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Vážení spoluobčané, 
 
     v neděli 5. května se jako každý rok uskutečnila v našem kostele Navštívení 
Panny Marie slavnostní mše k uctění památky svatého Floriána, patrona hasičů. 
Ta letošní však byla výjimečná. Byla totiž spojena s žehnáním nového, tak 
dlouho toužebně očekávaného, hasičského automobilu.  
     Jedno staré čínské přísloví praví, že i cesta dlouhá tisíc mil, začíná prvním 
krokem. Ne, že by cesta k zakoupení hasičského auta byla tak dlouhá, ale na ten 
první krok si docela dobře vzpomínám. 
     Krátce po té, co jsem se stala starostkou, mi na jedné z pracovních schůzek 
velitel jednotky Vojta Knop sdělil, že by naši hasiči potřebovali nové auto. 
Přiznám se, že jako začínající starostka jsem si představovala, co všechno 
bychom mohli v obci udělat, ale že bychom měli pořizovat hasičům nové auto, 
to mě opravdu ani nenapadlo. 
     Teprve postupem času, tak jak jsem znovu a znovu poznávala práci našich 
hasičů, jsem zjistila, že bez hasičů, ať už profesionálních či dobrovolných, to 
prostě nejde. Spoléháme na ně, a to nejenom při živelných pohromách. Jsou pro 
nás jistotou a oporou. Pro bezpečnost našich občanů jsou zkrátka 
nepostradatelní. A chceme-li, aby svoje poslání odpovědně plnili, musíme jim 
k tomu vytvořit odpovídající podmínky. 
     Vážím si proto jednomyslného rozhodnutí zastupitelů obce, kteří rozhodli o 
pořízení nového hasičského automobilu a učinili tak ten poslední důležitý krok.   
     S velkým potěšením jsem proto za přítomnosti řady hostů, ale hlavně před 
vzorně nastoupenými hasiči symbolicky předala veliteli Jednotky Sboru 
dobrovolných hasičů Vojtěchu Knopovi a starostovi Sboru dobrovolných hasičů 
Tomáši Horutovi klíče od nového automobilu. 
     Milí hasiči, přeji vám a také nám občanům obce, aby auto sloužilo ke 
společnému užitku a také radosti. 
      A ještě pár informací pro občany, do hasičské problematiky méně zasvěcené.  
I když mluvíme o koupi novém auta, jedná se o auto starší, již používané, které 
bylo dovezeno z Holandska. Technické kontroly potvrdily výborný stav vozidla. 
Celý proces pořízení automobilu byl od počátku prováděn velmi zodpovědně. 
Od získávání prvních informací, konzultací s odborníky, s jinými obcemi a 
hasičskými sbory obcí, kteří řešili stejný problém, uplynul téměř rok. Děkuji 
všem, kteří věnovali svůj čas a nemalé úsilí, které koupi auta předcházelo. 
Našeho „stařička“ z roku 1976, ke kterému všichni hasiči citově přilnuli, 
převede obec jako veterána do majetku Sboru dobrovolných hasičů. 
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Vážení občané, 
 
     dubnový úvodník jsem věnovala naší restauraci U bříz.  Protože  
v posledních dnech vyvstaly nové, pro nás nečekané okolnosti, je mojí 
povinností vás o nich informovat.  
     Paní Staňková jako podnájemce paní Němečkové se rozhodla ukončit 
předčasně svůj nájem. Protože paní Němečková, se kterou má obec uzavřenou 
nájemní smlouvu do letošního září, nechce nadále restauraci provozovat, bude 
restaurace U bříz již od pondělí 3. června 2013 uzavřena. 
 
     Zastupitelstvo obce se vznikem nové situace zabývalo na svém jednání dne 
15.5.2013 a schválilo záměr co nejdříve opět pronajmout prostory restaurace  
k provozování hostinské činnosti. Záměr bude zveřejněn a obec bude 
s případnými zájemci jednat o podmínkách nájmu. Věřím, že i v tomto, pro 
živnostníky ne zrovna lehkém období, najdeme vhodného nájemce a restaurace 
bude uzavřena co možná nejkratší dobu. Tento čas zároveň využijeme 
k drobným stavebním úpravám, o kterých jsem již informovala v dubnovém 
úvodníku.   
     Paní Vlasta Němečková (www.nemeckova.com  tel.777 780 520), která má 
v současné době v pronájmu kuchyň v Jeseníku nad Odrou, nabízí zajištění 
rozvozu obědů do domácností nebo firem  a taktéž zajištění pohoštění dle 
požadavků na soukromých akcích (oslavy, svatby, pohřby) v prostorách 
Kulturního domu v Bernarticích nad Odrou. 
     Rozvoz obědů nabízí rovněž jídelna Apetit z Nového Jičína 
(www.apetitgastro.cz  tel.: 774 456 000).    
 
        
   
 
          starostka 
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Kalendárium 
 
15.4. 
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Zateplení Mateřské školky 
v Bernarticích nad Odrou“. 
 
17.4. 
Pracovní schůzka se současnými nájemci restaurace U Bříz manželi 
Staňkovými. 
 
18.4. 
Odborný seminář k zákonu č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie 
s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů na 
Městském úřadě v Novém Jičíně – Daniela Horutová. 
 
21.4. 
Vítání občánků. 
 
21.4. 
Jarní vycházka. 
  
26.4. 
Seminář pro mzdové účetní, pořádaný Okresní správou sociálního zabezpečení 
v Novém Jičíně – Ilona Stavinohová. 
 
29.4. 
Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na úpravu veřejného 
prostranství před bytovkou č. 210. 
 
30.4. 
Hasiči postavili Májku. 
 
5.5. 
Uctění památky svátků svatého Floriána a svěcení nového hasičského vozu. 
 
7.5. 
Lampiónový průvod. 
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10.5. 
Zájezd pro důchodce - Muzeum řemesel v Letohradě a Hora Matky Boží u 
Králíků. 
 
13.-15.5. 
Sbírka použitého ošacení.  
 
14.5. 
Den matek v Sále kulturního domu v Bernarticích nad Odrou. 
 
14.5. 
Pracovní porada svozové oblasti Odersko s vedením společnosti Asompo. 
 
15.5 
Jednání zastupitelstva obce. 
 
 
 
 
 
Kalendář akcí 
 
� pá 31.5.2013  Kácení Máje 
� ne   2.6.2013  Pouť 
� so   8.6.2013  Den Dětí 
� ne   9.6.2013  Hasičská soutěž dětí 
� ne 16.6.2013  Hasičská soutěž o Bernacký pohár 
� so 29.6.2013  Den obce 
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Příloha č.5 Zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou konaného dne 15.5.2013  

 
 

 
Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva  

obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 15.5.2013 
 
 
16/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Václava 
Brodíka a Bc.Ing. Dagmar Glogarovou,  zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 
16/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 
16/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou  schvaluje účetní závěrku obce 
Bernartice nad Odrou, sestavenou  ke dni 31.12.2012 za účetní období od 
1.1.2012 do 31.12.2012. 
(příloha č. 2  Zápisu) 
 
16/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 zákona 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet Bernartice 
nad Odrou za rok 2012 bez výhrad. 
Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení. 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 zák. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných rozpočtů 
s celoročním hospodařením obce Bernartice nad Odrou bez výhrad. 
(příloha č. 2  Zápisu) 
 
16/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský výsledek své 
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou 
za rok 2012 ve výši Kč 0 bez výhrad. 
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Prostředky  rezervního fondu z výsledku hospodaření ve výši Kč 85.200,53 
budou použity k dalšímu rozvoji organizace.  
Prostředky rezervního fondu z darů ve výši Kč 109.945,16 jsou tvořeny 
výhradně z darů a budou použity dle darovacích listin. 
(příloha č. 3  Zápisu) 
 
 
16/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje rozpočtové opatření obce č. 
1/2013 v této výši: 

Příjmy:   Kč 12.332.715,40 
Výdaje:   Kč 14.432.715,40 
Třída 8:   Kč   2.100.000,- 
(Příloha č.  4  Zápisu) 

 
 
16/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo 
č.23/2013/SOD se společností TERS PLUS s.r.o. z Libhoště na akci „Stavební 
úpravy Mateřské školy v Bernarticích nad Odrou“.  
 
16/8 
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. 
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16/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce výběrem 
dodavatele plynu pro Obec Bernartice nad Odrou a její  příspěvkovou 
organizaci.  
 
16/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a 
závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou. 
 
16/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o bezplatném převedení 
speciálního požárnického automobilu IFA W 50 L/LF 16 z roku 1976 Sboru 
dobrovolných hasičů ( IČ: 65472306) v Bernarticích nad Odrou.  
 
16/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr pronajmout 
nebytové prostory restaurace U bříz č.p.207 k provozování hostinské činnosti. 
 
 
 
V Bernarticích nad Odrou dne 15.5.2013 
 
 
 
 
 
Mgr. Dana Klosová       Marie Mertová 
       starostka        místostarostka 
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Vítání občánků 

V neděli 21. dubna  se konalo slavnostní vítání občánků.  Do pamětní knihy bylo 
zapsáno deset nových občánků Bernartic nad Odrou :  
Zdeněk David, Václav Haša, Radek Lares, Erik Milata, Ella Fryšarová, Jana 
Hoppová, Nikolas Poláček, Lukáš Grulich, Elizabeth Felux, Adam Kutěj. 
     Program byl zpestřen velice pěkným vystoupením dětí naší základní a 
mateřské školy. Slavnostního obřadu se zúčastnili společně s rodiči a dětmi také 
ostatní rodinní příslušníci. 

                                                                                                                                                           

                            Za Komisi pro občanské a sociální záležitosti Milena Šturalová 
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Zájezd seniorů 
 
 
V pátek 10. května se vypravili bernartští senioři na zájezd připravený 
zaměstnanci obecního úřadu. Nejdříve jsme navštívili Muzeum řemesel 
v Letohradě, kde jsme mohli vidět unikátní technické památky. Muzeum je 
největší svého druhu v ČR. Velmi hezký byl pohyblivý vyřezávaný skanzen 
řemesel.  Muže upoutala sbírka historických zemědělských strojů, nářadí a 
mechanické dílny s funkčními katry. Po ukončení prohlídky jsme se zastavili 
v malé prodejně ručně vyráběných svíček.  Pokračovalo se do Králíků, kde jsme 
si prohlédli poutní areál z konce 17. a začátku 18. století HORU MATKY BOŽÍ. 
Příjemná průvodkyně nás provedla ambity se vzácnými obrazy včetně 
původního oltářního obrazu, sochami, oltáři a kryptou. Byla zde i kopie 
Pražského Jezulátka oblečeného vždy jinak podle liturgického období. Na tomto 
krásném místě jsme si na památku pořídili několik fotografií a pak už nás čekal 
oběd v blízkém velmi příjemném hotelu POUTNÍ DŮM. Po obědě už 
následovala cesta domů.  
     Využíváme této příležitosti a za všechny zúčastněné děkujeme pracovnicím 
OÚ, které nám připravily tento skvělý výlet. Díky patří i Marušce Mertové, 
která se o nás po celou cestu vzorně starala. Škoda jen, že možnosti navštívit 
tato krásná místa naší země nevyužilo více seniorů! Mohou však litovat. 
 
                                                                                         Jarka a Ruda Dreslerovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 11 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zájezd pro důchodce 
 
Zájezd důchodců 10.května na trase Letohrad-Králíky-Poutní místo Dům matky 
boží – Dolní Hedeč 
     I Když jsou různé slavné události těchto dnů, viz osvobození, Den matek 
apod., rádi jsme my dříve narození přivítali zájezd na výše uvedené trase. 
Děkujeme všem organizačním aktérům (někteří se nemohli ze zdravotních 
důvodů zúčastnit) za opět dobře připravený program. A jak nás v autobuse 
informovala náměstkyně starostky paní Marie Mertová, převzala celý scénář od 
své kolegyně z úřadu. A tak podle časového plánu opouštíme rodnou obec a 
těšíme se na další zážitky. Vedení autobusu nám sděluje, že první zastávka bude 
na benzince v Moravské Třebové. A proto jistě všichni víte, že nám to přišlo 
vhod, abychom se mohli vydat na další zájezdový pochod. I když zrána jsme 
mohli vidět ještě panorama Starojického hradu, zakrátko se ocitáme ve 
východočeském LETOHRADU. Uvítali nás tam v muzeu řemesel. Bylo to 
pěkné, krásné a kdo dříve na dědině žil, velké vzpomínky si oživil. Proto držme 
palce dnešním novým kutilům, aby se při tvorbě jejich inspirací dařilo stejně 
dobře jako jejich předkům. A oni to určitě dokážou.  
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     Mimo jiné jsme též navštívili v místě prodejnu ozdobných svíček, kde se 
každý mohl pokochat různými fantaziemi a provedením. V druhé části jsme se 
vydali k našim severním sousedům směr KRÁLÍKY. A přes serpentiny 
Červenohorského sedla jsme dojeli do Červené vody a pak již v místní části 
pokračovali dá se říci pouze polní stezkou k poutnímu domu HORA MATKY 
BOŽÍ – Králíky m.č. Dolní Hedeč. Tam jsme měli možnost shlédnout Poutní 
areál celkově: klášter, ambity, pražské jezulátko a prostě asi všechny svaté. 
Vedle nádvoří poutníků se nachází kaple Svatých schodů, kterou možno 
vystoupit pouze po kolenou. A představte si, že jedna z našich „nejmladších“ 
účastníků paní Milada Pohanková to zdolala (viz foto).  No a na závěr byl dobrý 
oběd dle výběru a za pěkného počasí šťastný návrat domů. 
PS: Za zorganizování zájezdu ještě jednou děkujeme, ale také nutno vyjádřit 
uznání panu šoférovi Kašparovi 

                                                                                                  
Za ty ostatní  

                                                                                         
Lída a Tomáš Staňkovi 
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou – Oddíl kopané - sk. „C“ – Muži 

 
den  datum čas  domácí   hosté 
Neděle 26.5.2013 17:00  Bernartice nad Odrou Hladké Životice 
Neděle   2.6.2013 17:00  Bernartice nad Odrou Kujavy 
Neděle   9.6.2013 17:00  Bernartice nad Odrou Bravinné 
Sobota 15.6.2013 17:00  Vražné   Bernartice n.O. 

 

 
Další vítězství Bernatských Bobříků 
 
Město Fulnek se rozhodlo uspořádat společně s Hladkými Životicemi první 
ročník jarního přátelského turnaje ve florbale, který se konal 13.4.2013. Na to, 
že se jednalo o jejich první zkušenost, to město Fulnek pojalo více než ve 
velkém stylu, neboť pozvali 11 týmů, které byly ze Suchdola nad Odrou, Kujav, 
Pustějova, Fulneku, Hladkých Životic a Bernartic. Florbal se stává stále více 
populárnějším sportem, což dokazuje i tento turnaj, protože téměř každá obec 
přivezla dva týmy včetně Bernartic. Jako už obvykle jsme měli brzo ráno sraz na 
autobusové zastávce, kde se nás sešlo 18 Bobříků a po příjezdu jsme se rozdělili 
do dvou týmů složených z těchto hráčů: 
Bobříci A         
Brankář: Martin Maňák        
Kapitán týmu: David Palička     
Hráči: David Novobilský, Daniel Volf, Václav a Vojtěch Vroblovi, Jan 
Bukovjan 
Bobříci B  
Brankář: Martin Maňák        
Kapitán týmu: Petr Hopp     
Hráči: Alenka Bukovjanová, Lukáš Hubr, Ondřej Staněk, Šimon Štýber, David 
Šturala,Vít Vrobel, Jan Horák, Matěj Novobilský, Dominik Horut, Pavel Hopp 
      
     Vzhledem k tomu, že se sešlo jedenáct týmů, bylo zřejmé, že organizace 
jednotlivých zápasů bude vyžadovat větší zkušenosti, protože cílem bylo 
ukončení turnaje kolem 13.00 hodiny a především, aby si každý tým co nejvíce 
zahrál a mezi zápasy nebyly velké časové pauzy. Takže jsme se pustili do plánu 
turnaje, který byl založen na třech základních skupinách, kde hrál každý 
s každým a postoupit mohly pouze dva nejlepší týmy z každé skupiny.  
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Do užšího výběru tedy postoupilo šest nejlepších, ze kterých vzniklo finálové 
kolo podle skóre. Jednotlivé zápasy se hrály 2x5 minut ve složení tři hráči a 
brankář. 
     V základních skupinách podaly oba naše týmy výborný výkon, což se 
ukázalo při pohledu na výsledky, kde Bobříci A postoupili z prvního místa, a 
proto jsme mohli bojovat s posledním postupujícím, což byl Pustějov. Naopak 
Bobříci B museli nastoupit proti našemu dlouhodobě nejtěžšímu soupeři jímž je 
Suchdol nad Odrou. 
     Vše bylo opět rozdáno a pustili jsme se do bojů o finále, kde Bobříci A 
hladce porazili tým Pustějova 10:2, a to především zásluhou Vojtěcha Vrobla, 
který skóroval hned 4x, zásluhou Davida Novobilského a Honzy Bukovjana, 
kteří každý přidali ještě po dvou gólech a ke konečnému číslu přispěli také 
Vašek Vrobel a Daniel Volf. 
     Velmi těžké utkání naopak čekalo naše Bobříky B a byli jsme připraveni se 
bít se ctí a srdcem. Sebevědomý tým Suchdolu nad Odrou začal od hvízdotu 
píšťalky vyvíjet tvrdý tlak na naši bránu s jasným cílem nás okamžitě poslat do 
kolen a nasadit méně zkušené hráče, aby si mohli odpočinout na finálové utkání. 
Plán to byl sice dobrý, ale Bobříci jim ho dokázali pořádně zkomplikovat třemi 
góly a to Petra Hoppa, který se prosadil hned dvakrát a Dominika Horuta. 
V tomto zápase je třeba pochválit našeho gólmana, obranu a celý tým Bobříků 
B, který fandil jako o závod. Suchdol sice vyhrál 7:3, ale náš tým B je poslal do 
finále velmi unavené a psychicky nevyrovnané, takže se opět ukázalo, že boj o 
každý gól má svoji cenu i při prohraném zápase, obzvláště pokud druhým 
finalistou jsou Bobříci A. 
     Do finále měli postoupit pouze dva nejlepší, a to výsledkem na skóre, 
nicméně jak už to ve sportu bývá, na druhém postupovém místě se objevili hned 
dva finalisté, a to Hladké Životice a právě zmiňovaný Suchdol nad Odrou, ti 
museli hrát na náhlou smrt (první gól určuje vítěze), kde již v první minutě 
zápasu skóroval tým Suchdolu nad Odrou a bronz si tedy odnesly Hladké 
Životice. 
     Poslední rady trenérů a rituální pokřik Bobříků A a vše mohlo začít. První 
polovinu zápasu jsme měli navrch a vedli jsme 2:0. Do druhé poloviny utkání 
jsme šli s velkou touhou po vítězství, což se nám podařilo, především hatrickem 
Vaška Vrobla a gólem Davida Novobilského, ke konečnému stavu zápasu 4:2. 
Obrovskou a stabilní podporou nám opět byl brankář Martin Maňák, který 
kromě výborných zákroků chytal za oba týmy, což bylo dvojnásobně náročné a 
také výborná práce kapitána Davida Paličky v kvalitní obraně. 
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Krátká statistika všech zápasů v tomto turnaji: 
Brankář: Martin Maňák   2,2 inkasovaných gólů na zápas 
Kapitán týmu: David Palička 3 góly 
Kapitán týmu: Petr Hopp  3 góly 
Hráči: David Novobilský  8 gólů 

 Václav Vrobel  8 gólů 
 Vojtěch Vrobel  4 góly 
 Daniel Volf   3 góly 
 Petr Hopp   3 góly 
 Ondřej Staněk  3 góly 
 Dominik Horut  1 gól 

 
Závěrečné vyhlášení mělo velmi příjemnou atmosféru za účasti paní starostky, 
místostarostky a ředitelky školy, které předávaly medaile úspěšným. Poděkovaly 
všem, co tento sport podporují a přislíbily ještě větší podporu  tohoto sportu, a to 
konkrétně v podobě nových mantinelů pro větší bezpečnost našich dětí. Milou 
drobností v závěrečném ceremoniálu byla gratulace naší Alence Bukovjanové 
k jejím narozeninám. Vše jsme završili focením na tanku T-72 kousek od školy. 
     Děkujeme všem za podporu a účast. 

         Vlastimil Vrobel, trenér. 
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Páté kolo neregistrované ligy mládeže ve florbale-mladší žáci- 
sobota 4.5.2013 
 
V sobotu 4.května  se konal turnaj v Bernarticích. Sešlo se zde 6 družstev 
Bernatští Bobříci, NJ Fokus A, NJ Fokus B, Příbor, Bílovec a Kopřivnice holky. 
Hrálo se systémem 4+1 hrací doba 2 x 8 min. První zápas jsme hráli s Příborem. 
Ze začátku jsme to rozjeli v plné síle Vojta Vrobel dal hned po sobě dva góly.   
     Poté Příbor srovnal na 2:2, ale na konci zápasu dal Šimon Haitl svůj gól pár 
vteřin před koncem a vyhráli jsme 3:2 Na odpočinek byly jen dva zápasy pauza.  
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Na druhý zápas jsme nastoupili proti NJ Fokus A. Motivace byla veliká,  
protože jsme chtěli vrátit Fokusu prohru z Bílovce.  
     Zápas byl hodně náročný. První gól dal Dan Volf a pak se to odehrálo jako 
v prvním zápase. Fokus dorovnal a pak to bylo napínavé, kdo dá vítězný gól.          
     Nakonec rozhodl Vašíček Vrobel a vyhráli jsme 2:1. Zase jsme dva zápasy 
čekali a pak jsme nastoupili proti Bílovci. Byl to nejtěžší zápas. Bílovec mněl 
nájezd a proměnil ho. Míček vletěl do autu a mněli jsme rozehrávku. Bílovec 
střídal a Vašek Vrobel toho využil, postavil si míček a střelil to přímo do 
soupeřovy branky, bylo vyrovnáno. Na konci zápasu dal Bílovec gól a prohráli 
jsme 1:2. Po nejdelší pauze na turnaji jsme nastoupili proti NJ Fokusu B. Byl to 
od nás nejhůř zahraný zápas. Ale i tak musíme pochválit Ondru Staňka za 
výborné chytání. Na konec jsme aspoň remízovali 2:2. Poslední zápas co nás 
čekal, byl proti Kopřivnici. Za Kopřivnici hrály jen holky. Ze začátku jsme 
inkasovali 1 gól, poté jsme vyrovnali a inkasovali další gól. Bylo to 1:2. Ale 
poté se zápas začal vyvíjet v náš prospěch a nakonec jsme vyhráli 4:2. V turnaji 
jsme se umístili na 2. místě. 
Celkové umístění:  1. Bílovec 
   2. Bernatští Bobříci    
   3. NJ Fokus A 
   4. Kopřivnice 
   5. NJ Fokus B  
   6. Příbor 
Bernatice reprezentovali:  Kapitán- David Novobilsky, Brankář- Ondřej Staněk, 
Hráči-Václav Vrobel, Šimon Haitl, Daniel Volf, Vojtěch Vrobel, Martin Maňák, 
Jan Bukovjan, Petr Hopp, Pavel Hopp, Matěj Novobilský, Alenka Bukovjanová, 
Vít Vrobel, Jan Horák a Lukáš Hubr. 
 

                                                        
Za Bernatské 
Bobříky napsali : 
                                
Daniel Volf, David 
Novobilsky, 
Václav a Vojtěch 
Vroblovi 
 
                                                                   
. 
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Páté kolo NLM ve florbale – starší žáci – neděle 5.5.2013- 
Bernartice n/O 

 
Dne 5. května se odehrál turnaj NLM ve florbale starších žáků v Bernarticích 
nad Odrou. Sraz byl v 7 : 00 v tělocvičně. Hřiště bylo už nachystané ze 
sobotního turnaje mladších žáků. Na nás bylo se akorát pořádně rozcvičit a 
připravit se na zápasy. Na turnaji bylo pět týmů.  Nový Jičín Fokus A a B, Luna 
Příbor, Kopřivnice a my Bernatští Bobři. Každý tým dostal jako svačinu 
stravenky na párky. Turnaj začal v osm hodin.  V prvním zápase se utkali 
domácí Bobři proti Příboru. Hned na začátku střelil první gól turnaje Filip 
Palička. O druhý gól se postaral Lumír Gola a třetí gól střelil Patrick Mik. Po 
prostřídání týmu jsme dostali dva góly a utkání se vyrovnalo. Pro dobro týmu se 
podařilo dát další branku, o kterou se postaral opět Lumír Gola. Svůj druhý gól v 
zápase si také připsal i Filip Palička na 5 : 2. Do konce utkání jsme dostali další 
dvě branky. Zápas jsme ubránili a mohli jsme se radovat z prvního vítězství dne. 
Další zápas jsme hráli proti nejslabšímu týmu tabulky, proti Fokusu B. První 
poločas jsme nekompromisně Nový Jičín rozstříleli. O přestávce mezi prvním a 
druhým poločasem jsme se jako tým rozhodovali  jestli budeme hrát proti 
Fokusu na body a vstřelíme co nejvíce branek a nebo budeme šetřit síly na 
Fokus A. Většina hráčů byla pro co nejlepší výsledek, protože v předchozích 
turnajích jsme snad pokaždé skončili druzí za Fokusem A právě na bodové 
skóre. Góly za zápas vstřelil Patrick Mik, Lumír Gola, Filip Palička a Jan Fojtů. 
Konečný výsledek byl 13 : 2. Zůstalo nám naštěstí dost sil pro další dva zápasy s 
Fokusem A a Kopřivnicí. V zápase s Fokusem A se rozhodovalo o případné 
jasné vítězství v neregistrované lize. První poločas byl velice vyrovnaný o první 
branku se postaral Filip Palička. Fokus ještě zvládl vyrovnat zápas na 1 : 1, ale 
ne na dlouho. Do konce poločasu dali domácí Bobři ještě dva góly od Lumíra 
Goly a Filipa Paličky. Na druhý poločas jsme se dohodli, že budeme hlavně 
bránit a nedovolíme Fokus vyrovnat zápas. Hned ze začátku druhého poločasu 
vstřelil kapitán Bobrů Jan Fojtů krásný vlastní gól….To ho tak nakoplo, že aby 
to napravil, vstřelil 2 góly z půlky tentokrát už do správné branky. Upravil tak 
skóre na 5 : 2. Fokusu se od toho okamžiku už nepodařilo snad vůbec nic a my 
jsme měli prostor na to, aby jsme je úplně rozebrali a nastříleli další 4 góly. 
Konečný výsledek byl 9 : 2 pro Bernatské Bobry. Poslední zápas jsme odehráli 
proti Kopřivnici. Celý zápas jsme v pohodě ovládli a kontrolovali. Snažili jsme 
se nastřílet co nejvíce gólů, protože jsme se vsadili s naším gólmanem, že pokud 
dáme 10 gólů tak půjde do pěny, kterou přichystali Bernartští hasiči na oslavu 
jejich nového hasícího vozu. Zápas se nám dařil a góly padaly velice rychle. 
Bohužel jsme dostali jeden gól a tím pádem si brankář Daniel Ferda nechytl ani 
jednu nulu na turnaji, přesto byl jeho výkon skvělý.  



 - 19 - 

 
 
Góly vstřelili hráči : Fojtů, Mik, Palička, Gola. Zápas jsme vyhráli 10 : 1 a 
radovali jsme se z prvního místa na tomto turnaji.   
Konečné pořadí:    1. Bernatští Bobři     
                   2. NJ Fokus A      
               3. Luna Příbor      
             4. Kopřivnice      
             5. NJ Fokus B 

 

                                                       Za Bernatské Bobry Jan Fojtů,kapitán.      
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Víkendové turnaje Neregistrované Ligy mládeže mladší a starší 
žáci 4.-5.5.2013 
 
Na závěr bych přece jen dodal pár slov. Víkendových turnajů se za oba dny 
zúčastnilo v obou kategoriích 120 hráčů a přes 80 rodičů, sourozenců a 
návštěvníků. Snědlo se 260 porcí párků v rohlíku, vypilo 30 petek minerálek, 
spotřebovalo nezměrné množství energie a vybouchlo neskutečné množství 
emocí… .  Turnaje byly nezvykle náročné pro pořadatele a maminky u výdeje 
stravy si také přišly na své. Za celý oddíl BBeček, bych velice rád poděkoval 
všem ochotným lidem, kteří  nám vyšli vstříc a přišli fyzicky pomoci 
s přípravou, vlastní realizací i následným úklidem.  Dále děkujeme OBCI,TJ 
SOKOL a ZŠ za podporu našeho oddílu a v neposlední řadě hasičům za 
zapůjčení párkovače, který turnajům dodal říz.                                                                                          
                   
                                                                                  Za BB Aleš Hubr, trenér.
    
 
PS: Poslední kolo NLM ve florbale se uskuteční  8. a  9.června v NJ na zimním 
stadiónu. Srdečně tímto zveme všechny, kdo by se rádi s námi tohoto finále 
zúčastnili. Prozatím jsou před posledním kolem starší žáci na prvním místě a 
mladší žáci na místě druhém. Oba naše týmy mají velkou šanci tuto soutěž 
vyhrát. Takže pokud nás chcete podpořit a být u toho, klepačky, foukačky, 
trumpety a bubny s sebou. Na zimáku to pořádně rozjedeme. 

 

 
PĚVECKÁ SOUTĚŽ 
 
Jako každý rok, i letos proběhla v naší škole příprava na Pěveckou soutěž, která 
má každoročně dvě kola. Do prvního kola – Školního kola pěvecké soutěže, 
konané 5. dubna se mohl přihlásit kdokoli s řad našich žáků a vyzkoušet si tak, 
jaké to je, zpívat před publikem. Z tohoto kola byly vybrány děti, které se 
zúčastnily  11. dubna druhého kola soutěže v Kopřivnici - Lubině, s názvem 
Lubinský zpěváček, kde mezi sebou již třináctým rokem  soutěží  žáci z 
okolních malotřídních škol. 
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Školního kola soutěže se zúčastnilo třicet žáků z naší školy a školky. Nechybělo 
ani velmi přívětivé publikum z řad rodičů a prarodičů a také tříčlenná báječná 
porota (p. ředitelka, p. Kelnarová a p. Radka Bayerová). 
První kategorie: Předškoláci 
     V této kategorii vybrala porota ze sedmi dětí tři, jež získaly sladkou odměnu 
a diplom za tato umístění: 1. místo – Adam Glogar, 2.místo – Magdaléna 
Davidová a 3. místo – Helena Rigole. Zvláštní cenu poroty získal nejmladší 
účastník soutěže Dominik Volf za odvahu. 
Druhá kategorie: Flétny 
     Tato kategorie byla určena dětem, které se ve škole učí hrát na flétnu. Porota 
vybrala ze sedmi dětí čtyři, které postoupily na Lubinský zpěváček.  
 
Postupový list dostali tito žáci: Monika Knopová, Nela Kelnarová a Lukáš Hubr 
s Ondrou Zelenkou (duo). 
Třetí kategorie: Zpěv školáci 
     Po menším občerstvení a velké přestávce přišla na řadu nejpočetnější  
kategorie. Z šestnácti žáků porota vybrala osm, jež nás reprezentovali v Lubině: 
Nela Poláchová (1.ročník), Markéta Hájková (2.ročník), Pavel Hopp (3.ročník), 
Eliška Borýsková, Monika Knopová a Dominik Horut (4.ročník), Petr Hopp a 
Ondřej Zelenka (5.ročník). Zvláštní cenu v této kategorii získali Kristýna 
Pacolová a Honza Horák za originalitu. 
     Děkujeme všem maminkám, které se postaraly o občerstvení, porotě za účast 
a dobrou práci a hlavně dětem za účast a skvělý výkon. 
A jak jsme dopadli v Lubině? 
     Na soutěž se mnou cestovalo celkem 10 dětí. Po příjezdu jsme ihned 
nastoupili na plac a děti soutěžily v jednotlivých ročnících. Celkový počet 
soutěžících byl přibližně sedmdesát dětí. Nám se podařilo vybojovat dvě druhá 
místa: Domonik Horut za píseň Yellow od Coldplay, Ondřej Zelenka za píseň 
Nothing else matters od skupiny Metallica, jedno třetí místo v kategorii fléten-
dua: Ondřej Zelenka s Lukášem Hubrem za píseň V zahradě na hrušce a také 
jednu speciální cenu  poroty pro Markétu Hájkovou za nejtěžší píseň Měls mě 
vůbec rád od Ewy Farné. 
     Myslím, že letošní rok soutěže se povedl a jsem ráda, že nám v Bernarticích 
roste další generace skvělých muzikantů! 

        K. Drlíková, učitelka HV  
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Sběr starého papíru 

Dne 16. dubna se žáci naší základní školy opět rozběhli po obci, aby posbírali 
nepotřebný papír. K užitečné činnosti jim svítilo jarní sluníčko a opět se našli 
dospěláci, kteří byli ochotni dětem pomoci. 
     Velmi děkujeme paní Borýskové a Zelenkové, panu Stavinohovi, Šustkovi, 
Sperathovi, Haitlovi, Hubrovi, manželům  Řehákovým a Davidovým. 
Také bývalí žáci naší školy, Jana Maňáková, Patrik Sperath a  Daniel Volf, přišli 
pomoci svým mladším kamarádům. Je to od nich velice hezké. :-) 
                                                                                                                              

                                                                                                                   Za kolektiv ZŠ  
                                                                                                 Milena Šturalová 
  

 
 
Hasičské auto 
 
Ve středu 15. května k nám přijeli bernatští hasiči, aby nám ukázali nové auto. 
Start byl asi v 10 hodin na hřišti. Přijeli a začali se chystat na útok. V řadách 
hasičů byli i naši žáci. Když dokončili přípravu na útok, která trvala deset minut 
začal samotný útok. Každý jsme si mohli chvíli podržet hadici a zastříkat si. 
Nejvíce ten útok odnesla naše tělocvična. Po útoku přišla na řadu prohlídka auta. 
Při prohlídce jsme si mohli vyzkoušet sezení v hasičském autě. Skoro každý si 
mohl zahoukat, jenže potom sirénu vypnuli a bylo po radosti. Já jsem měl 
povolení a mohl jsem si vylézt na žebřík, který vede až na střechu. Když 
skončila prohlídka, tak jsme se na závěr vyfotografovali. Poté hasiči odjeli a 
ještě nám zahoukali na rozloučenou. 
     Prohlídka byla super, ale myslel jsem si, že bude delší, později jsem však 
pochopil, že za tu necelou hodinku to na prohlídku bohatě stačilo. To jejich nové 
auto je vážně skvělé. Ještě jednou říkám, že prohlídka byla fakt super. 
 
                                                                                    Ondřej Zelenka, žák 5. třídy 
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Sbor dobrovolných hasičů 

v Bernarticích nad Odrou Vás zve na 
 

HASIČSKOU 
SOUTĚŽ 

v neděli 16. června 2013 
 

 

 
 

v kategorii muži, ženy 

 

 
Zahájení soutěže: 13:30 hodin 

Místo konání: U Obecního úřadu 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
 
 
 
 
 
 
 

!!! Přijďte povzbudit své 

hasiče a hasičky !!! 
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Sbor dobrovolných hasičů 

v Bernarticích nad Odrou Vás zve na 
 
 

HHHAAASSSIIIČČČSSSKKKOOOUUU   SSSOOOUUUTTTĚĚĚŽŽŽ   

MMMLLLAAADDDÝÝÝCCCHHH   
 

 

v neděli 9. června 2013 
 

v kategorii starší a mladší žáci 
 

Zahájení soutěže: 13:30 hodin 

Místo konání: U Obecního úřadu 

Bohaté občerstvení zajištěno. 

 

 

Domácí hasiči mají zastoupení 

v obou kategoriích!  
 
 
 

!!! Přijďte povzbudit své 

mladé hasiče a hasičky !!! 
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Stavění a kácení MÁJE 
 
V úterý 31. dubna jsme od 17:00 hodin u obecního úřadu stavěli „májku“. 
Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční akci dodrželi, 
„májku“ zdárně postavili a bečku s chutí vypili. Děkujeme všem, kteří přišli a 
pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím, bez jejichž povzbuzování by to bylo 
určitě obtížnější. 
 Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na kácení „májky“, 
které se uskuteční v pátek 31. května 2013 od 18:00 hodin před 
obecním úřadem a. Budou připravena tradiční uzená žebra a o 
ostatní občerstvení bude jako vždy pečlivě postaráno. Přichystána 
bude tombola a jednou z cen bude pokácená „májka“. Přijďte se 
dobře pobavit. 
 

               Těší se HASIČI 

 
 
 

 
 
Žehnání hasičského vozu 
 
V neděli 5. května se v místním kostele konalo tradiční uctění památky svátku 
sv. Floriána, patrona hasičů. Letos však k této události přibyla jedna výjimečná, 
a to žehnání nového hasičského vozu. 
 Slavnostní mše svatá začala v 9:15 hodin a po ní jsme šli průvodem ke 
Kříži na místním hřbitově, kde jsme položili věnec. Po krátké motlitbě jsme se 
vydali průvodem za pochodové hudby na parkoviště před restaurací U Bříz. Šli 
jsme ve čtyřech útvarech. V prvním šla zásahová jednotka v zásahových 
oblecích, ve druhém hasiči a hasičky ve vycházkovém stejnokroji, ve třetím 
v pracovních montérkách, které mají označení PS2 a poslední útvar tvořily naši 
nejmladší hasiči v dresech. Jakmile všechny útvary dorazili na parkoviště, kde 
už stálo naleštěné hasičské auto, zazněla státní hymna a přivítání všech 
přítomných starostou SDH Tomášem Horutem. Poté náš otec Jiří slavnostně 
hasičské auto požehnal. Následoval krátký pozdrav velitele Vojty Knopa, další 
se o slovo přihlásil ředitel HZS územního odboru Nový Jičín plk. Ing. Tomáš 
Klos, po něm promluvil starosta okresního sdružení hasičů v Novém Jičíně 
Stanislav Kotrc a závěrečná řeč patřila starostce naší obce Daně Klosové. Ta na 
závěr symbolicky předala klíče hasičského vozu veliteli a starostovi SDH.  
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Následovalo šampaňské a přípitek, po kterém byli všichni zúčastnění pozváni  
na menší pohoštění, které hasiči a hasičky připravili. 
 Musím říct, že celá slavnostní akce, která je jistě že výjimečná a 
neopakuje se každý rok, se velmi povedla, počasí nám přálo a vše proběhlo na 
velmi vysoké úrovni, kterou ocenil, jak ředitel HZS plk. Ing. Klos, tak starosta 
OSH Stanislav Kotrc, ale i ostatní zástupci sboru dobrovolných hasičů z našeho 
okolí. 

Ještě jednou děkuji všem, kteří se podíleli jak na přípravě, tak průběhu 
celé slavnosti. Děkuji všem spoluobčanům, kteří přišli a svou přítomností 
podpořili důstojnost této události. 

 
 

za výbor SDH Tomáš Horut 
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Divadelní zájezd 
 

     Byl pátek 26.dubna 16.00 hodin, kdy jsme se my BODLÁCI scházeli pod 
přístřeškem  „U Bříz“, abychom záhy nastoupili do autobusu a rozjeli se za 
krásami Jižní Moravy. Našim cílem byly Velké Bílovice – vinný sklep pana 
Osičky, na druhý den Lednice. Cesta proběhla bez nejmenších problémů, 
zpestřená zpěvem za doprovodu foukací harmoniky našeho rejži Zdeňka  a jak 
už to na zájezdech chodí, nechybělo ani občerstvení v podobě škvarkových 
koláčků a samozřejmě i něčeho “ostřejšího“. Ochutnávka vína spojená s 
posezením za doprovodu harmonik a kytar se vydařila -  no posuďte sami – 
tahací  harmonika , několik foukacích a 4 kytary – zpívalo se až do rána , všichni 
jsme se dobře pobavili a odreagovali. Dokonce i našim zarytým pivařům víno 
chutnalo – co jiného jim taky zbývalo. Ranní zatažená obloha , sem tam i kapka 
spadla, nevěštila nic dobrého, ale  harmonikový budíček “Po kalíšku,  po kalíšku 
...“ vytáhl  z postele každého, zkrátka neměl chybu. Po vydatné snídani jsme 
odjeli do Lednice, vysvitlo sluníčko -  nádherný  zámek , zámecký park , 
studené pivo  -  takže se vše vydařilo. Vraceli jsme se domů plni dojmů, 
děkujeme našim organizátorkám Danči a Daně a těšíme se na další zájezd  
„žluťásků“ . 
                                                                                                      
                                                                                    Za Bodlák Marie Drlíková  
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Tradiční lidová strava 
1. část 
     Na požádání Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně zaznamenávám 
údaje o tradiční lidové stravě v obci Bernartice nad Odrou od prvních časově 
dostupných údajů až do roku 1938. 
 
Jaké plodiny se doma pěstovaly 
Na poli: pšenice, žito (rež), ječmen, proso, pohanka, len, hrách, mák černozrný 
na koláče a bělozrný na cukroví, brambory a zelí. 
Doma v zahradě: cibule, česnek, okurky, salát, rajčata, špenát, červená řepa, 
pažitka (šnytlich), mrkev, celer, petržel, křen a kapusta. 
Co všechno se kupovalo na jarmarcích, v obchodě a jinde 
Na jarmarku se kupovalo nejvíc oblečení, obutí a ložní prádlo. Z poživatin málo 
– pro děti z jarmarku preclíky a turecký med a někdy i svatojánský chléb a 
pomeranče. Dospělí kupovali koňský salám (vuřt). 
V obchodě (kvelbě) se kupovalo: cukr, sůl, cikorka i žitná káva, kvasnice, 
citróny, marmeláda, sádlo, umělý tuk (margarin). 
Jaké koření se pěstovalo 
Majoránka, kopr, máta, kmín se sbíral na lukách, puškvorec se lámal (kořen) u 
malých rybníčků, jalovčinky se sbíraly v lese. 
Jaké koření se kupovalo 
Pepř, nové koření, badyán, anýz, fenykl, vanilka, tymián, muškátový květ, 
šafrán, paprika mletá, zázvor, hřebíček, bobkový list, skořice. 
Jaké nápoje byly z domácích zdrojů 
Jablkové víno (burčák), medovina, víno z chlebových kůrek, ze šípků, z rybízu, 
lipový čaj, malinová šťáva, mošt z jablek. Mléko, podmáslí a kyška. 
Žitná káva s mlékem – žitná káva se téměř všude pražila doma. Slivovice (i 
jablkovce a hruškovice) se pálila v pojízdných kotlích na návsu na třech místech 
blízko potoka. 
Ojediněle se doma vařilo i pivo. 
Jaké nápoje se kupovaly 
Ruský čaj. 
Obstarávání a pití alkoholických nápojů 
Lahvové pivo se kupovalo jen dvě bedny – jedna na faru a jedna bedna do školy. 
Jinak se kupovalo domů jen pivo točené do džbánu, ale to jen ojediněle. Víno 
hroznové se kupovalo velmi málo i v hospodě. 
Obojí – pivo i kořalka se konzumovala doma při jmeninách, narozeninách, 
svatbách a podobně, rovněž tak i víno. Jinak se pilo pivo i kořalka v hospodě. 
Zastoupení hub, luštěnin, masa v jídelníčku, co se se surovým masem dělalo 
a k jakým účelům 
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Houby se sbíraly jen příležitostně – vařila se z nich polévka, máčka a sušily se 
do bramborové polévky a také se syrové nakládaly do soli. Z nakrájených hub se 
také dělala vaječina. Z hrachu a fazolí se vařila polévka. Z hrachu i kaše. 
Z masa se jedlo: drůbež (slepice, husy, kačeny), králíci, vepřové ze zabíjačky a 
to hlavně uzené. Hovězí maso se kupovalo. Skopové maso se jedlo málo. 
Zastoupení zvěřiny, ryb, vajec v jídelníčku a k jakým příležitostem 
Když byly hony, byla i zvěřina (zajíci, bažanti, a také i někdy srnčí a koroptve). 
Ryby jen příležitostně chycené v Odře, kapři, podoustve, štiky i úhoři. 
Vajec slepičích se spotřebovalo hodně pro přípravu různých pokrmů a jídel a 
také jen tak na vaječinu. Bylo to hlavně proto, že to bylo doma z vlastních 
zdrojů. 
Využití tuků v jídelníčku, čím se mastilo 
Při přípravě jídel se hlavně mastilo sádlem, máslem, špekem (slaninou) a 
lněným olejem. Hlavně buchty se pekly na lněném oleji – zavinuté namazané 
olejem a posolené, to byla specialita. Lojem se mastilo málo, jen v nejchudších 
rodinách. 
Jaké pokrmy se připravovaly z mouky a jak se nazývaly 
Z mouky se připravovaly obyčejné buchty. K svátkům a na svatby se pekly 
pověstné „bernatské“ koláče tvarohové, makové, hruškové (ze sušených hrušek), 
zelové i povidlové. Na podzim se pekly koláče švetkové (trnčáky) a jablkové. 
Pekly se také „pagáče“ (těsto smíchané se zelím). Dělaly se „šlišky“ s mákem a 
„stěrky“ s mlékem. Nudle úzké do polévky a široké s mákem nebo na špeku 
s vajíčkem se strouhankou i s tvarohem. Také se špekem nebo i škvarkama. 
Z mouky se také pekly „tašky“ – pirohy – a z bramborového těsta placky, 
bramborové knedlíky se smaženou cibulkou a kedlubnovým zelím, také 
amolety. 
Jsou to vesměs hlavní polední jídla! 
Druhy kaší a jejich názvy 
Připravovala se kaše: krupicová, prosná, pohanková, ječná kaše (kroupy) a 
kupovaná rýže. Pohanská kaše se jedla s mlékem studená nebo teplá maštěná 
špekem. Prosná kaše vařená a zapékaná sušenými trnkami (švestkami). Kaše 
z krup se používalo často i na večeře politou mlékem. Vařené kroupy i vařená 
pohanka se dávaly do jelit a masových polévek při domácích zabíjačkách. 
Kaše se jedly jako běžné hlavní jídlo v poledne na oběd – hlavně v postní dny. 
Druhy omáček 
Ovocné: jablková, trnková (ze švestkových povidel) se vařila k zabíjačce a 
uzenému masu. Na podzim se vařila často k večeři ovocná omáčka z jablek a 
také ze švestek. Vychlazená se jedla s mlékem. 
Zeleninové: koprová, okurková, rajská, cibulová, „obyčajnská“ (zásmažková 
zalitá polévkou z masa a okořeněná octem a cukrem). 
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Druhy polévek 
Zeleninové: bramborová (místní název „laprda“), zelová z kysaného zelí bílá 
(roztrhané rukávce), česneková s kmínem. 
Luštěninové: hrachová, fazolová bílá mléčná, fazolová černá, čočková jen 
ojediněle. 
Mléčné: stěrková (zaděrková) kmínová, hubová (hříbková), syrovátková (kyselá 
z podmáslí). 
Masové: hovězí, vepřová, drůbeží (slepičí, husí), uzená, dršťková, gulášová. 
Ovocné: hrušková bílá mléčná (chamula), suchárová – je to polévka ze suchého 
ovoce – tak zvaných „suchárů“ (křížal) a jedla se hlavně při senoseči na louce 
přímo. Jedla se studená a byla osvěžující. 
Pokračování příště. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 

 

 
Zahrádkáři, neváhejte! 
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se začne zelenat, 
ze země vykouknou první jarní kytičky a protáhnout si při jarní údržbě 
zahrady tělo ztuhlé zimním lenošením bývá také příjemné. Jak si však 
údržbu zahrádky zjednodušit, aby nám zakrátko starost o ni nepřerostla 
přes hlavu? S tím mohou pomoci dvě služby, které občanům i firmám 
v regionu své působnosti nabízí OZO Ostrava – svoz zeleně a prodej 
kompostu.  
Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí mít krásně 
udržovaný trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka nerudovskou 
otázku: Kam s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, sdílejí názor, že kompostér 
někde v rohu zahrady by trochu kazil estetický dojem.  Také odvážet po každém 
sekání trávu do sběrného dvora může působit starosti.  
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje 
placenou službu, která spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na 
zeleň a v pravidelném čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu. Popelnice na zeleň 
mají perforované stěny a dvojité dno, aby se k uloženému rostlinnému odpadu 
dostal vzduch a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve dvou objemech – 
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120 a 240 litrů. Objednatel služby do nich kromě posekané trávy může odkládat 
i další biologicky rozložitelné odpady, které vyprodukovala zahrada: nať ze  
 
zeleniny, spadané ovoce a na podzim shrabané listí. Co však do hnědé popelnice 
nepatří, jsou zbytky „z talíře“, tedy tepelně upravené potraviny obsahující tuky. 
Ty by totiž znemožnily další zpracování a využití svezeného zeleného odpadu. 
OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové produkty: 
kompost a zeminový substrát. A právě možnost zakoupení těchto výrobků je 
druhou z nabízených služeb. Kompost poslouží zejména těm, kteří potřebují 
půdu na zahrádce obohatit o potřebné živiny, hotový zeminový substrát při 
vyrovnávání terénu, případně zakládání nové užitkové či okrasné zahrady. Oba 
výrobky jsou připraveny k prodeji přímo v kompostárně OZO v Ostravě-
Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší než cena pytlovaných substrátů 
z hobbymarketů. V menším množství je oba výrobky možno zakoupit i ve 
vybraných sběrných dvorech. A kdo si nemůže pro výrobek přijet sám, tomu 
OZO nabízí přepravu na místo určení.  
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci! 

 
Mgr. Vladimíra Karasová 

tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o. 
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Richard Kvita 

Soudní znalec v oboru ekonomika 
Odvětví: Ceny a odhady motorových vozidel 

 
Provádím vyhotovení znaleckých posudků pro účely právních úkonů občanů a 

organizací. 

Důvody, proč žádat posudek: 

• prodej a koupě vozidla - stanovení aktuální obvyklé 

ceny vozu 

• převod vlastnictví 

• stanovení výše majetkové újmy způsobené při nehodě 

• vypořádání majetku při dědickém a rozvodovém řízení 

• vklad nebo vyřazení vozidla z majetku společnosti 

• určení hodnoty zbytků poškozeného vozu 

• vypořádání majetkových sporů 

• posudky pro účely exekuce 

• posudky zadané státním orgánem 

www.posudkyvozidel.cz 
email: rkvita@seznam.cz 

tel. 604 293 420 
Bernartice nad Odrou 84 

 

KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 

Tel.:     +420 556 715 215 

E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 

 

Obecní úřad: 

Tel:       +420 556 708 522 

Mob.      +420 602 630 764 

Fax:      +420 556 708 522 

E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 

www.bernarticenadodrou.cz 

č. účtu 23325801/0100 
 


