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Vážení spoluobčané! 
 

     Začal nový rok a s ním obvyklé hodnocení roku předešlého na straně jedné a 
vize a plány roku nadcházejícího na straně druhé. Dnešní úvodník bych chtěla 
věnovat právě těmto tématům. 
 

     Co se nám tedy podařilo v minulém roce udělat? Bezesporu největšími 
investičními akcemi byly oprava mostů a propustků (zatím prostavěno 
3.905.000,-  Kč) a stavební úpravy našeho obecního úřadu (1.050.000,- Kč).  
Také sanace vlhkého obvodového zdiva a stavební opravy v naší mateřské škole 
během prázdnin patřily k těm finančně náročnějším (400.000,- Kč) 
V Březovém háji jsme odstranili nevyhovující průlezky a vybudovali nové herní 
hřiště pro naše nejmenší. 
Provedli jsme nátěry autobusových čekáren, upravili jsme nerovný terén za 
hřbitovem a nepěkný smetník jsme nahradili kontejnery. Po dlouhém úsilí se 
nám podařilo „zkulturnit“ obecní dvůr. 
Do kulturního domu jsme zakoupili nové stoly a doplnili jsme zařízení na 
osvětlení, na balkóně jsme provedli rekonstrukci podlahy. 
Hasiče jsme dovybavili novými obleky, rukavicemi a hadicemi. 
Občanům jsme doufám udělali radost novým nasvícením vánočního stromu. 
 

     A jaké plány máme pro letošní rok? Všechny plánované záměry jsou 
v souladu se schváleným Plánem rozvoje obce Bernartice nad Odrou.  Loni 
v prosinci jsme v zastupitelstvu schválili rozpočet na rok 2012. Protože příjmy 
v obecním rozpočtu pokryjí pouze nezbytné výdaje zajišťující běžný provoz 
obce, jsou větší investice odvislé od získání případných finančních dotací a 
úvěrů, což však není nic nového. Z tohoto důvodu velké investiční akce 
v rozpočtu zahrnuty nejsou a tvoří pouze jeho nezávaznou přílohu.  
 

     Rozpočet pro příští rok počítá s následujícími konkrétními záměry: 
 

Jedná se o opravu místní komunikace, záhumenní cesty, na parcele číslo 421, na 
jejíž realizaci je již uzavřena smlouva o dílo. Vlastní práce budou zahájeny po 
opravě propustku Na Drahách, na který jsme v loňském roce rovněž získali 
finance z Ministerstva pro místní rozvoj. Opravu nebylo možné vloni uskutečnit, 
protože na související přeložku vodovodního řádu nebylo doposud vydáno 
stavební povolení. Stavba by měla být dokončena do konce července letošního 
roku.  
Pro naše hasiče chceme upravit a rozšířit zpevněné plochy v prostoru před 
obecním úřadem, kde se konají hasičské soutěže.  
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Ve školní družině musí být v době letních prázdnin provedená nutná sanace 
vlhkého zdiva. Letošní rozpočet počítá také s pořízením nového osobního 
automobilu pro potřeby obecního úřadu, protože stávající auto už dosloužilo. 
 

     Ostatní plánované investiční záměry jsou závislé na tom, zda-li budou 
vyhlášeny pro nás vhodné dotační tituly a pokud ano, jestli  budeme v případě 
podané žádosti úspěšní a finanční prostředky se nám podaří získat. 
 

     Prioritami pro nejbližší i další období je získat finance na stavbu chodníku 
směrem na horní konec, přesněji řečeno na první etapu této stavby a na zateplení 
budov mateřské školy a obecního úřadu. Jediný poskytovatel dotací na chodník 
v naší obci je Státní fond dopravní infrastruktury. Na tomto záměru usilovně 
pracujeme již několik let. Aktuálně připravujeme k podání novou žádost o 
dotaci, která musí splňovat všechny velmi náročné technické a administrativní 
požadavky.   
 

     V loňském roce jsme v rámci programu Zelená úsporám podali žádosti na 
zateplení mateřské školy a obecního úřadu. Naše žádosti byly akceptovány a 
řádně zaregistrovány. Finance však byly pozastaveny a nikdo z veřejného 
sektoru peníze na zateplení budov nezískal. Nyní čekáme na novou již měsíce 
slibovanou výzvu ze Státního fondu životního prostředí.  
 

     I další projekty jsou zaměřené na naši mateřskou školu. Jedná se o plochy pro 
krátkodobé parkování vozidel, úpravy zahrady a celkovou modernizaci 
stávajícího interiéru. 
 

     Dále připravujeme sadovnické úpravy místního hřbitova a v případě výzvy se 
opakovaně pokusíme podat žádost na ošetření a výsadbu stromů v obci. 
 

     Drobné úpravy budou pokračovat v kulturním domě jako například provedení 
bezpečnostního zábradlí na balkóně, počítáme také s postupným obměňováním 
starých židlí a stolů, chceme vyřešit problém se špatnou akustikou v sále.  
 

     Co se nám podaří a jaký bude rok 2012, ukáže čas. To, že nejsou a nebudou 
finanční prostředky nazbyt, víme. Ekonomické prognózy předpokládají těžký 
rok a hromadné sdělovací prostředky nás v tom každý den jen utvrzují.  
 

     Úspěch však bude záležet na osobním nasazení každého z nás, ať už na 
úřadě, mezi zastupiteli, ale také na vás na občanech, kteří společně pomáháte 
naše cíle plnit. K tomu nám všem přeji především zdraví, spokojenost v rodině a 
dobré mezilidské vztahy po celý nadcházejí rok. 
 
        
          starostka 
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Samostatná působnost obce a hospodaření obce 

(dle §35 až § 44 zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
 
Samostatná působnost obce 
 

Naše obec spravuje své věci v samostatné působnosti. Do samostatné působnosti 
obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce a které do 
samostatné působnosti obce svěří zákon.  
Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti, které jsou v pravomoci 
zastupitelstva obce a starosty obce (O pravomocích zastupitelstva a starosty 
obce bude pojednávat samostatná kapitola). Obec v samostatné působnosti ve 
svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady o uspokojování 
potřeb svých občanů. 
 

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí  
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem,  

b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě 
zákona. 
Obec může pro výkon samostatné působnosti zakládat a zřizovat právnické 
osoby a organizační složky obce, pokud zákon nestanoví jinak. 
Obce mohou zřizovat obecní policii. Zřízení a činnost obecní policie upravuje 
zvláštní zákon. 
Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily 
zejména o rozvoj obce, čestné občanství obce. Čestný občan obce má právo 
vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím 
řádem zastupitelstva obce. 
Obec může udělovat ceny obce. 
 
Hospodaření obce 
 

Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a 
úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat 
o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku. 

Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo 
zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek 
stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.  

Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát 
smluvně.  
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Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas 
uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.  

Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a 
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.  

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před 
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního 
úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr 
může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr 
nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.  
 
Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v 
daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od 
ceny obvyklé musí být zdůvodněna.  
 
Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním, 
schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon 
doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny.  

Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, 
jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné.  

Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok 
příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi nebo auditorské 
společnosti (dále jen „auditor”). Přezkoumání hospodaření obce provádí kraj v 
přenesené působnosti.  

Náklady na přezkoumání hospodaření obce auditorem uhradí obec ze svých 
rozpočtových prostředků.  

Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za 
uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce do 30. června 
následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků.  

Sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky 
tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem. 
        
          Dana Klosová 
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Kalendárium 
 
10.12. 
Mikulášský florbal.  
 
14.12. 
Pracovní setkání zaměstnanců mateřské školy s ředitelkou školy a starostkou 
obce. 
 
16.12. 
Návštěva našich občanů žijících v domovech důchodců. 
 
16.12. 
Vánoční koncert, jarmark a posezení. 
 
20.12. 
Kolaudace propustku a opravených mostů. 
 
21.12 
Předvánoční posezení zaměstnanců obecního úřadu. 
 
27.12. 
Vánoční volejbalový turnaj „pro pokročilé“. 
 
29.12 
Rekreační volejbalový turnaj. 
 
7.1. 
Turnaj v sálové kopané „Staré gardy.“ 
 
10.1. 
Kolaudace rodinného domu Vladimíry Klosové a Radima Lyčky Na Větřáku.  
 
13.1. 
Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů. 
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Kalendář akcí 
 
� so 21.1.2012  Sokolský maškarní ples 
� so 28.1.2012  Zahrádkářský ples 
� pá   3.2.2012  Valná hromada občanského sdružení Bodlák 
� so 18.2.2012  Obecní ples 
� so 25.2.2012  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 
� 27.2.-29.2.2012  Humanitární sbírka 

 
Úřední hodiny Obecního úřadu Bernartice nad Odrou 
 
Pondělí 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin 
Úterý  8:00 – 11:30 hodin 
Středa 8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin 
Čtvrtek 8:00 – 11:30 hodin 
 
Obecní úřad provádí ověřování listin i podpisů.  Poskytuje služby Czech Pointu.  
 
� Výpisy z rejstříku trestů 
� Výpisy z živnostenského rejstříku 
� Výpisy z katastru nemovitostí 
� Výpisy z bodového hodnocení řidiče 

 
Adventní koncert 
 
     V pátek 16. prosince 2011 v kostele Navštívení Panny Marie se konal 
tradiční adventní koncert. Vyslechli jsme si nádherné vystoupení souboru 
Campagnuollo Barok Ansamble z Oder. Varhaník Martin Jakubík s velkou 
radostí vyzkoušel naše krásně znějící varhany v kostele.   
     Děkujeme dětem naší základní školy, které pro nás po koncertě připravily 
prodejní Vánoční jarmark se svými výrobky. Výborné zabíjačkové speciality 
jsme mohli ochutnat a  zakoupit ve stánku u Michala Papáka a Ladislava Hájka. 
Velké díky patří našim zahrádkářům, kteří pro nás opět připravili občerstvení 
v kulturním domě. A komu ještě zbyly nějaké ty peníze, mohl si, tak jako já, 
zakoupit třeba háčkovaného andělíčka. 
     Před těmi letošními Vánocemi si jistě budeme moci tuto krásnou sváteční a 
pohodovou atmosféru opět nerušeně vychutnat. 

             Věra Košťálová   
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2012 
 
     Poplatek za odpady nebyl navýšen a je stanoven ve výši 450,- Kč. Děti do 
15-ti let včetně a občané starší 80-ti let včetně mají slevu 100,-Kč. Studenti (na 
základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) hradí 50% z ceny. 
     Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2012. K tomuto datu je každý občan 
trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze stanovené celkové 
částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena k 30.9.2012. 
     Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území 
katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt 
v celkové výši 450,-Kč. 
     Poplatek je možné uhradit i bezhotovostním převodem č.ú. 23325801/0100, 
VS = číslo popisné plátce. 
 
 
 
     Poplatek za psa nebyl navýšen a je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a 
každého dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. 
Majitel psa je povinen poplatek uhradit k 15.2.2012. 
     Poplatek je možné uhradit i bezhotovostním převodem na č.ú. 
23325801/0100, VS = číslo popisné plátce. 
   
 
 
 
 
 
Zpravodaj  
 
     Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. Splatnost 
předplatného je stanovena k 31.3.2012. V případě neuhrazení v termínu 
splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno. 
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě na 
webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 
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Statistika počtu obyvatel roku 2011 
 
 

Počet obyvatel k 31.12.2011 = 955 
 

   z toho muži: 389                               Počet narozených dětí:  7 
              ženy:  380                                           z toho chlapci:  2  
děti do 15 let:  186                                                      děvčata:  5 

                                      

  
 Počet sňatků:  3                    Počet přistěhovaných osob: 23 
 Počet rozvodů:  5                    Počet odstěhovaných osob: 17 
 Počet úmrtí:       3 

 
 
 

Rekonstrukce „Svinovských“ mostů v Ostravě 
 
     V polovině ledna 2012 začne v Ostravě rozsáhlá rekonstrukce tzv. 
Svinovských mostů. Ty představují významný dopravní uzel s tramvajovými a 
autobusovými zastávkami, přes který denně projede na 30 000 automobilů, jsou 
hlavní přestupní zastávkou MHD při přechodu k železniční stanici Ostrava-
Svinov.  
     Dopravní omezení začnou 14. ledna a potrvají až do jara 2013.  Připravovány 
jsou dopravní uzávěry v této oblasti, které omezí individuální automobilovou 
dopravu a časově prodlouží cestování prostředky MHD. Počítá se také 
s přeložením zastávek MHD v této lokalitě.  
     Bližší informace najdete na adrese www.ostrava.cz, popř. na stránkách 
Dopravního podniku Ostrava www.dpo.cz 
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Zájezd pro důchodce 
 
     Máme tady nový rok a já s Maruškou Mertovou jsme začaly opět připravovat 
pro vás, naše důchodce, nový zájezd. Tentokrát pojedeme opět na Jižní Moravu, 
ale navštívíme možná nová a vám méně známá místa. Jako první zastávku jsme 
naplánovaly prohlídku Vrbasova muzea ve Ždánicích. Dále se v představách 
vrátíme do doby několik stovek či spíše tisíců let před n.l. a navštívíme 
Archeoskanzen v Modré a po krátkém přejezdu autobusem se projdeme po 
jednom z nejvýznamnějších poutních míst po Velehradě. Zde si prohlédneme 
Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Naše cesta bude 
dále pokračovat do Buchlovic. Zde nás bude čekat návštěva státního zámku, 
prohlídka jeho nádherných zahrad a také se můžete těšit na pozdní oběd. Nově si 
budete moci vybrat ze tří druhů jídla. Na zpáteční cestě se už jen budeme kochat 
krásou naší krajiny. 
 
     A nyní bližší informace: 
Termín zájezdu je pátek 11.5.2012. Odjezd autobusu z křižovatky (zastávky 
budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně a na točně u 
Varmužů) je v 7:00 hodin a plánovaný příjezd asi ve 20:00 hodin. Cena za 
osobu 400,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava a jednotlivé vstupy. 
     Jistě se ptáte, proč vám pozvánku předkládáme s tak velkým předstihem. 
Odpověď je jednoduchá. Snažíme se přicházet stále s něčím novým. 
    Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Při úhradě si zároveň vyberete místenku 
v autobuse, kde budete chtít při cestování sedět, podle hesla: „Kdo dřív 
přijde…“. Objednávky zájezdu s úhradou provádějte v úřední hodiny v pokladně 
na obecním úřadě. 

  Věra Košťálová            
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Připomínka narození našeho význačného rodáka 
 
     Mezi význačné rodáky naší obce patří bezesporu významný český architekt 
Josef Kittrich. 
     Narodil se v Bernarticích nad Odrou 4. prosince 1901. V letech 1921 – 1926 
vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. 
V letech 1926 – 1934 působil jako asistent profesora Antonína Engela a jako 
konstruktér v ústavu architektoniky a stavby měst u profesora A. Mandla. 
Podnikl řadu studijních cest po Srbsku, Dalmácii, Bulharsku, Turecku, 
Rumunsku, navštívil Německo, Holandsko, Londýn a Paříž. Spoluredigoval 
časopis „Architektura“ a zúčastnil se četných soutěží na měšťanské domy, 
spořitelny, krematoria a jiné veřejné budovy. Je autorem pomníku V. Praska 
v Milostovicích u Opavy a náhrobku J. Zukala v Kroměříži. 
Se svým spolupracovníkem Josefem Hrubým, absolventem techniky, navrhli 
Husův sbor v Ostravě Zábřehu, školu v Březnici, luxusní činžák v Praze. Jejich 
nejznámějším projektem je obchodní dům Bílá Labuť v Praze. V době jeho 
vzniku to byla mimořádná stavba a je stále považována za jedno z vrcholných 
děl  meziválečné  avantgardní architektury.  Po ukončení II. Světové války začal 
Josef Kittrich pracovat se svou manželkou, architektkou Emanuelou 
Mazancovou – Kittrichovou.  Spolu navrhli funkcionalistický dům telefonní a 
telegrafní ústředny pro Českou poštu v Praze. V roce 1948 byl jmenován 
profesorem pražské techniky a věnoval se pedagogické práci. Na škole patřil 
k noblesním pánům prvorepublikových mravů, nosil anglický oblek s motýlkem. 
Studenti na něj prý vzpomínali moc hezky, což se nedá říct o mladých 
zapálených bolševicích, pro které nebyl tím správným představitelem 
socialistického pedagoga.  
     Profesor Josef Kittrich zemřel krátce po ruské okupaci v roce 1968 v Praze, 
jeho žena v roce 1989. 
 
Údaje čerpány z knihy Bernartice nad Odrou a článku v Lidových novinách 
z 10.12.2011 „ V anglickém obleku a s motýlkem“. 

         Ilona Stavinohová 
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Ohlédnutí za turnajem v sálové kopané Staré gardy 
 
Kdy?   První sobota v Novém roce - 7.1.2012 
Kde?   Tělocvična ZŠ Bernartice nad Odrou 
Po kolikáté?  Po třetí 
 
Kdo?   24 hráčů nad 35 let 
Jak?   8 družstev při hře každý s každým 
 
Sponzoři  Obecní úřad, David Josef, Bok Rostislav 
Organizátor  Martinát Miloslav, Malinčík Roman, David Stanislav 
Rozhodčí  David Michal 
Občerstvení  Malinčík Roman, Martinát Miloslav, Malinčíková Gabriela,           

 Školoudíková Blanka 
 
Vítěz   Kyselý František, Krecl Aleš, Krutílek Lukáš 
2. místo  Horák Bohuslav, Šedivý David, Chalupa Tomáš 
3. místo  Šimčík Roman, Bílek Michal, Bonk Petr 
 
Nejstarší hráč  Drlík Ladislav 
Nejlepší hráč  Sládek Petr 
Střelec na branku  Chalupa Tomáš 

 
 Za všechny zúčastněné Ivan Košťál 
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Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace 

 
zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na 

 
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

 
V úterý 24. ledna 2012 od 14:00 do 17:00 hodin 

 
Zápis žáků do 1. ročníku základní školy proběhne v souladu s § 36 a § 37 
zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Zapsány budou všechny děti, které 
dovrší 6 let věku do 31. 8. 2012 a děti, které měly povoleny odklad školní 
docházky. 
 
Nabízíme Vám: 
� výuku podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola “ 
� nové zrekonstruované prostory 
� výuka anglického jazyka od 1.třídy ve všech ročnících 
� rozšířená výuka tělesné výchovy 
� klidné prostředí venkovské školy 
� individuální přístup 
� nízký počet dětí ve třídách 
� zájmové kroužky – flétna, keramika, sportovní hry, angličtina 

 
Vezměte si prosím s sebou: 
� rodný list dítěte 
� doklad o bydlišti (např. občanský průkaz) 
� popř. doklad o povolení odkladu školní docházky 
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Vánoční jarmark  
 
     Dne 16.12.2011 se naše škola účastnila tradičního Adventního odpoledne. 
Ve vestibulu kulturního domu jsme pro návštěvníky posezení přichystali 
jarmark s různými výrobky vytvořenými dětmi. Součástí jarmarku byla předem 
vyhlášená soutěž o nejlepší vánočku. Sešlo se nám celkem 7 vzorků. Z nich 
porota nejlépe ocenila vánočku paní Karafiátové.  
     Děkujeme porotě, babičkám a maminkám, které napekly velmi chutné a 
krásné vánočky a přispěly tak k milé atmosféře celého odpoledne. Také 
děkujeme všem, kteří si přišli koupit výrobky dětí a těšíme se na další setkání. 

     Za kolektiv školy Katka Drlíková 

 
 
 

Vánoční projektový den 
 
     Ještě jsme měli v živé paměti krásnou atmosféru adventního koncertu a 
vánočního jarmarku a už jsme měli ve škole další akci, která pěkně navázala na 
předvánoční náladu. 
     21.12.2011  k nám přijelo 18 studentů a studentek maturitního ročníku 
EDUCY – Střední odborné školy v Novém Jičíně. Pod bedlivým dohledem 2 
profesorek studenti připravili pro naše děti tvořivé předvánoční dopoledne. 
Nejprve si v tělocvičně připravili pohybové aktivity, ve kterých se mezi malými 
a velkými studenty prolomily ledy. Po té se děti rozdělily do 4 pracovních dílen 
a vyráběly svícny, malovali sádrové odlitky s vánočními motivy, kreslily, 
vystřihovaly, vyráběly beránky z vaty aj. Zkrátka bylo toho dost.  
     Na rozloučenou jsme si stihli zazpívat společně několik koled a se šikovnými 
studenty a jejich profesorkami jsme se před obědem rozloučili. 
     Vzhledem k tomu, že většina studentů pracovala s malými dětmi poprvé, tak 
si počínali velice dobře a u dětí sklidili velký úspěch. Oboustranně bychom si 
přáli, aby to byl počátek nových aktivit malých a velkých studentů.              
                                                                                                         Jana Rusínová 
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Zpívání u vánočního stromečku 
 
     Ve čtvrtek 22.12.2011 se v naší škole konalo „Zpívání a posezení u 
vánočního stromečku.“ Malí flétnisti zahráli jednoduché písně, ti starší 
vystoupili s vánočními koledami. Prvňáčci nám zarecitovali básně a na závěr 
jsme si společně s dětmi z mateřské školy zazpívali pásmo nejznámějších 
vánočních koled. 
     Děkujeme za hojnou účast rodičům, prarodičům a všem, kteří se tohoto 
vystoupení účastnili, společně s námi si zazpívali a pomohli nám navodit 
příjemnou předvánoční atmosféru. 

       Veronika Barošová 

 

 
 

O bO bO bO bčanské sdruženíanské sdruženíanské sdruženíanské sdružení    zahrádkázahrádkázahrádkázahrádkářů B ernartice nad Odrou B ernartice nad Odrou B ernartice nad Odrou B ernartice nad Odrou     

V ás srdeV ás srdeV ás srdeV ás srdečnnnně zve na zve na zve na zve na     

 
 

               Z ahrádká               Z ahrádká               Z ahrádká               Z ahrádkářský plesský plesský plesský ples    
který se koná 28. ledna 2012 

 v  sále K D  v B ernarticích n/O  

 

 

O bvyklý začátek v 19 hodin , vstupné 80 K č 

 
Hudba MIDI Dent, tombola, zajištěn bufet, guláš, ostatní občerstvení  
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 
 
     V pátek  13.1.2012 se v sále kulturního domu konala výroční valná hromada 
sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 89 členů. Bylo přijato 11 nových členů, 
z toho 8 mladých hasičů (dětí). Pro informaci všem občanům přikládám zprávu 
o činnosti SDH za rok 2011. 
 
Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2011 
 
     K 31.12.2011 měl náš sbor 114 členů, z toho 34 žen a 7 členů mladších 18-ti 
let. Díky neustávající práci obětavých členů se výkony našich sportovních 
družstev zařadily na špici v okrsku a mimo něj jsou také velice konkurence 
schopné. Jak družstva mladších a starších žáků, tak družstva mužů i žen se 
pravidelně účastní soutěží. Co se týká okrsku, tak se v loni podařil historický 
úspěch, a to když naši mladší žáci, jak muži, tak i ženy obsadili celkově první 
místa v okrskové lize, což považuji za vynikající úspěch. Družstvu starších žáků 
triumf utekl jen o vlásek a nakonec obsadili druhé místo v celkovém pořadí. 
Konkurence byla opravdu silná, vezmeme-li, že například kategorie žen se 
rozhodla až na poslední soutěži na Jičině. V loňském roce byla zakoupena nová 
elektronická časomíra, která zvýšila již tak dobrou úroveň a prestiž našich 
soutěží, jak dětské, tak soutěže o Bernacký pohár. Ne jeden sbor nás poté oslovil 
a požádal o zapůjčení této časomíry. 
     Výbor SDH se v roce 2011 sešel na svých schůzích sedmkrát. Starosta a 
velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzi na Starém Jičíně, 
které byly v loni čtyři a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost celého 
okrsku Starý Jičín, pod který spadáme. V listopadu jsem jako starosta zastupoval 
náš sbor na setkání představitelů dobrovolných hasičů v rámci celého našeho 
okresu. Setkání tentokrát proběhlo v Tísku a sešlo se nás 74 zástupců 
z celkového počtu devadesáti.  
     Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. 
V lednu výroční valnou hromadu v přísálí. V únoru jsme se účastnili výroční 
valné hromady našeho okrsku na Starém Jičíně s večerní zábavou. Zabezpečili 
jsme požární hlídky na všech plesech pořádaných u nás. V březnu jsme 
uspořádali tradiční ping-pongový turnaj v tělocvičně, v dubnu velikonoční 
diskotéku a před obecním úřadem jsme postavili máj s přispěním nejen našich 
členů. V květnu, o svátku svatého Floriána, jsme uctili památku všech 
zemřelých hasičů na mši svaté a položili věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto 
aktu jsme se sešli na společném obědě v restauraci U bříz. Dále jsme 
v březovém háji postavili táborák a zajistili prodej občerstvení při příležitosti 
oslav osvobození naší obce. Následovalo kácení máje s posezením. Jako 
každoročně jsme zajistili prodej občerstvení na pouti. 



 16

 
 
Začátkem června jsme se podíleli na pořádání dětského dne organizovaného 
zahrádkáři. V neděli 12. června jsme pořádali soutěž mladých hasičů. Dorazilo 
k nám celkem 19 družstev z obou kategorií. Naši mladší žáci jednou v sezóně 
zaváhali a zrovna na domácí půdě. Obsadili sice až sedmé místo, ale na druhou 
stranu pořád se vítězit nedá. Co se nepovedlo mladším, povedlo starším žákům, 
kteří svou kategorii ovládli a zaslouženě vyhráli. Za týden 19. června se k nám 
sjelo 33 družstev hasičů a hasiček, aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši hasiči 
dosáhli v těžké konkurenci výborného výsledku, a to když obsadili páté místo 
v kategorii mužů. Obrovskou radost nám udělaly naše hasičky, které kategorii 
žen na domácí půdě vyhrály. Dále jsme se v červnu společně s ostatními 
složkami podíleli na pořádání Dnu obce. Počasí nám tentokrát moc nepřálo a 
ukázalo se, že rozhodnutí zakoupit velké párty stany bylo správné, i když 
finančně nákladnější. Tyto stany jsme prakticky využili na všech akcích a na 
každé měly svůj velký význam. Ať už před deštěm, nebo před horkým sluncem. 
V srpnu jsme uspořádali taneční zábavu v Březovém háji se skupinou Krystal.  
V září jsme uskutečnili, myslím si a podle ohlasů to mohu i tvrdit, velice 
podařený dvoudenní zájezd do Mladé Boleslavi a Prachovských skal.  
     Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost. 
Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí. Děkuji sponzorům a 
dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a spolkům za spolupráci a 
v neposlední řadě obecnímu zastupitelstvu v čele s paní starostkou za podporu a 
přístup k dobrovolným hasičům. Do nového roku Vám všem přeji hodně 
úspěchů, spokojenosti a hlavně hodně zdraví. 
 
V Bernarticích nad Odrou dne 13.1.2012              Tomáš Horut 
          starosta SDH 
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Bernarti čtí tkalci  
 
     V historických záznamech i písemnostech obce Bernartic je poměrně dosti 
dochovaných zpráv o setí lnu, sklizni i zpracování lnu a to ve vzpomenutých 
čtyřech pazdernách, kdy poslední byla zbourána koncem minulého století (asi r. 
1895) – stála po levé straně silnice v „Potokách“. 
     Ve sborníku Od pokolení do pokolení a také v pamětní knize obce Bernartic 
je poměrně dobře zaznamenán postup práce v pazdernách, špatné pracovní 
podmínky a také různé názvy potřebného nářadí při práci drhnutí lnu a jsou také 
pěkné zachovalé fotopohlednice některého nářadí. 
     Také zpracování lnu, až k možnosti spřádání na kolovratech, které se ještě 
porůznu v obci na gruntech i chalupách do dnešních časů zachovaly (č. 33 a 
jinde) a ty slouží většinou už jen jako ozdobná památka obývacích pokojů. 
     Z vyprávění „těplicové“ Aloisie Glogarové nar. r. 1874, zemř. r. 1969 z č. 34 
jsem v roce 1954 zaznamenal: 
     Pravda, že v dědině byli tkalci i tu na dolním konci. Byli, co já vím, ve 
staveních č. 10 a č. 11 a také na č. 13, možná i jinde. 
     V chalupě č. 10, spěšej tam byli Glogaři a před nimi Davidovi. S Glogary 
jsme byli i jaksi z přízně. Oni byli dlouhou dobu tkalci, ale měli prý jen jeden 
stav. 
     Ve stavení č. 11, kde jsou teď Bajeři tkalcovi (Bayerovi) to byla tuším 
nejstarší rodina tkalců v dědině. Ti Bajeři na té chalupě jsou už dlouho. Oni měli 
prvej i přízeň s Bajary (Bayery) z č. 5. Asi od roku 1818 se přiženil k vdově 
Bajar tkadlec z č. 5, ale už předtím tam byli tkalci Mýtní a prý i tkalci Turkovi. 
     U těch Bajerů (č. 11) se tkalo ještě dokonce před první válkou za Josefa a 
Rozalie Bajarových. To si já ještě pamatuji, jak tam měli tkalcovský stav a dosti 
velký. Také se pamatuji, jak ještě tkali. K posledku už jen plátno na měchy, ale 
ještě na šatstvo – „fláky“ (zástěry) a chlapské gatě a dříve tuším i na plachty do 
loží, ale už nevím jistě, jestli i jemné plátno na cíchy (povlaky). Ale z vyprávění 
vím, že určitě. 
     Ti Bajeři, prý to byla zručná tkalcovská rodina a přízvisko „Bajaři tkalci“ jim 
ostalo dodnes. Vždyť Bajaru Lojzovi, dnešnímu hrobařovi z toho č. 11, se říká 
„tkalců Lojz“ dodnes. 
     K těm Bajarům tkalcům patřila i sušírna ovoce. Tož i takovou měli obživu. 
Ale ani to tkaní plátna nijak moc nevynášelo. To bylo tak na nuzné živobytí. To 
se tkalo po celý den a baj i večerama při světidle (louči). To se i v rodině při 
tkaní střídali. Nějaké hrubší tkaní (plátno na pytle apod.) tkaly i odrostlejší 
děcka. 
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     Nejtěžší práce to sice nebyla, ale musela být velká trpělivost a při jemnějším 
plátně hlavně pečlivost. Jak se udělal někde „knutlík“ (uzlík), tož bylo zle. 
     K tomu Bajarovi tkalci se občas chodili hlavně v zimě přiučovat tkaní i  
někteří z dědiny, ale i mimo dědinu. 
     Oni prý ti Bajaři tkalci měli, povědalo se, když jsem tam i jako děcko 
chodívala na besedy, ty stavy dva, ale kde to tam v tej chalupě měli, to nevím, to 
snad není ani možné. 
     Ten prastaříček Bajar tkadlec – to byl asi ten z č. 5 – si na svém řemesle 
(tkaní) velmi zakládal. On prý byl na učení u tkalců v Odrách. Lidé tu v dědině 
mu potom pravili i „majstr“ (mistr) a on byl na to pyšný. 
     Býval prý rád veselý. U muziky, hlavně v „končiny“, kdy se hrávalo a 
„skákalo“ (tancovalo) za úrodu lnu, si také rád zaskákal. 
     Ony ty stavy u Bajera, ale i jinde, byly celé ze dřeva. Široké byly také 
rozdílně. Ten u Bajerů tkalců, ten jeden byl přes metr široký – tenkrát byly jiné 
míry – „pídě“ či co, to si já už nepamatuji – byl opravdu přes metr široký, když 
se na něm tkalo plátno na plachty do loží i plátno na cíchy. Vysoký byl nad 
člověka. Snad ten druhý stav co měli, byl užší – pro tkaní plátna na měchy. 
     Přadeno bylo natahnuté napříč i na zdél a mezi tím létal člunek. Dělalo to 
takový svůj kravál, ale zvyklo se na to. Moc vykládat se při tom nedalo. Je to už 
dávno, to jsem byla ještě děcko. 
     Potom naráz tkaní přestalo. To když ve městě (Novém Jičíně) postavili ty 
fabriky. Tam se natkalo plátna mnohem víc a pěknější a nemusel být ani tkalcem 
vyučen. I od nás z dědiny tam začali chodit dělat, hlavně ženské. Tím pádem 
bylo rázem v dědině po tkaní. 
     Také, co vím, i ve stavení č. 13 – bývali tam dlouho rodina Horutů, možná ze 
sto let, tak se povídá. Tam se také tkalo dosti dlouho, ale také jen na jednom 
stavu. Oni, dokud za nimi nebyly postaveny ty chalupy na „Drahách“, tož prý 
tam velmi často na zahradě natkané plátno u vody jaksi bělili. To plátno potom 
bylo tak bílé jak napadaný sníh. 
     Muselo se prý to hodně polévat, ale nebylo prý to bělení jednoduché. Já o 
tom víc nevím. 
     No a kam se poděly ty stavy a náčiní k tomu? Tož to bylo tak: v roce 1938 se 
tam na č. 11 přiženil p. Alois Bayer, rodák z č. 94 a vzal si z toho č. 11 neteř 
Annu Görykovu za ženu. 
     To už sa tam dávno netkalo. 
     Kolem roku 1965 důkladně opravovali tu chalupu č. 11 a tkalcovské stavy při 
úpravě překážely. A přece je nerozbili. Spojili se domluvou s vlastivědným 
muzeem v Opavě (p. Dr. Z. Váchová) a všechno, co patřilo ke tkaní, včetně 
dvou stavů, bylo převezeno do Opavy. 
     Velmi chvalitebný počin. 
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     Dnes už se u „Bajerů tkalců“ ani neříká, už se zapomíná. Ale památka na ty 
časy je. Zachovaná tkalcovská pěsnička a ty tkalcovské stavy a náčiní … a 
někdy se i ještě řekne: byl jsem u Bajarů tkalců. 
     Když jsem tu vyprávěnku o „Bajarech tkalcích“ psal v roce 1970 na čisto, tak 
ke mně náhodou zavítal soused p. Krištof Bayer z č. 179 (nar. r. 1886, zemř. r. 
1972). Spolu jsme se o tom všem bavili. On také potvrdil, že ty údaje ve 
vyprávěnce o tkalcích jsou pravdivé. 
     Vzpomínal, jak se vyprávělo, že byl „majstr“ tkadlec i veselý člověk, rád 
chodíval i na muziky a rád i tancoval. 
     Vzpomněl také, jak byl jednou (ale po druhé světové válce) u Bajerů tkalců s 
„mačgadlama“ (mačkadla na zemáky) a tam uviděl na starém notovém papíře 
napsanou „tkalcovskou“ píseň. Tu, kterou prý si „majstr“ tkadlec Bajar nechával 
při muzikách a i jiných příležitostech hrát a zpíval prý si ji i doma. 
     Tož tu pěsničku (notový zápis) na rodině Bayerové vymámil. Říkal: „Líbila 
se mi ta rozverná slova i nota.“ 
     Napsanou pěsničku mě pak přinesl a já ji mám přiloženou v zápisech a i 
opsanou! Jestli má bernartický původ, nevím. Kdyby ta byla z Bernartic, byla by 
to i pěkná kulturní památka. 
     Později mě při vyprávění s občany o písničce ti starší potvrdili, že ta písnička 
bývávala i dosti často dříve zpívána hlavně při muzikách v končiny. 
 
Pokračování v příštím zpravodaji.   
                Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Rekreační volejbalový turnaj  
 
     Už je tomu skoro 10 let, co jsme si chodívali každou neděli odpoledne zahrát 
do naší tělocvičny volejbal. Časem z těchto neděl sešlo a my jsme začali 
udržovat tradici zajít si zahrát alespoň jednou za rok, a to mezi Vánocemi a 
Silvestrem. 
     Ani letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 29.12.2011 jsme se opět sešli. Velmi 
mile nás překvapil zájem o náš opravdu rekreační turnaj. Účast 42 hráčů byla 
skvělá, také proto, že se jednalo především o Bernačany. Rozdělili jsme se do 
sedmi družstev a hráli jsme klasickým způsobem každý s každým. Nakonec bylo 
úplně jedno, kdo vyhrál. Hlavní bylo, že jsme si všichni perfektně zahráli a 
pobavili se. 
     Jsme velmi rádi, že z trošičky sportu na přátelském setkání se stala tradice, 
kterou se určitě budeme snažit udržovat i nadále.  
 

  za pořadatele turnaje 
  Tomáš Horut a Ladislav Kavan ml. 
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Sousedské zpívání vánočních koled 
 
     Po roce jsme se opět sešli ve čtvrtek 29.12.2011 na dvoře  u „Dreslaru“, 
abychom si zopakovali loňské zpívání vánočních koled. Domácí vyzdobili dvůr 
barevnými žárovkami, povánoční atmosféru podtrhovala spousta zářících 
svíček. Horký čaj a svařené víno bylo připraveno v dostatečném množství. Po 
čtvrté hodině odpolední se začali scházet první sousedé, někteří i hodně 
vzdálení. Maruška Drlíková rozdala psané koledy (ne všichni jsme všechny 
znali), hudební doprovod ve složení Vaška a Katky Drlíkových a třech malých 
vnuček domácích byl připraven. Zpívání střídalo popíjení horkých nápojů, při 
kterém se dobře vzpomínalo a jen tak povídalo. Nechybělo ani drobné 
pohoštění, které  každý sebou přinesl. Počasí bylo příjemné, atmosféra výborná. 
K zpívání koled se sešlo  kolem 35 mužů, žen i dětí. 
     Za přípravu velmi pěkné akce děkujeme Zdence a Vaškovi Dreslerovým a 
rodině Drlíkové. 

        Jarmila Dreslerová 

 
Tříkrálová sbírka 2012 
 
     V neděli 8. ledna navštívili naše domovy tři koledníci Kašpar, Melichar a 
Baltazar. V naší obci chodilo 6 skupin, které přinášely radost, pohodu a Boží 
požehnání. Vykoledovalo se celkem 40.746,-Kč. 
     Děkujeme všem koledníkům a hlavně spoluobčanům, kteří přispěli do letošní 
Tříkrálové sbírky. 

                  Josef Klos 
       asistent Tříkrálové sbírky  

 
 
Pochvala 
 
     U nás v bytovce byla skupina „Tří králů“ ve složení Péťa a Pavlík Hoppovi a 
Dominik Horut pod vedením Ondry Knápka. Předvedli opravdu mimořádný 
pěvecký výkon, za což si zaslouží pochvalu. Už se na ně za rok zase těšíme. 

      Václav Bayer 
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Oznámení farní rady 
 
     V sobotu 30. června 2012 proběhne v Ostravské katedrále svěcení kněží, kde 
bude i náš jáhen Jan Zelenka vysvěcen na kněze. Jeho první primiční mše svatá 
bude sloužena v bernartském kostele v neděli 8. července 2012 v 15.00 hodin. 
Bližší informace budou zveřejněny v některém z dalších zpravodajů. 

       Za farní radu 
          Pavel Haitl 

 
 
 
Požární bezpečnost při akcích s větším počtem osob 

 
     V měsíci lednu začíná společenská sezóna plesů. Povinnosti 
organizátorů plesů i jiných obdobných akcí jsou v předpisech 
upraveny a s vyšším počtem účastníků se nároky na zajištění 
požární bezpečnosti přiměřeně zvyšují. Tyto akce se mohou 
konat jen ve stavbách, které jsou k takovému účelu určeny, tj. 
ve stavbách, pro které byl při jejich projektování a realizaci 
řešen a zabezpečen dostatečný počet a kapacita únikových cest 
a další požadavky požární bezpečnosti, a které byly pro pořádání plesů a 
podobných akcí zkolaudovány stavebním úřadem. 
     V průběhu akce jsou organizátoři povinni zabezpečit především dostatek 
trvale volných otevíratelných únikových východů, dbát na jejich označení, mít 
dostatek hasebních prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a 
pořadatele. Pokud jsou instalovány hořlavé dekorace, realizována vystoupení 
s otevřeným ohněm apod., musí organizátor provést další preventivní opatření. 
Je zakázáno plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří výbušnou 
nebo hořlavou směs (např. vodík, acetylén). Takto naplněné balónky nesmí být 
používány ani jako výzdoba. Pod strop a podhledy nelze umístit výzdoby a 
textilie, po kterých se požár šíří a které jako hořící odpadávají a odkapávají. 
Povinnosti organizátorů akcí s větším počtem osob (ve většině případů jde o 
účast více než 200 osob) jsou uvedeny v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 
4/2006 (viz http://www.kraj-moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecně 
závazných vyhláškách obcí. 
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     Při akcích, definovaných jako akce s větším počtem osob, je organizátor 
povinen zpravidla zřídit preventivní požární hlídku již před zahájením akce a 
zajistit prostřednictvím odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany 
seznámení členů preventivní požární hlídky s charakterem objektu, zejména s 
únikovými východy, rozmístěním hasicích přístrojů a dalšími povinnostmi pro 
zabezpečení požární ochrany pořádané akce. Doporučujeme, aby do 
preventivních požárních hlídek byli začleňováni přednostně členové 
profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek. 
Provozovatel činnosti, tj. pořadatel akce, je povinen nezahajovat akci při zjištění 
nedostatků v dodržování podmínek požární bezpečnosti, které nelze odstranit 
před jejím zahájením, akci přerušit a ukončit při bezprostředním nebezpečí 
vzniku požáru a zejména v případě znemožnění úniku nebo evakuace osob.  
     Nelze zapomenout, že organizátoři akcí mají povinnost odpovídajícím 
způsobem a v potřebném rozsahu seznámit účastníky akce i účinkující se 
stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany, zejména s únikovými 
cestami, označením únikových východů, popřípadě vyznačením zákazů kouření 
nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů apod. Účastníci akce jsou 
povinni stanovené pokyny respektovat. 

nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva 
Hasičský záchranný sbor 
Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 

 
 
 

 
Z informa čního servisu  pro občany Novojičínska  
 

 
 
Stále více dětí dělá dluhy, nejmladšímu je devět 
     V Česku narůstá počet dětí a nezletilých, kteří už dluží tisíce korun. 
Nechávají se zlákat obchodními nabídkami cílenými na nezletilé, využívají je, 
ale pak neplatí. A tak sotva vstoupí do dospělosti, už za dveřmi stojí věřitelé.  
Dlužníci do osmnácti let nyní tvoří sice zhruba „jen“ čtyři procenta z celkového 
počtu lidí neplnících včas své závazky, jenže meziročně je to skokový nárůst o 
více než dvě stě procent a celkově se jedná o tisíce osob. Vyplývá to z analýzy, 
kterou pro Právo vypracovala inkasní společnost M.B.A. Finance. 
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Nejmladšímu dlužníkovi, evidovanému u této firmy, která spravuje největší 
počet pohledávek za fyzickými osobami u nás, je pouhých devět let. 
     „K největšímu nárůstu pohledávek za mladistvými patří jednoznačně účty za 
mobilní telefony a jízda bez platné jízdenky v prostředcích hromadné dopravy. 
Mobilní operátoři i dopravní podniky nabízí různé varianty zvýhodněných 
tarifních programů pro mladistvé a studenty, a právě tato skupina se v poslední 
době stále častěji objevuje v předávaných případech k vymáhání,“ sdělil Právu 
Radek Pospíšil z M.B.A. Finance. Navíc dluhy za dětmi často dospějí až do 
soudem posvěcené exekuce, kdy celkové náklady již výrazně převyšují samotný 
dluh. Exekuce sice nemůže přímo na nezletilé, ale věřitelé si počkají na dosažení 
plnoletosti. Mnozí hříšníci spoléhají na to, že dluh je po třech letech tzv. soudně 
promlčen, jenže i poté ho lze vymáhat, neboť pohledávka jako taková tím 
nezanikne. 
 
Právní odpovědnost platí i u nezletilých  
     Nezletilí mají totiž ze zákona už způsobilost k právním úkonům, které jsou 
svou povahou přiměřené rozumové vyspělosti odpovídající jejich věku. A do 
toho placení za mobil nebo koupení jízdenky patří. „Z našich zkušeností 
vyplývá, že soud jednoduché právní úkony nezletilých akceptuje,“ potvrdil 
právník Peter Beňo z advokátní kanceláře JUDr. Michala Bendy.  
     „Vždy posíláme několik upomínek na jméno dítěte i rodiče a snažíme se, aby 
dluh byl uhrazen hned v počáteční fázi bez zbytečných soudních a exekučních 
nákladů. Jenže v 87 procentech případech zůstanou upomínky bez odezvy,“ 
dodala Jana Tatýrková z M.B.A. Finance. 
  
Exekuce na věci dětí v rodinách dlužníků  
     Co se týče výkonu exekuce, tak dokud je dlužník nezletilý, na jeho věci by 
exekuce sáhnout neměla, a to i když třeba bydlí u rodičů nebo příbuzných, na 
něž byla exekuce soudem uvalena. Jenže, jak na místě prokázat, že třeba počítač 
za několik tisíc není ve vlastnictví otce-dlužníka, ale jeho syna? Obtížně.  
Na otázku Práva, jak se může exekuce přímo dotknout věcí, které jsou zjevně 
dětí v rodině dlužníka (počítač, hry, kolo, lyže), reagovala mluvčí ministerstva 
spravedlnosti Tereza Palečková stručně: „Movité věci, které povinnému nepatří, 
a toto je na místě nepochybně prokázáno, nelze sepsat. Zpravidla je nutno trvat 
na písemných důkazech. Připomínám, že povinný (dlužník) nemusí mít své věci 
umístěny jen v místě trvalého bydliště. Exekutor je oprávněn provést soupis 
movitých věcí všude, kde se povinný zdržuje.“ „Co se týče věcí dětí, jako je 
počítač, či kolo, tak obecně řečeno je zabavit nelze, ale je to samozřejmě v 
obecné rovině,“ řekl k tomu Právu advokát František Koranda. 

Zdroj: www.novinky.cz, Jindřich Ginter, Právo 
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Pozor na nabídky krému na křečové žíly za korunu  
     Varujeme občany, nejen důchodového věku, před podvodnými praktikami. 
Když vás na ulici osloví osoby se zaručeně výhodnou nabídkou koupě krému 
proti křečovým žilám za korunu, neměli byste se nechat zlákat.  
     Případů lidí, jimž ostravská firma Streemsun prostřednictvím mladých 
brigádnic vnutila krém za korunu, je spousta. Jednalo se o krém na křečové žíly 
od výrobce Mediconnix.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Lidé se při podpisu smlouvy nechtěně zavážou k členství v takzvaném 
„drogerijním klubu“ s povinností zaplatit roční poplatek 4,6 tisíce korun. O této 
skutečnosti však nejsou před podpisem smlouvy informování. Rovněž nemají k 
dispozici podmínky smlouvy a její kopii.  
     S novým trikem podvodníků už mají zkušenosti lidé z Novojičínska a další 
osoby nejen v Moravskoslezském kraji.  
     Podle zjištěných informací se to rovněž nevyhnulo ani občanů v Novém 
Jičíně, Kopřivnice a okolí. Jeden z prvních případů, který byl oznámen 
policistům, se odehrál v Novém Jičíně. Případy, kterých je opravdu mnoho, se 
již zabývají ostravští kriminalisté.  
     V případě, že jste se stali také objetí tohoto podvodného jednání, neprodleně 
kontaktujte policisty na lince 158 nebo se dostavte na nejbližší policejní 
oddělení.  
 
 

         por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         pracovníci  
         Preventivně informační skupiny Nový Jičín 
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STŘECHY A JEJICH REKONSTRUKCE  
KLEMPÍ ŘSTVÍ – POKRÝVA ČSTVÍ 
                                                                                                           
Komíny - Střechy-Nátěry    2012 
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru vaší střechy. 
Rádi vám pomůžeme navrhnout barvu a správnou povrchovou úpravu jak u 
plechových střech, tak i u jiných typů střešních krytin, jako jsou betonové  a  
pálené střešní krytiny, dále modifikované hydroizolační pásy plochých střech a 
střešní šindele tak, aby životnost materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou 
včetně všech správně navržených doplňků, jako jsou různé ochranné prvky 
proti ptákům, sněhové zábrany, střešní okna, okapové systémy a další tak, aby 
střecha byla plně funkční. 
Neváhejte nás proto kontaktovat a my vám dle vaší dokumentace nebo 

skutečnosti u vás na stavbě, 
zpracujeme výpočet materiálu  a  
případně práce.  Krátké dodací 

lhůty rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu. 
 
Při předložení tohoto letáku sleva 10% na střešní krytinu , platí na 
objednávky uzavřené  do 14.4.2012. 

mobil: 603 744 364   telefon:558 439 732 
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Pranostiky 
 
     Předpovídat počasí bylo odvěkou touhou lidí. Snažili se vypátrat jeho změny 
a trpělivým pozorováním přírodních jevů počasí předvídat. V tomto snažení tkví 
kořeny pranostik a předpovědí. 
 
Na Boží narození – o kuří pokročení 
Na Nový rok – o slepičí krok 
Na Tři krále – o tři kroky dále 
Na Hromnice – o hodinu více 
 
Pranostiky na leden 
 

Mlhavý leden – mokré jaro. 
Roste den, roste i zima. 
Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu. 
Lednový déšť z pecnu odkrajuje. 
V lednu mráz – těší nás. V lednu voda – věčná škoda. 
Když v lednu hrom se ozve, hojnost vína je v očekávání. 
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu. 
 
 
Masopustní veselice 
 
     Začíná vždy po 6. lednu (Tři králové) a končí v úterý, vždy před popeleční 
středou (letos tento den připadá na 22. února). 
     K masopustnímu veselí patří zpěv, tanec, jídlo a pití. Průvod masek se 
zastavuje u jednotlivých domů, kde jsou přivítáni přípitkem a vždy také 
dostanou na cestu něco pro zahřátí. Na dřevěné šavle hospodyně zapichuje 
k zakousnutí uzené maso, špek, ale také klobásky. A nesmí chybět ani 
masopustní pečivo. Smažily nebo pekly se různé tvary z kynutého těsta jako 
věnce, uzly, šneky a jiné. 
     K hodování určitě patří pochoutky z domácí zabíjačky, které se konávaly 
v mrazivém období mezi Vánocemi a Masopustem. Zabíjačky bývaly v rodině 
obřadní záležitostí. Přistupovalo se k ní s úctou a vážností. Právě díky této 
události byla rodina na delší dobu zásobována masem. 
     Prvním jídlem byla vařená hlava nebo ovar s křenem, který spolu se slivovicí 
obřadně dostala nejdůležitější osoba – řezník.      
     Z prasátka bylo zvykem zužitkovat téměř všechno. Proprat a solí pročistit 
střeva byla práce hlavně pro ženy. Z nich se vyráběly jitrnice, jelita a klobásy. 
Při plnění se používal dutý kravský roh. 
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Z vařené kůže a odřezků masa se dělala tlačenka a huspenina. Slanina se buď 
udila, nebo vyškvařila na sádlo. Škvarky patřily mezi nejlepší specialitu. 
Nejlepší způsob, jak udržet maso co nejdéle vhodné ke konzumaci, bylo uzení. 
Maso se druhý den po zabíjačce naložilo do láku s česnekem a kmínem a po 
proležení vyudilo. 
     Zimními zabíjačkami žila celá vesnice. Recepty na její pochoutky se 
přenášely z generace na generaci. 

  Věra Košťálová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 


