulturní komisí už druhý rok spojit koncert 
s Adventním posezením, kde mohou občané Bernartic nad Odrou využít této 
společné kulturní akce a načerpat předvánoční náladu a zastavit se na chvíli 
v tom uspěchaném čase.  
     Adventní posezení 2010 obohatila prodejní výstavkou paní Maruška 
Mertová, paní Karla Brodíková, paní Marie Boková s ženskými z pekárky a 
neskutečně pracovitá, nezištná paní Pohanková svými perníčky.  
     Zahrádkáři zase přispěli k posezení dobře ochuceným punčem, případně 
grilovanou klobáskou. 
     Jsme rádi, že se zúčastnilo poměrně hodně občanů a jen doufáme, že 
v každém zanechala tato akce jen dobré vzpomínky. 
 

Za Sdružení zahrádkářů 
        Košárek Jan 
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 
 
     V pátek dne 7.1.2011 se v přísálí kulturního domu konala výroční valná 
hromada hasičů. Sešlo se nás 86 členů. Valná hromada proběhla tradičním 
způsobem. Po přednesení a schválení zpráv starosty, velitele, hospodáře a 
revizora následovalo přijetí devíti nových členů, diskuse, závěr a občerstvení. 
Pro informaci všem občanům přikládám zprávu starosty o činnosti SDH za rok 
2010: 
 
Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2010 
     K 31.12.2010 měl náš sbor 106 členů, z toho 29 žen a 2 členy mladší 18-ti 
let. Díky obětavé práci našich členů se daří již druhým rokem pracovat se dvěma 
družstvy mladých hasičů a jejich chuť se odráží i ve výsledcích na soutěžích po 
našem okrsku, odkud pravidelně vozí poháry. Také se letos podařilo po 
dlouholetém úsilí dát do kupy družstvo žen, což nás velice těší, nejen proto, že u 
nás nebylo pětadvacet let. Družstvo mužů i žen se pravidelně účastní soutěží jak 
v okrsku, tak mimo něj. Co se týká okrsku, patří naši muži ke špici a letos 
obsadili celkové druhé místo v okrskové lize, což je vynikající. V loňském roce 
se nám podařilo zrekonstruovat interiér hasičské zbrojnice, byly zhotoveny nové 
regály a šatní bloky pro zásahovou oděv, proveden nátěr podlahy a vymalovány 
zdi. Za tímto vším stojí moře času dobrovolné práce. Dále byly do hasičské 
klubovny zakoupeny nástěnné hodiny a audio přehrávač. 
     Výbor SDH se v roce 2010 sešel na svých schůzích sedmkrát. Starosta a 
velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzi ve Starém Jičíně, 
které byly v loni čtyři a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost celého 
okrsku Starý Jičín, pod který spadáme. V září proběhlo třídenní školení 
vedoucích mládeže v Jánských Koupelích, kterého se zúčastnili Marek Vašenda 
a Michaela Brodíková. V listopadu jsem jako starosta zastupoval náš sbor na 
setkání představitelů dobrovolných hasičů v rámci celého našeho okresu. 
Setkání proběhlo v Kujavách a sešlo se nás 66 zástupců z celkového počtu 90-ti. 
Dále se v listopadu uskutečnilo jednodenní školení hospodářů ve Fulneku, za 
náš sbor byli vysláni Josef Klos a Libor Gavlas.  
     Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. 
V lednu volební výroční valnou hromadu v přísálí. V únoru jsme v sále 
kulturního domu hostili volební výroční valnou hromadu našeho okrsku 
s večerní zábavou. V březnu ping-pongový turnaj v tělocvičně. V dubnu jsme 
uskutečnili sběr železného šrotu a před obecním úřadem postavili „máj“ 
s přispěním nejen našich členů. 
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V květnu, o svátku svatého Floriána jsme uctili památku všech zemřelých hasičů 
na mši svaté a položili věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu jsme se sešli 
na společném obědě U bříz. Dále jsme v břízovém háji postavili táborák a 
zajistili prodej občerstvení při příležitosti osvobození naší obce. Následovalo 
kácení „máje“ s posezením před zbrojnicí a poté v ní. Jako každoročně jsme 
zajistili prodej občerstvení na pouti. 20 června se k nám sjelo 28 družstev 
hasičů, aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši hasiči a hasičky dosáhli v těžké 
konkurenci výborných výsledku, a to ženy třetího a muži pátého místa. Dále 
jsme se v červnu společně s obcí a ostatními složkami podíleli na pořádání Dnu 
obce, který se jako vždy protáhl do ranních nedělních hodin a náš prodejní 
stánek „Floriánek“ byl po celou dobu plně v provozu. V červenci jsme 
uspořádali hasičský výlet s dechovkou a večer se skupinou „Krystal“ u 
příležitosti 125+1 roku založení našeho sboru. 125 výročí založení, jak jistě víte, 
mělo být slaveno předloni, ale z důvodů povodní tato akce s menšími úpravami 
v původním programu proběhla v loni. Počasí nám přálo a celá akce se velice 
vydařila. 28. srpna se k nám sjela družstva mladých hasičů a my jsme poprvé 
pořádali tuto soutěž. Soutěžilo se v kategorii mladší a starší žáci. Do každé 
kategorie se přihlásilo po sedmi družstvech. Naší starší žáci obsadili čtvrté místo 
a naší mladší předvedli suverénně nejlepší čas celého dne a s přehledem svou 
kategorii vyhráli. Celá tato akce byla na přípravu a realizaci ne méně náročná, 
jak soutěž dospělých. Jen je škoda, že se na naše mladé hasiče přišlo podívat tak 
málo místních, snad se toto v letošním roce zlepší, protože naši žáci by si za své 
úsilí jistě zasloužili větší domácí kulisu. V září jsme se podíleli na pořádání Dne 
dětí a sezónu jsme zakončili netradiční soutěží mezi místními hasiči pod názvem 
„Fire cup“. V prosinci jsme uspořádali v kulturním domě po delší časové 
prodlevě diskotéku. I přes mou obavu musím konstatovat, že naší zatím méně 
zkušení hasiči tuto akci velice dobře jak organizačně, tak pořadatelsky zvládli. 
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost, bez 
které to nejde. Někdy by možná stalo zato spočítat co to je hodin a hodin práce, 
nejen s prodejem na těchto akcích, ale i s přípravou, od zajištění proviantu, 
nakládání masa, vymývání chladících zařízení atd., až po úklid posledního 
kelímku od piva. Děkuji všem, kteří se na tomto aktivně podílejí. Děkuji 
sponzorům a dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a spolkům za 
spolupráci a především obecnímu zastupitelstvu v čele s paní starostkou za 
podporu a přístup k dobrovolným hasičům. Do nového roku Vám všem přeji 
hodně úspěchů, spokojenosti, štěstí a hlavně hodně toho nejcennější a to je 
zdraví. 
V Bernarticích nad Odrou dne 7.1.2011 
                 Tomáš Horut 
                 starosta SDH 
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Muziky kdysi v hospodě č. 26 
 
     Z vyprávění pana Jana Kelnara z č. 128, narozen roku 1874, zemřel roku 
1971. 
 
     Vyprávěl na besedě u Boků č. 86 v dubnu r. 1954: 
     Bylo málo muzik, u nichž by se horkokrevní chlapi nepohádali a nepoprali. 
Pro ty nepolepšitelné míval hospodský Frank na č. 26 přichystán prázdný 
prasečí chlívek a provazy. A ty nepolepšitelné i svázal a tam strčil, až přišli 
k rozumu. 
     Skoro až do roku 1900 se chlapi u muzik hrozně bili. Nebývalo jedné muziky 
bez pračky. Nejvíc v obecní hospodě č. 26. Tam někteří gurážníci se váleli i 
venku před šenkem po schůdkách dolů, až k tenkrát nezakrytému obecnímu 
potoku. 
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     To bývalo až zle se na to dívat. Jak se bili a máčeli ve vodě v potoce. 
Pamatuji se ještě, když jsem měl kolem dvaceti roků – tak asi roku 1895 – na 
velké divočení v císařské hody (bývala to třetí neděle v říjnu). 
     V neděli ráno roztáčeli na dědině „lajrmóni“ (flašinetáři) své „lajry“. Jeden 
hrál zbožně: „Tisíckrát pozdravujem Tebe…“, druhý zas na divoko: „Pochod 
Radeckého“ a třetí „psul“ (hanobil) císařskou hymnu. 
     Lidé v hodovém nadšení se ubírali vyšňoření do kostela na mši svatou. Po 
velké „hrubé“ mši svaté šel už z kostela průvod chlapů do obecní hospody (č. 
26). Muzika však byla až po odpoledním požehnání. 
     Netrvalo dlouho a bylo v šenku jako v úlu – horko, plno kouře a dusno. 
Lampy nechtěly večer v tom špatném vzduchu ani hořet. 
     Tancovalo se při poloviční tmě a muzikanti museli hrát zpaměti. Lidu bylo 
jako kaše v hrnci a jeden do druhého strkal. Z malých oken hospody se valila 
pára jako z kotlů od vařících jelit. Pro křik, zpěv a kravál nebylo slyšet ani 
dechovku. Jen basista s ozembuchem dával o sobě vědět, že je ještě živ a při 
rozumu. Slyšet bylo jen: pum, pum, pum, pum. 
     Někteří chlapi křičeli, až z toho chraptěli. Když slušné napomínání 
hospodského nepomohlo, dávali někteří čertovskou radu: „Kdo má v botě 
(tenkrát se chodilo jen v kožených holínkách) rozpařenou „onuci“ strč mu ji do 
huby!“ A strhla se hned rvačka, ale pro kouř, páru a tmu nebylo poznat, koho 
vlastně bijí. S velkým rámusem se nakupila v šenku hromada čehosi živého a 
nebylo vidět nic. Jenom nohy! Citlivější ženské utékly ven baj i okny, ty 
kurážnější se pověsily zpředu chlapům na krk a ty, které byly odvážné, 
fackovaly mužské zezadu, jen to fičelo. Jisté je, že sem tam odletěl nějaký rukáv 
a klobouk (bez klobouků se netancovalo), ale nejvíc létaly knoflíky jako kulky z 
„mašingvéru“! Taková rvačka se strhla o hodech i třikrát za noc. Ale zase se 
všechno urovnalo, vyjasnilo a zamétlo. Asi hlavně zaplatilo. 
     Dovídáme se od p. Kelnara a starého lidu, že hlavní muziky byly v „císařské“ 
hody (neděle i pondělí). Na svatodušní pondělí. Mimo to bývávalo veselo 
v končiny „masopustní“ (před popeleční středou). Tancovalo se i tři dni. 
V neděli, v pondělí se podle starého zvyku skákalo pro úrodu lnu. Při tom 
„divočáku“ se hrubě skákalo. Podle toho jak, který hospodář vysoko vyskočil, 
tak velký len se mu urodil. 
     V úterý byla sloužena v kostele i mše svatá, na kterou vždy dával hospodský 
z č. 26. Po mši už započala divoká muzika a ta trvala bez přestání přesně do 
půlnoci!! 
     Kdysi dávno v úterý v končinách chodilo se po dědině s medvědem – 
chlapem, který byl zamotán v hrachovině. Lidé do koše dávali uzené maso a 
špek. V hospodě se to pak všecko pojedlo, propilo a proměnilo v dobrou náladu. 
Též se někdy pochovávala i basa. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Zpívání vánočních koled u Dreslerů č. 9 
 
     I období mezi vánočními svátky a Silvestrem lze prožít příjemným 
způsobem. S nápadem sejít se a zazpívat si koledy přišla Zdeňka Dreslerová. 
Spolu s Maruškou, Vaškem a Katkou Drlíkovými připravili příjemný podvečer. 
U Dreslerů na dvoře se nás sešlo 45 lidí a při hudebním doprovodu jsme si 
zazpívali koledy. Zahřáli jsme se svařeným vínem a čajem, i něco na zub se 
našlo. 
     Setkání bylo velmi pěkné a ráda bych jménem všech zúčastněných 
organizátorům poděkovala. Doufám, že se letos opět mezi svátky sejdeme a 
zpívání koled se stane tradicí. 

   Dana Davidová 

 
 
 
 

Jak jsme prožili Silvestr a Nový rok 2011 
 
     Tak jako v uplynulých letech, i tento rok byla uspořádána Silvestrovská 
veselice v našem kulturním domě. V prosincovém zpravodaji „přípravný výbor“ 
nabídl všem, kteří by chtěli strávit poslední večer roku jinak, než sezením u 
televize a nacpáváním se chlebíčky a cukrovím, možnost být se svými přáteli a 
známými a spolu vykročit do roku nového. 
     Na nevelké účasti se jistě podepsal fakt, že se nepodařilo zajistit „živou“ 
hudbu a museli jsme se spokojit s hudbou reprodukovanou, kterou nám pouštěl 
pan Gazdoš. 
     Počáteční „ostych“  DJ za hudebním pultem byl brzy napraven, když se do 
výběru hudby vložily „naše holky“ a zábava začala dostávat kýžený spád.  
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     V příjemné náladě jsme se ani nenadáli a byla tu půlnoc a s ní konec roku 
2010. Na nějaké velké rekapitulování uplynulého roku nebyl ani čas. Po přípitku 
jsme se ponořili do pokračující zábavy a vítání Nového roku 2011, do něhož 
určitě většina z nás vkládá velké naděje. 
     V bujarém veselí se přiblížilo ráno prvního dne nového roku a všichni jsme 
se rozešli domů dohnat ošizený spánek a věřím, že i s pocitem příjemně 
strávených chvil. 
     Do nadcházejícího roku 2011 přeji nám všem pevné zdraví a mnoho úspěchů. 
 

    Václav Brodík 
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Nastává období plesů a velkých společenských akcí 
 
     S příchodem nového roku nastává i období plesů a jiných 
velkých společenských událostí. 
     V této souvislosti bychom rádi připomněli organizátorům 
těchto akcí některé povinnosti, které jsou upraveny 
v předpisech, vzhledem k tomu, že akce s vyšším počtem 
účastníků mají zvýšené nároky na zajištění požární bezpečnosti. 
Především se mohou se konat jen ve stavbách, které jsou 
k takovémuto účelu určeny a kde je zabezpečen dostatečný počet a kapacita 
únikových cest. V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit dostatek 
trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich viditelné 
označení, mít dostatek hasebních prostředků, proškolené  pořadatele a při akcích 
s větším počtem osob zřídit preventivní požární hlídku. Pokud organizátor 
v rámci přípravy akce vyzdobí místnosti hořlavými dekoracemi nebo zařadí do 
programu večera vystoupení s otevřeným ohněm apod., musí provést další 
preventivní opatření. Výzdoby a textilie, po kterých by se mohl šířit požár, a 
které jako hořící odpadávají a nebo odkapávají nesmí být umísťovány pod 
stropy a podhledy. Rovněž je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se 
vzduchem tvoří výbušnou nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto 
plněné balónky nesmějí být používány ani jako výzdoba. 
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o 
účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
4/2006 (viz. http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně 
závazných vyhláškách obcí. 
     V případě zjištění nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, 
které nelze odstranit před jejím započetím pořadatel nesmí akci zahájit. Rovněž 
musí akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí vzniku požáru a 
zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob. 
 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Pranostiky na leden 
 
Mokrý leden – prázdné sudy – neurodí se vína. 
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu. 
Leden jasný, roček krásný. 
Hojný sníh v lednu, málo vody v dubnu. 
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují. 
 
 
 
 
 
 
 
Vznik a původ Hromnic 
 
     Podle Nového zákona v den Hromnic 2. února, 40 dní po narození Ježíše, 
Josef a Marie svého syna v jeruzalémském chrámě zasvětili Bohu. Dříve tímto 
dnem končívala doba vánoční.   
     Název „Hromnice“ však nemá nic společného s tím, co v tento den slavili 
křesťané. Vzešel ze slova „hrom“. Hrom s mohutným světlem blesku lidem 
připomínal ztráty na majetku a životech, čehož se velmi obávali. 2. února lidé 
zapalovali svěcené svíce, říkali jim „hromnice“, a prosili o ochranu před zlem, 
které páchal hrom a blesk. Hromnice otevírají období roku, které vrcholí 
veselým masopustem. 
     K Hromnicím se váže několik pověr a zvyků. Věřilo se, že kdo by na 
Hromnice tancoval, ten by zemřel bez světla. Hospodář obcházel s posvěcenou 
hromničkou třikrát za sebou úly a přitom se modlil, což mu mělo zajistit zdravé 
včely a hojnost medu. V den Hromnic se nesmělo šít ani nic přišívat. Věřilo se, 
že jehla přitahuje „boží posly“ – blesky. Také bývalo zvykem dát hromničku do 
ruky umírajícímu člověku. Její světlo pak mělo jeho duši svítit na cestu do nebe. 
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Pranostiky na Hromnice 
 
Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest neděl více. 
Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy jaro. 
Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc. 
Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout.  
 
            Věra Košťálová 
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