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Vážení spoluobčané! 

     Letošní opravdu krásné podzimní počasí pomalu končí a za dveřmi již stojí 
netrpělivě „paní zima“ a s ní nadcházející období topné sezóny. Ta je 
každoročně spjata se zhoršením ovzduší, které dýcháme. Není to poprvé, co o 
této problematice píšu, ale protože je to téma natolik závažné a bohužel stále 
aktuální, chci se k němu znovu vrátit. 

     Když se v těchto dnech, kdy se začíná topit, projdete v podvečer naší obcí, 
snadno poznáte, že to co dýcháme, skutečně není optimální. Uvědomila jsem si, 
že nedávno zveřejněný novinový článek „Londýnský smog v českých vesnicích“ 
vlastně ani tolik nepřehání. Problém začazených vesnic, nad nimiž se během 
inverzí v topné sezoně povaluje duchna čpícího smogu, se s lety bohužel 
nezmenšuje. Poslední výzkumy ukazují, že prostředí ve vesnicích, které jsou 
vyhledávány k bydlení i rekreaci, může být v zimě často horší než ve velkých 
průmyslových městech.  

     V mrazivém inverzním počasí stačí jeden nezodpovědný majitel kotle k 
tomu, aby doslova otrávil vzduch v celé vesnici. Lidé totiž z nepochopitelných 
důvodů spalují stále v kotlích na tuhá paliva i to, co je výslovně zakázáno a 
prokazatelně škodí ovzduší. Sousedy pak obtěžuje dusivý dým a zápach i přesto, 
že sami investovali například do vytápění plynem, nebo používají alespoň 
kvalitní palivo.  

     Sami však mnoho nezmohou a obvykle jim příliš nepomůžeme ani my na 
obecních úřadech nebo odborech životního prostředí. Je to smutné, ale i když má 
obecní úřad určité kompetence podle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 
zůstává hlavním problémem prokázat občanovi, že k nedovolenému spalování 
odpadů nebo obtěžování sousedů kouřem došlo. Legislativa je v tomto směru 
opravdu nedostačující. Tomu má v budoucnu zabránit nový zákon o ochraně 
ovzduší, který by měl umožnit odpovědným osobám účinně kontrolovat kotle 
v domácnostech. Ministr životního prostředí chce prolomit ochranu soukromí 
domácností a hledá způsob, jak legálně kontrolovat, čím lidé topí. Toto 
v současné době kvůli ochraně osobní svobody a soukromí není možné. 

     A tak nám nezbývá nic jiného, než opakovaná osvěta a domluva. Především 
je si třeba uvědomit, že spalování komunálního odpadu v kotlích je lokální 
problém, tedy je to problém nás občanů, kteří v obci žijeme. Postiženi 
nemocemi dýchacích cest a alergiemi budeme my, místí občané a naše děti.  
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     Myslím si, že nikdo z nás nemá právo vědomě, i když nepřímo, znečišťovat 
ovzduší, ve kterém společně žijeme a vystavovat tak sami sebe a své 
spoluobčany zdravotním rizikům. A protože jsem přesvědčena, že opakované 
vysvětlování může mnohdy pomoci více než pokuty a represe, dovoluji si vás 
tímto vyzvat, abyste se nad zmíněným problémem vážně zamysleli a každý 
podle svých možností přispěli k tomu, abychom měli v Bernarticích nad Odrou 
čisté a zdravé ovzduší.  
 
 
 
          starostka 
         
      
 
Několik rad a doporučení ...... 
 
Spalování odpadů je zakázáno! 
  
Nikdy prosím nespalujte: 
 
Plasty všeobecně – polyetylén, polypropylen, polystyren, polyuretan - 
materiály, z nichž se vyrábějí obaly, plastové láhve, drobné užitkové předměty, 
hračky apod. 
 
Polyvinylchlorid (PVC nebo novodur)  – trubky, hadice, pláště do deště, 
ubrusy, folie, podlahové krytiny apod. 
 
Pryž  –  pneumatiky, linolea, rohožky, holínky apod. 
 
Dřevotříska  –  nábytek, odpady při výrobě nábytku, stavební materiály apod. 
 
Lamino – nejnovější materiál pro výrobu nábytku a dílů se vzhledem dřeva 
 
Polyamidy – silonová vlákna – textil, oblečení, přikrývky, izolační materiály 
apod. 
 
Časopisy – papír s velkým obsahem tiskařských barev 
 
Organický odpad  – odpad ze zeleniny, masa a jiných potravin, odpad ze 
zahrad apod. 
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Spalování odpadů na našich zahrádkách: 
Podle zákona č.86/2002 Sb., o ovzduší, je možné spalovat suché rostlinné 
materiály v otevřených topeništích, ale je nutné dodržet ujednání občanského 
zákoníku, který ve svém §127 říká, že občan pálící trávu nesmí obtěžovat 
sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, pachy atd. 
 
 
Jak se chovat ekologicky:        
 

� Třídit odpad a nespalovat v domovních kotlích. 
� K vytápění přednostně využívat zemní plyn, elektřinu nebo alternativní 

zdroje. 
� Komíny udržovat tak, aby spaliny byly bezpečně odváděny   
� Zateplovat objekty, tím se sníží spotřeba paliva i množství spalin 

uvolněných do ovzduší. 
� Používat kvalitní paliva, koks, černé uhlí tříděné, hnědé uhlí tříděné a 

dobře vysušené dřevo. 

 
 

 
 

Občané obce 
(dle §16 a § 17 zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
 
 
 
Občanem obce je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je 
v obci hlášena k trvalému pobytu. Stejná práva má i cizí státní občan, který je 
v obci hlášen k trvalému pobytu. 

Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo:  

a) volit a být volen do zastupitelstva obce  

b) hlasovat v místním referendu  
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c) vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá 
stanoviska k projednávaným věcem  

d) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý 
kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva obce, 

e) nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní 
rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, 
výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy,  

f) požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou 
obce nebo zastupitelstvem obce; je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů 
obce, musí být projednána na jejich zasedání nejpozději do 60 dnů, jde-li o 
působnost zastupitelstva obce nejpozději do 90 dnů,  

g) podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují 
bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce, 
nejpozději do 90 dnů  

Oprávnění  uvedená v odstavci  c) až g) má i fyzická osoba, která dosáhla věku 
18 let a vlastní na území obce nemovitost. 

     Dana Klosová 

 
 
 
Kalendárium 
 
14.10.2011 
U příležitosti významného životního jubilea navštívily Dana Klosová a Marie 
Mertová paní Jitku Křížovou. 
  
18.10.2011 
Školení „Evidence obyvatel – postupy, příklady a aktuality z praxe“ v Ostravě 
absolvovala správní pracovnice Věra Košťálová. 
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20.10.2011 
Pracovnice Krajského úřadu Odboru dozoru a kontroly v Ostravě přezkoumaly 
hospodaření naší obce za rok 2011. Nebyly shledány žádné nedostatky. 
 
24.10.2011 
K výročí zlaté svatby pogratulovaly starostka Dana Klosová spolu 
s místostarostou Marií Mertovou manželům Antonii a Jiřímu Papákovým. 
 
25.10.2011 
Konalo se 8. zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 
27.10.2011 
Začala příprava návrhu rozpočtu obce na příští rok. 
 
3.11.2011 
Účetní obecního úřadu  Ilona  Stavinohová  se v Novém Jičíně zúčastnila porady 
účetních k uzávěrce roku 2011 a k provádění odpisů majetku dle nového 
účetního standardu. 
 
8.11.2011 
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2012. 
 
9.11.2011 
Starostka Dana Klosová se v Ostravě zúčastnila setkání představitelů obcí 
zaměřeného na problematiku základních registrů a realizaci projektu 
Integrovaného informačního systému Státní pokladny.  
 
11.11.2011   
Pracovní jednání zastupitelky obce Dagmar Glogarové s pořizovatelem nového 
územního plánu, odborem územního plánování v Novém Jičíně. 
 
11.11.2011 
V sále kulturního domu uspořádala Komise pro občanské a sociální služby 
podzimní setkání s důchodci. Více v prosincovém zpravodaji. 
 
12.11.2011 
V prostorách u obecního úřadu proběhl sběr velkoobjemového, zvláštního, 
nebezpečného a elektro odpadu. 
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Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 9. 2011 
 
6/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Josefinu 
Bayerovou, Václava  Brodíka a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

6/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

6/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č.3/2011 (Příloha č.2). 
 

6/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Plán rozvoje obce 
Bernartice nad Odrou na léta 2011 – 2012 s výhledem do r.2020 (Příloha č.4) 
 

6/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 44/2011/SOBS 
mezi Obcí Bernartice nad Odrou a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou 
společností Arpex Morava. Smlouva  o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene a právo provést stavbu se týká položení zemního kabelu a 
instalace smyčkové skříně na parc.č.1037/23 a 1037/16.  
 

6/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 47/2011/SOBS 
o smlouvě budoucí mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Ing. Jaroslavem Nevrlým 
na uložení splaškové, dešťové a vodovodní přípojky do obecního pozemku 
 

6/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo 
č.49/2011/SOD mezi Obcí Bernartice nad Odrou jako samostatným právním 
subjektem a společností OZO Ostrava s.r.o. na shromažďování, přepravu a 
likvidaci odpadů.  
 

6/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo 
č.45/2011/SOD mezi Obcí Bernartice nad Odrou jako samostatným právním 
subjektem a společností OZO Ostrava s.r.o. na shromažďování, přepravu a 
likvidaci odpadů. Smlouva stanoví podmínky a ceny za svoz a likvidaci 
příležitostného odpadu mimo režim stávajících smluvních podmínek. 
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6/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Dodatek č.1 ke  Smlouvě 
č.26/2011/SOD ze dne 10.5.2011 o sběru, svozu, využívání a odstraňování 
odpadů s OZO Ostrava. Obsahem Dodatku je doplnění cenového tarifu za 80 l 
odpadovou nádobu.  
 

6/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o 
dílo č. 34/2011/SOD  ze dne 9.6.2011 se společností Stavbař, v.d. Šenov u 
Nového Jičína na stavební opravy Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou. 
 

6/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o úvěru 
č.48/2011/U. Poskytovatelem úvěru ve výši Kč 1.000.000,- se splatností do 
dvou let je Komerční banka. 
 

6/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí ke dni 30.9.2011 
s ukončením nájmu nebytových prostor, budovy č.p. 182 na parc.č. 624 v k.ú. 
Bernartice nad Odrou. Nájem je ukončen na základě žádosti nájemce společnosti 
Vitana a.s. se sídlem v Byšici, a to v souladu s bodem II. Smlouvy o nájmu ze 
dne 3.6.2002. 
 

6/13 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje části 
pozemku  o výměře cca 10 m2 na parc.č. 121 v k.ú. Bernartice nad Odrou. 
(Výměra bude upřesněna geometrickým plánem). 
 

6/14 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr směny pozemků na 
parc.č. 1111/2 o výměře 25 m2, parc.č.1111/3 o výměře 18m2 a parc.č.1111/4 o 
výměře 11m2 za část pozemku o výměře cca. 250 m2 na parc.č.1112/34 v k.ú. 
Bernartice nad Odrou. (Výměra bude upřesněna geometrickým plánem).  
 

6/15 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje pozemku na 
parc.č. 958/4 o výměře 49 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou. 
 

6/16 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí záměr pronájmu části 
pozemku na parc.č. 1153/1.  
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6/17 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí sezónní pronájem 
ovocných stromů na parc.č 850/3 - Kč 100,- za jeden strom. Podmínkou 
pronájmu je údržba stromu a pozemku.  
 

6/18 
ZO schvaluje udělení výjimky sníženého počtu žáků pro Základní školu a 
Mateřskou školu Bernartice nad Odrou, příspěvkovou organizaci pro školní rok 
2011/2012 v počtu 1 dítěte. 
 

6/19 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 

 
 
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 10. 2011 
 

7/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Tomáše 
Horuta, Milenu Šturalovou a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

7/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

7/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č.4/2011 (Příloha č.2) 
 

7/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo č.50 
/2011/SOD mezi Obcí Bernartice nad Odrou a stavební společností Unistad 
spol. s r.o. na stavbu „Oprava místní komunikace na parc.č.421 v obci 
Bernartice nad Odrou“, a to včetně změny v bodě III.  
 

7/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 51/2011/SOBS 
o smlouvě budoucí mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Radimem Kalíškem, 
Šenov u Nového Jičína na uložení splaškové a vodovodní přípojky do obecních 
pozemků na parc.č. 540,544,523 v k.ú. Bernartice nad Odrou. 
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7/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.52/2011/SOD 
s Davidem Haitlem na provádění zimní údržby v obci Bernartice nad Odrou. 
 

7/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou nesouhlasí se záměrem prodat 
pozemek na parc. č. 1177/94  - orná půda o celkové výměře 205 m2, který je ve 
vlastnictví obce. 
 

7/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Stanovy dobrovolného 
svazku obcí Region Poodří. 
 

7/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný účet 
Regionu Poodří za r.2010 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření 
dobrovolného svazku obcí Region Poodří za r.2010. 
 

7/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu Kontrolního 
výboru Regionu Poodří ze dne 24.6.2011. 
 

7/11 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 

 
 
Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce ze dne 25. 10. 2011 
 

8/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing. Bc. 
Dagmar Glogarovou, Vojtěcha Knopa  a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

8/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

8/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č.5/2011 (Příloha č.2) 
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8/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Dodatek č.1.ke Smlouvě o 
dílo č.35/2011/SOD ze dne 9.6.2011 na stavbu „Obnova a oprava mostů přes 
místní vodoteče a propustky“. 
 

8/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene č.53/2011/SOBS mezi Obcí Bernartice nad 
Odrou a manželi Grulichovými Bernartice nad Odrou č.105  na uložení 
plynovodní, splaškové a dešťové přípojky na parc.č.260/1 a 1192/18 v k.ú. 
Bernartice nad Odrou za účelem stavby RD. 
 

8/6 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 

 
 
 
 
 
 
Plán rozvoje obce Bernartice nad Odrou na léta 2011 – 2015, 
s výhledem do roku 2020 – druhá část 

 
 
 
 
 
 

 

4. Sociální problematika a obyvatelstvo: 
 
     Poskytování sociálních služeb v obci je potřeba postavit na individuální 
potřebě občanů. Základní sociální systém obyvatelstva zajišťuje stát. Obec 
v rámci sociální péče pro své občany může pomoci zajistit nabídku externích 
služeb (např. rozvoz obědů, pečovatelský servis, apod.)  
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� návrhy -  

krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Formou nabídek informovat 
občany o možnosti zajištění 
např. pečovatelky, nákupů, 
úklidu, rozvozu obědů, apod.  

Služby v této oblasti zajišťují 
podnikatelské subjekty, případně se 
spolupodílí stát, nebo různé nadace. 
Obec může pomoci při jejich 
zprostředkování. 

2. Činnost Komise pro občanské 
záležitosti 

Členové komise navštěvují pravidelně 
především staré a osamělé spoluobčany. 
Podle aktuální situace mohou být 
řešeny požadavky jednotlivých občanů. 

 
 
dlouhodobé:  
 
priorita záměr stručný popis 

1. Sociální problematiku občanů 
řešit podle konkrétních 
požadavků  

Na základě jednotlivých žádostí občanů 
bude zastupitelstvo obce projednávat a 
schvalovat finanční nebo jinou formu 
pomoci občanům, kteří se ocitnou 
v tíživé sociální situaci. 

2. Byty pro osamělé 
spoluobčany zajistit 
rekonstrukcí některého 
stávajícího statku v obci buď 
pomocí vysoké státní dotace, 
nebo jako podnikatelskou 
aktivitu 

Může být příležitostí pro podnikatelskou 
aktivitu. 

 

  
5. Životní prostředí: 
 
     Stav životního prostředí vnímáme všichni velmi intenzivně. Čistota ovzduší a 
vody, ale i čistota a údržba veřejných prostranství jsou věci, které občany 
zajímají a chtějí se k nim vyjadřovat. Jednou ze základních a nejrozsáhlejších 
oblastí ochrany životního prostředí, které bude obec věnovat patřičnou 
pozornost, je odpadové hospodářství. 
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�  stávající stav:- kontaminované spodní vody, vysoká hladina spodních  vod 
  - živelné skládky 
  - nenapojení domácností na kanalizaci a ČOV 

 
� návrhy – 

krátkodobé:   
 
priorita záměr stručný popis 

1. Odstranění příčin kontaminace 
spodních vod a zamezení 
zvyšování hladiny spodních 
vod 

Na základě dosud provedených měření 
není pochyb o tom, že spodní vody na 
katastru obce jsou kontaminovány 
toxickými látkami. Obci se podařilo 
získat dotaci na monitoring spodních 
vod. Cílem bude rovněž využití 
finanční dotace pro odstranění tzv. staré 
zátěže v kontaminaci spodních vod. 

2. Napojení domácností na ČOV 
– provedení průzkumu 
stávajícího stavu 

V současné době je cca 7 % domácnosti 
nenapojených na novou kanalizaci 
s ČOV. S cílem jejich postupného 
napojení na novou kanalizaci obec 
s majiteli těchto domácnosti projedná 
tuto záležitost vč. upozornění na 
případné porušování  platných právních 
předpisů a důsledku z toho plynoucích. 

3. Vyčlenit skládku (y) 
biologického odpadu 
s režimem 

V současné době není v obci žádná 
řízená skládka biologického odpadu. 
Občané mají možnost část tohoto 
odpadu ukládat do kontejnerů, 
rozmístěných po celé obci. Kapacita 
v některých obdobích je nedostatečná a 
proto by skládka pomohla vyřešit různé 
„divoké skládky“ v přírodě. Cílem je 
tedy vybudovat skládku s konkrétními 
pravidly a režimem. 

4. Zajistit pasport dešťové 
kanalizace 

Dešťová kanalizace je v majetku obce. 
Dosud není pořízena projektová 
dokumentace stávajícího stavu, která je 
nutná především pro zjištění možnosti 
napojení nových přípojek. 
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5. Zajistit pasport meliorací a 
údržbu meliorací 

Meliorační síť, která je vybudována u 
zemědělsky využívaných polností je 
často neudržovaná a tudíž nefunkční. 
To způsobuje, že povrchová voda 
dostatečně nevsakuje, ale stéká z polí 
na komunikace a způsobuje škody na 
majetku. Ve spolupráci s vlastníky a 
uživateli pozemků je potřeba zajistit 
funkčnost těchto zařízení.   

6. Zajistit studii 
protipovodňových opatření  

Obec byla zasažena v roce 2009 
povodní, především z místního potoka 
Teplá. Na základě vyhodnocení příčin a 
zajištění možných postupů prevence 
nechat vypracovat studii 
protipovodňových opatření. 

 
dlouhodobé:  
priorita záměr stručný popis 

1. Neustálá osvěta mezi občany 
o nutnosti péče o ŽP (třídění 
odpadu, zamezení černých 
skládek a informovanost o 
možnostech ukládat odpady 
ve dvoře za obecním úřadem, 
…) 
 

Je potřeba všechny zásadní kroky 
v oblasti životního prostředí 
projednávat veřejně. Ke stálé osvětě 
mezi občany využívat zejména 
Zpravodaje obce. Osvětu v oblasti ŽP 
uplatňovat taky mezi dětmi např. 
prostřednictvím OS Bříza. Neustále 
nabádat občany k třídění odpadů, 
neznečišťování ovzduší spalováním 
nevhodných pevných paliv nebo 
odpadů. Rovněž vyžadovat čištění 
veřejných prostranství od psích a 
koňských exkrementů. 

2. Realizace protipovodňových 
opatření 

V návaznosti na závěry ze zpracované 
studie zajistit realizaci případných 
protipovodňových opatření. 

3. Výsadba a údržba zeleně Zeleň je důležitou součástí životního 
prostředí. Stávající  vzrostlé stromy je 
potřeba vhodným způsobem ošetřovat a 
zároveň je postupně obnovovat novou 
výsadbou. Při tom bychom se měli zaměřit 
na výsadbu těch druhů porostů, které jsou 
pro naši oblast vhodné (tradiční). Obec se 
zaměří na obnovu zeleně na svých 
pozemcích a bude podporovat i výsadbu 
na soukromých pozemcích.    
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6. Školství a vzdělávání: 
 

     Dlouhodobým záměrem obce je důraz na vzdělání všech generací, zejména 
dětí a mládeže. V tomto smyslu bude obec rozvíjet a podporovat mateřskou a 
základní školu v obci. Výuka v místní mateřské i základní škole je na vysoké 
úrovni. Tato skutečnost by měla motivovat rodiče k umístění dětí do místní 
základní školy. Budeme sledovat a podporovat vzdělání středoškoláků a 
vysokoškoláků a motivovat je k setrvání v obci. Záměrem obce je rovněž 
vytvoření podmínek pro další sebevzdělávání dospělých a to zejména v oblasti 
výpočetní techniky a jazykové vybavenosti. 

 
� stávající stav:   - mateřská škola 

    - základní škola – rozsáhlá rekonstrukce v roce 2008 
   - veřejný internet v budově obecního úřadu 

 
� návrhy -  

 
krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Vzdělávání dospělých  
zejména v aktuálních 
oblastech ( např. výpočetní 
technika, jazyky apod.) 

Prvním krokem v plnění tohoto záměru 
bude získání informací o zájmu občanů 
se v uvedených oblastech vzdělávat a 
na základě toho zajistit odborné kursy a 
prostory pro jejich konání. 

2. Zpracovat  komplexní 
koncepci rozvoje školy a 
školky 

Dokument zpracuje statutární zástupce 
školy a bude uceleně řešit rozvoj školy 
a mateřské školy v krátkodobém i 
dlouhodobém časovém horizontu. Bude 
obsahovat veškeré oblasti, které se 
školou a školkou souvisí a zejména 
bude výchozím materiálem pro 
přidělování finančních prostředků na 
provoz, opravy a údržbu objektů a 
uskutečňování investičních akcí. 

3. Reagovat na ukončení studia 
středoškoláků a 
vysokoškoláků 

Snahou obce je podporovat mladé lidi 
ve všech formách vzdělání. Obec 
projeví zájem o jejich studijní úspěchy. 

4. Vyřešit problém vlhnutí zdiva 
v družině a sborovně základní 
školy 

Akutní problém k řešení 
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5. Vyřešit problém vlhnutí zdiva 
v mateřské škole  

Akutní problém k řešení 

6. Provést analýzu situace 
v mateřské i základní škole 
z hlediska umisťování dětí  

Cílem obce je zajištění dostatečného 
počtu dětí v mateřské i základní škole. 
Obec se bude snažit reagovat na 
požadavky rodičů školáků (provozní 
dobou školní družiny, zájmovými 
kroužky, apod.) a tím je motivovat 
k umístění dětí do místní školy. Rovněž 
pro navazující druhý stupeň školní 
docházky je potřeba ovlivňovat 
rozhodování, kterou školu zvolit, aby 
nedocházelo k dalšímu navyšování 
financí z obecního rozpočtu..   

 
 
 
dlouhodobé:  
 
priorita záměr stručný popis 

1. Celková rekonstrukce 
mateřské školy 

Budova vyžaduje rozsáhlejší 
rekonstrukci, výměnu oken, dveří a 
zateplení. Kapacitu mateřské školy 
bude potřeba do budoucna rozšířit. 
K tomuto účelu je možné využit půdní 
prostory (rozšíření hygienických 
zařízení i prostor pro pobyt dětí). 
Zároveň je nutné řešit možnosti 
parkování u MŠ.  

 

7. Architektura, bydlení a infrastruktura: 
 

Už naši předkové nespojovali bydlení s ničím méně důležitým, než se svou 
existencí. Dodnes to tak vnímáme: jak bydlíš, tak žiješ. Snahou je motivovat 
občany k údržbě a zvelebování svého bydlení a utváření příjemného vzhledu 
obce jako celku. K tomu je nutná i určitá úroveň infrastruktury. 

� stávající stav: - kanalizace s ČOV 
- plynofikace 
- veřejný vodovod 
- nadzemní rozvod NN 
- chodníky ve středu obce 
- zpracovává se nový územní plán obce 
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� návrhy -  

krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Zajistit pro zájemce pomoc při 
vyřízení povolení napojení 
kanalizačních přípojek 

Souvisí s bobem 5. – životní prostředí 
Zde se předpokládá pomoc obce při 
zpracování projektové dokumentace 
jednotlivých přípojek a koordinace postupů při 
vyřizování povolení. 

2. Zajistit horizontální značení 
hlavních silnic 

Vyvolat jednání se Správou silnic MS 
kraje jako správcem komunikaci a 
dohodnout podmínky realizace 

3.  Dobudování chodníků na 
Horním konci 

Nový chodník kolem hlavní 
komunikace - od základní školy až na 
konec zastavěné části obce jsou 
nezbytné. Se zvyšujícím se provozem  
jsou potřeba především pro bezpečnost 
dětí. 

4. Dopravní značení na místních 
komunikacích 

Na místních a účelových komunikacích 
je potřeba prověřit dopravní značení a 
případně  navrhnou další bezpečnostní 
opatření 

5. Inženýrské sítě na Drahách Obec se zasadí o dobudování 
inženýrských sítí na Drahách pro 
bezproblémové napojení nové 
budovaných rodinných domků  

  
 
dlouhodobé:  
priorita záměr stručný popis 

1. Dobudování chodníků na 
Dolním konci 

- viz chodníky na Horním konci 

2. Zpracovat nový územní plán 
obce 

Stávající územní plán je zastaralý a 
nerespektuje již potřeby obce. Je 
potřeba na něj navázat a zasadit se o 
schválení nového územního plánu 
nového. 

3. Aktivně prosazovat vedení 
nadzemních kabelů na 
společných sloupech nebo v 
zemi 

Prosazení tohoto záměru spočívá 
v opakovaném jednání se společnosti ČEZ a 
Telefonica O2. 
Dosavadní jednání v této věci nebyla úspěšná. 
Cílem je snížit počet sloupů v obci. 
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4. Vybudování nového 
dopravního řešení křižovatky 

Náročný projekt – nutno řešit v novém 
územním plánu obce 

5. Postupně dořešit 
majetkoprávní vztahy u 
místních komunikací a 
chodníků  

Jedná se dlouhodobý úkol, který může 
vyvstat kdykoliv při dobudovávání 
infrastruktury. Především je potřeba 
reagovat na případy, které nebyly 
řešeny v minulosti. 

6. Dobudování a postupná 
obnova povrchu u místních 
komunikací 

V návaznosti na nový územní plán bude 
potřeba vybudovat řadu zpevněných 
komunikací jako přístup 
k zastavitelným plochám. Rovněž stav 
stávajících komunikací je mnohde 
nevyhovující a je potřeba přistoupit 
k obnově jejich povrchů. 

7. Rekonstrukce mostů a 
propustků v obci 

Obec požádala o dotaci na rekonstrukci 
mostů a propustků na tocích na území 
obce. Jedná se o projekt v rámci 
odstraňování škod následkem povodní.  

 

 
8. Historie a tradice, cestovní ruch a propagace: 
 
 Obec bude navazovat na historii obce, podporovat rozvíjení tradic a 
zvyků, čehož zároveň využije k propagaci obce a rozvoji cestovního ruchu. 
Současně bude dbát o to aby nebyly zapomenuty významné osobnosti mající 
přímý vztah k obci nebo jsou jejími rodáky. 
 

� stávající stav:    - obecní kronika 
 - J.F. Kloss - významný hudební skladatel   
 - Adolf Turek - historik a archivář 
 

� návrhy -  
 
krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Připomínání významných 
Bernartických rodáků a 
osobností 

Záměrem je nezapomínat na významné 
osobnosti a rodáky obce a při různých 
výročích vhodně prezentovat jejich 
činnost, zásluhy apod. 
Od 22.3.2011  probíhá v Žerotínském 
zámku v Novém Jičíně výstava 
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věnovaná významné osobnosti 
moravského historika a archiváře 
Adolfa Turka u příležitosti 100. výročí 
narození 
 

2. Umístění informačních 
poutačů v obci 

Sleduje se tím zlepšení celkové 
orientace v obci zejména pro cizí 
občany a subjekty 

3. Rozvíjet tradici  Bernartských 
koláčů 

Obec bude usilovat o udržení a další 
rozvíjení tradice a zachování pekárek 
v soukromých budovách 

4. Příhraniční spolupráce se 
Slovenskou republikou 

S využitím financování z evropských 
fondů využít možnost navázání a 
podpory příhraniční spolupráce se 
Slovenskem 

  
dlouhodobé:  
 
priorita záměr stručný popis 

1. Zachovat tradiční akce (plesy, 
koštování slivovice, dny obce) 

Obec bude podporovat, případně sama 
pořádat tradiční akce s postupným 
zvyšováním jejich společenské a 
kulturní úrovně 

2. Propagace obce na www 
stránkách, informativní CD 

Jedná se o zkvalitnění stávajícího stavu 
v této oblasti 

3. Podpora soukromých aktivit, 
které umožní přístup 
veřejnosti (Lesní mlýn, 
sušírna ovoce, apod.) 

Při podpoře těchto aktivit bude dle 
možností využito finančních datací 

4. Prezentace historie a tradic 
obce 

Záměr spočívá ve využití volných 
prostor kulturního domu po jeho 
rekonstrukci k vytvoření stálé 
presentace historie a tradic obce 

5. Obecní pekárka Využívat formou dlouhodobého 
pronájmu 

 

 
9. Využitelnost církevního a souvisejícího majetku obce: 
 

� stávající stav: - kostel fara (majetek církve) 
- hřbitov 
- smuteční síň 
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� návrhy -  

krátkodobé:    
 
priorita záměr stručný popis 

1. Zpracovat projekt na 
rekonstrukci hřbitova 

Obnova starých a přerostlých stromů, 
úprava prostor u zadní brány (zpevnění 
příjezdové cesty, prostor pro ukládání 
hřbitovního odpadu) 

2. Řešit využití objektu smuteční 
síně 

V současné době není objekt využíván.                                                                        
Pro řešení tohoto záměru je nutno 
bezpodmínečně znát názory občanů 
obce na jeho jiné využití, např. :                                                                               
a) zpět k původnímu účelu 
b) galerie – muzeum obce, příp. 
květinářství, sklad, archiv 
c) demolice 
apod. 
Názory občanů budou shromažďovány 
formou vhodné ankety (např. na 
webových stránkách obce). Při řešení 
bude přihlédnuto k většinovému názoru 
občanů 

 
dlouhodobé:  

 
priorita záměr stručný popis 

2. Vybudovat osvětlení hřbitova Cílem je zlepšení podmínek a orientace 
ve večerních hodinách 

 
 
 

Upozornění 
 

• Se stávající topnou sezónou opět upozorňujeme spoluobčany, aby 
nedávali horký popel do popelových nádob. Již se v naší obci stalo, že 
kvůli horkému popelu zcela shořela popelová nádoba! Občané jsou 
pak povinni uhradit škodu za zničenou popelnici. Odpad navíc 
nemusí vzplát přímo v popelové nádobě, ale až při vývozu a škoda by 
pak měla mnohem větší následky. 
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• Poslední letošní vývoz bioodpadu ze zahrad a domácností, který 
provádí firma ASOMPO, bude v pondělí 28. listopadu. Po posledním 
vývozu důrazně žádáme občany, aby do kontejnerů již neukládali 
žádný odpad. 

 
• Důrazně žádáme občany, aby jakýkoliv odpad včetně bioodpadu 

nepokládali vedle kontejnerů na separovaný odpad. 
 
 
 
 
 

Informace 
 
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Bernartice nad Odrou. 
Telefon:  556 708 522 
Mobil:    602 630 764 
e-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 

 
 
 
 

Vydávání  nových typů občanských  průkazů od 1.1.2012  
omezí  provoz pracoviště  na MěÚ Nový Jičín v závěru roku 2011 
  
MěÚ Nový Jičín upozorňuje občany, že od 1.1.2012  budou vydávány nové typy 
občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (typ 
kartička) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním  
elektronickým čipem (tzv.e-OP-typ kartička).  
Z důvodu končící  výroby stávajícího typu  občanského průkazu  se strojově 
čitelnými údaji (zelená karta)  je možno  podat žádost o vydání občanského 
průkazu  tohoto typu u obce s rozšířenou působností podle místa trvalého 
pobytu nejpozději do 14.12.2011. Žádost podaná u nepříslušného úřadu 
obce s rozšířenou působností nebo kteréhokoliv matričního úřadu  bude 
zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán, pouze pokud bude 
žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011. 
V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 může občan požádat o 
vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 
1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. 
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Upozorňujeme klienty, že  příprava systému k vydávání nových typů 
občanských průkazů a jeho  zapracování do stávajícího systému cestovních 
dokladů (e-Pasy) zasáhne v závěru roku 2011 i zpracovávání žádostí o tyto 
cestovní doklady. Bude nutná celorepubliková technologická odstávka 
systému cestovních dokladů, a to v termínu od 23. prosince 2011 od 16.00 
hodin  s tím, že provoz agendy e-Pasů a nové agendy OP bude obnoven 
v pondělí 2. ledna 2012 od 6.00 hodin. V době této odstávky nebude možno 
podat žádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a čipem (e-Pas) , ani 
nebude možno tento typ pasu vyzvednout.  
Nejzazší termín pro ukončení nabírání žádostí o vydání e-Pasů  je stanoven 
na 19. prosince 2011, aby mohly být na základě těchto žádostí vydány cestovní 
pasy dle stávající technologie. 
 
Odstávka systému se  netýká vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ . 
 

   Městský úřad Nový Jičín, Odbor vnitřních věcí 
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Omluva 
 
     V říjnovém čísle zpravodaje obce byly úvodní fotografie omylem přiznány 
panu Jaroslavu Hašovi. Tyto krásné fotografie nám však zaslal Alois Šimíček, 
č.p. 195, za což se mu tímto omlouváme. 

    Redakce   

 
 
     Oznamujeme občanům, že od 22.12.2011 do 1.1.2012 bude 
obecní úřad z důvodu čerpání dovolených uzavřen.  
 
 
Kalendář akcí 
 

� pá 16.12.2011  Adventní odpoledne s koncertem 
� po 26.12.2011  Štěpánský hon 
� so 21.  1.2012  Sokolský maškarní ples 
� so 28.  1.2012  Zahrádkářský ples 
� so 18.  2.2012  Obecní ples 

 
 
 
Adventní odpoledne 
 
     Rok se s rokem sešel a opět tady máme nejkrásnější svátky v roce Vánoce. 
V pátek 16. prosince 2011 jsme pro vás připravili Adventní odpoledne 
s koncertem v kostele Navštívení Panny Marie. Začátek je v 17,00 hodin. Letos 
u nás vystoupí Campagnuollo Barok Ansamble z Oder.  
     Po koncertě pro vás děti naší základní školy před kulturním domem připraví 
prodejní Vánoční jarmark se svými výrobky. Domácí zabíjačkové speciality si 
budete moci zakoupit ve stánku u Michala Papáka a Ladislava Hájka. Naši 
zahrádkáři pro vás připraví občerstvení se zázemím v kulturním domě, kde také 
budete moci navštívit prodejní výstavu panenek s vánoční tématikou. 
     Přijďte si odpočinout, oprostit se od předvánočního shonu a spolu s přáteli si 
v klidu vychutnat tuto nezaměnitelnou atmosféru. 

         Srdečně zvou pořadatelé   
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Výsledky zápasů a tabulka podzim 2011 
 
Okresní soutěž mladších žáků 
Den Datum Čas Domácí   Hosté Výsledek 

Pá   2.9.2011 16:30  Kujavy - Bernartice n.O. 2:1 

Čt   8.9.2011 17:00 Bernartice n.O.  - Kunín 2:4 

St 14.9.2011 16:30  Skotnice - Bernartice n.O.  0:5 

Ne  25.9.2011 10:00 Zbyslavice.  - Bernartice n.O. 2:1 

St 28.9.2011 13:30 Bernartice n.O. - Vel. Albrechtice 3:2 

Pá 30.9.2011 16:30 Veřovice - Bernartice n.O. 1:5 

Ne 9.10.2011 13:30 Bernartice n.O  - Nový Jičín 1:5 

St 12.10.2011 17:00  Fulnek - Bernartice n.O. 4:0 

Ne 23.10.2011 13:00 Bernartice n.O. - Starý Jičín 0:5 

 
    Z V R P Skore B 
1. Nový Jičín 9 9 0 0 110:5 27 
2. Fulnek 9 8 0 1 53:21 24 
3. Kunín 9 7 0 2 48:9 21 
4. Kujavy 8 4 1 3 29:25 13 
5. Starý Jičín 9 4 1 4 21:34 13 
6. Zbyslavice 9 4 0 5 14:50 12 
7. Bernartice n.O. 9 3 0 6 18:25 9 
8. Skotnice 8 2 0 6 11:33 6 
9. Veřovice 9 1 1 7 14:75 4 
10. Velké Albrechtice 9 0 1 8 7:48 1 

 
 
 
     Do nové sezóny jsme nastoupili s kádrem 13-ti hráčů, což pro trenéra 
v takové malé obci je důkaz, že fotbal v Bernarticích máme rádi. Byli jsme na 
turnaji v Jeseníku, kde jsme skončili na 6. místě. Odehráli jsme 9 soutěžních 
utkání, kde jsme 3x vyhráli a 6x prohráli. 
     Začíná zimní přestávka, ve které začneme chodit do tělocvičny a to v pondělí 
21.11.2011 od 16.30-18.00 hod. a následně  každé pondělí a čtvrtek ve stejnou 
dobu.  
     Kluci, kdo máte chuť, tak přijďte rozšířit naše řady. 

         TRENÉŘI ŽÁKŮ  
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Výsledky zápasů a tabulka podzim 2011 

 

IV. Třída Muži sk.A 2011/2012 
Den Datum Čas Domácí   Hosté Výsledek 
Ne 14.8.2011 17:00 Ženklava - Bernartice n.O. 3:3 
Ne 21.8.2011 17:00 Bernartice n.O.  - Vlčovice-Mniší B 1:3 
Ne 28.8.2011 17:00  Straník - Bernartice n.O.  1:1 
Ne   4.9.2011 16:30 Bernartice n.O.  - Veřovice 2:4 
Ne 11.9.2011 16:00 Bernartice n.O. - Hostašovice 1:3 
So 17.9.2011 16:00 Tichá B - Bernartice n.O. 2:3 
Ne 25.9.2011 16:00  Bernartice n.O.  - Bartošovice B 1:0 
St 28.9.2011 16:00 Hodslavice - Bernartice n.O. 4:2 
Ne 2.10.2011 15:30 SkotniceB-Mošnov - Bernartice n.O. 5:0 
Ne 9.10.2011 15:00 Bernartice n.O. - Mořkov B 4:0 
So 15.10.2011 15:00  Lubina - Bernartice n.O.  3:1 
So 22.10.2011 14:30 Bernartice n.O.  - Hodslavice 2:2 

 
    Tým Z V R P Skóre B 

1.   Sokol Skotnice B 12 10 1 1 43:14 31 

2.   Sokol Straník 12 7 4 1 39:19 25 

3.   Hodslavice 12 7 1 4 36:25 22 

4.   Spartak Lubina 12 5 5 2 25:17 20 

5.   FC Vlčovice - Mniší B 12 6 1 5 24:21 19 

6.   Sokol Ženklava 12 4 3 5 26:25 15 

7.   AFC Veřovice B 12 4 3 5 19:22 15 

8.   Sokol Hostašovice 12 4 1 7 20:26 13 

9.   FK Prosperita Bartošovice B 12 3 4 5 15:27 13 
10.   TJ Sokol Bernartice 12 3 3 6 19:28 12 

11.   Sokol Tichá B 12 2 3 7 15:31 9 

12.   Mořkov B 12 2 1 9 15:35 7 

 
 
 
     Chtěli bychom poděkovat hráčům a lidem, kteří pro fotbal  něco dělají a 
doufáme, že se na jaře 2012 znova setkáme na zeleném trávníku u Odry. 

  TJ Sokol Bernartice – oddíl kopané    
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou  – ODDÍL KOPANÉ 
 

pořádá 28. ročník 
 

Vánočního turnaje 
v sálové kopané 

 
Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně. 

 
Kdy : 17.12.2011                Kde: Bernartice nad Odrou – tělocvična 

 
Prezentace: 12:30 – 13:00 hodin            Startovné: 70,- Kč 

 
Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. 

 
Občerstvení  zajištěno 

 
Pravidla rozlosování do 3člených družstev: 

1. koš  nasazení hráči 
2. koš  ostatní hráči 
3. koš  nejstarší hráči 

Z každého koše bude vybrán jeden hráč, který následně utvoří družstvo. 
Věková hranice nad 15 let. 

 
Oddil kopané 
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DRAKIÁDA  
 
     V neděli 16.10.2011 se za krásného, slunečného počasí konala na Panském 
kopci každoroční drakiáda. Sešlo se zde více jak 70 dětí za doprovodu svých 
rodičů, prarodičů a kamarádů. Přestože počasí nebylo přímo „drakiádové“- draci 
všemožných tvarů a velikostí zrovna vysoko nelétali, děti byly nadmíru 
spokojeny. Na kopci panovala výtečná nálada, ke které dopomohly také 
kuchařky z MŠ svým vynikajícím punčem :) 
Už teď se těšíme na další rok. 

       Za MŠ Zuzana Poláčková 
 
 
 
 
 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ 
 
     Letos se poprvé v naší  MŠ uskutečnila akce „Uspávání broučků“, při které 
se děti - „broučci a berušky“ přišly rozloučit s teplými a slunečnými dny před 
nastávající zimou. Spolu se svými rodiči se v pátek 4.11.20011 v podvečer slétlo 
mnoho „broučků a berušek“ se svými lucerničkami a s očekáváním v očích. Na 
zahradě je čekala spousta překvapení, jako například osvětlené dýně, lampióny, 
bonbónová pavučina a nebo hledání kamínků s broučky. Děti zatancovaly a 
zazpívaly broučkům pěkné ukolébavky na sladké sny. 
     Ke každé pořádné oslavě patří i něco na zub. O to se postaraly naše 
„broučkové“ kuchařky. Jablečný závin, čaj a pro dospěláky ovocný punč jistě 
přišel všem vhod. Vše dobře dopadlo, děti „odlétly“ domů se svými světýlky 
plny dojmů, s diplomem a s broučkem. 
     Takže sladké sny broučci a příští rok zase nashledanou. 

         Za MŠ D. Boková 
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Broučci spokojeně usnuli 
 
     Páteční podvečer 4.11.2011 byl velmi netradiční, vydali jsme se totiž do 
místní mateřské školy uspávat broučky. Děti už se od rána nemohly dočkat a 
sotva se setmělo, vyrazili jsme plni očekávání s lampióny a lucernami na akci, 
kterou pro děti a jejich rodiče připravili zaměstnanci školky. 
     Celá zahrada mateřské školy byla příjemně osvětlená „Dýňáky“ a přivítali 
nás usměvaví broučci v podání paní učitelek. Sešlo se nás požehnaně a děti ze 
školky se mohly pochlubit vlastnoručně vyrobenými lucernami. Dětem kromě 
světýlek v lampičkách svítila i očka dobrodružstvím, jelikož v tuto dobu již 
většinou venku běžně nebývají. S nadšením plnily zajímavé úkoly a odměnou 
jim byly zasloužené bonbóny, pamětní list a v neposlední řadě velmi podařený 
jablečný štrůdl a teplý čaj, které připravily školní kuchařky. Dospělým se zase 
trefily do chuti voňavým punčem. Věřím, že se tato nezvyklá a pěkná akce stane 
tradicí. 
     Všem organizátorům děkuji za jejich čas a energii, kterou nezištně věnují pro 
zábavu ostatních. 

     Petra Hubrová 

 
 
 
Uspávání broučků 
 
     V pátek 4.11. se od 18.00 hodin konalo na zahradě místní mateřské školy 
uspávání broučků. Děti si ve školce vyrobily lampióny, se kterými svítily jako 
malí broučci. Děti měly připravenou procházku zahradou kolem několika 
svítících dýní a za odměnu dostaly nějakou sladkost. Sešlo se opravdu spousta 
dětí s rodiči, kteří si na zahřátí mohli koupit výborný punč a čaj s rumem. Na 
zakousnutí upekly kuchařky jablečný štrúdl. Zkrátka to byl moc pěkný podzimní 
večer. 

         Daniela Horutová 
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Podzim v lese  
 
     Ráno jako vymalované. Je chladno a první mrazík se snaží všemi možnými i 
nemožnými místy člověka poštípat na holé kůži. Zkrátka podzim je tu a chtivě 
přebírá otěže po létu. 
     Podzim, čas krátkých večerů a tmavých nocí. Podzim, období zubatého 
sluníčka i lezavých mlh. Příroda, zdá se, je v tomto období štědřejší než jindy. 
Sládnou poslední jablka, zrudnou šípky a kaštany naberou na mahagonovém 
lesku. Při procházce lesem pod nohama lehce křupají opadané žaludy. Podzim je 
zkrátka období, v němž se příroda snaží svým dětem všeho hojně nabídnout před 
blížící se zimou. 
     I myslivec pokud se chce považovat za moudrého hospodáře, musí v tomto 
čase také přispět k prostřené tabuli. Proto v tomto období naše myslivecké 
sdružení plní krmelce i zásypy pro zvěř dostatečnou zásobou krmiva. Tradiční 
granule pro srnčí (letos 30q), pšeničná lámanka s plevami (60 q), jílek a 
nezbytná sůl tvoří největší objem těchto zásob. Seno, které je samozřejmostí si 
každý z nás nasuší samostatně. 
     K podzimu i nadcházející zimě patří neodmyslitelně i hony na drobnou zvěř. 
Letos uspořádáme dva, první 19. listopadu a druhý na den sv. Štěpána, tedy na 
26. prosince. Oba budou začínat v 8:00 hodin v  hospodě „ U Odry“. Budeme se 
však na výřadu muset obejít bez zajíců. Důvod je ten, že naše myslivecké 
sdružení nakoupilo několik zajíců pro oživení krve a bylo by velmi pošetilé je 
lovit. 

 Igor Bulek 
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Mikulášské tvořivé odpoledne 
 
     Zveme všechny rodiče, prarodiče, ale hlavně naše děti na tvořivé Mikulášské 
odpoledne, které proběhne 3. prosince od 15,00 hodin v přísálí kulturního domu.  
     Těšíme se na Vás. 

     OS Svatého Martina 
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Zrušení roboty 
 
     Roku 1848 byla zrušena robota. Tento velký čin byl přijat všude u poddaného 
lidu s velkou radostí. V jednotlivých krajích byly zvoleny deputace, které jely 
poděkovati do Olomouce za zrušení roboty. V deputaci z naší obce, která asi 
koncem roku 1848 odjela do Olomouce byl Josef Turek z čísla 63 a Frant. 
Dresler z č. 9. 
     Tuto deputaci popisuje v Opavském týdeníku roč. 29 z roku 1898 č. 58, 
bývalý tajemník obce Frant. Turek takto: 

Před padesáti lety. 
(v nářečí bernatském na Kravařsku) 

     Staříček přišel před poledněm domů od fojta a pravil stařence: “Stará, sněs 
mi nědělní šaty, pojedu preč. Baj pěknů košulu a spodní gatě. Střevíce mám 
opucované? Punčochy ty nové.“ „Náa hdě půjdete?“ (byla jeho druhá žena a tož, 
dle obyčaja svému mužovi vykala). „Do Holomóca.“ „Náa, co tam budětě 
dělať?“ „K tísaři pánu pojeděm!“ „Dále ditě, ditě, to bych ráda věděla, co tam 
budětě dělať?“ No honem, půjděm na mašinu sednůť. „Vody mi daj do hrotnice 
na nohy!“ „Nále, dyť stě před včerajškem si nohy myli. Šak tam něpůjdětě 
boskem.“ „Hm, by, kata ni. Před tísařa sa mosí boskem předstůpiť“ (to jí pravil 
edem špásem). „A eště baj budu měť řeč před ním.“ 
     Při poradě deputýrovaných  z panstvja v zámku v městě (Novém Jičíně) 
uložili staříčkovi, že un musí tísařa pána osloviť! 
„Nále, ditě, ditě něbuďte hlůpí!“ 
     Stařenka obskakovala kol staříčka ež milo a kartáčovala šaty a jedno druhé, 
nohy mu umyla, potem pěkně utřela a přiněsla nožíce, že mu ostřihá pahnosty. 
Un, ale pravil, že němá velké. 
     Já, co sedmiletý synek sem též k tej výpravě pomáhal, co bylo možné a 
přasky na střevících sem opusoval krydů. Jak byli staříček vypravený, tož sa eště 
jaksi sebevědomo pozobhlídal a pravil: „Tož s Pánem Bohem, dajtě tu pozor.“ 
Pokropil sa ze žehnáčka a šel z jizby. 
     Stařence jaksi zalélo oči a děprem zpomněla sa ho zoptať: „A hdy přídětě 
domů?“ 
     „To já něvím akorát, ale zítra myslím, že ni.“ 
     Jak přijel z Holomóca, tož sa sešlo u nás pylno sůsedův a každy byl všetečný, 
jak to tam bylo, esli opravdu ta robota padla a co pravil tísař pán. 
     Staříček vykládal, jak sa tam měli, co zkusili a já sem si eště telej pamatoval, 
co un povědal.     Byli smy tam v takovém velkém palácu a šli smy řadem okolo 
něho, najprv Němci a potem my Moravci a každý smy sa před ním hlyboko 
poklonili a un každému podal ruku, vítal nás a děkoval. A potem zas dálej okolo 
paní císařovny a tej zas každý ruku obtůlil a ona nás každého něčím obdarovala, 
najvěc pátěřkami. Baj ze Suchdola Telčík též pátěřky dostal a byl protestant. Ale 
na mojo oslovení něpřišlo. 
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Byl tam z Místku z jednej dědiny z Tichej nebo z Kunčic fojt a ten k němu začal 
mluviť. Ale ten to měl naštudýrované. Temu to šlo. Ten měl povědačku a tísař 
pán byl eš tak k slzám pohnutý. 
     Potem předstůpil jeden deputýrovaný z Karviny, vytáh ten patent, položil ho 
na prsa, kleknul a ptal sa tísařa pána, že esli je to ten patent od něho vydaný a 
esli su ubežárt (opravdu) roboty zrušeny. A tísař pán mu pravil: „Je, je milé dítě, 
robota je zrušena, buďtě uspokojeni.“ 
     A esli je temu tak, ať položí tísař pán dva prsty na ten patent. A tísař pán 
musel sa teho patentu dotknůť. 
     Baj sa ho tísař pán ptal, z kerého panstvja je a un mu pravil: “Z grófa Lariša a 
ten nás hrubě dře!“ 
     A tož potem baj ti slezčí deputýrovaní už věřili, že robota padla! 
 
                Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 

    

T e p l i c k ý  k o p eT e p l i c k ý  k o p eT e p l i c k ý  k o p eT e p l i c k ý  k o p e če ke ke ke k     
 

V e n k u  p a d á  s n í h  

c h c e  s e  m i  r o z j e t  n a  s a n í c h ,  

r o z j e t  s e  d o  d ě t s t v í ,  

r o z j e t  s e  p r o  š t ě s t í …  

O ž i v i t  v z p o m í n k y ,  

c í t i t  t e p l é  r u c e  m a m i n k y . .  

S l y š e t  t o  v ý s k á n í  

z a ž í t  n a  s e b e  p a d á n í ,  

p r o b ěh n o u t  m e z i  p l o t y  

n e r o z t r h a t  k a l h o t y …  

N e m í t  s á ňk y  

n e v a d í ,  

a k t o v k a  j e  n a h r a d í …  

T e p l i c k ý  k o p e č e k  

z n a l  k a ž d ý  b e r n a r t s k ý  t v o r e č e k …  

J e z d i l  t u  d ěd a  m ů j …  

B r z d i ,  v n o u čk u ,  

p l o t  j e  t v ů j …  

     H a n a  H o l čá k o v á  
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fa Fialka 
Przybylová Pavla 
 
Vám nabízí vazbu květin: 

� gratulační kytice pro muže i ženy 
� dětské 
� svatební 
� vánoční dekorace (i hřbitovní) 
� suché vazby 
� smuteční kytice 

 
Těším se na Vaši návštěvu nebo na telefon, popř. na e-mail 
 
Bernartice nad Odrou 128 
Mobil: 777 10 90 68 
e-mail: elan.kvetiny@seznam.cz 
 

 
 

 

 
     JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně, člen skupiny COOP 
oznamuje, že ve všech prodejnách COOP JEDNOTA v okrese Nový Jičín 
zavádí s okamžitou platností možnost placení nákupů bankovními kartami a 
dobíjení mobilních telefonů všech operátorů a to po celou provozní dobu. 
Zároveň nabízí bezplatné získání Zákaznické karty všem občanům a junior 
Zákaznické karty pro děti pro získávání výhod při nákupech. 
     O dalších výhodách, které poskytuje JEDNOTA získáte informace v 
prodejnách sítě COOP a na internetových stránkách  www.jednota-nj.cz 
     Využijte této trvalé nabídky a přijďte do prodejen COOP JEDNOTA. 
Ing. Petr Jankanič 
předseda družstva 
JEDNOTA, spotřební družstvo v Novém Jičíně člen skupiny COOP 
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Z informa čního servisu  pro občany Novojičínska  
 

 
Podvodníci mají nový trik, jak vylákat z lidí peníze  
 
     Na zvědavost lidí, co právě může dělat jejich partner nebo blízká osoba, sází 
nová služba GSM Locator. Za odeslání placené SMS zprávy s cenou 179,-Kč 
slibují zjistit polohu kohokoliv pomocí jeho mobilního čísla. Jedná se však o 
podvod – žádná veřejná služba, která by toto dokázala, neexistuje. Novinkám to 
potvrdila mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.  
     Na první pohled působí služba zcela korektně, dokonce se na internetové 
stránce gsmlocator.net zobrazují i kladné ohlasy lidí, kteří službu údajně využili. 
„Sledovala jsem cestu svého manžela, všechno je v pořádku, moje myšlenky 
byly nepodložené,“ píše na webu 32letá Veronika.  
     Pozornější uživatelé si ale mohou všimnout, že překlad stránek do češtiny 
není zcela korektní. Například je zde uvedeno: „Absolutně bezpečně, objekt nic 
nedozvědí.“  
     Podle elektrotechnika Romana Touška, který Novinky na podvodné stránky 
upozornil, není vyhledávání člověka podle jeho mobilního čísla technicky 
možné. „V současnosti žádný systém neumožňuje bezplatné a legální 
zaměřování GSM mobilu podle telefonního čísla. Přihlášení do mobilního 
telefonu do sítě operátora je šifrováno a signál je veden přes pozemní vysílač do 
satelitu,“ vysvětlil Toušek.  
     Jeho slova potvrzuje i Martina Kemrová z T-Mobilu: „Všechny lokalizační 
služby jsou chráněné pomocí E-PIN (speciální kód, který není veřejně přístupný, 
pozn. red.).“  
     „Žádnou službu na principu GSM lokalizace pro veřejnost neposkytujeme. 
Údaje o lokalizaci poskytujeme v souladu se zákonem příslušným orgánům, 
například pro lokalizaci volajícího na záchrannou službu 112," řekla Novinkám 
Blanka Vokounová z O2.  
     „Celá stránka je pouze vymyšlená a tahá z lidí peníze a možná i telefonní 
čísla. Pokud tam zadáte své číslo, tak se PHP skript chová, jako když číslo 
vyhledává a pak po vás požaduje odeslání sms zprávy za 179,-Kč pro ověření, 
jestli nejste robot,“ varoval Toušek.  
     Na novou službu podvodníci uživatele lákají pomocí nevyžádané pošty. 

         por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         pracovníci  
         Prevetivně informační skupiny  
         Nový Jičín 
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Pranostiky na listopad 
 
Když začátkem listopadu sněží, pak mívá sníh výšku věží. 
Studený listopad – zelený leden. 
Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 
Listopadové hřmění pšenici v zlato mění. 
Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 
Po svatém Martinu zima nežertuje. Přichází sníh i mráz kvaltem. 
 
Na svatého Martina nejlepší je husina, pohleď na hruď i na kosti, poznáš, jaká 
zima se přihostí. Je-li kobylka martinské husy hnědá, bude málo sněhu a na holo 
mrznout. Je-li však bílá, bude hodně sněhu. 
 
 
 
 
Svatá Kateřina 
 
     Svatá Kateřina patří mezi oblíbené světice. Žila na rozhraní 3. a 4. století 
v Egyptě, který byl součástí říše Římské. Protože vyznávala křesťanskou víru, 
vyzvala císaře, aby začal věřil v jednoho Boha. Za to byla Kateřina uvržena do 
vězení, byla souzena a hájila své postoje před mnoha učenci. Protože byla velice 
krásná a moudrá, podařilo se jí všechny učence získat pro křesťanskou víru. Ti 
však byli potrestáni. Kateřina byla krutě mučena, sťata a po zrovnoprávnění 
křesťanství s jinými náboženstvími byla prohlášena za svatou mučednici. 
     Legenda říká, že tělo mrtvé Kateřiny bylo anděly přemístěno do kláštera na 
hoře Sinaj. 
     Díky svému vzdělání se svatá Kateřina stala patronkou studentů a učenců. 
 
Na svatou Kateřinu 
sluší se schovat pod peřinu, 
pak na svatého Mikuláše, 
tuť je zima všecka naše. 
Zabíjej vepře a svině, ať se klobásek najíme! ☺ 
 

  Věra Košťálová 
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