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     Vážení spoluobčané! 
     S příchodem jara, na které po zimě vždy netrpělivě čekáme a všichni se na 
něj těšíme, jsou spojeny každoroční starosti obecního úřadu s údržbou veřejných 
prostranství v naší obci. 
 

     V současné době má obecní úřad celkem čtyři stálé zaměstnance, nepočítaje 
starostu, jehož „pracovní poměr“ se řídí zvláštními předpisy. Veškerou 
administrativu zajišťuje jedna účetní a jedna správní pracovnice. Pro správu 
obecního majetku včetně údržby veřejných prostranství a údržbu kulturního 
domu jsou určeni dva stálí zaměstnanci. Ti však nejsou schopni, zvláště 
v období sezóny, to je v době jarního úklidu, údržby zeleně nebo sněhu, všechnu 
práci sami zajistit. 
 

      Protože v obecním rozpočtu nemáme prostředky pro celoroční zaměstnávání 
dostatečného počtu těchto zaměstnanců, hledáme společně řešení s Úřadem 
práce v Novém Jičíně a snažíme se využít státních dotací vázaných na aktuálně 
nezaměstnané občany. V praxi to znamená, že prostřednictvím úřadu práce 
zaměstnáme během sezóny dva až tři další pracovníky pro tak zvané veřejně 
prospěšné práce, na jejichž mzdu nám stát významným způsobem přispívá. 
 

     Kromě „veřejně prospěšných prací“ se již v minulém roce objevil nový 
termín „veřejná služba“. Veřejnou službou se rozuměla povinnost občanů, kteří 
pobírali dávky pomoci v hmotné nouzi, odpracovat zdarma nejméně dvacet 
hodin měsíčně ve prospěch dané obce. 
 

     Novela zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. ledna letošního roku přináší 
v oblasti veřejné služby změny. Zásadní změnou je, že veřejnou službu mohou 
vykonávat kromě osob v hmotné nouzi také vybrané osoby vedené v evidenci 
uchazečů o zaměstnání. Veřejnou službou se nyní rozumí práce v rozsahu 
nejvýše dvacet hodin týdně bez nároku na mzdu. Jedná se především o údržbu 
veřejných prostranství, úklidové práce, odklízení sněhu, ale také pomoc při 
organizaci a zajištění různých kulturních a společenských akcí apod. Veřejná 
služba bude úřadem práce nabídnuta nejprve těm uchazečům, kteří jsou v jeho 
dlouhodobé evidenci. Pokud uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku na 
vykonání veřejné služby, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, 
přijde tak o podporu v nezaměstnanosti a stát mu přestane platit zdravotní 
pojištění. Dle odůvodnění Ministerstva práce a sociálních věcí je jedním 
z hlavních cílů nového pojetí veřejné služby využití potencionálu dlouhodobě 
nezaměstnaných a omezení nelegální práce. 
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      Veřejně prospěšné práce mají od nového roku přímou návaznost na výkon 
veřejné služby. Co to pro obec v praxi znamená? Obec musí uzavřít s Úřadem 
práce České republiky Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby a poté 
veřejnou službu v obci umožnit vykonávat. Výše finančních prostředků 
poskytnutých na veřejně prospěšné práce se pak bude fakticky odvíjet od počtu 
lidí vykonávajících veřejnou službu ve prospěch naší obce.  
 

     Vzhledem k tomu, že naše obec patří dlouhodobě k obcím s nejnižší 
nezaměstnaností v okrese, nejsme v současné době schopni vůbec odhadnout, 
zda budou tyto změny pro nás přínosem. Až praxe a čas ukážou, zda nakonec 
nebude přece jenom potřeba zvýšit počet stálých zaměstnanců obecního úřadu 
pro zajištění správy majetku a údržby veřejných prostranství. 
 

starostka 

 
Zastupitelstvo obce (1.část) 

 
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé 
volební období stanoví v souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce 
nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.  
 
Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne 
zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. U obcí s počtem 
obyvatel od 500 do 3 000 může mít zastupitelstvo 7 až 15 členů. V naší obci 
je 11- ti členné zastupitelstvo 

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce 
obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení. Kromě toho může být 
počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem v místě obvyklým.  

Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel 
obce k 1. lednu roku, v němž se konají volby.  
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Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu 
členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.  

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením 
hlasování.  

Člen zastupitelstva obce skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, 
jehož se po svém zvolení zúčastní, slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České 
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky." 

Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova 
"slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.  

Člen zastupitelstva obce vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým 
slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.  

Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva obce 
nesmí být pro výkon své funkce zkrácen na právech vyplývajících z jeho 
pracovního nebo jiného obdobného poměru.  
 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
                   Dana Klosová 

 
 
 

Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou  
 

10/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Milenu 
Šturalovou, Tomáše Horuta a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

10/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

10/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č.1/2012. 
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(Příloha č.2 Zápisu) 
 

Příjmy:  9.233.545,-                 
Výdaje:  9.233.545,-                  
Tř. 8   - 500.000,-  splátky úvěru v roce 2012                         
     500.000,- zapojení části zůstatku 2011 
 

10/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 
písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších  předpisů, Pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu Bernartice nad Odrou, které  jsou obsahem 
přílohy č. 1 předloženého materiálu. 
(Příloha č.3 Zápisu) 
 

10/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 4/2012/SOD 
s firmou Digis, spol. s r.o. na zajištění aktuálního geografického informačního 
systému (GIS) katastrálního území Bernartice nad Odrou včetně vložení 
požadovaných dat. 
 

10/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 5/2012/SOD 
s Městským kulturním střediskem v Novém Jičíně o zabezpečení nákupu, 
zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce.  
 

10/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo č. 
6/2012/SOD mezi Obcí Bernartice nad Odrou a stavební společností Unistad 
spol. s r.o. na stavbu „Inženýrské sítě na Drahách“. 
 

10/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu č. 7/2012/K 
mezi Obcí Bernartice nad Odrou a manželi Glogarovými a Neklovými na prodej 
pozemku parc. č. 121/2 v k. ú. Bernartice nad Odrou. 
 

10/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Obecního úřadu. 
(Příloha č.4 Zápisu) 
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10/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou  bere na vědomí zápis z jednání 
Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Region Poodří konaného dne 
8.12.2011. 
 

10/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ve smyslu § 84 odst. 2  písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech 
práv akcionáře paní Mgr. Danu Klosovou, nar. 10.9.1958, bytem Bernartice nad 
Odrou č.105. 
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 
práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném 
dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, 
mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. 
Tato delegace zaniká dne 30.9.2012 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před 
uplynutím termínu uvedeným v této větě. 
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora 
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to 
konkrétně a výhradně paní Marii Mertovou, nar. 1.7.1961, bytem Bernartice nad 
Odru č.109. 
 

10/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce výběrem 
dodavatele stavby „Přeložka vodovodního řádu Na Drahách“. 
 

10/13 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí změnu nájemce 
restaurace U Bříz v Bernarticích nad Odrou. Dosavadního nájemce pana Radka 
Beňuše nahradila od 20.2.2012 paní Taťána Staňková. Jediným smluvním 
partnerem obce zůstává do ukončení platnosti nájemní smlouvy, tj. do 
15.9.2013, paní Vlasta Němečková. 
 

10/14 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
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10/15 – 10/22 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvy č.8 -15/2012/D o 
poskytnutí dotací na spolkovou činnost v obci Bernartice nad Odrou.  
 

       V Bernarticích nad Odrou  7.3.2012 

 
Kalendárium 
 

15.2. 
Pracovní setkání zastupitelů obce se zástupci pořizovatele územního plánu. 
 

16.2. 
Podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury o poskytnutí dotace na 
výstavbu I. etapy chodníku. 
 

18.2. 
Obecní ples. 
 

20.2. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby inženýrské sítě Na Drahách. 
 

25.2. 
Výroční členská schůze mysliveckého sdružení. 
 

27. – 29.2. 
Sbírka použitého ošacení. 
 

29.2. 
Podání žádostí na Státní fond životního prostředí o poskytnutí dotací na 
zateplení budov MŠ a OÚ.  
 

2.3. 
Okrsková valná hromada hasičů na Starém Jičíně. 
 

6.3. 
Školení správní pracovnice Věry Košťálové „Poskytování informací ze 
správních spisů v souladu s předpisy ČR a EU.“ 
 

7.3. 
10. zasedání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 

10.3. 
5. ročník nohejbalového turnaje trojic - Bernartice cup 2012. 



 7 

 
 

13.3. 
Účast místostarostky Marie Mertové na jednání pracovní skupiny „Ženy“ MAS 
Regionu Poodří na Obecním úřadě ve Skotnici. 
 
 

 
Kalendář akcí 
 
� so 31.3.   Premiéra divadelního představení Revizor 
� so 14.4.   Repríza divadelního představení Revizor 
� ne 22.4.   Jarní vycházka 
� pá 27.4.   Stavění Máje 
� po   7.5.   Lampiónový průvod 
� pá 11.5.   Zájezd důchodci 
� ne 13.5.   Oslava Dne matek 
� pá   1.6.   Kácení Máje 
� so   2.6.   Dětský den 
� ne   3.6.   Pouť a soutěž mladých hasičů 
� ne 17.6.   Hasičská soutěž 
� so 23.6.   Den obce 
� so 30.6.   Kněžské svěcení v Ostravě 
� ne   8.7.   Primiční mše svatá v Bernarticích nad Odrou 

 

 
 

Vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava s.r.o. 
 
     Tato informace je pro občany, kteří si v loňském roce u firmy OZO Ostrava 
s.r.o. objednali vývoz hnědé 240l nádoby na BIO odpad. 
     Vývoz bude probíhat od dubna vždy ve středu v sudý týden. První vývoz 
bude 4.4.2012.  
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Upozornění !!!   
 
     Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2012. Poplatek za odpady je stanoven 
ve výši 450,- Kč. Děti do 15-ti let včetně a občané starší 80-ti let včetně mají 
slevu 100,-Kč. Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) 
hradí 50% z ceny. 
     K datu splatnosti 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. 
 

     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 

 
 

Oznámení 
 
V sobotu 14. dubna 2012 v době od 8,00 do 13,00 hodin proběhne na 
parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr velkoobjemového, 
zvláštního, nebezpečného a elektro odpadu. Sbírat se bude objemný odpad 
z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky, staré barvy a 
oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se budou sbírat v množství, které 
odpovídá jedné domácnosti.   
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Upozornění !!!  
 
     Důrazně žádáme spoluobčany, kteří ještě nemají své rodinné domy označeny 
číslem popisným, aby tak učinili co nejdříve. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. 
O obcích (obecní zřízení), §32 odst. 1 je vlastník nemovitosti povinen na svůj 
náklad označit  budovu čísly určenými obecním úřadem (číslem popisným či 
evidenčním) a udržovat je v řádném stavu. 
     Obecní úřad bude provádět kontrolu dodržování tohoto zákona. 

        Obecní úřad 

 
 
 

Zájezd pro důchodce 
 
Oznamujeme, že jsou stále ještě volná místa na zájezd pro důchodce, který se 
koná v pátek 11.5.2012. 
Cíl zájezdu:  

Vrbasovo muzeum ve Ždánicích 
Archeoskanzen v Modré 
Poutní místo na Velehradě 
Státní zámek Buchlovice  

Odjezd autobusu v 7:00 hodin z křižovatky. 
Plánovaný příjezd asi ve 20:00 hodin. 
Cena za osobu 400,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava a jednotlivé vstupy. 
Bližší informace k zájezdu naleznete v lednovém zpravodaji na str. 9 nebo na 
webu obce: http://www.bernarticenadodrou.cz/kalendar-akci.asp 
Objednávky zájezdu s úhradou provádějte v pokladně na obecním úřadě. 

  Věra Košťálová 
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Podzimní zájezd pro občany 
 
Jistě máte ještě v živé paměti loňský zájezd do lázní Lúčky. Zakaboněné ráno, 
ale jen jsme vyšli na vyhlídku hradu Strečno, už nám sluníčko začalo pěkně 
vysvítat a než jsme přijeli do lázní, obloha se téměř úplně vyjasnila.  Den jsme si 
skvěle užili a po malé túře na hrad a následném koupání mírně unaveni, ale se 
zpěvem, se vrátili domů. 
 
A už je tu nový zájezd. 
S Maruškou si myslíme, že kombinace koupání v lázních s návštěvou nějakého 
zajímavého místa (hradu, zámku apod.) se osvědčila, a proto přicházíme 
s návrhem navštívit světoznámé Bojnice. Budeme mít možnost prohlédnout si  
místní zoologickou zahradu nebo jeden z nejkrásnějších středoevropských 
zámků, ale hlavně se vyhřejeme koupáním v místních lázních 
(2 vnitřní a 1 venkovní bazén s termální vodou). 
 
Kdy: v pátek 28.9.2012 (státní svátek) 
Cena dopravy: 350,-Kč 
 
Jednotlivé vstupy si jako obvykle budete hradit sami: 
Zámek Bojnice – dospělí 6,5 €, děti do 15 let 3 € 
ZOO Bojnice – dospělí 3 €, děti do 15 let 1,5 €, důchodci 2 € 
Lázně (3 hodiny koupání) – dospělí 15,- €, děti do 15 let 6,- € 
Zámek a ZOO nemusíte navštívit, můžete si vybrat a nebo si zvolit vlastní 
individuální program. Do lázní už bychom šli společně.  
 
S nabídkou přicházíme již nyní, protože nevíme, zda o tento zájezd bude zájem. 
Bylo by hloupé objednat vstupy a velký autobus a pak, těsně před odjezdem, 
odvolávat zajištěné a vracet úhrady za zájezd. Proto nyní zahajujeme průzkum 
zájmu o tento zájezd. Kdo chce v září s námi (agenturou Marušver) jet, dejte 
nám to co nejdříve vědět. Možností je spousta: telefonicky, e-mailem, písemně 
nebo jen tak se zmiňte pár slovy, když se potkáme třeba na cestě. Budeme rády, 
když projevíte svůj zájem. 
Těšíme se na vás.        Maruška a Věrka 
 
 
Kontakty: 
Marie Mertová,  mob. 733 386 628  
Věra Košťálová, mob. 724 355 239 
e-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 
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Vítání občánků 
 
     V neděli 20. května 2012 v 10.30 hodin se v přísálí kulturního domu 
uskuteční vítání občánků do naší obce. Rodiče s dětmi budou osobně pozváni.  
Srdečně zveme i ostatní rodinné příslušníky. 

        Milena Šturalová 
 

 
 
 

Legionáři Novojičínska 
 
     V pátek 2. března 2012 se  v Kostele sv. Josefa ve Fulneku  konala vernisáž 
výstavy a křest publikace Legionáři Novojičínska v boji za vznik 
Československa. Akci pořádala Čs. Obec legionářská – jednota Nový Jičín, 
Český svaz bojovníků za svobodu Nový Jičín a Fulnek, Muzeum Nový Jičín, 
Město Fulnek a COMENIUS Fulnek. Výstava i kniha vznikly jako poděkování a 
vyjádření úcty k legionářům, kteří nasazovali své životy v bojích I. Světové 
války na frontě ruské, italské a francouzské. Na výstavě lze shlédnout různé 
dochované fotografie, písemnosti, medaile, zbraně a uniformy legionářů, kteří 
bojovali  na ruské frontě. 
     Potěšilo mě, že ve dvou vitrínách jsou vystaveny také dvě původní uniformy, 
včetně vyznamenání  mého dědy Eduarda Bayera z č. 27, který byl legionářem 
5. střeleckého pluku  - Pražského T.G.Masaryka na Rusi. Výstava také 
připomíná zapomenutého hrdinu mjr. letectva Roberta Lva Melče, který se 
narodil v Loučce u Nového Jičína a sloužil jako pilot výzvědných a 
bombardovacích letů na ruské frontě. Publikaci „Legionáři Novojičínska v boji 
za vznik Československa“  napsali Václav Langer a Bohumil Vlach.  Kniha 
obsahuje popis vzniku legií, jejich slavné bitvy, historické  názvy pluků, popis a 
označení uniforem, dobové fotografie a především medailonky jednotlivých 
legionářů, kterých je celkem 1114.   Medailonky jsou seřazeny  abecedně podle 
obcí, kterých je 108. Z naší obce je zde uvedeno celkem  12 legionářů, kteří 
vstoupili do ruských a italských legií. V databázi Ústředního vojenského archívu 
v Praze je zaneseno více jak 90000 legionářů, pocházejících z českých zemí. 
     Pro připomenutí uvádím, že z Bernartice nad Odrou narukovalo v průběhu 
celé I. Světové války celkem 261 mužů. 
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Padlo nebo na následky zranění zemřelo 32 vojáků, dalších 33 bylo zraněno, na 
ruské frontě bylo zajato 15 vojáků, z nichž 8 vstoupilo do legie, na italské frontě 
bylo zajato 10 vojáků a  do legie vstoupili 4. Další 4 byli příslušníky italské 
domobrany. 
     Dovede si dnes někdo z nás představit, co to znamenalo pro ně a jejich rodiny 
a pro celou obec? Byli to obyčejní lidé, kteří museli zanechat své rodiny a 
hospodářství a odejít do války, přičemž nevěděli, jaký bude jejich další osud. 
     Od vypuknutí  I. Světové války uplyne zanedlouho 100 let, ale odkaz 
legionářů by se měl stále připomínat.  Svým hrdinským vystupováním 
významně dopomohli ke vzniku  samostatného státu Československá republika 
v roce 1918. O tomto období, které je spojováno s velkými ztrátami na životech 
vojáků je i po létech potřeba podávat informace a nezapomínat. 
 
Výstava  ve Fulneku potrvá do 30.3.2012. 
Kniha Legionáři Novojičínska je k dispozici pro zapůjčení na Obecním úřadě 
v Bernarticích nad Odrou. 

         Ilona Stavinohová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruská legionářská uniforma 
Ural – Jekatěrinburg 

Děda Eduš - leden 1918 



 13

 

 



 14

 
 
Bernatští Bobři na turnajích ve florbale stále dělají čest 
Bernarticím 
 
    V neděli 4. března 2012 se naše družstvo B.Bobrů zúčastnilo florbalového 
turnaje v Novém Jičíně. Byl to turnaj neregistrovaných žáků osmých a devátých 
tříd. Pořádající organizací bylo Středisko volného času Fokus Nový Jičín. 
Na turnaj jsme se těšili a jeli jsme tam s tím, že se pokusíme zaútočit na první 
místo. U nás se nám totiž na mikulášském turnaji podařilo Fokus NJ po velice 
vyrovnaném zápase porazit. 
     Dalšími protihráči byl Fokus Příbor a Fokus Kopřivnice. Oba měli po dvou 
družstvech. Celkem na turnaji soupeřilo sedm družstev. 
Bernartice reprezentovali: Daniel Ferda, Tomáš Fojtů, Michal Steinitz, Jan 
Fojtů, Patrick Mik, David Novobilský, Jan Šimíček, David Palička, Tomáš 
Hanzelka a naši kamarádi Lumír Gola a Lukáš Hanzelka. 
     Celý turnaj byl velice vyrovnaný a my se se skóre 20:19 umístili na pěkném 
čtvrtém místě (ze sedmi). Považujeme to za veliký úspěch, protože proti nám 
stály výborně sehrané kolektivy protihráčů. 
     Druhou stránkou a zároveň kaňkou na turnaji však byla nevychovanost a 
arogantnost hráčů Příbora A. Konflikty a nesportovní chování byly přímo 
udivující. 
     Děkuji celému družstvu, že se nenechaly vtáhnout do konfliktů a urážek a 
přes veškeré křivdy, hrubosti a fauly na sobě spáchané si dokázali zachovat 
sportovního ducha a smysl pro čest. Jste borci !!! 
                     Bernartice n. O. - Fokus NJ A  1:2  
                     Bernartice n. O. - Kopřivnice A 4:2 
                     Bernartice n. O. - Kopřivnice B 1:2 
                     Bernartice n. O. - Příbor A  2:5 
                     Bernartice n. O. - Příbor B  6:6 
                     Bernartice n. O. - Fokus NJ B  6:2 
Vstřelené branky: Tomáš Fojtů - 5,  Jan Fojtů – 3, Michal Steinitz – 3, Patrick 
Mik – 2, David Palička – 3, Jan Šimíček – 1, Tomáš Hanzelka – 1, Lukáš 
Hanzelka – 1, David Novobilský – 1. 
     Za trenérskou lavici mohu jen všem Bernatským Bobrům poblahopřát a 
poděkovat za slušné, čestné a hlavně sportovní chování. 

 Aleš Hubr   
PS: Pro zájemce jsou další pěkná fota z turnaje na: http://www.fokusnj.cz 
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Bernartice Cup 2012 
 
     V sobotu  10.3.2012 se v  Bernarticích v naší tělocvičně  již pošesté 
uskutečnil každoroční nohejbalový turnaj trojic. Tento turnaj se těší  u ostatních 
mužstev veliké oblibě a zájmu nejen z hlediska kvality obsazení mužstev, ale i 
zázemím (občerstvení, organizace, atd..). Naší snahou bylo rok od roku  úroveň 
turnaje zvyšovat, což se nám také vždy podařilo. V letošním roce se na turnaji 
představily nejlepší týmy z našeho regionu, které dorazit mohly. A tak se tento 
ročník stal možná nejprestižnější sportovní události v naši obci za posledních 
pár let. 
     Turnaje se zúčastnilo 11 týmů rozdělených do dvou základních skupin, dále 
následovalo play off,  které rozhodlo o konečném pořadí. Už při samotném losu 
bylo jasné, že vše bude nasvědčovat tomu, že vyřazovací část bude slibovat 
nesmírně vyrovnané bitvy, což se také potvrdilo. Vesměs všechny vyřazovací 
boje i samotné finále rozhodl jediný míč a výsledek 10:9 v pomalu každém setu, 
nebyl žádnou zvláštností. Mnoho mužstev si dělalo zálusk na celkové prvenství 
v turnaji a čtvrtfinále pro poražené tím pádem skončilo velikým zklamáním. 
     Naši obec reprezentovaly dva týmy. BERNARTČTÍ ČERTI  ve složení:  
Michal Bílek, Miloslav Martinát, Roman Šimčík a Zepelin Bernartice: Pavel 
Zelenka, Pavel Zelenka ml. a Tomáš Zelenka.  
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     Čerti s námi na turnaje nejezdí, chodí jen v neděli  proti nám potrénovat a 
vyzkoušeli si, jaké to je hrát proti těm nejlepším. A i když do čtvrtfinále 
nepostoupili, prezentovali se sympatickým dojmem a ostudu rozhodně neudělali. 
     Zepelin měl samozřejmě vyšší ambice a po vítězství  nad týmy AVM 
Hodslavice, Buculi Jeseník 2:0 a remíze 1:1 s Vítkovem, čekal  náš tým přímý 
boj s Heřmánkami o prvenství ve skupině. Po jednom z nejhezčích zápasů 
celého turnaje jsme s rivalem přece jen prohráli a mohli se těšit ve čtvrtfinále na 
Jeseník nad Odrou. 
     Čtvrtfinále se stalo obrovskou bitvou o každý míč, rozhodovala každičká 
maličkost. Bohužel se k nám poslední dobou otáčí pověstné štěstí zády a my 
prohráli nejtěsnějším rozdílem 10:9, 10:9 a turnaj tak pro nás skončil. Konečná 
pátá příčka je pro nás spíše zklamáním, byť pryč jsou doby, kdy jsme na ty 
nejlepší koukali s respektem. Momentálně sami nejlépe víme, že při troše štěstí 
máme nato porazit každého a možná právě tenhle malý neúspěch nás nakopne 
do dalších letošních turnajů k pěkným výsledkům. 
     Rádi bychom poděkovali TJ Sokol, obci a manželům Staňkovým z Jeseníku 
nad Odrou za sponzorování  a všem, kteří se jakýmkoliv dílem podíleli na 
přípravě a chodu turnaje. 
  
 
Konečné pořadí turnaje:  
1. místo:    Heřmánky NG 
2. místo:    Příbor 
3. místo:    Jeseník nad Odrou 
4. místo:    Vítkov 
5. místo:    ZEPELIN BERNARTICE 
6. místo:    Jakubčovice 
7. místo:    Tichá  
8. místo:    AVM Hodslavice 
9. místo:    Ostravice 
10. místo:  BERNARTČTÍ ČERTI 
11. místo:  Buculi Jeseník 
 
                                         
 
 

Pavel Zelenka        
TJ Sokol-oddíl nohejbalu 
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Sběr papíru  
 
     V úterý 18. dubna 2011 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého 
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm. 
 
     Děkujeme           Mgr. Jana Kociánová 
 

 
 

Ze školky  
 
     V průběhu února došlo v naší mateřské škole k rekonstrukci skladu potravin. 
Za nezištnou pomoc při přípravě a realizaci této akce patří dík nejen našim 
kuchařkám, ale i populární dvojici Pat a Mat (viz. foto). 

    Mgr. Jana Kociánová 
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Angličtina kolem nás 
 
     S cizími jazyky se setkáváme téměř na každém kroku, ať se nám to líbí nebo 
ne. Je jasné, že naše děti se bez znalosti alespoň jednoho cizího jazyka 
neobejdou. 
     V naší základní škole se vyučuje anglický jazyk již od 1.ročníku. Děti tak 
mají dostatek času si postupně na cizí jazyk zvykat. V 1. a 2.ročníku se děti učí 
převážně hravou formou a přijímají angličtinu s velkým nadšením. Ve 3., 4. a 
5.ročníku začínají žáci důkladněji objevovat krásy tohoto jazyka. Někteří 
přijímají cizí jazyk přirozeně a bez problémů. Pro jiné je angličtina obtížnější a 
musí trošku více zabojovat. Důležité je především děti motivovat a povzbuzovat 
v jejich úsilí. Angličtina je jazyk krásný a velmi užitečný. Nezbývá než dětem 
popřát hodně trpělivosti v jejich studiu, mnoho úspěchů a spoustu krásných 
životních zážitků s angličtinou. 

    Za kolektiv ZŠ                                                                                                           
Milena Šturalová 
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Co je nového ve škole? 
 
     Mnozí z Vás se mně ptají co je nového ve škole, jak zvládá výuku Ondra, 
který je zařazen v naší škole do inkluzivního vzdělávání, jakožto nevidomý žák. 
Nyní po delší pauze opět objasním, co znamená být nevidomým žákem čtvrté 
třídy a v čem se výuka liší od běžných vyučovacích metod a cílů. Jakým 
způsobem se může nevidomé dítě naučit matematiku, geometrii, jak probíhá 
výtvarná, tělesná výchova, či hodiny informatiky?  
     Především je třeba si uvědomit, že inkluzivní vzdělávání s sebou přináší jistá 
specifika. Je sestaven individuální vzdělávací plán, jež odpovídá schopnostem 
žáka a klade na něj přiměřené nároky. Vzdělávací cíle a činnosti, které jsou 
z důvodu jeho handicapu vyloučeny, jsou nahrazeny jinými. Zrakové postižení 
nesnižuje schopnost učit se a poznávat nové věci..Jen klade nároky na co 
nejrozmanitější poznávání světa pomocí zbylých zdravých smyslů. Například 
vytříbenost a přesnost sluchu a jeho využití je pro nás ohromující a 
nepochopitelné. Já jsem měla možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké je 
pohybovat se s bílou holí v centru velkého města a spoléhat se pouze na svůj 
sluch a nevelké orientační schopnosti. Tuto zkušenost jsem získala na Výcviku 
instruktorů prostorové orientace a samostatného pohybu nevidomých v Praze, 
kde šlo především o umění používat techniky chůze s bílou holí a využívat 
kompenzační smysly při samostatném pohybu. S klapkami na očích je svět zcela 
jiný. Je chaotický, hlučný, nervózní, rychlý a především plný překážek. Na 
chvíli se zamyslíte, ztratíte pozornost a rázem na ulici vrazíte do cedule, lákající 
kolemjdoucí na čepovanou dvanáctku. V tu chvíli máte obrovskou zlost, ale 
jdete dál. A když konečně po půlhodině překonáte 300 nekonečně dlouhých 
metrů, dorazíte k metru, sbíráte odvahu vkročit na eskalátor a za vámi se tvoří 
kolona nervózních lidí, tak se vám chce brečet. Když po dvou hodinách ve 
městě pak klapky sundáte, cítíte se, jako po 5hodinách nočního řízení auta. 
Neustále udržování bdělé pozornosti je na trase velmi náročné.  
     Není jednoduché přizpůsobovat se jako člověk s handicapem majoritní 
skupině lidí. Ale je třeba se naučit především zvládat strach, spoléhat se na sebe, 
být připraven na reakce okolí a umět se začlenit mezi zdravé ale i stejně 
postižené jedince. Proto s některými dovednostmi je třeba začít již poměrně 
brzy. Letošní školní rok má Ondra poprvé předmět Prostorová orientace a 
samostatný pohyb. Tento předmět má tři okruhy, v prvním z nich se učí, jak se 
nejbezpečněji pohybovat bez bílé hole a to sám, nebo i s průvodcem. Druhý 
okruh se zaměřuje na techniky chůze s bílou holí a třetí okruh souvisí s využitím 
kompenzačních smyslů na trase.  
     Specifické je i pojetí předmětu Informatika. Ostatní děti se učí nejprve 
využívat základní PC programy jako je Word, Excel či PowerPoint a 
v pozdějším věku by měly zvládat psaní všema deseti. 
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U nevidomých je postup opačný. V hodinách Informatiky se Ondra učí nejprve 
psát všema deseti na běžné PC klávesnici u běžného počítače. Až se tuto 
dovednost naučí, bude mít od státu nárok na příspěvek k zakoupení speciálně 
upraveného softwaru pro nevidomé s hlasovým výstupem, který se pohybuje 
řádově ve statisících korun, což mu umožní ovládat běžné programy, surfovat po 
internetu , apod. 
V geometrii a výtvarné výchově používáme pomůcku s názvem „kreslenka“, což 
je silikonová podložka, na kterou se položí speciální folie. Po nakreslení čáry 
tužkou, se na folii čára zvýrazní („zbobtnatí“)a tudíž je prstem hmatatelná.  
Další zajímavostí je zapisování písemného počítání pomocí Braillova systému. 
V podstatě se od běžného zápisu neliší. Braill má své znaky nejen pro abecedu, 
ale i pro matematické zápisy, příklady, geometrické zkratky, zápis římské a 
řecké abecedy, cizojazyčného textu atd. Na zápis Braillova slepeckého písma 
užíváme tzv. Pichtův psací stroj.  
     Pomůcek pro usnadnění života nevidomých lidí je celá řada a stále se vyvíjejí 
nové. Koho by tato problematika zajímala, může zabrousit na stránky:  
www.sons.cz, www.nevidomimezinami.cz 
                  Kateřina Drlíková 
                              Základní škola 

 
 

 
Zpráva  o činnosti Mysliveckého sdružení Bernartice nad Odrou 
za rok 2011 
 
     Každoročně se scházíme v předjarní době, abychom zhodnotili uplynulý rok, 
naši práci, mysliveckou i nemysliveckou činnost našeho Mysliveckého sdružení 
Bernartice nad Odrou. 
     K vlastnímu hodnocení činnosti našeho sdružení. Členská základna čítá 14 
členů. Na poslední schůzi byl přijat náš služebně nejmladší člen, který letos 
úspěšně složil  zkoušku  z myslivosti, byla mu stanovena zkušební doba. 
Vkládáme do něho velké naděje pro jeho zálibu v kynologii. 
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Majetek mysliveckého sdružení a péče o něj 
     Instalovali jsme 5ks odchytových umělých zařízení na škodící zvěř. První 
výsledky jsou velmi slibné, i když se stále se zařízeními učíme pracovat. Ostatní 
zařízení – posedy, kazatelny, krmná zařízení prošly opravou v období jarních 
brigád.  
Přikrmování zvěře, zajištění krmiva 
     Zajištěno bylo 26 q granulí, 6 q pšenice, tři vlečky pšeničných a kukuřičných 
plev, 16 q kukuřičného zrna. Krmení organizuje hospodář, jehož úkolem je i 
krmivo rozdělovat tak, abychom měli čím přikrmovat až do jara. Máme ještě 
připravenu 1 tunu travních senin jako rezervu, kdyby se zima neplánovaně 
protáhla až do dubna. Teď bychom měli přikrmovat srnčí zvěř, směsi granulí a 
kukuřice.  
     Součástí přikrmování srnčí zvěře je i odčervení vhodnými antiparazitiky. 
Provedli jsme v lednu dle doporučení OMS po dohodě se sousedícími uživateli 
honiteb. Slibujeme si podstatné zlepšení účinnosti léčiv, neboť k medikamentům 
se dostane maximální počet zvířat najednou.  
     Drobné zvěři bychom měli předkládat do zásypů pšeničné plevy, pšenici, 
kukuřici. Všeho bylo zajištěno dostatek, je jenom na nás, aby se krmivo objevilo 
v zásypech.  
Chov zvěře 
     Zvěř pernatá pro nás představovaná především bažantem obecným. Stavy 
bažanta jsou obecně velmi nízké. Vzpomeňme první polovinu roku – květen a 
červenec – extrémně mokré měsíce, což nevyhovuje odchovu mláďat. Přesto se 
nám jeví, že stav bažantí zvěře v naší honitbě stoupl, což je velmi příznivé. 
Nedomníváme se, že bychom se někdy dostali na stavy a odlovy před 30 lety. 
Naše vize je lovit 20-30 ks divokých kohoutů.  Snažíme se proto chov bažanta 
všemožně podpořit – vypouštěním slepic v předjaří do honitby, což 
praktikujeme několik let. Intenzivnějším tlumení srstnatých predátorů pomocí 
odchytových zařízení, kterých jsme instalovali 5 kusů. Výsledky v odchytu 
škodné jsou více než slibné. Věříme, že se časem projeví intenzivnější odlov 
škodné i v populaci zajíců, kde stavy poklesly pod minimum. 
     Pokud chceme, aby se stavy drobné zvěře zachovaly, musíme se jejímu 
chovu intenzivně věnovat, počínaje obnovou genofondu nákupu nových zvířat, 
zajištění krmiva celoročně, přístup k vodě v krajině, maximální tlumení 
predátorů a konče vytvářením vhodných podmínek pro život zvěře a její 
rozmnožování. 
Zajíci: v loni jsem konstatoval zhoršení stavů zajíců v naší honitbě přičítali jsme 
to devastujícímu roku 2009, kdy byly povodně. Bohužel ani v roce 2011 se 
stavy nezlepšily, proto jsme zrušili plánovaný odlov. Pro další plánování lovu 
zajíců budou rozhodující jarní sčítání stavy a hlavně letní stav po žních. 
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Odlovy zvěře 
     Organizovali jsme dva společné hony, na kterých byl loven bažant kohout a 
zákonem povolena škodná. Hlavní hon byl 19. listopadu. Na tomto honu jsme 
vypustili 25 kohoutů, ze kterých bylo sloveno 23 a dále bylo sloveno 5 ks 
divokých kohoutů. Další hon byl 26. prosince, kde byl rovněž loven kohout.  
Plánovali jsme lovit Bařiny, kde jsme doufali ve výskyt divokých prasat. Prasata 
nás nenavštívila a tak zůstalo pouze u kohoutů na kopci – slovili jsme čtyři. 
Celkem bylo na společných honech uloveno 32 kohoutů (25 vypuštěných).  
Zajíce jsme nelovili vůbec. Při hodnocení stavu zvěře bylo zvažováno, zda 
vůbec lovit drobnou nebo několik let nelovit. Převážil názor, že hon není jen lov, 
je to společenská událost i pro veřejnost v obci. Zachovává určitou tradici, 
kterou se myslivci v obci vždy prezentovali. Veřejností je hon přijímán jako 
součást obecního dění a bude proto zachován i za cenu částečného nákupu 
lovené zvěře. Hojná účast našich příznivců na honě nám dává za pravdu.  
Zvěř škodná :  celkem uloveno 18 ks škodné, z toho 8 ks do odchytových 
zařízení. Dle druhů: 13 ks liška obecná 
      3 ks jezevci 
      2 ks kuny 
Kynologie : celkem chováme 6 loveckých psů z toho 2 ohaře, 2 slídiče a 2 
norníky. Jejich úroveň lovecké připravenosti je různá, což je na škodu věci.    
Ostatní činnost, nemyslivecké aktivity: 
25. června proběhl obecní den, jehož jsme se účastnili s tradičním programem 
pro dospělé i děti.  
Naši chatu využili mladí hasiči k branné soutěži. 
     Účastni jsme byli na dětském dni, který byl netradičně organizován na 
podzim. 
     Tímto bych své dnešní vystoupení ukončil a závěrem mi dovolte poděkovat 
našim členům za jejich celoroční práci. Děkuji našim příznivcům z řad honců za 
stálou přízeň, kterou nám prokazují na společných akcích. Děkuji 
představitelům oce za jejich štědrou podporu naší činnosti. Poděkování patří 
honebnímu společenstvu v čele s honebním výborem a za pronájem honitby 
Bernartice nad Odrou a také představitelům všech složek v obci Bernartice nad 
Odrou za jejich ochotu spolupráce s námi. 
                                                                                              Ing. Jaroslav BUBÍK 
                                                                        Předseda MS Bernartice nad Odrou 
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*************************************************** ************* 
 
 
 
 

V sobotu dne 24.3.2012 budou hasiči 
od ranních hodin provádět 

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU 
Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě, 

případně těžší věci pomůžeme vynést při svozu. 
HASIČI 
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O čem hovoří babičky při draní peří na „pobabě“…  
 
Všude, kde se dere peří,    Není na nich zdravý chlup! 
měl by viset blízko dveří –   A tak je tu co by dup 
vždyť to nedá hodně práce:   nové téma, znáte roby 
štít s nápisem „Informace“.   a tak dojde i na hroby. 
       Kdo má úzký, kdo široký 
Dozvíte se tady všecko,    a kdo plýtký, kdo hluboký. 
kdo, kdy a s kým čeká děcko, 
ale také už ze zvyku,    A řeč přenese se rázem 
kdo má duši na jazyku.    na to, kdo bude hrobařem 
       a zda je víc z dědiny celé 
A tak vznikne debata    lidí „U Bříz“ než v kostele. 
na rozličná témata. 
Každá svoji pravdu hájí    Zmlknou jen, když to být musí, 
a všechny se zapřísahají,    to když mají plné pusy. 
že zprávy má ověřené    Ale sotva spolknou oběd, 
ze spolehlivého pramene.   pusy rozjedou se opět. 
 
Už se další téma rodí,    Nikdo jim v tom nezabrání - 
třeba o tom, kdo s kým chodí,   je toho tolik k probírání. 
a že o tom pochyb není –    A hned to tu v tom momentu 
ta se vdává, ten se žení.    hučí jako v parlamentu. 
 
Kolik má která nemocí –    Pan prezident, ten je fajn, 
ta nespala dneska v noci.    pravý opak je Husajn. 
Jiná zase sténá, vzdychá:    Mečiar, to je mluvka pouhý, 
„Tu mě bolí, tu zas píchá“.   lepší je Vladimír Dlouhý. 
 
A tak se řeč pořád točí –    O tom rozprává sa těžko, 
ta má špatný hřbet, ta oči.   aký, že je Milan Kňažko? 
Dozvíte se tady taky,    Kdyby tak mezi ně přijel 
jaké mají krevní tlaky.    pan ministr Petr Müller. 
Tento námět je jim blízký – 
ta vysoký, ta zas nízký.    A proto podle dohody, 
       upravil jejich důchody. 
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A pak, po kratičké pauze    Jednu věc však všecky tají, 
vezmou si na mušku Klause.   odpovědi vyhýbají. 
Ten však tvrdí, že jsme na dně,   Jistě mají k tomu důvod, 
pevně sedí na pokladně.    jak velký má která důchod. 
 
Přetřese se, co se týká,    Nenechají bez kritiky 
i Josefa Bartončíka.    ani známé politiky. 
Také, že je správný muž    Div se při tom povídání 
prezident USA Bush.    nedaly do hlasování. 
       Daly by se – nemají však k mání 
Gorbačov, vzpomněly si právě,   hlasovací zařízení. 
že má velký flek na hlavě. 
Že to, na co přišel včil    Za to by si, lidé milí, 
s „perestrojkou“ přestřelil!   také něco vysloužily. 
       Na to však nemají šanci, 
I o chrupu mluvit stačí –    dostávat plat jak poslanci! 
komu drží, koho tlačí. 
Zajímá jich velice, 
komu nesou slepice. 
(Ale také kolik stojí 
v drogérii kuřince – prý jsou k dostání.) Den utekl jako voda, 
       už je večer, to je škoda. 
A nebyly by to ženy,    Avšak zítra bude zas 
aby neprobraly ceny.    na pokračování čas. 
Vždyť při jejich vyslovení   Ať si tomu kdo chce věří, 
krev se v těle ve žluč mění.   že je přece draní peří 
       pro ty, kteří nejsou v práci 
O tom mluvit žádná nechce   jediný zdroj informací. 
a řeč přenese se lehce. 
Zabíjačka – to je téma,     
prase přece každý nemá.     
 
Dozvíte se, kdo měl sice    Dnes už toho bylo moc 
přepepřené jitrnice,    na shledanou! Dobrou noc!!! 
tlačenka však za to stála – 
ta se přímo rozplývala. 
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Ale pak ještě vzpomenou, jak bylo blaze, 
když se toulaly po Praze! 
Když už jim nohy trnuly, 
do hotelu se hrnuly. 
Že měly na hlavách šátky, 
chtěl jich číšník poslat zpátky. 
Zlostí div, že nedělal salta: 
„Tady jste v hotelu Jalta“. 
Ony se však brání plačky: 
„My jsme přece jezeďácky!“ 
Protože se hladem souží, 
přece je s vozíčkem obslouží. 
Když už jsou z hotelu venku, 
zjistily, že peněženku 
má každá o stovku lehčí, 
avšak kdo jich doma předčí? 
Závidět prý budou v partě, 
ony přece byly v „Jaltě“!!! 
 
Vyprávěnka paní L. Drlíkové č. 208 – narozena roku 1924, zemřela roku 2010 
 
                Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 

 

 
 

Vzpomínky 
 
     Blíží se Velikonoce a tak jsem si zavzpomínal. Co jsme prováděli před více 
jak 40-ti roky. Byli jsme na Teplici taková dobrá parta: Tonda Bayer z č. 28, 
Pepík Bayer z č. 29, Petr Šimíček – bydleli na výminku č. 29, Láďa Glogar z č. 
30, Jirka Drlík z č. 31 , já taky z č. 31 a Jenda Klos z Drah. 
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Pro žádnou legraci jsme neměli daleko a tak v r. 1969 jsem dělal volně pletený 
osmerák, dlouhý 6 m. Nosili jsme jej na ramenou a bylo haló. Další rok se nám 
to zdálo málo, tak jsem pletl tatar, který měl rovných 8 m a vylepšili jsme to 
harmonikou. Co vám mám povídat, první byl v kuchyni a poslední ještě na 
cestě. V r. 1971 jsme udělali změnu. Půjčili jsme si z JZD koně i s kočím (kovář 
Tonda Bok z č. 32), od p. Šustka bryčku, která byla 20 let založena v kůlně. 
Napucovali jsme ji a v pondělí jsme vyrazili „do ulic“. V tyhle roky jsme to táhli 
až do pozdních večerních hodin. Jak se říká – odnikud jsme se nemohli dostat. 
Jó, to jsme byli ještě mladí a krásní, teď už jsme jenom krásní... 

Vzpomíná Vašek Drlík 
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Oznámení 
 
Sdružení dárců krve v České republice 
463 48 Hlavice 54 
     e-mail: sdruzeni.darcu.krve@seznam.cz 
     web:    http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz 
         http://www.sdk-cr.cz 
     tel: 774 376 540 
     č.ú: 3300330013/5500  
 
     Každý z nás se může ocitnout v tíživé finanční situaci a v tom přijde zranění 
či nemoc, kdy je nutný pobyt v nemocničním zařízení. Dnes po přijetí nové 
zdravotní reformy činí poplatek za pobyt v nemocnici 100 Kč za den. Právě i z 
tohoto důvodu Republiková rada Sdružení dárců krve (RR SDK) dne 23.ledna 
2012 rozhodla o rozšíření své činnosti pod názvem 
 

„Vzájemná solidarita mezi dárci krve a jejich sympatizanty“ 
 
     Jedná se  o vytvoření solidárního fondu vzájemné humanitární pomoci. 
Smyslem a cílem je přispívání svým členům na nemocniční pobyt. 
 
RR SDK rozhodla.   
 
1. Členem Sdružení dárců krve se může stát 
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy 
b) bývalý dárce krve a plazmy 
c) občan České republiky 
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky, či 
zahraniční student studující na škole v České republice 
 
2.  Příspěvek do tohoto fondu je zároveň členským příspěvkem SDK 
a) příspěvek je platný vždy na dobu 12 kalendářních měsíců. 
b) bývalý i aktivní dárce krve a plazmy a občan ČR – příspěvek 500Kč 
c) cizí státní příslušník a trvalým pobytem na území České republiky, či 
zahraniční student studující na škole v ČR – příspěvek 1000 Kč 
 
3. Přihláška 
  Vzor přihlášky se nachází níže. 
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4. Příspěvek se zasílá 
a) složenkou na adresu uvedenou v hlavičce. 
b) na číslo účtu 3300330013/5500. Variabilním symbolem bude číslo přidělené 
po zaplacení. Toto číslo bude též identifikačním číslem člena. 
 
 
 
5. Proplácení nemocničního poplatku 
Na základě potvrzení nemocnice o zaplacení poplatku bude tento uhrazen 
a) na účet člena 
b) složenkou 
c) 1-14 dní 100% 
 od 15. do 30. dne 50% 
 od 31. dne do 60. dne 10%  
- dárce krve i bývalý, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 
40x nebo plazmu 240x  (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma) 
- dárce krve, který daroval bezplatně plnohodnotnou krev nejméně 2x krev nebo 
12x plazmu  (při kombinaci se uvažuje poměr 1x krev= 6x plazma)  v období 
posledních   12 měsíců. Zde bude nutné doložit potvrzení od TS s rozlišením 
počtu odběrů krve a plazmy. 
d) 1-5 dní 100% 
od 6. do 14. dne 50 % 
od 15. do 30. dne 10% 
- občan České republiky 
- cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území ČR nebo zahraniční student 
  studující na škole v České republice. Zde je nutné doložit potvrzení o trvalém 
  pobytu či studiu.    
e) proplácet se bude i tomu, kdo bude členem SDK kratší dobu než 60 dnů a 
 bude se jednat o akutní případ (tj. nepůjde-li o pobyt plánovaný s předstihem). 
Případy více pobytů v průběhu 12 měsíců budou řešeny individuálně po 
konzultaci s nemocnicí. 
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6. Nemocniční poplatek nebude proplácen 
 a) za protialkoholní léčení 
 b) za léčení závislosti (drogy atd.) 
 c) za psychiatrické léčení z vlastni viny 
 d) při výkonech, které hradí pacient (např. plastické operace, které nemají 
léčebný účel) 
 e) v případě, že se jedná o členství kratší dobu než 60 dnů nebo po uplynutí 
doby 12 měsíců od  posledního zaplacení příspěvku (s výjimkou akutních 
případů, které budou řešeny individuálně)  
 
 
7. Poznámka 
Je nutné počítat s tím, že výpis z účtu dochází 1x za měsíc. Proto pro obnovení 
členství je vhodné členský příspěvek zaplatit nejméně 30 dnů před uplynutím 
doby 12 měsíců. Podmínky se mohou v průběhu času měnit, proto je nutné 
sledovat webové stránky. Na nich budou uveřejňovány i další informace. 
 
 
 
 
Členem Sdružení dárců krve se může stát: 
a) stávající aktivní dárce krve a plazmy  
b) bývalý dárce krve a plazmy  
c) občan České republiky 
d) cizí státní příslušník s trvalým pobytem na území České republiky nebo 
zahraniční student studující na škole v České republice 
 
Poznámka: Pokud nejste ani jste nebyl(a) dárcem krve, proškrtněte  kolonky 
„Transfuzní stanice“ a „Krevní skupina“. 
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Vzor přihlášky: 
         
(vypisovat strojem, nebo hůlkovým písmem) Číslo průkazu:  (přidělí SDK) 
 

1. transfúzní stanice   jméno, příjmení titul kraj 
2. krevní skupina  
1.  

 
 

  
2. 

1. telefon 1. zdravotní 
pojišťovna 
(vyplnit kód 
pojišťovny)  

adresa bydliště PSČ 

2. e-mailová adresa 2. číslo pojištěnce 
1. 1.   
2. 2. 

 
___________________________  _____________________________
  
Datum      Podpis 
      
 
 
 
V kolonce zdravotní pojišťovna vyplňte kód: 
111 – Všeobecná ZP (VZP) 
201 – Vojenská (VOZP) 
205 – Česká průmyslová ZP 
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a 
stavebnictví  
209 – Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 
211 – ZP Ministerstva vnitra 
213 – Revírní bratrská pokladna 
217 – ZP METAL-ALIANCE 
228 – Zdravotní pojišťovna Média 
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K přihlášce přiložte: 
1. Kopii průkazu dárce krve, pokud jste držitelem 
2. Pokud jste držitelem plakety Prof. MUDr. Jana Janského kopii dokladu. 
3. Kopii ústřižku složenky o zaplacení poplatku 500 Kč pro občany České 
republiky, případně 1000 Kč pro cizí státní příslušníky uvedené v bodě  d)  jako 
příspěvku do fondu na 12 měsíců (z počátku lepší zaslat složenkou pro výplatu 
v hotovosti, ne účet – rychlost a méně administrativní práce, po přidělení čísla 
lze toto číslo použít jako variabilní symbol) 
4. Cizí státní příslušníci uvedení v bodě  d) musí doložit potvrzení o tvalém 
pobytu nebo studiu.   
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               Čeladenka 2012 
I. Turnus   7. 7. - 14. 7. 2012 
II. Turnus 14. 7. - 21. 7. 2012 

   III.     Turnus   7. 7. - 21. 7. 2012 
 
Místo:  Horský hotel Čeladenka na Čeladné – Beskydy. Horské středisko leží 
uprostřed beskydských lesů v údolí několika splavů říčky Čeladenky. V areálu je k 
dispozici víceúčelový sál, jídelna, klubovna, asfaltové víceúčelové hřiště, tenisový 
kurt, koupaliště se skluzavkou, koupaliště pro neplavce, stolní tenis. 
 
Ubytování:  2-5 lůžkové pokoje s umyvadly, sprchy a wc na chodbách, k dispozici 
celá hotelová část ubytování v okálech 
 
Věk:  5 – 14 let   
Doprava:  Individuální  
 
Stravování:  V hotelové restauraci s obsluhou, 5 krát denně, jednotná plná penze s 
pitným režimem 
 
Cena zahrnuje:  ubytování, stravování, pojištění a obecní poplatky + celodenní výlet, 
odměny                
 
Cena:   14 nocí / 5200 Kč      

   7 nocí / 3500 Kč 
I.  Záloha 2600 K č do poloviny dubna 
II.  Doplatek do poloviny června + ( 40 K č CD fotky) 

 
 
Vedoucí tábora:  Zkušení pedagogičtí pracovníci a zdravotnický 
personál 
Program pro d ěti od 5 - 7 let bude stejn ě bohatý a bude 
odpovídat jejich v ěkové skupin ě. Rovněž se zúčastní všech 
výlet ů a aktivit . 
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Program: Děti také zažijí spoustu zábavy v bazéně, při táboráku a 
diskotéce. Pro táborníky je k dispozici venkovní hotelové koupaliště. Dětské 
fotbalové a volejbalové hřiště. Plno soutěží, výprav do okolí a sportování, 
krmení daňků, tábor navštíví profesionální barman a AGILITY….. 
 

Kontakt : 721 259 772 ,734 450 971 ,723 234 418, 
Email : pobytyza1@seznam.cz  

http://www.clovecenezlobse-tabor.estranky.cz/ 

 
 
 
 

Pranostiky na březen 
 
Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik bude mrazů po Velikonocích. 
Zima často ještě do března strká hlavu a někdy jej i dokonce zalehne. 
Březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit. 
 
Co si únor zazelená, březen si to hájí. 
Co si duben zazelená, květen mu to spálí. 
 
Studený marec, mokrý máj – bude humno jako ráj. 
Lépe od hada býti uštknuti, než v březnu od slunce ohřáti. 
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Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žaba hubu otevře, líný sedlák, který 
neoře. 
 
A kdo byl svatý Řehoř? 
 
     Řehoř se narodil v 6. století. Jeho otec byl senátorem Říma. Otcovým přáním 
bylo, aby se Řehoř věnoval politice a úřednické činnosti, proto vystudoval 
práva. Řehoř si však zvolil jinou cestu. Stal se křesťanským duchovním. 
Pozemský majetek jej nezajímal, proto všechno daroval chudým a sám odešel do 
kláštera. Zde se stal jedním z nejvýznamnějších papežů. Podařilo se mu rozšířit 
křesťanské učení na mnohá území v Evropě a upevnil pozice Říma. Zakládal 
kláštery, psal knihy. Řehoř (Grégorios) upravoval bohoslužby a také církevní 
písně, kterým se podle něj začalo říkat „gregoriánské chorály“. Po jeho smrti 12. 
března 604 byl svatořečen a podle zásluh dostal přívlastek „Veliký“. Stal se 
jedním z nejuznávanějších církevních učitelů a jako patrona jej uctívali žáci, 
zpěváci, hudebníci, ale také knoflíkáři a zedníci. Věřilo se, že modlitby 
směřované k němu pomohou od moru a dny. 
     Den svatého Řehoře slavili hlavně žáci a jejich učitelé. V tento den se 
neučilo, ale chodilo se po obchůzkách, při kterých žáci koledovali a propagovali 
vzdělání. První svatořehořské obchůzky se v českých zemích konaly ve 2. 
polovině 16. století. Obchůzky se konaly hlavně ve městech, kde byla škola. 
Průvod chlapců převlečených do masek lákal děti na sladkosti a jejich rodiče 
přesvědčoval, aby děti posílali do školy. 
     Na vesnicích se v tento den prováděla první orba pole. Měla slavnostní ráz se 
zpěvem a hudbou. Mládež vinšovala hospodářům velkou úrodu a zdraví pro 
dobytek. Celý průvod vedla slaměná maškara s černým obličejem, se kterou si 
musela každá hospodyně zatancovat. 
            Věra Košťálová 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

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


