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Vážení spoluobčané! 
     Tak jako v lednovém úvodníku minulého roku také dnes bych chtěla 
zhodnotit rok předešlý a seznámit vás alespoň s těmi největšími plány a záměry 
pro rok 2013. 
     Loni na jaře jsme dokončili poslední povodňovou opravu propustku na 
Drahách. Stavba patřila k technicky a časově nejnáročnějším ze všech. Aby bylo 
vyhověno požadavkům všech správců sítí, musela být vybudována přeložka 
vodovodního řádu, což celou stavbu prodloužilo a také prodražilo. Na úspěšném 
dokončení stavby mají zásluhu také všichni stavbou dotčení občané. Díky jejich 
toleranci a vstřícnosti by se nám dílo nepodařilo, a proto jim na tomto místě chci 
vyslovit velký dík. 
     V loňském roce nastaly příznivé podmínky pro prodloužení inženýrských sítí 
na Drahách (voda, plyn, dešťová a splašková kanalizace), čímž jsme dostáli  
závazkům obce z dřívějších let. Příznivými podmínkami mám na mysli tu 
skutečnost, že obec sítě nehradila ze svého rozpočtu, nýbrž z peněz, které utržila 
za prodej pozemku v téže lokalitě. 
Poslední stavbou, kterou jsme na Drahách v loňském roce realizovali, byla 
oprava záhumení komunikace na parc.č.421(za Jaromírem Bayerem) 
     O prázdninách jsme provedli plánovanou sanaci vlhkého zdiva v mateřské 
škole, která byla nezbytná pro další připravované stavební práce. 
K drobnějším realizovaným akcím patří např. oprava náhonu na „Mlýnec“ (dům 
č.p.28 – původně malý mlýn), renovace sloupu na hlavní křižovatce, opravy 
poškozených povrchů na místních komunikacích a rozšíření autobusové točny u 
Odry. 
      Z plánovaných stavebních úprav v restauraci U Bříz jsme zatím provedli 
výměnu oken v kuchyni restaurace. 
     Zakoupeno bylo nové osobní vozidlo Škoda Fabia, protože původní Škoda 
Felicia již neprošla technickou kontrolou. 
     Pro zvýšení bezpečnosti v obci jsme instalovali ve směru od Nového Jičína 
nový ukazatel rychlosti.  
     Do našeho kulturního domu jsme zakoupili novou chladící vitrínu, několik 
nových stolů a židlí a instalovali jsme zábradlí na balkóně 
     Obec se finančně podílela na opravě zvonění v našem kostele a věřím, že i 
nové vánoční osvětlení, které chceme ještě v budoucnu koncepčně rozšířit, 
udělalo radost nejen našim dětem.      
     A jaký bude rok letošní? Přestože vláda schválila nové rozpočtové určení 
daní (RUD), podle kterého by si měly menší obce finančně polepšit, není důvod 
k přílišnému optimismu. Řada dalších změn (např. zvýšení sazby DPH nebo 
omezení dotačních titulů) obecní rozpočet zatíží. Jak se budou opravdu 
naplňovat daňové prognózy, uvidíme teprve v průběhu roku, kdy daně, na 
kterých je naše obec zcela závislá, postupně přicházejí na účet obce. 
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Dalším faktorem, na kterém jsou především finančně náročnější záměry zcela 
závislé, je získání potřebných financí od poskytovatelů dotací. 
     V minulém roce jsme reagovali na několik vyhlášených dotačních titulů a 
podali žádosti na následující investiční záměry. Vybudování části chodníku na 
horní konec, zateplení a výměna oken na obecním úřadě. Všechny ostatní 
žádosti se týkaly plánovaných investic v naší mateřské škole.  Stavební úpravy 
interiéru mateřské školy, zateplení a výměna oken, parkovací plochy, úprava 
zahrady a hřiště. 
     Tak jak se dalo podle loňských negativních prognóz očekávat, s většinou 
žádostí jsme neuspěli. Příslib jsme obdrželi pouze z Operačního programu 
Životní prostředí, a to na zateplení a výměnu oken v mateřské škole. V případě 
obdržení definitivního Rozhodnutí o přidělení dotace, budeme stavbu realizovat 
v období letních prázdnin. 
     Začátkem ledna jsme opakovaně podali žádost na Státní fond dopravní 
infrastruktury na získání finančních prostředků na chodník. 
     Na Drahách zbývá vybudovat veřejné osvětlení a dokončit asfaltový povrch 
komunikace.  
     Plánujeme také opravit místní komunikace na parc.č.789/1 (naproti Jiřího 
Papáka), rozšířit úzkou a dnes již nevyhovující část místní komunikace na 
parc.č. 254 (od Milatů ke Knápkům) a opravit havarijní propustek na Teplici 
parc.č. 1192/18 (u Ehlerů). 
     Chtěli bychom zahájit proces postupného čištění staré kanalizace, která 
slouží k odvádění dešťových vod. Ta je silně zanesena, což způsobuje nemalé 
problémy. 
     V letošním roce plánujeme také investice na úpravy interiéru restaurace U 
Bříz. Podle možností se bude postupně jednat o výměnu elektroinstalace a 
osvětlení, opravu omítek, výměna vnitřních dveří apod. 
     Budeme i nadále pokračovat v aktivitách zvyšujících bezpečnost v naší obci 
instalací dalších ukazatelů rychlosti a doplněním nového dopravního značení.  
     Rok 2013 se určitě zapíše do historie naší obce, protože po šestiletém 
zvažování všech pro a proti schválilo zastupitelstvo obce pořízení hasičského 
auta pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů. 
     Máme v plánu řadu dalších drobných záměrů, jako oprava kříže na hřbitově, 
úpravy veřejných prostranství apod. 
     Vážení občané, podle ekonomických předpovědí nás nečeká lehký rok. 
Zůstávám však optimistou a věřím, že alespoň některé plánované záměry 
uskutečníme a posuneme kvalitu života v naší obci zase o kus dál.  
      
         
                 
         starostka 
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Starosta 
Starosta zastupuje obec navenek. 
Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. 
Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky. Za výkon své 
funkce odpovídají zastupitelstvu obce. 
 
Starosta 
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok, 
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje 
pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních 
předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu, 
c) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení 
místních záležitostí veřejného pořádku, 
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce, 
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích,  
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce, 
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony, 
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních 
právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva. 
 
Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a rady obce, 
podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání zastupitelstva obce. 
Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li současně 
zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení starosty 
místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k zastupování starosty. 
Neurčilo-li zastupitelstvo obce místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li 
tento místostarosta z funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, 
pověří zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů 
zastupitelstva obce. 
 
Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více 
místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí 
zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, 
kdy starosta nevykonává funkci. 
Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce. 
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Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce do zvolení 
nového starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci starosty podle; v tomto 
období vykonává své pravomoci též dosavadní místostarosta. Nevykonává-li 
dosavadní starosta své pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní 
místostarosta, a je-li dosavadních místostarostů více, ten, kterého přede dnem 
voleb pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého 
pověřil dosavadní starosta.  
Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech 
závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu 
odznaku je uveden název Česká republika. 
 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
               Dana Klosová 

 
 

Kalendárium 
 

14.12. 
Adventní odpoledne s koncertem. 
 

17.12. 
První zasedání okrskové volební komise  
 

28.12. 
Vánoční volejbalový turnaj. 
 

29.12. 
Rekreační volejbalový turnaj. 
 

5.1. 
Stará garda – turnaj v sálové kopané. 
 

5.- 6.1. 
Tříkrálová sbírka. 
 

11.1. 
Výroční valná hromada SDH. 
 

11.-12.1. 
I.kolo prezidentských voleb 
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Kalendář akcí 
 

� 25.-26.1.2013  Druhé kolo prezidentských voleb 
� so 26.  1.2013  Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 
� pá   1.  2.2013  Valná hromada Bodlák 
� út   5.  2.2013  Zápis dětí do 1. třídy 
� so   9.  2.2013  Obecní ples 
� so  23. 2.2013  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 
� so    2. 3.2013  Bernartice cup – nohejbalový turnaj 
� ne     2. 6.2013  Pouť 
� so  29. 6.2013  Den obce 

 
 
 

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 
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2013 
 
     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. Poplatek se 
platí do maximální výše 2.500,-Kč za osoby tvořící jednu základní rodinu. 
     Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2013. 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 30.9.2013. 
     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 během úředních hodin do pokladny obce nebo 
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 31.3.2013. 
     Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
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. 
     Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100, VS = číslo popisné plátce. 
 
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 2012 
 
 

Počet obyvatel k 31.12.2012 = 963 
 

   z toho muži:  393                              Počet narozených dětí:  8 
              ženy:  381                                           z toho chlapci:  7  
děti do 15 let:  189                                                      děvčata:  1 

                                      

  
 Počet sňatků:  6                    Počet přistěhovaných osob: 29 
 Počet rozvodů:  1                    Počet odstěhovaných osob: 18 
 Počet úmrtí:     10 
 
 
 
 
 
Adventní odpoledne s koncertem 
 
     Vánoce opět rychle uběhly a máme tu nový rok. Ráda bych se ale vrátila 
k období před vánocemi, k Adventnímu odpoledni. 
     Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na ne zcela 
jednoduchých přípravách této akce. Chci poděkovat dětem a učitelkám naší 
mateřské školy za krásné vystoupení „Živý betlém“ před kostelem, učitelkám a 
žákům základní školy za zorganizování prodejní výstavy vánoční výzdoby – 
prací dětí naší základní školy. Velké díky patří opět našim zahrádkářům, kteří 
připravili výborné občerstvení – tradiční svařák a klobásky z grilu. 
     Děkujeme všem. 

  Věra Košťálová 
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UPOZORNĚNÍ 
 
MUDr. Šrámek žádá své pacienty, kteří změnili k 1.1.2013 zdravotní 
pojišťovnu, aby tuto změnu ihned nahlásili osobně nebo telefonicky do ordinace 
lékaře v Jeseníku nad Odrou, č. tel. 556 739 023. 

 
 
 
 

PŘÍMÁ VOLBA PREZIDENTA ČR 11. a 12.1.2013 
 
Výsledky volby v Bernarticích nad Odrou 
 
1. Karel Schwarzenberg  119 hlasů    21,8 %  
2. Jan Fischer   114 hlasů   20,9 %  
3. Miloš Zeman   103 hlasů   18,9 %  
4. Zuzana Rothová    77 hlasů   14,1 %  
5. Jiří Dientsbier     60 hlasů   11,0 %  
6. Přemysl Sobotka    24 hlasů     4,4 %  
7. Taťána Fischerová    19 hlasů     3,5 %  
8. Vladimír Franz     19 hlasů     3,5 %  
9. Jana Bobošíková    11 hlasů     2,0 %  
 
Volební účast:  556 voličů, tj.    74,0 %  
Neplatné hlasy:      10  
 
 
 
Zároveň zveme občany k hojné účasti ve druhém kole Volby prezidenta 
republiky, která se bude konat 25.1.2013 od 14.00 do 22.00 hodin a 
26.1.2013 od 8.00 do 14.00 hodin opět v přízemí budovy obecního úřadu. 
Volební lístky Vám budou předány přímo ve volební místnosti. 
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Obecní úřad spolu se zastupitelstvem obce Bernartice nad Odrou 
vás srdečně zve na 

OBECNÍ PLESOBECNÍ PLESOBECNÍ PLESOBECNÍ PLES    

v sobotu 9. února 2013, začátek v 19:00 hodin ve všech 
prostorách kulturního domu a restaurace U Bříz v Bernarticích 
nad Odrou 

� K tanci a poslechu hrají hudební skupina A-Band ze Studénky a 
cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouků 

� Taneční vystoupení klubu sportovního tance QUICK Olomouc   

� Vstupné 150,- Kč   

� Předprodej v pondělí 4. února od 17:00 hodin v klubovně KD  

� Bohaté občerstvení, slosovatelná vstupenka    

 
 

 
Rekreační volejbalový turnaj 
 
     V sobotu  29.12.2012  jsme  již tradičně uspořádali náš rekreační volejbalový 
turnaj. Vzestupná tendence účastníků se projevila i tentokrát, a to když se 
přihlásilo o šest hráčů více, než minulý rok. Celkem 48 hráčů se rozdělilo do 
osmi družstev a do dvou skupin, ve kterých hrál každý s každým. Poté už se 
hrálo vyřazovacím způsobem, až zbyly čtyři týmy. Ty nakonec hrály finále opět 
každý s každým. 
     Atmosféra byla skvělá a všichni se navzájem velmi povzbuzovali. Perfektně 
jsme si zahráli a pobavili se. Jsme velmi rádi, že zájem lidí si přes svátky trošku 
zasportovat trvá a snad bude trvat i nadále v dalších ročnících. 
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     Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům, a to obecnímu úřadu a paní 
Táni Staňkové, díky kterým se mohlo hrát o pěkné ceny, které si výherci zajisté 
zasloužili. 

  za pořadatele turnaje 
  Tomáš Horut a Ladislav Kavan ml. 

 

 
 
 
 

 
Florbalový turnaj starších žáků                             
 
     V sobotu 8.12.2012 jsme uspořádali 6. ročník florbalového 
turnaje žáků do patnácti let. Turnaj začínal v 8:30 hodin 
v místní tělocvičně a zúčastnilo se jej pět družstev, celkem asi čtyřicet hráčů. 
Účastnili se hráči ze ZŠ Suchdol nad Odrou, TJ Sokol Pustějov, Fokus Nový 
Jičín a Bernatští Bobři. 
     Těšili jsme se, že se nám podaří doma umístit na prvním místě, ale hráči 
Nového Jičína A přijeli opravdu ve výborné formě a nedali nám sebemenší 
šanci. Další naší nevýhodou byl jejich brankář, jež zcela vyplňoval bránu. První 
zápas a hned lata jak hrom! 
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     Náš druhý zápas proti Suchdol nad Odrou byl až do poslední chvíle 
vyrovnaný a zdrcující tempo velice vyčerpávající. Vítězství jsme však uhájili a 
vyhráli 6 : 5. 
     Ve třetím zápase proti Pustějovu jsme nasadili velice volné tempo a zkušení 
hráči drželi obranu. Útok vedli nejmladší hráči v družstvu a vstřelili všechny 
góly. Díky tomu jsme zápas vyhráli 13 : 1. Nutno však podotknout, že našimi 
protivníky byli velice mladí hráči a většina z nich spadá do nižší kategorie. Mají 
náš obdiv, že na turnaj přijeli a nevzdali jej, i když jim jejich zkušenější 
spoluhráči nepřijeli. 
     Poslední zápas byl proti Fokus Nový Jičín B. Hrálo se na hranici sil. Hráči 
byli již unaveni a často se padalo. Naštěstí se nikdo nezranil a vítězstvím 8 : 2 
jsme turnaj zdárně ukončili. Vstřelili jsme 27 branek a dostali 9. 
Celkové umístění na turnaji:  1. místo…..Fokus Nový Jičín A 

2. místo…..Bernartští Bobři 
3.místo…...ZŠ Suchdol nad Odrou 
4.místo…..TJ Sokol Pustějov 
5.místo…...Fokus Nový Jičín B        
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Obec reprezentovali a branky vstřelili: brankář Daniel Ferda, kapitán Filip 
Palička - 5, Patrick Mik – 5, Milan Straka – 4, Lumír Gola, David Novobilský – 
5, David Palička – 3, Daniel Volf – 3 a Václav Vrobel - 2. 
  
 
Děkujeme Obci Bernartice nad Odrou, TJ Sokol Bernartice nad Odrou a ZŠ 
Bernartice nad Odrou za pomoc a podporu při turnajích. 

          Za BB Vlastimil Vrobel,  Stanislav Volf  a Aleš Hubr, trenéři. 

 
 

Informace z kopané 
 
Vánoční turnaj v sálové kopané 2012 
     Jako každoročně 22.12.2012 jsme se sešli na 29. ročníku Vánočního turnaje 
v naší tělocvičně. Přišlo si zahrát 27 hráčů, kteří byli rozlosování do 9 družstev. 
I když se všichni známe, na hřišti se bojovalo do posledního míče. Zápasy 
končily jeden za druhým a hráči se snažili vybojovat co nejvíce bodů do 
konečné tabulky. Po 36 zápasech bylo rozhodnuto o těch nejlepších a o těch 
ostatních. Divácká účast a podpora nám znovu nechyběla a zato bych chtěl 
poděkovat všem, kteří přišli fandit. 
     Nakonec chci poděkovat obecnímu úřadu za ceny a organizátorům za 
bezchybný průběh turnaje. 
 
Turnaj mladších žáků v sálové kopané 2013 
     V sobotu 12. ledna uspořádal oddíl kopané turnaj mladších žáků 
v Bernarticích nad Odrou. Byli pozváni naše sousední obce, aby kluci změřili 
síly po vánočních prázdninách. Kdo neviděl neuvěří, jak už takoví kluci berou 
vážně každý zápas, každý souboj. Dohromady bylo 50 kluků, 1 dívka a nespočet 
tatínku a maminek, které nejednou musely utírat slzy po prohraném utkání nebo 
spálenému kolenu. 
Konečná tabulka: 
       Starší žáci                                                Mladší žáci 

Mošnov  12b   Jeseník nad Odrou B 23b 
Jeseník  11b   Bernartice n.O.  20b 
Bernartice n.O.   5b   Jeseník nad Odrou A 17b 
Starý Jičín    3b   Starý Jičín A  12b 

Mošnov     7b 
Starý Jičín B    5b 
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     Turnaj se povedl jak umístěním, tak spokojeností fanoušků, kteří přišli svoje 
hráče povzbudit. 
     Chci poděkovat Kamilovi a Blance Školoudíkovým, kteří se starali o 
občerstvení, Staré gardě za finanční podporu a Miloslavu Martinátovi za věcné 
ceny pro ty nejmenší fotbalisty. 

        Za Oddíl kopané Tomáš Staněk 

 

 
BERNARTICE CUP 

2013 
 

 
 

     V sobotu dne  2.3.2013  od  9.00  hodin se v místní tělocvičně pod záštitou 
TJ SOKOL-oddíl nohejbalu uskuteční již sedmým rokem tradiční nohejbalový 
turnaj trojic BERNARTICE CUP za účasti týmu kategorie registrované okresní 
úrovně. Tradičními týmy z předešlých let jsou týmy z Ostravska, Opavska, 
Novojičínska. Představí se minimálně i dva domácí celky. Pravidla dle ČNS. 
     Úroveň s přibývajícími léty výrazně stoupá a tak jako v loňském roce, se u 
nás představí opravdu to nejlepší, co v okolí hraje. 
     Tímto bychom vás rádi pozvali na tuto mimořádnou sportovní událost v naší 
obci, budete-li chtít podpořit naše domácí borce. 
     Na vaši účast se těší pořadatelé.  
 
     Na závěr mi dovolte připomenout, že pro případné zájemce, kteří by se chtěli 
k nám přidat a zahrát si, že máme pravidelně tréninky každou neděli od 14.00 do 
16.00 hodin v tělocvičně základní školy. Rádi vás uvítáme (tel: 737 58 94 35) 

     Zelenka Pavel 
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Turnaj Staré gardy 2013 
 
     Hned první sobotu 5. ledna se rozpoutala bitva fotbalových veteránu 
v Bernatské tělocvičně. Na sraz přišlo 24 zdravých a nadšených borců, kteří byli 
odhodlaní se utkat s každým. 
     Po rozlosování se hned vynořili favoriti, na které si ostatní museli dávat 
pozor. Počtem osmi týmů se mohla rozjet turnajová mašinérie z 5-ti minutovým 
limitem na zápas. Souboje byly korektní, ale nelítostné. Nikdo neuhnul ani o 
centimetr. Nakonec favoriti ve složení Kamil Školoudík, Lukáš Krutílek a Petr 
Polach ukázali svoji sílu a projeli turnajem s jedinou prohrou. Nejstarším 
hráčem se stal Jarek Handrych a nejlepším střelcem Láďa Hájek. 
     Zápasy musely mít svoji kvalitu, protože diváci tleskali a skandovali za 
každý povedený fotbalový kousek. Atmosféra v tělocvičně byla výborná a 
gradovala vyhlašováním výsledků. 
     Na závěr chci poděkovat holkám Blance a Gábině za pomoc s občerstvením, 
Michalovi Davidovi za nestranné pískání, Romanu Malinčíkovi za organizaci, 
Miloslavu Martinátovi za vynikající guláš a zbytku staré gardy za povedený 
turnaj. 

         Za Starou gardu Tomáš Staněk 
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Nečekané setkání s ČŠI 
 
     Poslední týden před Vánocemi zazvonil ve škole telefon a ohlásila se Česká 
školní inspekce. První nepříjemné pocity pomalu vystřídalo překvapení a pocity 
pozitivní. Paní inspektorka neohlašovala plánovanou ani neplánovanou kontrolu. 
Ale v této uspěchané době si našla čas i na to, na co se hodně často zapomíná, na 
ocenění každodenní práce, která mnohdy není hned vidět. 
     V nedávné době se vracela z Prahy a ve vlaku se setkala s dětmi z naší školy. 
Celou cestu si s nimi vyprávěla. To ji dovedlo k zmíněnému telefonátu. Byla 
velmi příjemně překvapena znalostmi dětí a jejich všeobecným přehledem. Děti 
jí vyprávěly, na jaké akce se ve škole připravují, kterých projektů se zúčastnily. 
Inspektorka byla nadšená z toho, jak hezky mluvily o škole, jaký měly přehled a 
jak se chovaly. S uznáním mluvila o pěkných vztazích mezi dětmi, vzájemné 
pomoci a kamarádství. Vyjádřila velkou pochvalu a poděkování všem 
zaměstnancům. Vzpomněla si na inspekci na naší škole před třemi lety, vybavila 
si školní budovu, žáky i učitele. Říkala jen slova chvály, taková, která se dobře 
poslouchají… 
     Malé venkovské školy bývají občas podceňovány, často neoprávněně. 
Někteří rodiče si myslí, že když jejich dítě chodí do školy ve městě, že se tam 
více naučí, ale není to pravda. Alespoň výsledky, které máme při přestupu žáků 
na 2. stupeň, dokazují, že naše škola je kvalitní a její žáci se v životě neztratí. 
Rovněž výsledky celorepublikového ověřování výsledků žáků pátých ročníků 
základních škol ukázaly, že průměrná úspěšnost s narůstající velikosti školy 
klesá. Nejlepších výsledků dosahovali žáci škol do 50 žáků. Velmi 
pravděpodobně platí, že čím menší škola, tím více se učitel žákům věnuje 
individuálně. Potvrzuje to i úspěšnost našich žáků v těchto testech, která byla 
výrazně nadprůměrná. 

    Mgr. Jana Kociánová 

 
 
 
 



 16 

 
Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, 

příspěvková organizace 
 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 
 

Vážení rodiče, zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do 

první třídy pro školní rok 2013/2014 

 
Zápis se uskuteční v úterý 5. února 2013 od 14:00 do 17:00 hodin 

 
 
Nabízíme Vám: 

• výuku podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola “ 

• nové zrekonstruované prostory 

• výuka anglického jazyka od 1.třídy ve všech ročnících 

• klidné prostředí malé školy 

• individuální přístup 

• nízký počet dětí ve třídách 

• zájmové kroužky – flétna, keramika, sportovní hry 
 
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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Co nového v naší školce? 
 
     Máme za sebou téměř půl školního roku, ráda bych Vás proto seznámila, co 
nového jsme za tu dobu prožili. V září nastoupilo 44 dětí, z toho v mladším 
oddělení 28 „berušek“ a ve starším 16 „lišáků“. I přes pár počátečních slziček je 
ve školce veselo a o zábavu není nouze. 
     Na podzim se uskutečnilo několik pěkných akcí - výlet do Hůrky s 
 prohlídkou letadla p. Kachla, výlet k Zámeckému rybníku v Jeseníku nad 
Odrou, výstavka podzimníčků v MŠ, drakiáda na Panském kopci, uspávání 
broučků s lampiónovým průvodem. Díky krásnému podzimnímu počasí máme 
na co vzpomínat. Vystoupení dětí pro důchodce bylo v country stylu, věříme , že 
se malí kovbojové líbili. 
     Přišla zima a s ní návštěva Mikuláše s nadílkou. Počasí nám připravilo už 
v prosinci krásnou sněhovou nadílku a děti si mohly užívat zimních radovánek 
na sněhu. Největší radost nás ale teprve čekala - těšení se na Vánoce. Navštívili 
jsme zámek v Novém Jičíně, kde se děti seznámily s různými tradicemi spojené 
s vánoční přípravou - pečení cukroví, zdobení baněk, výroba ozdob z korálků 
apod. Děti se naučily spoustu koled, básniček a vánočních zvyků. Vánoční  
pohádka, kterou děti zdramatizovaly, se jistě  líbila nejen rodičům na besídce, 
ale i širší veřejnosti u kostela. Roli anděla nám letos zahrála Rozárka 
Bezděková, která jistě mnohé překvapila zvládnutím náročného textu. Všem 
dětem i jejich rodičům, kteří nám pomohli připravit tuto pohádku patří velký 
dík. 
     Do školky za námi přijíždí i divadlo, pohádky o princeznách, loupežnících či 
kašpárkovi, jistě obohacují fantazii dětí. 
     Do nového roku přejeme všem hodně zdraví a radosti. 

        D. Boková - učitelka MŠ 

 
 

 

Zimní variace 
  
Venku mrzne a krásně sněží. 
Když se člověk zrovna nežene ven a je mu dobře za oknem, v teplíčku, je čas na 
pěknou knížku, kreslení či povídání. Tak jsme si s dětmi ve školní družině 
povídali. To se člověk někdy dozví věci …! 
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Několik otázek a odpovědí na ukázku. 
  
Víte například : 
Proč byly Vánoce bez sněhu? 
Aby mohli všichni nadávat, že Vánoce bez sněhu to není ono.  
Protože jsme zlobili, říkala to maminka. 
 
Proč teď sněží a na co je dobrý sníh a mráz? 
Aby mohli zase všichni nadávat, že sněží. 
Abych mohl hrát hry na počítači, když rodiče venku vyhrnují sníh. 
Aby mohla příroda klidně spát. 
Aby to měli řidiči trošku veselejší. 
Protože byla amnestie. 
Sníh je bezva, protože se můžeme koulovat a klouzat před školou. 
Mráz je dobrý na to, aby mi lezl za nehty. 
 
Máš rád/a zimu? Proč? 
Nemám. Pořád mi teče z nosu. 
Mám. Venku je sranda. 
Mám. Všechno je krásně bílé jako v pohádce a je schované i to, co je škaredé. 
 
Tak Vám přejeme krásné zimní dny! 

         Děti a paní učitelka z školní družiny.  
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 
 
     V pátek dne 11.1.2013 se v sále kulturního domu konala Výroční valná 
hromada sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 85 členů a byla přijata jedna 
nová členka. Pro informaci všem občanům přikládám zprávu o činnosti SDH za 
rok 2012. 
 

Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2012 
 
     K 31.12.2012 měl náš sbor 123 členů, z toho 34 žen a 12 členů mladší 18-ti 
let.  
     Výkony našich sportovních družstev mužů i žen jsou na špici v okrsku a 
mimo něj jsou také velice konkurence schopné. Naše hasičky obhájily titul 
v okrskové lize a naši hasiči obsadili místo druhé, je to veliký úspěch a můžeme 
za to na ně být patřičně hrdí. Družstva mladších a starších žáků nedosahovali 
v loňském roce výsledků jako v roce 2011, ale i tak nás svými výkony na 
soutěžích mile překvapovali. 



 20 

 
Právě oni jsou naše budoucnost a je potřeba se podle toho k nim chovat a mít 
s nimi trpělivost. Jsem nesmírně rád, že v našem sboru takové lidi máme. 
     V loňském roce jsme zhotovili dvacet stolů a čtyřicet lávek do březového 
háje, které budou sloužit nejen hasičům, ale všem občanům na setkáváních se 
v tomto areálu, při jakékoliv příležitosti. 
     Výbor SDH se v roce 2012 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. V listopadu jsem jako starosta zastupoval náš sbor na setkání 
představitelů dobrovolných hasičů v rámci celého našeho okresu. Setkání 
tentokrát proběhlo v Heřmanicích u Oder a sešlo se nás 77 zástupců z celkového 
počtu devadesáti. 
     Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí. 
V lednu výroční valnou hromadu v sále. 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 a provedli sběr železného šrotu. 
V dubnu jsme před obecním úřadem postavili máj. 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. Začátkem června jsme se podíleli na pořádání dětského dne 
organizovaného zahrádkáři. V sobotu 2. června jsme pořádali soutěž mladých 
hasičů. Dorazilo k nám celkem 20 družstev z obou kategorií. Naši mladší žáci 
obsadili sedmé a desáté místo. Starší žáci skončili ve své kategorii čtvrtí. Za 
čtrnáct dní 17. června se k nám sjelo 27 družstev hasičů a hasiček, aby soutěžili 
o Bernacký pohár. Naši hasiči a to družstvo „C“ dosáhlo v těžké konkurenci 
výborného výsledku, když obsadilo čtvrté místo v kategorii mužů. Našim 
hasičkám jen těsně uniklo místo první a skončily druhé za vítěznými 
Hukovicemi. Dále jsme se v červnu společně s obecním úřadem a ostatními 
složkami podíleli na pořádání Dnu obce. 8. července se v naší obci konala 
mimořádná událost - primice Jana Zelenky, při které jsme měli na starost jak 
dopravní obslužnost v obci, tak zajištění občerstvení po slavnostní mši svaté. 
Vše jsme zvládli a to i přes obrovský počet přítomných, který podle odhadu činil 
800 lidí. V červenci jsme poté pro naše mladé hasiče uspořádali dvoudenní 
hasičský tábor na myslivecké chatě. V září jsme poměřili své nejen hasičské 
umění mezi námi na Fire cupu. A v prosinci uspořádali v sále taneční zábavu se 
skupinou No problemo. 
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     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 
především 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 11.1.2013 
          Tomáš Horut 
          starosta SDH 
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Bernatští vodníci – vasrmani… 
První část 
 
Vyprávěnka o nich: 
     Ani u nás v Bernarticích nebyla prý nouze o vodníky (vasrmany). Byli na 
konci horním – na Oboře – i na konci dolním (možná, že jsou dosud?!). Na 
Oboře prý býval jen jeden a ten prý tam nebýval stále! 
     Sídlo měl tehdá v rybníčku na „Panské“ zahradě a přicházíval z „Potok“ – 
možná, že byl z Hůrky, mluvil po našemu, tož byl „moravec“ a byl to vodník – 
ne „vasrman“. 
     Jak vzpomenuto, býval v rybníčku a sedával tam na vrbě! Byl prý to takový 
starý bručoun, ani služebné holky ze „Dvora“ neuměl vábit a ani se jim nelíbil. 
Vždyť vábení děvčat na barevné pentle je největší umění všech vodníků a nikdo 
prý se jim nevyrovná. 
     Ale on jen posedával na vrbě, bez pentlí a jen posměšně bručíval, prý: 
chachachacha, krávy nepodojené, bez večeře léžá, mléko je začarované a něbude 
stlůkané, chachachacha. A opravdu prý pak několik dnů po sobě nebylo možné 
máslo stlouct. 
     Neměl prý rád žádné škádlení, když se s ním chtěla děvčata z „Obory“ 
poveselit. Byl prý to ubohý vodník, chodil jen na boso a kabát prý měl také bez 
šosů (cípů). Prý se brzy odtud vytratil a nezbylo po něm nic, ani ten rybníček na 
panské zahradě a ani ty krávy nepodojené, kterých prý bývalo i na šedesát. 
Zbyla jen vzpomínková vyprávěnka! 
     Zato na konci dolním – na Odře i Těplici – v tenkrát čisté vodě – bylo prý 
vodníků a vasrmanů několik. Nikdo už neví kolik! Někteří bývali skoro nastálo, 
když nebyli ve vodě v Odře, ve starém mlýně ze kamny v zápecí. Sušili si tam 
boty a na kabátech šosy. Pletli si tam barevné pentle na vábení děvčat! Škádlili 
se s mlynářem, hrávali s ním „duráka“ (hra v karty). A někdy mu i mlýnským 
kolem točili nazpátek, tož voda v Odře tekla zpět do Jesenice. Pamětníci říkají, 
že prý byli dva. 
     Byli dva: velice šikovní, urostlí, vždy v pěkných šatech s dlouhými šosy a 
vždy v pevných kožených „vasermanských“ holínkách dobře naleštěných! 
     Uměli dobře moravsky i německy, též byli „vodníky“ i „vasrmany“- po 
česky i po německy, jak kdo chtěl. 
     Kožené holínky prý si nechávali šít u táty – ševce – Joška Glogar, Augusta 
Glogar z č. 10, který potom býval u Těpličné vody č. 106. 
     Ti vodníci – či vasrmani, ti už uměli dobře děvčata na pentle vábiť. Nejvíc 
prý v tehda pěkném zákoutí „Fojtového lůžka“, kde se tenkrát mládež 
v podvečer koupávala. Tam vždy navábili mladých dušiček do zásoby na celou 
zimu! 
 



 23 

 
 
     Koupaliště tenkrát ještě nebylo a v těch místech se plavili koně a voda tam 
byla špinavá. Stalo se jednou v letní podvečer, že po Těpličném potoku ti dva 
vasrmani zabloudili či co, až k rybníčku v „Pavlíkovém dole“, kde se dodnes 
říká v „Rybníčisku“ a hned v té vodě byli jako doma. Byla voda čistá, tož si 
mysleli, že je i čistý vzduch a začali hned věšet pentle a že budou těpličné 
děvčata vábit. Ale chlapi od Drlíka z gruntu č. 31 si na ně počíhali, oba 
vasrmany chytili a zavřeli je doma do stodoly. Slyšeli kdesi, že vasrmani umí 
dobře točit i mlýnským kolem, tož jim nachystali k sečkovici slámy na pořezání 
na sečku s příkazem, že až budou hotovi, že je pustí – bylo prý té slámy na 
sekání pro dobré řezače tak do rána. Potom chlapi stodolu ze všech stran dobře 
uzavřeli a odešli. Ale ráno, jak přišli, vasrmani leželi polomrtví na slámě a 
„sečky“ nikde! Tož co teď, chlapi se ptali, jak to, že neřezali sečku a že je 
nepustí ven. Ale potom se to vysvětlilo, chlapi Drlíkovi jim neřekli, kterým 
směrem mají kolem sečkovice točit a vodníci byli zvyklí mlýnským kolem točit 
nazpátek, tož i kolem ze sečkovice točili celou noc nazpátek a tak samozřejmě 
nemohli nic nařezat. Drlíkovi chlapi se pak tomu náramně smáli a k smrti 
unavené vodníky pustili. 
     Jednou v létě – kdysi dávno – pantáta mlynář z Lesného mlýna zabil v letním 
čase doma ve mlýně prase. Věděl, že v létě se zabíjačka rychlé kazí, tož mimo 
jiné hosty k zabíjačce pozval ze Starého mlýna i dva vasrmany. V zimě na 
zabíjačku vasrmany pozvat nemohl. Ti jsou v Odře hluboko pod ledem a na vrch 
nikdy nevyplují. Baví se tam dole s rybami, mořskými pannami a hrají si tam 
s dušičkami. 
     Než ti vasrmani přišli, panimáma mlynářova všechno vysmýčila, na stůl dala 
nepromokavý ubrus, kolem stolu nastavěla malých dřevěných škopíků, aby voda 
ze šosů nekapala na podlahu, nachystala vyřezávaný věšák, aby si mohli pověsit 
vábící pentle a ještě nějaké drobnosti upravila. Možná že rachla (věšák) 
s vábícími pentlemi je ještě dodnes v Lesném mlýně na památku. Pěkné holky 
ve mlýně jsou tam dodnes! 
     A vasrmani konečně přišli…! Pantáta mlynář je způsobně přivítal. Posadil je 
k ustrojenému stolu a panimáma mlynářka začala nosit dobroty od zabíjačky na 
stůl. Napřed masná polévka – ta „voda“ jakž takž vasrmanům chutnala, nebylo jí 
mnoho a byly na ní samé oka – vasrmani jsou prý rádi, když na vodě jsou oka. 
Polévka se dojedla a panimáma začala nosit na stůl další … pantáta mlynář si 
někam odskočil…! 
     Samozřejmě, že vasrmanům nenosila tučný podhrdek, nebo tlačenku, ale 
pěkně opečené křupavé jelita z pohanské kaše. Už proto, že věděla, že vasrmani 
mívají špatné zuby a také, že je to pro mnohé nejlepší zabíjačková pochoutka. 
Ale co se nestalo! 
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Vasrmani jednou, či dvakrát jelita okusili, jaksi se jim nezdály, mrkli na sebe a 
rázem jelita popadli za špejle a pootevřeným malým oknem je vyhodili ven, ale 
jelita ven nedoletěla. Zachytila se na prostřední příčce rámu okna a jelitová kaše 
se sesypala na kvetoucí muškáty v okně. V tom to zahlédla panimáma mlynářka 
a bylo zle, začala lamentovat: „Gotes vil, das ist šreklich, co ty vasrman sind za 
lidy! Tak dobrý jelito a ony to nich fresen. Das ist unmeglich“. 
     V tom přišel i pantáta mlynář a viděl tu spoušť. Ale vasrmanů už nebylo 
nikde, zůstaly jen vábící pentle na věšáku… 
     Pantáta mlynář si rozšafně odplivl a oddýchl si a zvolal: „Saprblé, už nechci 
ty vasrmany u nás ve mlýně a okolí ani vidět!“ A stalo se tak, vasrmani se 
mlýnu vyhýbali! 
     Ale časy běží a všechno s sebou mění. Pěkní vasrmani se počali znovu kolem 
mlýna objevovat a prý potom navštěvovali i posledního mlynáře v Lesném 
mlýně pantátu pana Bajera Rudolfa. 
 
Pokračování v příštím zpravodaji. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 

 

 
 
 
 
Vzpomínka na Bernartice 
 
     Nedávno jsem opustila své bydliště na č.p. 52 v Bernarticích nad Odrou. 
Děkuji všem, kteří měli se mnou určitou trpělivost, protože nikdo není dokonalý. 
Byla jsem velmi mile překvapená, když mně na svátek sv. Štěpána v lokalitě 
Starý Jičín č. 6 navštívila skupina osmi mladých statečných koledníků a 
muzikantů pod vedení pana Antonína Zelenky z č.p. 65. Přes koledy, blahopřání 
a lidové písně nezapomněli na nic. Dojatá k slzám i s ostatními účastníky bych 
bez rozdílu chtěla poděkovat za krátký, krásný zážitek všem. A vy milí 
mládežníci vydržte, vydržte a co více – reprezentujte tak nadále tu pěknou obec 
Bernartice nad Odrou. 

 Jiřina Kelnarová 
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Adventní odpoledne s koncertem 
 
Vraťme se na okamžik zpět ke konci roku – k adventnímu odpoledni 
s koncertem. 
 
     V pátek v podvečer 14. prosince jsme, jako mnozí z nás, shlédli pohádkový 
příběh „Živý betlém“ v podání našich nejmenších – dětí z mateřské školy. Je 
hodně zajímavé sledovat jejich vystoupení. Byla to velmi zdařilá akce. 
Odměnou byl dětem potlesk všech přihlížejících ☺. 
     Příjemně naladěni jsme se přemístili do kostela na Vánoční koncert v podání 
Novojičínského středoškolského smíšeného pěveckého sboru „Puellae et pueri“. 
Byl to velice příjemný zážitek a všem účinkujícím patří náš dík. Odcházeli za  
potlesku, i když promrzlí, ale s úsměvem. 
     Den ještě neskončil. V sále kulturního domu byla připravena prodejní 
výstava prací žáků základní školy se zaměřením na Vánoce. Výrobky byly velmi 
hezké a nápadité. Snad každý si nějaký odnášel. 
     Masnými výrobky zpestřil prodej Michal Papák. O občerstvení se, jako již po 
několikáté, postarali zahrádkáři. 
     Při vstupu do přísálí dýchla na nás Vánoční atmosféra: výzdoba z perníčků, 
větviček, vůně svařeného vína a grilovaných klobásek. 
     Celá adventní akce dopadla velmi dobře, za což patří dík všem, kteří se na 
její přípravě podíleli. 

  Ludmila a Václav Šimíčkovi  
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Tříkrálová sbírka 
 
     Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky v Bernarticích nad 
Odrou byl rekordních 45 461,- Kč. 
     Děkujeme všem dárcům za jejich finanční dar, velké díky také patří panu 
Josefu Klosovi  a koledníkům i koledníčkům za jejich čas a úsilí vynaložené při 
této sbírce. 
     Výtěžek bude využit na charitní sociální projekty. 
     Charita Nový Jičín díky těmto darům otevře v letošním roce novou sociální 
službu pro občany Půjčovnu kompenzačních pomůcek, založí Fond přímé 
humanitární pomoci, podpoří provoz Azylového domu v Novém Jičíně a malým 
podílem pomůže také sociálně aktivizačním projektům pro rodiny s dětmi i 
jednotlivce. 
                                                        Za Vaše dary děkujeme! 
 
Charita Nový Jičín, Dolní brána 2075/57, Nový Jičín 741 01 
tel: 556 709 240  chdtereza@charita.cz    web: novyjicin.charita.cz 
Bližší informace o Tříkrálové sbírce a konkrétním využití získaných finančních 
prostředků naleznete na www.trikralovasbirka.cz 
 

 
 
 
 
Z informačního servisu  pro občany Novojičínska  
 

 
Další podvedená a okradená seniorka 
 
„Prodáme Vám za velmi výhodnou cenu masážní přístroj." 
 
 



 27 

 
 
 
 
     S touto nabídkou přišli v úterý 4. prosince dopoledne 
za devětasedmdesátiletou ženou do jedné z obcí na 
Novojičínsku dvojice pachatelů. Jednalo se o muže a 
ženu. V nestřeženém okamžiku vnikli do obývacího 
pokoje, kde prohledali majitelce osobní věci. Bohužel 
nalezli nemalou finanční hotovost. S několika tisíci 
korunami v kapse i s již prodaným masážním přístrojem 
pak pachatelé dům velmi rychle opustili.  
     K popisu pachatelů uvádíme, že se jednalo o muže ve 
věku kolem 60 let, ženě mohlo být také do 60-ti let. Oba 
měli snědou pleť. 
     Po pachatelích nyní pátráme. Mají na svědomí přečin 
krádež a porušování domovní svobody, za který jim 
hrozí několikaletý pobyt ve vězení. V této souvislosti 
znovu upozorňuji, aby hlavně starší lidé do bytu pouštěli pouze toho, koho dobře 
znají. Žádné podomní prodejce nebo osoby nabízející jiné výhodné nákupy nebo 
služby. Pokud někdo uvažuje například o koupi masážních stojů, je vhodnější 
vyhledat prověřené prodejce. 
     Nejčastěji k podobným případům dochází během pracovního týdne a 
většinou dopoledne. To je totiž čas, kdy většina rodinných příslušníků jsou v 
práci. Doma pak zůstávají senioři, kterým podvodníci a zloději v jedné osobě 
věnují svou nepoctivou pozornost. Rádi bychom varovali občany Novojičínska 
před podezřelými osobami, které mají na svědomí již několik podobných 
krádeží finančních hotovosti. 
     Důležité je zamykat dveře! Pokud u vašich domovních dveří zazvoní 
osoby, které neznáte a budou chtít pod smyšlenými legendami vpustit do 
domu, neváhejte a okamžitě zavolejte na linku 158! 

 
por. Mgr. Petr Gřes  

         nprap. Zbyněk Tomšík  
         Preventivně informační skupina Nový Jičín 
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Pranostiky na leden 
 
Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh. 
Na Tři krále zima stále. 
Tři králové mosty staví, nebo je boří. 
V lednu silný led, v květnu bujný med. 
Leden studený, duben zelený. 
Suchý leden, mokrý červen. 
Lednové mlhy věští mokré jaro. 
V lednu mráz – těší nás. V lednu voda – věčná škoda. 
Když není konec ledna studený, únor to dvakrát nahradí. 
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