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     Vážení spoluobčané, 

 

     dnes píšu poslední, čtyřicátý čtvrtý, úvodník volebního období let 2010 až 

2014. Dovolte mi proto alespoň krátké zamyšlení nad tímto právě končícím 

čtyřletým volebním obdobím. 

 

      Funkci starostky zastávám druhé volební období, do něhož jsem vstupovala 

již s vědomím toho, co mohu od své práce očekávat na straně jedné a co jsem 

schopna nabídnout našim občanům na straně druhé. Bylo to přece jen o něco 

snadnější, než když jsem začínala v r. 2006. Co však bylo stejné, je pocit velké 

zodpovědnosti vůči voličům a zastupitelům, kteří mě ve volbách podporovali. 

 

     Spolu s novým zastupitelstvem obce jsme navázali na předchozí plány a 

záměry a v roce 2011 jsme aktualizovali Plán rozvoje obce Bernartice nad 

Odrou a začali jsme pracovat na realizaci konkrétních projektů. 

 

     Řada projektů a akcí, které jsou v Plánu rozvoje obce zahrnuty, se nám 

podařila uskutečnit (viz přehled níže). U větších projektů byla realizace závislá 

na získání financí z dostupných dotačních programů. Z důvodu velmi výhodné 

úrokové sazby jsme také využili možnosti získat zajímavé úvěrové financování, 

které výrazně usnadnilo plynulé provádění projektů. 

 

     Není snadné vyjádřit ve stručnosti, čím vším jsme v průběhu celého období 

prošli. Je však nasnadě, že klíčem k úspěchu bylo a je zajištění dostatečných 

finančních zdrojů, což však zejména v období ekonomické krize nebylo a 

dodnes, hlavně pro malé obce, není jednoduché. Novinkou pro nás bylo nové 

rozpočtové určení daní, od kterého jsme si mnoho slibovali, které však zdaleka 

nenaplnilo naše původní očekávání. Roční daňový příjem pro malé obce je sice 

o něco vyšší, ale na druhé straně jsme přišli o možnost získání jiných finančních 

prostředků z dříve pro nás celkem dostupných dotačních titulů. 

 

     A tak jsem nakonec ráda, že se nám podařilo naplnit alespoň některé z našich 

cílů a posunout tak kvalitu našeho života kousek dopředu. Hnacím motorem 

přitom byli zastupitelé a řada dalších aktivních občanů působících v obecních 

výborech a komisích a samozřejmě i v různých spolcích, kterým není lhostejný 

život v obci a kteří jsou ochotni dát k dispozici svůj čas a um. 
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     Dovolte mi proto, abych všem těmto občanům poděkovala za spolupráci a 

ocenila především jejich nezištnost a nadšení, bez něhož se dobrovolná práce 

pro blaho obce dělat nedá. Jsem si vědoma úsilí a nasazení, se kterým se řada 

z vás, vážení občané, zapojuje do veřejného života, čehož si nesmírně vážím. 

 

     Před námi jsou komunální volby do obecního zastupitelstva. Je to šance, 

kterou máme jako voliči jedenkrát za čtyři roky, abychom rozhodli o dalším 

směrování naší obce. 

 

     Vážení občané, věřím, že vaše volba bude rozvážná a zodpovědná, neboť 

naše obec si to rozhodně zaslouží! 

 

 

           starostka  

    

 

Shrnutí nejdůležitějších akcí, projektů a záměrů realizovaných ve 

volebním období  

2010 – 2014: 

 

Rok 2011 

Oprava mostů a propustků     

Opravy autobusových čekáren            

Dětské hřiště v Břízách        

Sanace vlhkého zdiva v MŠ       

Rekonstrukce interiéru budovy obecního úřadu        

Nové zábradlí na balkóně KD            

Oprava chodníku za hřbitovem           

Nové osvětlení vánočního stromu před kostelem            

 

Rok 2012 

Výměna oken v kuchyni restaurace U Bříz         

Výstavba inženýrských sítí na Drahách                    

Oprava povrchu záhumení komunikace z Drah k „Tylimonům“       

Oprava asfaltů na místních komunikacích            

Spoluúčast na opravě zvonění v kostele      

Oprava sloupu na křižovatce        

Nová vánoční výzdoba v obci        

Oprava hasičské stříkačky        

Zakoupení osobního automobilu Fabia                 
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Rok 2013 
Zateplení MŠ včetně výměny výplní           

Rekonstrukce výčepu, jídelny, kuchyně a zázemí restaurace U bříz         

Venkovní fitness v Břízách     

Instalace tří nových ukazatelů rychlosti                

Zakoupení hasičského auto DAF            

Opravy a rozšíření místních komunikací                         

Zřízení Pošty Partner a zahájení provozu pošty              

Vybudování veřejného osvětlení na Drahách              

Oprava a čištění kříže na hřbitově     

Vybudování nové garáže pro obecní auto       

   

 

Rok 2014 

Oprava altánu v Břízách     

Oprava sociálního zázemí v šatnách KD     

Vnitřní vybavení restaurace U Bříz (stoly, židle, věšáky, obrazy) 

Úprava veřejného prostranství před Jednotou  

Oprava vpusti dešťové kanalizace do Teplice u Ehlerů     

Oprava asfaltů na místní komunikaci      

Dokončení asfaltového povrchu komunikace na Drahách (stavební práce běží) 

Nové dětské hřiště v MŠ 

Ořezy stromů      

Nové webové stránky obce 

Vydání nového územního plánu obce Bernartice nad Odrou 

Výstavba chodníku na horní konec (stavební práce běží) 

Instalace nových bezdrátových rozhlasů v obci a nová rozhl. ústředna na OÚ 
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Kalendárium 
 

14.7. 

Členové finančního výboru provedli kontrolu účetnictví obce za rok 2014 

 

15.7. 

Konalo se 22. jednání zastupitelstva obce 

 

31.7. 

Tímto dnem nabývá platnost nový územní plán obce 

 

1.8. 

Nástup dalších dvou pracovníků na veřejně prospěšné práce v obci 

 

4.8. 

Zahájení výstavby chodníku na horním konci 

 

5.8. 

Starostka jmenovala zapisovatelku okrskové volební komise a vydala informaci 

o počtu a sídle volebních okrsků v obci pro komunální volby 2014 

 

7.8. 

Pracovnice odboru kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje provedly 

na obecním úřadě kontrolu hospodaření obce za rok 2014 

 

9.8. 

Letní nohejbalový turnaj trojic 

 

22.-24.8 

Naši hasiči pořádali tábor pro děti ve Frenštátě pod Radhoštěm 

 

1.9. 

Členky komise pro občanské a sociální záležitosti obce přivítaly nové prvňáčky 

v naší základní škole a předaly jim drobné dárky 

 

1.9. 

Odletěli čápi z komína firmy UAX 
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3.9. 

Členové kontrolního výboru provedli kontrolu veškeré dokumentace 

k výběrovým řízením obce za rok 2014 

 

10.9. 

Místostarostka obce se zúčastnila semináře o komunitním plánování spojené 

s návštěvou Dne sociálních služeb 

 

10.-12.9. 

Provedena instalace hracích prvků na zahradě místní mateřské školky a budova 

byla označena novým nápisem 

 

8.-19.9. 

Na obecním úřadě vykonával praxi student Mendelovy střední školy Nový Jičín 

 

8.9. 

Pracovnice Ministerstva životního prostředí provedly kontrolu čerpání účelové 

dotace na veřejně prostranství před bytovkou č. 210 

 

9.9. 

Starostka zveřejnila na úřední desce Oznámení o době a místu konání voleb do 

zastupitelstev obcí 

 

11.9. 

Pracovnice obecního úřadu Daniela Horutová a Ilona Stavinohová absolvovaly 

školení o zákonu o obcích a ukončení volebního období v Ostravě 

 

13.9. 

Naši hasiči pořádali Fire Cup 
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Kalendář akcí 

 
 so   4.10.2014  Turistický pochod 

 út   7.10.2014  Sběr papíru 

 pá 10.10.2014  Setkání s důchodci 

  10. - 11.10.2014  Volby do Zastupitelstev obcí 

 so 18.10.2014  Sběr velkoobjemového, nebezpečného a 

    elektroodpadu 

 so   8.11.2014  Divadelní představení Naši furianti 

   15. - 17.11.2014  Zájezd zahrádkáři 

 so 22.11.2014  Divadelní představení Naši furianti 

 pá 19.12.2014  Adventní odpoledne s koncertem 

 so   17.1.2015  Zahrádkářský ples 

 so   31.1.2015  Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 

 so   14.2.2015  Obecní ples 

 

 

 
Upozornění – platby za odpady 
 

     Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu 

splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2014. 

Výše druhé splátky za dítě do 15-ti let včetně a dospělého od 80-ti let včetně je 

175,-Kč, ostatní uhradí 225,-Kč. 

     Splátku je možné uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo 

převodem na účet, č. účtu 23325801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo 

popisné. 
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Oznámení o době a místu konání voleb 
 

V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva 

vnitra č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 492/2001 Sb. 

o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění 

pozdějších předpisů Starostka obce Bernartice nad Odrou Mgr. Dana Klosová 

podle § 29 zákona 

zveřejňuje 
 

Oznámení o době a místu konání voleb 
 

1. Volby do zastupitelstva obce se uskuteční ve dnech: 

v pátek   10. října 2014   od 14,00 hodin do 22,00 hodin a 

v sobotu 11. října 2014   od   8,00 hodin do 14,00 hodin  
  

2. Místem konání voleb ve volebním  okrsku  Bernartice nad Odrou je 

volební místnost v prostorách v přízemí budovy Obecního úřadu 

v Bernarticích nad Odrou č.p. 200. 
3. Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby je Obecní 

úřad Bernartice nad Odrou. 

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 

občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním 

průkazem České republiky).  

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 

hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 

volební místnosti. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 

úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 

neumožní. 

7. Starostka obce určuje 2 zvláštní  prostory pro úpravu hlasovacích lístků, 

odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. 

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 

je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. 

9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 

úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky a to 

pouze na území obce Bernartice nad Odrou. 

V Bernarticích nad Odrou  9.9.2014    Mgr. Dana Klosová 

Telefon do volební místnosti: 602 630 764                         starostka obce 



8 

  



9 

 

 

 
Oznámení 
 

V sobotu 18. října 2014 v době od 13,00 do 16,00 hodin proběhne 

na parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr 

velkoobjemového, 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.  

 

 
Pozvánka na podzimní setkání s důchodci 
 

     Zveme všechny důchodce na podzimní setkání, které se uskuteční v pátek 10. 

října 2014 v sále Kulturního domu v Bernarticích nad Odrou. Začátek je v 17.00 

hodin. 

     Program připravuje Bodlák a děti naší mateřské a základní školy.  

Občerstvení je zajištěno. Věříme, že se příjemně pobavíte. 
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Power joga 

 

Po prázdninách nám opět začíná Power joga, 

pro všechny bez rozdílu věku  

a pohlaví, hlavní je nadšení.  

Budu se na Vás těšit každou středu  

od 19:00 hodin v tělocvičně  

v Bernarticích nad Odrou. 

Cena 40 Kč (členové TJ Sokol 30 Kč) 

Lucie Hanzelková 

 

 

 
Tabulka utkání TJ Sokol oddíl kopané muži 
IV. třída muži sk. A - podzim 2014/ 2015 

 

SO    23.8.  17.00   Vlčovice-Mniší B -  Bernartice n.O.   2:2 

NE    31.8.  17.00   Bernartice n.O. -  Kunín B    0:1 

SO      6.9.  16.30   Mořkov B  -  Bernartice n.O.   2:1 

NE    14.9.  16.00   Bernartice n.O. -  Sedlnice                odloženo 

NE    21.9.  16.00   Veřovice B  -  Bernartice n.O.   

SO    27.9.  16.00   Nová Horka -  Bernartice n.O.   

NE    5.10.  15.30   Bernartice n.O. -  Straník 

SO  11.10.  15.00   Hodslavice  -  Bernartice n.O.   

NE  19.10.  15.00   Bernartice n.O. -  Tichá B 
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Tichá - Na Tůňce 

 

Netradičně v neděli 6.7. se Zepelin zúčastnil nohejbalového turnaje 

trojic, kde obhajoval druhé místo z loňského ročníku. Na turnaji 

startovalo dohromady 12 týmů a hrálo se na dvou hřištích způsobem 

každý s každým. Po osmém kole však přišla silná bouřka a průtrž 

mračen. Turnaj tak byl předčasně ukončen a o konečném pořadí musel 

rozhodnout nejvyšší počet bodů. Zepelin Bernartice měl bilanci 7 výher, jedna 

remíza. Jelikož takového výsledku nedosáhl žádný z ostatních týmů, celý turnaj 

náš tým  vyhrál!!! Je to vůbec poprvé, kdy se nám v Tiché podařilo celkově 

zvítězit. Druhá skončila domácí Tichá a třetí Frýdek Místek. Do Bernartic tak 

putuje další cenná trofej. 

     Pavel Zelenka 
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BERNARTICE OPEN 

     V sobotu 9.8. se na místních hřištích za budovou ZŠ uskutečnil 

2. ročník letního nohejbalového turnaje trojic. Turnaje se zúčastnilo 

14 celků rozdělených do dvou základních skupin. Dále následovala 

vyřazovací část. Kromě domácích celků, či tradičních účastníků se 

nově představily i týmy z Havířova, Ostravy, Budišova nad 

Budišovkou, Frýdku Místku, či Valašského Meziříčí. 

     Mnoho napínavých zápasů bylo k vidění nakonec na třech hřištích. K 

původně plánované antuce a asfaltovému hřišti, se nakonec kvůli nepřízni počasí 

přidala i tělocvična, kde se odehrálo samotné finále. 

     Vítězem turnaje se stal Vítkov, který porazil ve finále tým Valašského 

Meziříčí. Finále odehrané v tělocvičně bylo ozdobou celého turnaje. Velkou 

měrou k tomu přispěl i fakt, že celý turnaj doprovázel silný nárazový vítr a hrálo 

se tak v téměř neregulérních podmínkách. 

     Pro pořadatele se turnaj stal obrovskou zkouškou. S nadsázkou můžeme říct, 

že organizátoři si mohli vyzkoušet snad vše... Ať už od počasí, či jiných 

komplikací, které turnaj doprovázely. Vše dopadlo na výbornou a nám jako 

pořadatelům se opět potvrdilo, že pořádat takovýto turnaj v dědině má smysl. 

     Pryč jsou doby, kdy jsme začínali s pořadatelstvím v tělocvičně, kde přišlo 

maximálně 6 týmů a my se tenhle sport a vlastně i organizování turnajů učili. 

Momentálně k nám na turnaje jezdí vesměs celky, které hrají své ligové soutěže, 

ať už jsou odkudkoliv. I díky tomu tak poznáváme nové a nové kamarády. Pro 

nás je hlavně potěšující, že se jim u nás v Bernarticích líbí a chtějí do obce i z 

takové dálky jezdit. 

     Rádi bychom touhle cestou poděkovali především těm, kteří se jakoukoliv 

měrou podíleli nejen na chodu letního turnaje, ale jako fungování nohejbalu 

celkově. Poděkování taktéž patří sponzorům turnaje BERNARTICE OPEN – 

Obecnímu  úřadu, Karlu Staňkovi - Hospoda u Odry, Janu Kneblíku  - 

Restaurace u Bříz a TJ Sokol. Dále za zapůjčení stanů Obecnímu úřadu a 

hasičům. 
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     Závěrem bych se netradičně vrátil k výsledkům našich celků. Většinou zde 

čtete, že se nohejbalu daří a vozí krásné výsledky z turnajů v jiných obcích, a 

když se hraje v Bernarticích, není to ono. I za tímto účelem se zrealizovala v 

Bernarticích Zimní soutěž, kde se nám konečně dařilo vyhrávat a my skončili 

celkově druzí. 

     Pravdou je však, že v letním turnaji se vše vrátilo do starých kolejí. Nedařilo 

se a to, že jsme hráli před domácími, nás spíš svazovalo. Ano, i když hrajeme a 

pořádáme turnaj v naší dědině, máme kolem chodu své povinnosti.  Je však 

zbytečné se na tohle vymlouvat. Byli jsme nervózní a prostě to nebylo ono. 

Někdy je třeba být kritický sám k sobě a jít hrát s čistou hlavou. Do budoucna se 

budeme snažit na tomhle zapracovat, protože chceme uhrát pěkné výsledky 

hlavně tady v domácím prostředí. 

     Pavel Zelenka 

 

 

Konečné pořadí : 

1. Místo: Tygři Vítkov, 2. Místo: Pardi Valašské Meziříčí, 3.Místo: Závišice, 4. 

Místo: Příbor, 5. Místo: Budišov nad Budišovkou, 6.Místo: Tatran Jakubčovice, 

7.Místo: Baracudy Ostrava, 8.Místo:  Frýdek Místek, 9.Místo: ZEPELIN 

BERNARTICE, 10.Místo: Hodslavice, 11. Místo: Budišov-Sport Bar, 

12.Místo: Havířov, 13. Místo: Staropramen Team, 14. Místo: ČERTI 

BERNARTICE 
 

Více na:: http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/ 

 

 

 

 

http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fbernartice-nohejbal.webnode.cz%2F
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Dětský hasičský tábor 
 

     Od pátku 22.8. do neděle 24.8. jsme pro naše mladé hasiče uspořádali 

hasičky tábor na Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm. Opravdu nádherné 

místo i kemp. Bylo to poprvé, co se tábor uskutečnil mimo Bernartice. Počasí 

nám přálo a děti se mohly těšit na různé soutěže, hry, stezku odvahy, noční 

hlídky a taky předvedly hasičský útok, což ocenili i ostatní návštěvníci kempu. 

Každé ráno začalo rozcvičkou a potom už následoval celodenní program pro 

děti. A ten byl opravdu pestrý. V sobotu jsme mimo jiné šli na procházku na 

fotbalové hřiště do Frenštátu, kde právě probíhal Den záchranných složek. 

Dokonce nás na svém kole navštívil i náš pokladník Josef Klos. Celkem se 

táboru zúčastnilo 22 dětí zhruba od čtyř do patnácti let. Organizace byla při 

takovém počtu dětí velmi náročná. Za to bych velice chtěl poděkovat všem 

naším členům, kteří s táborem pomohli. Kdo má zkušenosti s prací s dětmi, tak 

ví, jak je to náročné. Večery jsme dětem zpestřili zpěvem a hraním na kytaru a 

na harmoniku. 

     Věřím, že se tábor dětem líbil a podle ohlasů dětí tomu určitě tak bylo. Příští 

rok se budeme snažit tábor zopakovat. Není nic hezčího, než vidět tu dětskou 

radost a jejich nadšení ve tvářích, když se jim podaří vyhrát nějakou soutěž. 

Ještě jednou díky všem. 

za hasiče 

      Tomáš Horut 
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Fire cup 2014 
 

   V sobotu 13. září 2014 jsme před hasičskou zbrojnicí uspořádali netradiční 

hasičskou soutěž místních družstev nazvanou Fire cup. Recesní soutěž, kde se 

hasiči, ale i nehasiči mohli předvést v požárním útoku s menšími úpravami. 

Menšími úpravy myslím například, že družstva musela hned po odstartování 

vypít dvě piva, dvě štamprle a dvě kofoly, poté přenést na nosítkách jednoho 

svého člena, naložit na nosítka hadice, rozdělovač a proudnice a nakonec 

provést útok se shozením terčů. Sešlo se celkem 5 družstev. Ta byla rozlosována 

náhodně, takže se klidně mohlo stát, že se nalosuje družstvo, ve kterém nebude 

žádný pivař a mohl být problém. Toto však naštěstí nenastalo a v každém 

mančaftu se našel někdo, kdo umí vypít půllitr piva tzv. na „ex“. Atmosféra byla 

skvělá a všichni se navzájem velmi povzbuzovali. 
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Nebylo důležité, kdo nakonec vyhrál, ale hlavně to, že jsme se všichni dobře 

pobavili a letošní sezónu úspěšně zakončili. Na závěr nám naši už opravdu 

zasloužilí veteráni předvedli, jak se cvičívalo v minulosti zhruba před čtyřiceti 

lety a za jejich perfektní výkon je publikum odměnilo velkým potleskem. Po 

vyhlášení výsledků a předání cen, jsme všichni poseděli ve zbrojnici, kde jsme 

zhodnotili a zakončili letošní úspěšnou hasičskou sezónu. 

          za hasiče 

       Tomáš Horut 
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„Podzimní pohledy na Moravskou bránu“ 

 
TJ SOKOL Bernartice nad Odrou zve příznivce turistiky na tradiční 

v pořadí již 39. turistický pochod, který se koná v sobotu 4. října. 
Start je u Odry v 9,00 hodin a cíl tamtéž do 15,00 hodin 

Startovné činí Kč 30,- pro dospělé (děti zdarma). 

Trasa je značena červenými fáborky a červenými body. 

 

 

 

Účastníci pochodu si mohou vybrat dvě trasy: 

 

 

Trasa 15 km 

Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Bernartice 

nad Odrou U Odry 

Trasa 20 km 

Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Salaš -  

Bernartice nad Odrou U Odry 

 

Kontroly jsou na Horeckém kopci a na Starojickém hradě (zde každý účastník 

dostane čaj a oplatku). 

 

Cíl je v hospůdce U Odry, kde lze zakoupit občerstvení. Každý účastník obdrží 

účastnický list. 

 

         Srdečně zvou pořadatelé 
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Pozvánka na zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu 

15. – 17. listopadu 2014 
 

 

Odjezd 15.11.2014 v 6.00 hodin z křižovatky Bernartice nad Odrou 

Příjezd do Veľkého Mederu cca v 10.00 hodin, odjezd domů 17.11.2014 po 

obědě.  

Ubytování v penzionu U Paxiána (cena ubytování 11,50 €/os./den) 

Možnost objednání polopenze přímo v penzionu (cena polopenze 8 €/os./den) 

Celodenní vstup do termálních lázní 9 €/osobu, jídelna také přímo v areálů lázní 

 

Cena za dopravu: 600,-Kč, děti do 10 let zdarma (platba předem u p. Marie 

Karafiátové) 

 

Dle domluvy možnost výletu do Maďarska, město Györ - termální lázně či 

místní vyhlášená tržnice 

(v areálu lázní platba v € nebo HUF) 

Přihlášky přijímá p. Marie Karafiátová, mob. 732 729 765 

 

 Na Vaši účast se těší OSZ Bernartice nad Odrou 
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Sběr papíru 
 

     V úterý 7. října 2014 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého 

papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm. 

Děti ve škole také sbírají hliník a vršky od PET lahví. 

 

     Děkujeme           Mgr. Jana Kociánová 

 

 

 

 

 

 

 
Rok 1978 – MNV – Bernartice nad Odrou – Kurz pečení 
 

     Pod záštitou MNV byl uspořádán Kurz pečení, který předvedl zkušený mistr 

Helmut Losert. Pro velký zájem bylo nutno počet zájemců omezit. Někteří z Vás 

se ještě jistě poznáte a rádi vzpomenete, ale poznáte, kdo byl nejstarším 

účastníkem pečení? Foceno bylo v šenku bývalé místní hospody, fotil pan 

Macíček z Mořkova. 

     Staněk Tomáš č. 115 
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* 

 

 
* 

 
* 

www.restauraceubriz.estranky.cz 

www.lunchtime.cz – restaurace u bříz 

www.facebook.com – restaurace u bříz 

Tel: 736 178 034 

http://www.restauraceubriz.estranky.cz/
http://www.lunchtime.cz/
http://www.facebook.com/
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Pranostiky na srpen a září 
 

Rosí-li se v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. 

Když v srpnu naprší, tak než se oběd pojí, všecko slunce vysuší. 

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku. 

Když pálí srpen, bude pálit i víno. 

Jsou-li v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný. 

 

V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. 

Na dešti v září rolníkům moc záleží. 

Zářijová slota – hrstka deště, fůra bláta. 

Bouřky v druhé polovině září přinášejí mnoho větrů. 

Kolen svatého Václava nové léto nastává. 

Svatý Michal všechno z polí spíchal. 

 

Divoké husy na odletu, konec i babímu létu. 
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KONTAKTNÍ INFORMACE: 
 

Obecní úřad: 

Tel:    +420 556 708 522 

  +420 602 630 764 

Fax:      +420 556 708 522 

E-mail:   obec@bernarticenadodrou.cz 

www.bernarticenadodrou.cz 

č. účtu 23325801/0100 
 

Obecní úřad + Pošta Partner I. 

Tel:        +420 556 715 217 

E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 
 

Starostka:  

Tel.:  +420 556 715 215 

  +420 606 236 454   

E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz 
 

Místostarostka: 

Tel.:   +420 733 386 628 

E-mail: mertovamarie109@seznam.cz 

 

 

 

mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec-posta@bernarticenadodrou.cz
mailto:starostka@bernarticenadodrou.cz
mailto:mertovamarie109@seznam.cz



