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Vážení spoluobčané, 
 
     když jsem po ukončení novojičínského gymnázia chtěla studovat práva, 
neměla jsem a ani nemohla mít představu o tom, co všechno zdánlivě tak 
jednoduché slovo „právo“ v praktickém životě obnáší. Na filozofické fakultě, 
kterou jsem nakonec vystudovala, jsem se s právní problematikou prakticky 
nesetkala, a tak mé první zkušenosti v této oblasti začaly až v porevolučních 
letech, kdy se studenti na střední škole, kde jsem učila, začali hlasitě domáhat 
svých práv. Zažila jsem období, kdy si studenti starší 18 let, za pro mě dodnes 
nepochopitelné pomoci některých rodičů, vymohli povolení oficiálně kouřit na 
dvoře školy, protože škola nemá právo omezovat jejich osobní svobodu ☺. 
     Opravdu vážně mě nutí zabývat se právní problematikou až moje nynější 
práce.  Bez zaváhání musím říct, že právo je skutečně základním rámcem a osou 
práce snad každého starosty, který svou práci chce vykonávat dobře a 
odpovědně.  
     Říká se, že neznalost práva neomlouvá. Nedovedu si však v běžném životě 
představit, že normální občan (rozumějte laik v oblasti práva) zná dopodrobna 
svá občanská práva a povinnosti. To mě vede k myšlence zavést v našem 
zpravodaji novou rubriku „Občan a právo“, a tak alespoň po kapkách přispívat 
k právnímu vědomí nás občanů ve vztahu k obci.  
     Jenom za poslední období jsem se setkala s řadou nedorozumění a nejasností 
při vzájemné komunikaci s občany při vyřizování jejich požadavků, kdy právní 
rámec daný zákonem, jehož jsem povinna se držet, byl chápán jako moje či naše 
neochota.  Myslím si proto, že na stránkách zpravodaje bychom mohli vycházet 
z našich zkušeností, a uvádět pro takovéto případy právní výklad či citovat 
zákon, což by mohla být postupná cesta, jak těmto situacím předcházet.  
     Naším cílem vždycky byla a bude kultivovaná komunikace s občany naší 
obce vedoucí k jejich spokojenosti a plnohodnotnému životu. Na druhé straně 
musí být jasná hranice, kdy občan svým jednáním a chováním porušuje nejenom 
dobré mravy, ale i právo.  
     Jsem ráda, že žiju v obci, jejíž občané dobře vědí, že demokracie neznamená 
právo každého z nás dělat si, co chce, ale že demokracie je především 
odpovědnost každého z nás za své činy, a tedy i život, a to při plném 
respektování základních pravidel morálky a práva.  
     
 
        
          starostka 
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Občané a právo 

      Správa obce představuje  správu věcí veřejných Z tohoto 
důvodu  musí být určitá základní pravidla pro chod obce stanovena 
přímo příslušnými právními předpisy. Právních předpisů, které se 
dotýkají činnosti obce, je samozřejmě velké množství. 

     Základním předpisem obecního práva je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). 

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří 
územní celek, který je vymezen hranicí území obce.  
 
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních 
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při 
plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.  

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány naší obce 
jsou starosta obce a obecní úřad.  

Naše obec spravuje záležitosti: 

1. V samostatné působnosti, tzn. že obec spravuje své záležitosti 
samostatně. Jedná se především o záležitosti, které jsou v zájmu obce a 
občanů obce. Pravomoc ve věcech samostatné působnosti připadá 
zastupitelstvu obce. Jedná se např. o vydávání obecně závazných vyhlášek 
obce, správu obecního majetku, každoroční schvalování rozpočtu a 
závěrečného účtu obce, schvalování programu rozvoje obce, zřizování a 
rušení příspěvkových organizací (naše ZŠ a MŠ), spolupráci s jinými 
obcemi aj.  

2. V přenesené působnosti,  tzn. že  stát zákonem přenesl na obce 
povinnost zabezpečit plnění určitých úkolů. Podle rozsahu působnosti 
patří naše obec mezi obce s nejnižším stupněm přenesené působnosti. 
V tomto smyslu zajišťujeme například evidenci obyvatel nebo povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

                       Dana Klosová 
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Kalendárium 
 

20.9.2011 
Člen finančního výboru Václav Brodík provedl kontrolu hospodaření obce za 
rok 2011. 
 

23.9.2011 
Účetní Ilona Stavinohová se zúčastnila školení „Základní změny v sociálním 
zabezpečení“ na Okresní správě sociálního zabezpečení v Novém Jičíně. 
 

27.9.2011 
Po divadelních prázdninách se ochotníci setkali na schůzce v restauraci „U 
Bříz“. 
 

27.9.2011 
V sále kulturního domu uspořádali mladí hasiči diskotéku. 
 

27.9.2011 
Akademický sochař Jakub Gajda provedl vyčištění a ochranný nátěr sloupů před 
našim kostelem. 
 

28.9.2011 
Uskutečnil  se zájezd do lázní Lúčky a na hrad Strečno. Více ve zpravodaji. 
 

29.10.2011 
Valné hromady svazku obcí Region Poodří v Bartošovicích se zúčastnila 
starostka Dana Klasová. 
 

1.10.2011 
Turistický oddíl TJ Sokol Bernartice nad Odrou uspořádal již 35. ročník 
turistického pochodu „Podzimní pohledy na Moravskou bránu“. Více ve 
zpravodaji. 
 

3.10.2011 
Kontrolní komise provedla kontrolu, která byla zaměřena na dodržování 
ustanovení jednacího řádu zastupitelstva, který stanoví přípravu, svolávání, 
průběh a pravidla jednání. 
 

4.10.2011 
Členové finančního výboru provedli veřejnoprávní kontrolu hospodaření 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou 
za rok 2011. 
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5.10.2011 
Starostka Dana Klosová se zúčastnila s projektantem ing. Janušem konzultace 
na Státním fondu dopravní infrastruktury. Předmětem konzultace byla 
projektová dokumentace stavby chodníku v naší obci.  
 

5.10.2011 
Místostarosta Marie Mertová se zúčastnila jednání pracovní skupiny „Ženy“ 
MAS Regionu Poodří na Obecním úřadě ve Skotnici. 
 

6.10.2011 
Starostka Mgr. Dana Klosová se spolu se správní pracovnicí Věrou Košťálovou 
na krajském úřadě zúčastnily porady, která byla zaměřena na výkon přenesené 
působnosti na úseku životního prostředí. 
 

6.10.2011 
Projednání realizace Strategického plánu Leader – „Poodří plné příležitostí“ 
v letech 2012 – 2013, které se konalo v Bartošovicích, se zúčastnila starostka 
Dana Klosová. 
 

7.10.2011 
V kulturním domě se konalo 7. jednání zastupitelstva obce 
 

11.10.2011 
Seminář k odpadovému hospodářství, který uspořádala na zámku v Kuníně 
Agentura pro regionální rozvoj ve spolupráci se společností EKO-KOM a 
Moravskoslezským krajem absolvovala starostka Dana Klosová. 
 

13.10.2011 
Kontrolní komise provedla další kontrolu, která byla zaměřena na dodržování 
zákonných povinností dle zákona o veřejných zakázkách. 
  
 
 
Kalendář akcí 
 

� pá 11.11.2011  Podzimní setkání s důchodci 
� so 12.11.2011  Sběr velkoobjemového, zvláštního,   

    nebezpečného a elektro odpadu 
� pá 16.12.2011  Adventní odpoledne s koncertem 
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Oznámení 
 
V sobotu 12. listopadu 2011 v době od 7,00 do 13,00 hodin proběhne ve dvoře 
za obecním úřadem sběr velkoobjemového, zvláštního, nebezpečného a elektro 
odpadu. Sbírat se bude objemný odpad z domácnosti, staré elektrospotřebiče, 
autobaterie, monočlánky, staré barvy a oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se 
budou sbírat v množství, které odpovídá jedné domácnosti.   
 
    
 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 
od července letošního roku působí v naší obci nová svozová firma, firma OZO 
s.r.o. Ostrava, která nabídla ve výběrovém řízení nejvýhodnější cenové 
podmínky. Velkoobjemový a nebezpečný odpad, jehož likvidace patří mezi 
nejnákladnější, firma OZO naší obci poskytuje v rámci služeb zdarma. 
     Všichni občané, plátci poplatku za odpady, tak mohou v rámci poplatku 
ukládat během roku (objemný a nebezpečný na jaře a na podzim) všechny 
druhy odpadu vyjma stavebního.  
     Proto prosím čtěte pozorně termíny týkající se svozu odpadů, byla by škoda 
nevyužít služeb, které jsou vám v rámci poplatku poskytovány.  
     Firma OZO nám poskytuje své služby necelé čtyři měsíce. Na vyhodnocení a 
závěry je příliš krátká doba. Co se týká kvality služeb, vstřícnosti a vzájemné 
komunikace, evidence odpadů, fakturace a profesionálního přístupu k separaci 
odpadů, převažují jednoznačně pozitivní hodnocení. Po roce provedeme 
ekonomické vyhodnocení služeb poskytovaných firmou OZO a o závěrech, 
které z hodnocení vyplynou, vás budeme informovat. 
    Vážení občané, pokud vám v souvislosti s novou svozovou firmou vyvstaly 
nějaké problémy, máte nějaké připomínky či dotazy, kontaktujte prosím naši 
správní pracovnici paní Košťálovou, která má odpadovou oblast na starosti. 
     Naším největším zájmem je vaše spokojenost. 
 

Pozn.: 
V případě, že byste měli individuální zájem či nutnou potřebu zlikvidovat 
stavební či velkoobjemový odpad mimo režim služeb obce, můžete se obrátit na 
okolní svozové firmy. 
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Dle cenových nabídek a možností si objednáte kontejner přirozeně tam, kde 
budou pro vás podmínky nejvýhodnější. V žádném případě nemáte v tomto 
směru vůči firmě OZO, která je svozcem a likvidátorem odpadu pro naši obec, 
žádné závazky.  
 
          Dana Klosová 

 
 
Informace 
 
     U pekárky vedle OÚ bylo pro občany zřízeno další stanoviště kontejnerů na 
separovaný odpad. 
     Poslední letošní vývoz bioodpadu ze zahrad a domácností, který provádí 
firma ASOMPO, bude v pondělí 28. listopadu. V případě krajně nepříznivého 
počasí budete o změně svozu včas informováni. 
     Domácnosti, které mají sjednánu smlouvu na odvoz bioodpadu s firmou OZO 
Ostrava, budou mít poslední svoz v úterý 22. listopadu. 

 
 
 
Tašky na třídění odpadu v domácnosti 
 
     Firma OZO Ostrava s.r.o. nabízí občanům možnost objednat si tašky o 
objemu 20 l na třídění odpadu v domácnosti. Pokud máte zájem, informujte nás 
prosím na obecním úřadě. Zde si můžete tašky také i prohlédnout.  
     V případě zájmu budou tašky objednány a distribuovány asi v 2. čtvrtletí 
2012. 
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Plán rozvoje obce  
 
Vážení spoluobčané, 
     obecní zastupitelstvo schválilo na svém 6. zasedání v září letošního roku Plán 
rozvoje naší obce na léta 2011 – 2015, s výhledem do r. 2020. Výchozím 
materiálem pro jeho zpracování byl stejný dokument sestavený pro minulé 
volební období. Protože se zastupitelům osvědčilo mít zamýšlené záměry 
dalšího rozvoje přehledně uspořádány, bylo rozhodnuto plán rozvoje 
aktualizovat a doplnit o další akce. S aktuálním zněním schváleného plánu 
rozvoje Vás postupně seznámíme i na stránkách Zpravodaje.  
 
      Dagmar Glogarová 
      předsedkyně Komise pro rozvoj obce 
 
 
Plán rozvoje obce Bernartice nad Odrou na léta 2011 – 2015, 
s výhledem do roku 2020  
 
Zpracovala:  Komise pro rozvoj obce, 
       
     Rozvoj každé obce je zejména spjat s kvalitativní změnou života jejich 
obyvatel k lepšímu. Nejedná se jen o její populační nebo územní růst. Jde o 
neustále pokračující proces zkvalitňování života lidí a to ruku v ruce 
s podmínkami, které život obce ovlivňují. 
     Rozvoj obce závisí především na aktivitě zastupitelů a ochotě lidí, občanů 
obce, aktivně se podílet na tvorbě prostředí, ve kterém žijí. Vyhledávat, 
prosazovat a realizovat změny, které jsou významné ne jen pro současnost, ale 
také pro budoucnost. Realizovat změny, které mnohdy přesahují rámec 
bezprostředních povinností obce a délku volebního období. 
     Dlouhodobý rozvoj postavený na spokojenosti občanu je výsledek 
dlouhodobé spolupráce všech, kdo v obci žijí a o obec mají zájem. 
     První plán rozvoje obce Bernartice nad Odrou byl zpracován v roce 2007. 
Vznikl tak strategický dokument, který zásadním způsobem napomáhal 
zastupitelům při jejich rozhodování, kterým směrem se má rozvoj obce ubírat. 
Řadu projektů se podařilo uskutečnit, některé jsou rozpracovány a na realizaci 
některých dosud nedošlo. V roce 2011 byly všechny záměry znovu prověřeny 
komisí pro rozvoj obce a plán rozvoje byl aktualizován a doplněn. Pro další 
volební období je tak opět připraven dokument určující zájmy obce a priority 
jejího rozvoje. 
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Hlavním cílem plánu rozvoje naší obce je především: 
 

� definovat základní vizi rozvoje obce 
� zhodnotit stávající situaci v daných oblastech 
� určit, jaké směry rozvoje jsou pro budoucnost obce klíčové a v této 

souvislosti stanovit priority 
� efektivně využít a koncentrovaně směřovat finanční prostředky 
� využít vnitřní potenciál (aktivity občanů, spolky, tradice apod.) a zdroje 

obce 
 
Základní vize rozvoje obce 
 

„Být žádaným místem pro život těm, co žijí také pro obec“ 
 
     To znamená vytvářet podmínky pro spokojený a naplněný život všem 
generacím, každému jednotlivci, který má zájem se do rozvoje obce nějak 
zapojit. Dbát o dobré soužití dětí, aktivních lidí, ale i lidí, kteří již svůj díl práce 
odvedli. Umožňovat žít aktivně, to znamená na spokojeném životě v obci se 
podílet dle svých možností. 
 
     Hodnoty, na jejichž základě chceme obec rozvíjet, budovat vztahy mezi obcí 
a jejími občany, mezi občany navzájem:  
 

• Sounáležitost … být aktivním občanem, vyžadovat od obce službu, ale 
sám také dokázat přiložit ruku k dílu. Žít nejen pro sebe, ale i pro obec. 

• Respekt… každý může mít své priority. Je třeba ale, respektovat se 
navzájem a mít úctu k dříve vytvořeným hodnotám.  

• Slušnost … považovat za základní rys chování ve vztahu k obci, ale i 
mezi občany.  

• Pokrokovost… jít naproti novým věcem ve všech oblastech důležitých 
pro život v obci, využívat je pro rozvoj obce.  

• Tradice … vážit si toho, co jiní před námi vytvořili, a na tom dále stavět 
pro budoucnost. 

• Pracovitost… je to, čeho si všichni váží, oceňuji a sami se snaží dle 
svých možností jí vynikat.   

• Hrdost… na to, co se nám společně podařilo vytvořit a k čemu jsme 
aktivně přispěli. 
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Strategické záměry: 
 
Souhrnné strategické záměry  obce Bernartice nad Odrou jsou:  
 

• Rozvíjet školství a trvalé vzdělávání všech generací. 
• Podporovat rozvoj ekologického zemědělství, drobného a ekologicky 

čistého průmyslu či živností. 
• Rozvíjet inženýrské sítě a související občanskou vybavenost pro další 

výstavbu rodinných domů. 
• Podporovat rozvoj kulturních, sportovních, a dalších zájmových či 

volnočasových aktivit na bázi spolkové činnosti. 
• Rozvíjet služby zvyšující životní úroveň občanů. 
• Zlepšovat životní prostředí. 
• Udržovat tradice a zvyky, jako historické dědictví.  

 
Strategické záměry dle tematických oblastí 
 
     Plán rozvoje naší obce byl rozdělen do tématických oblastí. Každá v sobě 
zahrnuje několik krátkodobých (vztažených přibližně na délku volebního 
období) a několik dlouhodobých záměrů. 
     Současně byly stanoveny priority realizace jednotlivých projektů. Ty se však 
mohou měnit v závislosti na získaných finančních prostředcích či na aktuálních 
potřebách obce. 
 

1. Sport: 
 
Sportovní aktivity mají v naší obci dlouholetou tradici. Snahou bude 

především zmodernizovat stávající sportoviště a zvýšit tak jejich využitelnost i 
atraktivitu většímu okruhu zájemců. Zároveň bude potřeba vybudovat nové 
sportovní plochy tam, kde ty stávající nelze dále rozvíjet. Bude tak zajištěna 
možnost aktivního odpočinku občanů a hlavně vhodného využití volného času 
dětí a mládeže.  
 

� stávající stav: - budova tělocvičny, stáří téměř 40 let – v r. 2008 
provedena rekonstrukce sociálního zařízení a zázemí tělocvičny 

 - asfaltové hřiště za tělocvičnou – málo využité, 
nevhodný povrch 

 - antukové hřiště za tělocvičnou – nutná rekonstrukce 
 - fotbalové hřiště u Odry – nutná úprava povrchu 
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� návrhy -  

krátkodobé:   
 

priorita záměr stručný popis 

1. Rekonstrukce antukového hřiště 
za školou, oprava povrchu, 
oplocení a zázemí kurtu 

Hříště má v pronájmu TJ Sokol, která 
zajišťuje základní údržbu a provoz. Pro 
lepší využití je potřeba vybudovat 
především odpovídající zázemí pro 
sportovce i provozovatele. Projektová 
dokumentace je již zpracována. 

2. Rozmístit hrací prvky pro malé 
děti rovnoměrně na více míst v 
obci 

Na třech místech v obci -(Břízový 
háj, areál u Odry a Obora) umístit 
několik jednoduchých prvků, např. 
skluzavku, průlezka, houpačku 
apod. Stávající průlezky 
v březovém háji je potřeba vyměnit 
za nové.  

3. Dílčí rekonstrukce tělocvičny Nová podlaha, rekonstrukce 
osvětlení, větrání 

 
dlouhodobé:  
 
priorita záměr stručný popis 

1. Pokračování v celkové 
rekonstrukci tělocvičny 

Tělocvična patří mezi nejvyužívanější 
sportovní zařízení v obci. Je zpracován 
projekt na jednotlivé etapy její 
rekonstrukce. Částečná rekonstrukce byla 
provedena v roce 2008 (šatny, sociální 
zařízení, klubovny). Dále je potřeba 
provést výměnu oken, zateplit fasádu a 
střechu, včetně opravy střechy  

2. Asfaltové hřiště – změna na jiný 
povrch  

Stávající povrch hřiště je prakticky 
nevyužitelný pro běžné sportovní vyžití 
dětí a mládeže. Navrhovaná změna 
povrchu by měla přinést zásadní zvýšení 
standardu tohoto hřiště a pochopitelně 
jeho podstatně vyšší využitelnost a 
bezpečnost. 

3. Sportovně rekreační areál u Odry 
– sportovní hřiště pro fotbal, 
cykloturistika, údržba restaurace a  
zázemí pro sportovce apod. 

Areál u Odry (dřívější koupaliště) je 
hodnotnou přírodní lokalitou dlouhodobě 
užívanou pro sport a volný čas. Celkovým 
cílem tohoto záměru je obnovit a udržet 
sportovně rekreační areál regionálního 
významu, a to ve spolupráci s Regionem 
Poodří. Přitom se zaměřit zejména na  
jeho tradiční hodnoty tzn. fotbal, turistiku, 
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drobné atrakce pro děti, doplnit zázemí 
pro posezení u ohně, upravit a vylepšit 
stávající dřevěné stavby restaurace, WC, 
a sportovních šaten. Podle současných 
stanovisek CHKO Poodří není možný 
další rozvoj nových aktivit v této lokalitě. 
Je proto potřeba zaměřit se na udržení a 
zlepšení stávajícího stavu především pro 
turistiku a cykloturistiku. 

4. Rozšíření sportovního areálu 
v centru obce 

V návrhu nového územního plánu 
je soustředění sportovních aktivit 
do středu obce v návaznosti na 
školu, tělocvičnu a stávající 
antukové a asfaltové hřiště. 
Předpokládá se zde především 
umístění fotbalového hřiště a 
odpovídajícího zázemí. Záměr je 
finančně velice náročný a nese 
s sebou i řešení majetkoprávních 
záležitostí. 

5. Zachovat možnost aktivního 
cvičení mládeže do 15 let 

Obec dlouhodobě podporuje 
sportovní aktivity mládeže. V rámci 
cvičení, která organizuje TJ Sokol, 
hradí obec plně náklady na 
pronájem tělocvičny. 

 
 
 

2. Kultura, spolková a zájmová činnost: 
 
     Obec dělá obcí především její kulturní a společenský život. Je potřeba, aby 
celkový kulturní rozvoj obce byl v souladu s místními předpoklady a s místními 
zvyklostmi. Zvláště je nutné podporovat kulturní a sportovní aktivity mládeže ve 
volném čase, což má velký význam pro společenské klima v obci a prevenci 
neblahých jevů. Nezastupitelnými nositeli kulturního života jsou spolky a 
sdružení, jejichž aktivity bude obec podporovat a tím bude kulturu a společenské 
dění v obci obohacovat úctyhodné množství obyvatel. 
 

� stávající stav: - knihovna v budově obecního úřadu – dále udržet, využít 
moderní informační technologie 

  - ochotnická divadelní činnost Občanské sdružení Bodlák –  
podporovat dále rozvoj této tradice, osvěta pro nábor 
mladých lidí 
 



 12 

 
     - Sbor dobrovolných hasičů 
     - TJ Sokol 
     - Zahrádkáři 
     - Myslivecké sdružení 
     - Občanské sdružení Bříza 
                      - Důchodci 
     - Občanské sdružení Klondajk 
      - Občanské sdružení Svatého Martina 

 
� návrhy -  

krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Uzavřít každoročně s každým 
spolkem oboustrannou 
dohodu upravující oblasti 
konkrétních aktivit, financí, 
pronájmů apod. 

Cílem je stanovení jednoznačných 
pravidel vzájemné součinnosti a 
spolupráce obce a zmíněných spolků a 
vytvoření vzájemného vztahu k širší 
veřejnosti založeném na principu 
partnerství. Dohody mohou být pro 
spolky inspirací a vodítkem, kam své 
aktivity nasměrovat aby se potkávaly se 
zájmy obce. Dohodu o vzájemné 
spolupráci uzavřít i s nově vzniklými 
sdruženími. 

2. Stanovit podmínky pro 
užívání obecních prostor 

 

3. Vyřešit akustiku v sále 
kulturního domu 

 

 
dlouhodobé:  
 
priorita záměr stručný popis 

1. Komplexní a efektivní využití 
kulturního domu 

Tento záměr souvisí s celkovou 
rekonstrukcí objektu kulturního domu 
(viz. Bod 3), proto je zařazen mezi 
záměry dlouhodobé. Cílem je lepší 
využitelnost prostor objektu zejména 
pro kulturní programy pro děti, mládež, 
starší občany, spolky, informační 
centrum, stálá prezentace historie a 
tradic obce apod. 

2. Najít vhodné prostory pro Obec dlouhodobě shromažďuje různé 
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stálou expozici historických 
předmětů  

předměty, které dokumentují historii a 
tradice naší obce. Jedná se většinou o 
dary od občanů a jsou to často 
jedinečné a unikátní věci. Určitě by si 
zasloužily, aby mohly být instalovány 
v prostorách, kde budou k dispozici 
veřejnosti. Jako vhodná se jeví možnost 
nájmu prostor (objektu) v soukromém 
vlastnictví  

 
 
3. Služby a podnikatelské aktivity 
 
     Rozvoj obce zaměřit spíše na její obytné, společenské a rekreační funkce, 
v tomto smyslu podporovat rozvoj pouze drobného a ekologicky čistého 
průmyslu (živností). V oblasti poskytování služeb se orientovat zejména na 
jejich správné načasování tak, aby mohly být využity občany v maximální míře. 
     Do této oblasti jsou zahrnuty i úpravy a rekonstrukce obecního majetku a 
veřejných prostranství.  
 

� stávající stav: - obchod – prodejna Jednoty 
- restaurace – U Bříz, U Odry (sezónní) 
- ubytování – penzion U Haitlů 
- kiosek na křižovatce – pronájem pro skladové účely 
- budova obecního úřadu 
- budova kulturního domu 
 

� návrhy -  
krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Výměna oken a zateplení 
v budově obecního úřadu 

Stávající stav je nevyhovující a 
způsobují velké energetické ztráty.  

2. Stavební úpravy interiéru 
budovy obecního úřadu 

Obci se podařilo získat dotaci ve výši 
max. 500.000,- Kč na vnitřní úpravy 
v budově obecního úřadu. Především se 
jedná o rekonstrukci sociálního 
zařízení, elektroinstalace a drobné 
stavební úpravy dispozice.  

3. Zkvalitnění služeb 
v restauraci U Bříz 

Úprava interiéru; změna nájemce 
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dlouhodobé:  
 
priorita záměr stručný popis 

1. Pokračování v celkové 
rekonstrukce objektu 
kulturního domu (KD), úprava 
jeviště a jeho zázemí, využití 
volných nebytových prostor 
pro další služby občanům  

Nutno zpracovat koncepci a projekt dalšího 
rozvoje kulturního domu, přičemž se 
předpokládá zachování stávajícího sálu, 
přísálí, jeviště a restaurace. Nové využití bude 
potřeba navrhnout pro další plochy, které jsou 
v současné době prázdné a nevyužívané (např. 
sauna).  Předpokládá se rozdělení celkové 
rekonstrukce na jednotlivé etapy. 

2. Vytvoření hlavního 
shromažďovacího prostoru 
obce před KD  

Snahou je vytvořit centru obce - 
„náves“, sloužící jako odpočinková 
zóna a současně jako místo pro 
organizování obecních akcí.  Pro 
realizaci je zpracovávána projektová 
dokumentace, která řeše koncepci 
daného prostoru v návaznosti na okolní 
zástavbu a zeleň. 

3. Příprava ploch pro rozvoj 
drobného a ekologicky čistého 
průmyslu (živností) 

Řešit v rámci územního plánu 

4. Zemědělství – systém správy, 
údržby a využití účelových 
komunikaci 

Řešit v rámci územního plánu 

 
 
Další část bude zveřejněna v příštím zpravodaji. 
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POZVÁNKA 
 

Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad  Odrou 
zve všechny členy  

na výroční členskou schůzi  TJ 
konanou v pátek, dne 18.11.2011, v  přísálí kulturního domu  

v Bernarticích nad Odrou, začátek v 18.00 hodin 
 

Občerstvení zajištěno 
 

Těšíme se na Vaši hojnou účast 
 

                                                                                TJ Sokol Bernartice n.O.  
                          

 
 
 

Pár řádků z pochodu …. 
 
     Kdo se v sobotu 1.10.  rozhodl strávit na akci pořádané oddílem turistiky TJ 
Sokol Bernartice n.O. určitě nelitoval. Turistický pochod „Podzimní pohledy na 
Moravskou bránu“ tentokrát přilákal více než stovku účastníků. Počasí od 
samého rána slibovalo den „jako malovaný“ –„ a to se to šlape, když vás 
sluníčko hřeje chvíli do zad, chvíli do tváře!“  Zdolat Horecký kopec nebo 
Starojický hrad proto byla hračka…  
     Nálada byla veselá, guláše i perníků bylo taky dost, proto věřím, že malí i 
velcí turisté byli spokojení. Kdo šel letos poprvé, snad se mu akce zalíbila a 
příště přijde zas. Ti, co chodí pravidelně, už vědí, že za rok,  první říjnovou 
sobotu, vyrážíme na další ročník. 

         Za spokojené účastníky Dagmar Glogarová 

 
 

Oznámení 
 
Cvičení pro děti bude každé úterý od 16:30 do 17:30 hodin v tělocvičně základní 
školy. 

David Glogar 
Tel. 737 760 153 
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O betlému v kostele 
 
     Původní betlém v kostele byl pořízen za farářování vdp. Karla B. Hanáka a 
kostelníků p. Frant. Turka č. 63 a p. Floriana Glogara č. 40 ještě před rokem 
1900 při větší úpravě vnitřka kostela, od řezbářské rodiny Langrových v Novém 
Jičíně a stával o čase vánočním na dřevěné stoličce v místech dřívějšího 
„růžencového“ oltáře. 
     Starší občané si to ještě pamatovali. V roce 1921 za působení faráře vdp. 
Ignáce Künstlera, rodáka z Dluhovic u Přerova, který přišel do naší obce 12. září 
v roce 1915 a za toho správce fary, byly mimo jiné úpravy v kostele v roce 1921 
postaveny i dva nové oltáře – prý ale hlavně přispěním a přičiněním rady vdp. 
Jana Grossmanna, našeho rodáka z č. 5. 
     Jeden oltář pod obrazem sv. Cyrila a Metoděje, který býval též o 
Velikonocích  „Božím hrobem“ a na druhé straně pod obrazem P. Marie 
„růžencové“ oltář druhý, který také i býval v čase vánočním zároveň betlémem a 
to do r. 1972. 
     Oba oltáře zhotovil podle nákresu architekta p. Majera, benediktína v Praze, 
zdejší stolařský mistr p. Albín Kunetka z č. 105. 
     V nákresu „růžencového“ oltáře už bylo pamatováno a situováno, aby tam 
určité místo mohlo v čase vánočním sloužit za betlém, místo stávající dřevěné 
stoličky. Svatostánky, polovypouklé řezby cherubů a sv. Cyrila a Metoděje, 
řezby „Zvěstování P. Marie“ a korunovaci na „růžencovém“ oltáři, zařízení 
„Božího hrobu“, svícny a malou úpravu betléma pro „růžencový“ oltář, to vše 
provedla v r. 1921 táž firma Valentina Langra, řezbářského mistra z Nového 
Jičína. A tak na novém oltáři pod obrazem „P. Marie růžencové“ byl betlém už 
na vánoční svátky roku 1921 vystaven a celý oltář ozdoben několika vánočními 
smrčky. 
     Také v ten čas, za nadučitel Felixe Klumpnera v nedělích odpoledne po 
bohoslužbách zpívala u nově opraveného betléma školní mládež, hlavně 
z Orelské omladiny, i nám dosud známé, ale i neznámé, vánoční koledy: Narodil 
se…, Nesem vám noviny…, Ejhle naše chasa a jiné. Nejraději prý zpívali: Pásli 
ovce valaši. 
     Tato pěkná dětská tradice prý byla dodržována několik roků, ale zanikla. 
     V roce 1972, kdy ve smyslu nových liturgických předpisů, kdy byl v kostele 
místo oltáře vybudován nový „obětní“ stůl obrácený k věřícím, byly z kostela 
odstraněny některé sošky i obrazy a také oba boční oltáře zhotovené v roce 
1921. Na jednom z nich (pod obrazem P. Marie růžencové) stával, jak uvedeno, 
i o vánočním čase betlém. 
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     V tom čase (asi r. 1972) byl odstraněn i původní starý betlém – prý pro 
celkovou už zchátralost a za velkého úsilí důchodce vdp. Seidlera Frant., rodáka 
z Lubojat, který bydlel na zdejší faře a za vdp. Tomečka A. z Jeseníku nad 
Odrou, byl pořízen betlém nový (zánovní). 
     Vdp. farář Seidler Frant. měl velkou touhu chybějící starý betlém v kostele 
nahradit nějakým novějším. 
     V ten čas nebyla nabídka nových betlémů téměř žádná. Až na inzerát 
v časopise „Lidová demokracie“ objednal u soukromého občana (prý řezbáře a 
jméno je zatím neznámé) v Třešti na Jižní Moravě zánovní starší betlém i 
s figurkami pastýřů a oveček. 
     Ten nově koupený betlém je trochu větší, než byl ten starý dřevěný, který 
znázorňoval v pozadí městečko Betlem a v popředí chlév se svatou rodinou. Prý 
téměř podobnému tomu novému. 
     Kolik stál ten nově koupený, není prý nikde uvedeno. 
     Pro nově zakoupený betlém se našlo místo pod obrazem narození P. Marie 
v pravé části kostela, kde od Vánoc roku 1972 bývá každoročně instalován. 
     Ten nově zakoupený betlém, jak už uvedeno se skládá: pozadí městečka 
Betlema a dominantu tvoří chlév se svatou rodinou. 
     V okolí betléma na prostoru asi 1 x 1 metr je umělý mechový pastevecký 
terén s asi dvaceti postavami pastýřů a jiných poutníků a asi třiceti ovečkami (i 
velbloud apod.). Největší postavy mají asi 15 cm. V tom počtu třiceti oveček 
jsou i některé (asi osm) ještě z toho starého vyřazeného betléma (mají ještě staré 
inventární číslo). Ve starém betlému bylo podstatně méně oveček i pastýřů. 
 
     Tolik z dějin kostelního betléma. 
 
     Vyprávěči říkávali, že za starých časů se ve vánočním čase stavěly i po 
statcích a chalupách jenom betlémy a dřevěné, papírové a někdy i perníkové a 
různé. O vánočních stromcích tehda nebylo ani slechu. 
     Kult vánočních stromků se v naší obci objevil až v novější době, asi ne déle 
než před sto lety. Kult vánočních stromků je pro naše tradice cizí. 
     Betlém je pro křesťana kult nejradostnější!!! 
 
     Ze soudobých zápisů a z vyprávění pamětníků a hlavně dlouholetého 
kostelníka pana Josefa Váci, narozeného roku 1905 a zemřelého roku 1996. 
 
                Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Zájezd do Lúček 
 
     „Agentura Marušver“ uspořádala pro občany z Bernartic nad Odrou ve středu 
28. září zájezd autobusem na Slovensko. 
     Vyjíždí se z obce v 7:00 hodin za pošmurného rána po dnech krásného 
„Babího léta“. Průjezd Moravskoslezskými Beskydami i Javorníky, které jsou 
zahalené v hustých mracích, není nijak povzbudivý. Cestou okolo řeky Váhu a 
městem Žilina se sluníčko přes mraky přece jen začalo probírat. 
     Naše první zastávka je pod hradem Strečno, na který po schodech 
vystoupáme. Hrad Strečno, který si pamatuji z první návštěvy v r. 1961 a pak 
v r. 1978 jen jako hromadu kamení, je pro mne ohromné překvapení. Co se po 
17-ti letech práce a finanční částky 150 milionů korun Československých 
udělalo. Z ruiny se stal krásný zastřešený hrad s muzeem, galerií a kaplí. 
Poutavým vyprávěním nás provázela sympatická paní průvodkyně. Z věže hradu 
se nám naskytl nádherný pohled do údolí Váhu a na třpytící se řeku. Po 
sestoupení z hradu k autobusu všem chutnala káva od pana řidiče. 
     Následuje romantická cesta údolím Váhu, rozdělující Malou Fatru na dvě 
části se starým hradem na levé části nad řekou. 
     Po celou cestu nás informacemi zásobuje naše dobře připravená průvodkyně 
Věrka s nápovědou manžela Ivana, rodáka z Priekopy u Martina. 
     Ve Vrútkach vjíždíme do rozsáhlé Turčianské kotliny. Také počasí se 
změnilo. Mraky vystřídalo sluníčko s dalekými výhledy. Po pravé straně již 
máme Velkou Fatru a po levé straně pokračuje Kriváňská Malá Fatra. U 
Kraľovan přejedeme soutok řeky Oravy a Váhu, za kterým následuje město 
Ružomberok. Za městem se nám otevře fantastický pohled na Nízké Tatry, 
Chočské vrchy a v pozadí na Roháče. Nádhera. 
     Náš cíl dnešní cesty je vesnice Lúčky, 10 km od vodní nádrže Liptovská 
mara, kde jsou nad vesnicí malé lázně. Lúčky-kúpele patří mezi nejstarší lázně 
s termální vodou na Slovensku. První lázeňská budova byla postavena již v r. 
1761. Moderní lázeňská budova Choč je z r. 1979. Léčí se zde pohybové ústrojí 
a ženské choroby. 
     My však navštěvujeme nový AQUA-VITAL PARK z r. 2009 s venkovními 
bazény a s termální vodou o teplotě 28 a 380C. V krásném prostředí po tři 
hodiny střídáme bazény, plaveme a relaxujeme. Příjemná pohoda. 
     Při zpáteční cestě pohledy na horské hřebeny a vrcholy zalité sluncem jsou 
ještě krásnější než dopoledne. Úchvatná panorama. 
     Ještě jednu zastávku při cestě domů uděláme a to u vápencového lomu 
zatopeného vodou. Pohled na hladinu osvícenou zapadajícím sluncem, v níž se 
odráží podzimem zabarvené stromy a skalní stěny, je také nádherný. 
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Korunou této krásy je nákup ovčích sýrů, korbačiků a jiných dobrot v obchůdku 
ze Zázrivé. 
     V dobré náladě, pohodě a zpěvu nám cesta domů ubíhala velice rychle. 
Zájezd neměl chybu. Děkujeme 

 Jana a Alois Šimíčkovi 
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C e s t y  m ý c h  pC e s t y  m ý c h  pC e s t y  m ý c h  pC e s t y  m ý c h  p ře d ke d ke d ke d ků     
 

D í v á m  s e  d o  d á l k y ,  

m ů j  p o h l e d  h l e d á  c e s t u ,  

k t e r o u  j e n  z  v y p r á v ěn í  z n á m  

v e d e  z  B e r n a r t i c  d o  M a n k o v i c  a ž  k  O d r á m .  

 

Ča s t o  j s i  n a  n í ,  t a ťk o ,  v z p o m í n a l ,  

v  m y š l e n k á c h  s i s  j í  o ž í v a l .  

T o u  l o u k o u  c h o d i l  j s i  s e  s v ý m  t á t o u ,  

c e s t i čk o u  n e p r o j i t o u  h r b o l a t o u .  

 

T y  c e s t y  p r o  t e b e  h o d n ě  z n a m e n a l y  

b y l  j s i  s  t a t í n k e m  a  m a l ý …  

 

P ř e d  l é t y  j s i  t u  s e  m n o u  c h o d í v a l  

t o l i k  j s i  t o  t a d y  m i l o v a l .  

S v o u  l á s k u  j s i  m i  p ř e d á v a l ,  

a b y  s e  v š e c h n o  n e v y t r a t i l o …  s e s  b á l .  

 

Z  B e r n a r t i c  k  O d r á m  

d n e s  v e d e  n ěk o l i k  s j í z d n ý c h  c e s t ,  

n e b o j  s e ,  t a ťk o ,  

s v é  v n u k y  b u d u  k  t é h l e  p o  n i v á c h  O d r y  v é s t … . .  

      

     H a n a  H o l čá k o v á  
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Poděkování 
 
     Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Bartókové Gertrudě, která se 
nedávno odstěhovala z č. 205 do Nového Jičína, za darované historické 
předměty. 

    Marie Mertová 
 

 
 

 
 
 

 
Pronajmu pěkný byt  3+1 v Suchdole nad Odrou. 

Osobní jednání nutné. Jen vážný zájemce. 
Tel.: 777 803 992 

   
 
 
 
 

 
 

 
Zakázkové šití Kateřina Kr ůpová 

Opravy a úpravy oděvů 
Šití bytového textilu 

Příjem zakázek každé úterý od 8:00 do 18:00 hodin 
mobil: 732 656 096  e-mail: katerinakrupova@seznam.cz 

www.zakazkovesiti.estranky.cz 
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Z informa čního servisu  pro občany 
Novojičínska  
 
Zebra na Novojičínsku  
Policisté dohlíželi na správné přecházení  
     Celý týden ve dnech od 5. do 9. září na vybraných přechodech Novojičínska 
probíhala dopravně preventivní akce "Zebra se za tebe nerozhlédne". Jednalo se 
o projekt, který probíhá dvakrát ročně po celém území České republiky. Jeho 
smyslem je odbourání mýtu o absolutní přednosti chodců na přechodech a také 
připomenutí práv a povinností chodců.  
     Novojičínští dopravní policisté a jejich kolegové z jednotlivých obvodních 
odděleních oslovovali chodce několik hodin denně, převážně v době od sedmé 
do osmé hodiny ranní a v době od jedné do druhé hodiny odpoledne. Zaměřovali 
se převážně na děti, kterým poté předávali malé dárky. Akce na některých 
místech okresu podporovali policisté z Preventivně informační skupiny Nový 
Jičín.  
     "Zebra se za tebe nerozhlédne" je společným projektem Policie ČR a 
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra.  
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Začíná Ajax  
     Ve čtvrtek 15. září 2011 navštívili policisté z Preventivně informační skupiny 
Nový Jičín žáky z 2.A, 2.B a 2.C na novojičínské základní škole Komenského 
68. Každý školák i paní učitelky dostali z rukou policistů Ajaxův zápisník, se 
kterým budou celý školní rok pracovat.  
     Ajaxův zápisník je projekt, u jehož vzniku stála policistka preventivně 
informační skupiny Policie ČR OŘ Sokolov a který byl v roce 2002 rozšířen do 
celé Policie ČR. Jeho cílem je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního 
věku.  
     Žáci druhých tříd základních škol se učí pomocí Ajaxova zápisníku 
předcházet různým sociálně patologickým jevům např. šikaně, alkoholu a 
nealkoholovým drogám, hazardním hrám apod. Seznamují se také s běžnými 
každodenními záležitostmi jako je pohyb v silničním provozu a vlastní 
bezpečnost. Žáci dostávají od policistů zápisník (pracují s ním po celý rok) a 
policisté rovněž pro ně připravují různé soutěže a testy. Přitom zjišťují, co se 
všechno naučili od policejního psa Ajaxe. 
     Při první hodině s Ajaxem si děti vyslechly jak se zápisníkem pracovat, byly 
upozorněny na důležité kapitoly a témata.  
     V letošním školním roce se kromě druháků z Komenského 68 do projektů 
zapojí základní školy Dlouhá 56, Komenského 66, Šenov u Nového Jičína, 
Životice u Nového Jičína, Bernartice nad Odrou, Libhošť, Sedlnice a Kunín. 
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Do Chorvatska lze létat i na občanský průkaz  
     Počínaje 19. srpnem 2011 nebude cizinecká policie na jediné české vnější 
hranici Schengenského prostoru - mezinárodních letištích - požadovat po 
českých občanech cestujících do Chorvatska cestovní doklady (pasy) a cesty do 
Chorvatska budou možné s občanským průkazem i letecky.  
     Ministerstvo vnitra tak bezprostředně reaguje na odpovědní nótu Ministerstva 
zahraničních věcí, která byla dne 19.8.2011 předána chorvatské straně spolu se 
vzory platných českých občanských průkazů jako akceptace předchozí 
chorvatské nóty. Ta informovala o jednostranném opatření umožňující vstup na 
území Chorvatska na občanský průkaz. Tímto aktem se změnily podmínky, 
které umožňují občanům České republiky překračovat vnější hranici s 
Chorvatskem. To znamená, že policisté cizinecké policie na letištích mohou od 
tohoto dne odbavovat české občany k cestě do Chorvatska i na platný občanský 
průkaz.  
 
Výzva občanům  
     V souvislosti s velkým množstvím případů výzev k zaplacení dlužné částky, 
které byly pod jménem smyšleného soudního exekutora JUDr. Marka Holečka 
doručeny fyzickým a právnickým osobám v celé České republice, apeluje 
Policie České republiky na občany, aby v případě doručení této výzvy v žádném 
případě neplatili uvedenou částku a věc neprodleně oznámili na nejbližší 
obvodní (místní) oddělení Policie ČR.  
     Celý případ si převzal Útvar odhalování korupce a finanční kriminality 
služby kriminální policie a vyšetřování. Věc je prošetřována pro podezření ze 
spáchání trestného činu podvodu. Zároveň jsou v těsné součinnosti s Finančně 
analytickým útvarem Ministerstva financí činěny veškeré kroky k zajištění 
finančních prostředků na účtech, které jsou uvedeny na doručených výzvách. 
 
Za zatajení nálezu hrozí vězení  
     Zatajení nálezu peněženky šetří v těchto dnech policisté v Novém Jičíně. 
Neznámý nepoctivý nálezce našel na trase od zadní brány novojičínské 
nemocnice na ulice Purkyňova, Slovanská a Gen. Hlaďo v Novém Jičíně 
ztracenou pánskou látkovou peněženku, kterou neodevzdal.  
     O téměř deset tisíc korun přišel mladý muž z Frýdku-Místku, který v pondělí 
12. září dopoledne vytratil peněženku v Novém Jičíně. To, že peněženku s 
penězi, doklady a dalšími věci nemá, zjistil až u prodejny CK Čedok na ulici 
Gen. Hlaďo. Začal ji okamžitě hledat, ale na uvedené trase už nebyla. Neznámý 
nálezce, který si ji ponechal, se dopustil trestného činu zatajení věci, za který mu 
může hrozit až rok vězení. 
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Podvody přes telefon – upozornění pro veřejnost !!!  
     Pod legendou vylákal podvodník od důvěřivých lidí téměř 100 tisíc korun. 
Své oběti kontaktuje pod smyšleným jménem a identitou, prostřednictvím 
sociálních sítí a na internetových serverech – poptávce po zaměstnání. „Jedná se 
o akci od společnosti Optimstav. Obsahem práce bude třídění emailu a 
vyplňování dotazníků z místa bydliště zájemců, s týdenní odměnou 1 tísíce 
korun. Jednou z podmínek získání práce je vlastnictví paušálního telefonu 
mobilního operátora T mobile a následná registrace na stránkách T-zones“, 
kterou provede podvodník. Důvěřiví lidé mu s vidinou výdělku posílají své 
osobní údaje, paušální telefonní čísla a následně autorizační kódy, 
prostřednictvím kterých odčerpává finanční prostředky z účtu u telefonního 
operátora. Tyto prostředky pak převádí na internetové hráčské účty v různých 
sázkových kancelářích. Majitelům účtů pak přichází faktury od operátora s 
odčerpanou částkou v řádu stovek až tisíců korun, které musí klienti uhradit.  
     V tuto chvíli prověřují novojičínští policisté již několik poškozených lidí z 
celé české republiky s celkovou škodou téměř 100 tisíc korun. Předpokladem je, 
že poškozených bude daleko více. Jednotlivé případy prověřujeme s podezřením 
ze spáchání přečinu podvod. Pro toto jednání je v trestním zákoníku uvedena 
trestní sazba odnětí svobody v délce jednoho až pěti let. V případě, že se vám 
podobná událost stala, kontaktujte nejbližší policejní oddělení. 
 
 
Z nákupního vozíku ukradl peněženku  
     Stačila chvilka nepozornosti a peněženka s finanční hotovostí z košíku 
zmizela. Odkládání kabelek, peněženek či osobních věcí do nákupních vozíků se 
nevyplácí. Přesvědčila se o tom šestašedesátiletá žena v novojičínském 
Kauflandu. V nestřeženém okamžiku z nákupního vozíku, který měla při sobě, jí 
neznámý lapka odcizil spolu s peněženkou i osobní doklady, finanční hotovost a 
platební katru, vše v celkové hodnotě tisíc tři sta korun. Krádež se stala ve 
čtvrtek 25. srpna v odpoledních hodinách. Policisté opakovaně upozorňují 
občany, aby si při nákupech dávali na své věci dobrý pozor. Ženy kabelky 
neodkládaly do nákupních vozíků, ale měly je u sebe a stále pod kontrolou.  
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Připomeňme si několik rad, jak se chránit před okradením. Jak zabránit krádeži?  
 

� Při nákupech a cestách v dopravních prostředcích věnujte zvýšenou 
pozornost svým kabelkám a taškám. Mějte je vždy uzavřené.  

� Peněženky nenechávejte navrchu kabelky nebo nákupní tašky. 
Neodkládejte je do nákupního vozíku nebo košíku, stačí chvíle 
nepozornosti a jsou pryč.  

� Kabelku zavěšenou přes rameno noste vždy uzavřenou těsně u těla a 
chraňte ji rukama na boku nebo břiše.  

� Peníze, doklady i klíče noste v uzavřené tašce nebo kabelce vždy 
odděleně. Berte si jen tolik peněz, kolik skutečně potřebujete.  

� Nenoste peněženku či doklady v zadní kapse kalhot. 
� Vyhýbejte se návalům mnoha lidí, tlačenice nahrává zlodějům a okradení 

může proběhnout bez povšimnutí.  
 

         por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         pracovníci  
         Prevetivně informační skupiny  
         Nový Jičín 

 
 
 
Pranostiky na říjen 
 
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají. 
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 
Když křížový pavouk se v říjnu ukrývá a nevylézá, není daleko do sněhu. 
Sucho-li na svatého Havla, bude budoucí rok suchý. 
Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok. 
Teplý říjen, studený listopad. 
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva nato zima stálá. 
Studený říjen – zelený leden. 
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Pověry o ovoci 
 
Dříve se věřilo, že hlavně rodící stromy mají svou duši jako člověk, a proto se 
stromy těšily velké úctě. 
Při česání ovoce se stromu nesmělo ublížit. Pokud by se stromu zlomila 
větvička, celý rok by pak plakal. 
Při česání ovoce se stromu zpívalo, aby nebyl smutný a nezmrzl. 
Když strom málo plodil, ke kořenům se zakopalo uhynulé domácí nebo 
hospodářské zvíře. Strom se prý zastyděl a začal bohatě rodit. 
Strom, který v jednom měsíci začal kvést i odkvetl, nesl prý hodně plodů. 
Strom, který v jednom měsíci kvetl a v druhém odkvetl, úrodu prý nepřinesl. 
Aby mladý stromek dlouho a dobře rodil, měla první ovoce utrhnout mladá 
žena. Jinde to však měl být naopak muž – hospodář. Pokud to nebyl on, ovocný 
strom sedm let nerodil. Jinde měla první úroda zůstat na stromě a nechat 
spadnout. 
Poslednímu plodu, který na stromě zůstal, se říkalo zapomnělka. Kdyby jej 
někdo snědl, všechno by zapomínal. 
Aby se ovoce nezačalo kazit, nesmělo se česat koncem měsíce. 
O zralých třešních se říkalo, že pokud první třešni v roce někdo snědl i s peckou, 
začal koktat ☺. 

  Věra Košťálová 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 
Tel.:     +420 556 715 215 
E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 
 
Obecní úřad: 
Tel:       +420 556 708 522 
Fax:       +420 556 708 522 
E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
www.bernarticenadodrou.cz 

 
 

 


