




Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2017 

1 

 

 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

měsíc únor se blíží ke konci a po tuhé zimě přichází na řadu tolik 
očekávaný březen. Spoustu mrazivých dní by tak již brzy mohlo 
vystřídat vlídnější a hlavně teplejší počasí, na které se letos zvláště 
všichni těšíme.  

Měsíc březen, symbol začínajícího jara, je však také už více jak 
šedesát let spojován s knihou. A navzdory všemu, co na internetu a 
v médiích knihám silně konkuruje, si klasická tištěná kniha stále drží 
svojí pozici nenahraditelného společníka. Jestli měsíc březen Měsícem 
knihy zůstane i v budoucnu, závisí především na čtenářích samotných. 
Jisté ale je, že apokalyptické scénáře o světě bez knih můžeme na 
nějakou dobu vyloučit. Knihy jsou součástí lidského života už od 
poloviny patnáctého století a já věřím, že i přes některé skeptické 
názory, ještě dlouho budou. 

Velkou zásluhu na tom mají knihovny. Naše obec se může pochlubit 
nejen fungující knihovnou, ale rovněž její dlouholetou tradicí. 

Cituji z knihy „Zaváté stopy“ od Leopolda Biskupa, z protokolu 
sepsaného v Bernarticích dne 17. května 1885 při valné hromadě 
zakládající obecní knihovnu: 

„Starosta obecní Jan Klos, předseda místní školní rady a radní obecní 
František Bayer, nadučitel Josef Kudělka, učitel Vilém Weishamer a 
radní obecní František Turek, jakožto zařizující odbor pro založení 
„Obecní knihovny v Bernarticích“ zasedli k zahájení valné schůze. Jan 
Klos, co předseda tohoto zařizujícícho odboru, sděluje shromážděným, 
že vyzvání od odborného učitele z Frenštátu pana Františka Závady, 
rodáka janovického, přimělo zdejší výbor obecní k tomu, aby u nás byla 
zařízena „Obecní knihovna“ na oslavu tisícileté památky úmrtí sv. 
Methoděje, apoštola slovanského. Na to požádal předseda zařizujícího 
odboru Jan Klos pana nadučitele Josefa Kudělku, by krátkými slovy o 
účelu a prospěchu obecní knihovny promluvil. Pan nadučitel vyložil 
stručně účel a prospěch této, což bylo za úplného a všeobecného 
souhlasu a s pochvalů přijato …………… Předseda sděluje, že pro 
začátek máme sice již nějakou část knih od ctihodných Bohoslovců 
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z Olomouce darovaných, ale s půjčováním počne se, až bude zásoba 
knih větší a místnost pro knihovnu zařízená ……………………………“ 

Od toho dne uplyne letos v květnu již sto třicet dva let, ale princip a 
význam knihovny zůstal stejný. Jejím prostřednictvím se nové knihy 
dostávají do rukou čtenářů. Knihovna se v Bernarticích nad Odrou 
v minulosti nacházela na různých místech, například na faře nebo ve 
staré hospodě. V roce 1990 po osamostatnění obce byla knihovna 
umístěna v budově obecního úřadu v prvním patře, kde sousedila se 
zasedací místností. V roce 1993 rozhodlo zastupitelstvo obce přistavit 
na rovnou střechu budovy úřadu střechu novou. Nově vzniklé 
podkrovní prostory se využily mimo jiné také pro knihovnu, která je zde 
dodnes.  

A jak vlastně naše knihovna funguje? Dle knihovního zákona 
č.257/2001 Sb. je výkonem regionálních funkcí pověřená Městská 
knihovna v Novém Jičíně. Tato Městská knihovna je příspěvkovou 
organizací Městského kulturního střediska, se kterým má obec 
uzavřenou smlouvu na poskytování knihovnických služeb. Jedná se 
především o metodickou, poradenskou a vzdělávací činnost, 
zabezpečení nákupu, zpracování a vedení knihovnického fondu 
pořízeného z prostředků obce. Na provoz knihovny vynakládá obec ze 
svého rozpočtu ročně asi dvacet tisíc korun. 

Knihovna měla ke konci roku 2016 k dispozici 3 708 knih. Počet 
čtenářů je celkem padesát osm, z toho dvacet osm čtenářů do patnácti 
let. Během minulého roku si 653 návštěvníci vypůjčili 1129 knih 
(beletrie 845, naučná literatura 7, literatura pro mládež 236 a naučná 
literatura pro mládež 41). 

Učitelé naší základní a mateřské školy s  knihovnou úzce spolupracují. 
V průběhu roku probíhají pravidelné knihovnické lekce pro děti. Děti se 
zábavnou a nenásilnou formou seznamují s tištěnou knihou a získávají 
tak ke knize pozitivní vztah. Žákům první třídy jsou v knihovně 
každoročně slavnostně předány v listopadu slabikáře. V tuto dobu už 
začínají číst a jsou tak symbolicky pasováni na čtenáře. 

Jak říká naše knihovnice paní Ludmila Kelnarová, která půjčuje knihy 
již úctyhodných čtyřicet čtyři let, k nejvěrnějším čtenářům patřili vždy 
naši nejstarší občané. Těch však ubývá. Naštěstí je nahradili pravidelní 
čtenáři z řad střední generace. Nejmenší počet návštěvníků knihovny 
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však tvoří bohužel děti. Je to velká škoda, protože čtení pomáhá dětem 
rozvíjet slovní zásobu a vede je k správnému vyjadřování slovem i 
písmem. O prospěšnosti čtení není pochyb, ale o tom musí být v prvé 
řadě přesvědčeni rodiče, kteří mohou ve spolupráci se školou vztah 
dítěte ke čtení výrazně ovlivnit. Právě první návštěva knihovny může 
být jednou z motivací.  

Knihovny bez knihovníků by ovšem nebyly knihovnami. Paní Ludmile 
Kelnarové, která tuto záslužnou práci dělá s láskou už tolik let, patří 
naše velké poděkování. 

Na závěr si vám dovolím sdělit sedm vědecky podložených faktů, proč 
je lepší číst knihy, než brouzdat na internetu: Čtení snižuje stres, 
zlepšuje spánek, zlepšuje naše vztahy, zvyšuje naši inteligenci, snižuje 
deprese, udržuje mozek v kondici a to nejdůležitější pro naše děti - 
čtení je v dobrém slova smyslu nakažlivé. A to přece stojí za to, co 
myslíte? 

            Dana Klosová, starostka 

 

 

 

 

„Chcete zmoudřet? Můj ty světe, otevřete knížku, čtěte!“ 
             Jiří Žáček 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBpM-kiY_SAhUBshQKHVDAAfAQjRwIBw&url=http://m.123rf.com/cz/photo-14226215_dv%C4%9B-d%C4%9Bti-%C4%8Dten%C3%AD-knih.html&psig=AFQjCNG0byimbTNGhAGsuEo_Q0MHst3LvQ&ust=1487143934899773


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2017 

4 

 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendář akcí 

So 25.2.  Obecní ples 

So 11.3.  Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

So 11.3.   4. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic 

So 18.3.  Turnaj ve stolním tenise 

So   1.4.   5. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic 

So   8.4.  Sběr železa – hasiči 

Pá 28.4.     Stavění Máje 

Pá   5.5.  Lampiónový průvod 

Pá 19.5.  Zájezd důchodců 

Pá 26.5.  Kácení Máje 

So 27.5.  Soutěž mladých hasičů 

Ne 28.5.  Pouť 

Ne 18.6.  Hasičská soutěž O Bernacký pohár 

So 24.6.  Den obce 
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Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  
 
spustily webové stránky, které mají novou grafiku 
www.vodarenstvi.cz  
 
Na stránkách vznikly nové sekce, Vzdělávání, Svět 
vody, Výlety k vodě, Foto/Video, jejichž cílem je obor 
více přiblížit a otevřít kromě odborné také laické 
veřejnosti.  
 
Mnoho ze zveřejněných informací může být 
zajímavých i pro vás.  

 
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Ostrava  

 

 ZE SPORTU 

Sokolský florbalový turnaj v Pustějově 

V sobotu 14.ledna 2017 v 9:00 hodin ráno pořádal TJ Sokol  Pustějov  
tradiční florbalový turnaj mladších žáků. Jako každý rok jsme se těšili, 
ale ráno jsme na zastávce, kde byl sraz, zažili mírné rozčarování. Z 
důvodu nemoci se nás sešlo pouze pět. Ani na okamžik jsme však 
neuvažovali o tom, že bychom nejeli hrát. Byla to pro nás výzva a my 
jsme ji hrdě přijali. 
Turnaje se zúčastnilo naše družstvo Bernatských Bobříků, druhé bylo 
družstvo z Pustějova a další dvě ze Suchdolu nad Odrou. Turnaj se 
hrál ve dvou kolech a každé družstvo odehrálo šest zápasů. 
V prvním kole jsme soupeře převálcovali a všechny tři zápasy jsme 
jasně vyhráli. V prvním zápase jsme se Suchdolem nad Odrou 2 vyhráli 
10:1. Ve druhém s Pustějovem jsme také vyhráli 6:2 a první kolo jsme 
uzavřeli třetím vítězstvím se zbývajícím soupeřem Suchdolem nad 
Odrou 1 a to 7:2. 

http://www.vodarenstvi.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiegaSgmY_SAhUL6xQKHdO7DuQQjRwIBw&url=http://www.smvak.cz/&psig=AFQjCNGCme_VqGIZZ-79yAvZ9qCkZwwnow&ust=1487148274088003
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Druhé kolo jsme opět začali vítězstvím se Suchdolem nad Odrou 2, ale 
už to bylo s ubývajícími silami. Konečný stav 3:0 byl na pokraji našich 
sil. Druhé utkání s Pustějovem jsme již dřeli na doraz, ale stejně jsme 
po velice vyrovnaném souboji prohráli 3:4. Do posledního utkání jsme 
již nastupovali značně unaveni, ale odhodlaní!!! V tomto posledním 
rozhodujícím zápase jsme si sáhli opravdu na dno svých sil, a přesto to 
nestačilo. Prohráli jsme 2:3 a vybojovali jsme si tedy krásné druhé 
místo. 
Branky vstřelili:  kap. Lukáš Hubr – 9, Jakub Kadur – 11, Matěj 
Novobilský – 9, Dominik Volf – 2. 
Na Matyáše Davida, našeho brankáře, bylo stříleno ve 37 případech a 
míček prošel 12x do naší brány. 
 
Celkové pořadí na turnaji: 
 
1. ZŠ Suchdol nad Odrou 1 
2. Bernatští Bobři 
3. TJ Sokol Pustějov 
4. ZŠ Suchdol nad Odrou 2 
  
Dovolte mi, abych všechny 
kluky pochválil za výtečný 
výkon a velice obětavou 
kolektivní hru. I když bylo 
jasné, že nás jede pouze 
polovina oddílu a turnaj bude 
velice náročný, nebylo na 
Bobřících znát znepokojení a 
obava před soupeři. Je zcela 
jednoznačné, že tentokráte si opravdu zahráli všichni naplno. Zase 
máme novou zkušenost . 
 
Tak příště v plných stavech ……… a zlato bude naše ……. 
 
                                 Za Bernatské Bobříky Aleš Hubr, trenér 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na 
 

11. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE  
V PING-PONGU 
 

     Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní školy v 
Bernarticích nad Odrou, a to v sobotu 18. března 
2017. Zúčastnit se mohou pouze neregistrováni 
místní příznivci tohoto sportu a členové SDH 
Bernartice nad Odrou (muži i ženy) od 15 let. 
Startovné je 50,- Kč. Prezentace hráčů je od 16:30 do 
17:00 hodin. 
      
Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a samozřejmě vyhrát 

pěkné ceny. O občerstvení bude postaráno. 
 

Zahrádkářský ples 2017 

V sobotu 21. ledna se uskutečnil v KD, jako tradičně, zahrádkářský ples 
pro všechny naše spoluobčany. Vlastní příprava tohoto plesu probíhala 
již od čtvrtka, kdy se začíná s výzdobou sálu. To, že ve skutečnosti 
začíná již po skončeném minulém plesu netřeba dodávat. Je třeba 
pamatovat na suché kytky, zahradní dekoraci a další použitou výzdobu, 
která se dá uložit pro příští využití. Většinou se vymýšlí téma, kterým 
směrem a jak by ten příští měl vypadat. Ta hrubá, „netvůrčí“ práce byla 
na nás mužích, nápady a jemné dolaďování na naších kolegyních. 
Další část kolegů se starala o to, aby nejen nohy, ale i žaludek na plese 
dostal co proto. Kuřecí řízek, guláš a další bohaté občerstvení po celý 
večer bylo zajištěno. V pátek se naaranžovala další výzdoba a živé 
květiny od květinářky Petry. 
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Po loňské úspěšném roce i díky výborné kapele jsme trochu 
předpokládali, že ten letošní bude v něčem jiný. Proto jsme již v 5 hodin 
odpoledne dolaďovali malé nedostatky, uvedli kapelu, ať si připraví 
elektroniku a nástroje a rozdělovali si mezi sebou úkoly. Ale stalo se 
však, že již ¾ hodiny před zahájením se začali trousit první návštěvníci. 
V 19 hodin, v čase oficiálního zahájení, jsme začali odstraňovat z části 
výzdobu v přísálí a shánět zavčas další stoly pro návštěvníky. Mírně po 
osmé hodině večerní bylo prodáno skoro 180 vstupenek. Opravdu nás 
velice potěšila tato pro nás obrovská návštěva, za kterou by se 
nemusel stydět ani ples obecní. Bylo to tím, že ples v Jeseníku n/O byl 
již o týden dříve, nebo kvalitní kapelou, která k nám přijela až ze Zlína, 
nebo vynikajícími kuřecími stehenními řízky obalovanými v čerstvých 
rohlících, nebo obsáhlou tombolou od zahradnických nůžek, pytle zrní 
až po 4 hlavní ceny, nebo prostě proto, že se chtěli občané, především 
mladí, dobře pobavit? Já osobně si myslím, že proto, že naše 
zahrádkářky, přípravě, výzdobě a občerstvení věnovaly srdce, nápady, 
úsilí a obrovský díl svého času, aby náš ples dobře dopadl. A já bych 
především jim chtěl za to vše poděkovat. 

V závěru bych chtěl mít neskromné přání, aby ten příští dosáhl 
podobné návštěvnosti jako ten letošní, a pokud se vám ten letošní líbil, 
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tak se doufám setkáme na našem zahrádkářském plese v roce 2018. 

 

Výzdobu si můžete prohlédnout na webových stránkách  
http://kanimo.rajce.idnes.cz/ples_2017/ 

 

     Za zahrádkáře Petr Drlík  

 

Sokolský maškarní ples 

V sobotu 4. února 2017 se v kulturním domě konal další sokolský 
maškarní ples. Odpoledne vyrazily děti na své veselé karnevalové 
rejdění. Letos se jim nově o program postarali „Klauni z Balónkova“. 
Písničky, hry a různé pohybové aktivity ovládly všechny malé 
účastníky. Příjemným zpestřením byly výtvory z nafukovacích balónků 
v podobě zvířátek nebo jiných zajímavých útvarů, které si děti jako 
odměny odnášely domů. Nechyběla dětská tombola ani domácí bufet. 
Doufáme, že se dětem akce v nové podobě líbila. 

Večerní ples pro dospělé měl tentokrát vyhlášeno téma – „les a 
všechno, co s ním souvisí“. Opět se objevily originální a vtipné masky, 
které se při hudební produkci skupiny Gaspary příjemně bavily. O 
občerstvení se postaraly dva „lesní bary“ – Hrabí a Bařiny, byla 
připravena bohatá tombola. 

Chceme poděkovat všem, kteří pomohli při přípravě a zajištění 
organizace obou akcí. Poděkování patří i sponzorům, přispívajícím do 
tomboly a zajišťujícím sladkosti a drobné dárky pro děti. V neposlední 
řadě děkujeme vedení Obce Bernartice nad Odrou za podporu a 
příkladnou spolupráci. 

     

 Za TJ Sokol Dagmar Glogarová   

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP7Ije4JHSAhXMthQKHUd7ANwQjRwIBw&url=http://www.belkovice-lastany.cz/index.php?id%3D33299%26action%3Ddetail%26oid%3D2674466%26nid%3D9562&bvm=bv.147134024,d.d24&psig=AFQjCNFW4XySuwEvcUyEUtQXEJ3uPW045Q&ust=1487236186719189
http://kanimo.rajce.idnes.cz/ples_2017/
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  RŮZNÉ 

Přehled počasí v naší obci za rok 2016 

Teploty jsou měřené v 7 hod, ve 14 hod nebo ve 20 hod, není-li 
uvedeno jinak. 

 

Leden 

Mrazivé dny z konce prosince 2015 pokračují i v lednu. Celodenní 
mrazy jsou od 1.1. do 8.1. s mírným sněžením, kdy 5. ledna napadlo 6 
cm. Od 9.1. do 15.1. nastalo mírné oteplení s dešťovými přeháňkami. 
Od 16.1. do 23.1. byl opět celodenní mráz. Přes noc z 23.1. na 24.1. 
nasněžilo 7 cm, což byla nejvyšší sněhová pokrývka v lednu. Až do 
konce ledna nastává výrazné oteplení. 

Nejnižší teplota -13°C (4. ledna) a -17°C (22. ledna) 

Nejvyšší teplota 9,4°C (28. ledna) 

Srážky 24 mm 

 

Únor 

Byl mimořádně teplý. Vyskytlo se hodně sněhových i dešťových 
přeháněk, sníh však nezůstal trvale ležet. 7.2. až 10.2. foukal silný jižní 
vítr. 

Nejnižší teplota -4,4°C (25. února) a -6,1°C (27. února) 

Nejvyšší teplota 13,6°C (22. února) 

Srážky 57,5 mm 

 

Březen 

Do 16.3. jsou časté přeháňky, většinou dešťové. Jen 2.3. nasněžilo 6 
cm a 14.3. nasněžily 4 cm. Mrzlo jen 17.3. ráno (-2,8°C) a 18.3. večer 
(-1,8°C), přičemž přes den se teplota vyšplhala na příjemných 11,9°C. 
Od 19.3. až do konce měsíce bylo proměnlivo a beze srážek, často ale 
foukal silný vítr.  
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Nejnižší teplota -2,8°C (17. března) 

Nejvyšší teplota 16,5°C (31. března) 

Srážky 54,5 mm 

Zima byla opět chudá na sníh, který se držel vždy jen několik dní. 
Celodenní mrazy byly jen v lednu, v celku 14 dní. 

 

Duben  

V dubnu začalo pravé aprílové počasí s velikými teplotními rozdíly. 1.4. 
bylo ráno 7,4°C a večer -2,6°C. 2.4. ráno -3,2°C a v 17 hod bylo 
17,3°C. 5.4. v 16 hod bylo 23,5°C. Od 8.4. až do konce měsíce bylo 
proměnlivo s častými přeháňkami a větrno. Polední teploty byly 
maximálně do 15°C (jen 16.4. a 17.4. se dostala na 20°C). Od 25.4. do 
30.4. byla mrazivá rána. 

Nejnižší teplota -3,6°C (26. dubna) 

Nejvyšší teplota 23,5°C (5. dubna) 

Srážky 63,5 mm 

 

Květen 

Příjemně teplý měsíc s minimem srážek a bez velkých výkyvů teplot, 
občas větrno. Bouřky byly v květnu tři. 27.5. jen večerní slabá bouřka, 
28.5. v 15:30 bouřka silná (před bouřkou bylo dusno s teplotou 26,9°C) 
a 31.5. byla dvouhodinová bouřka v dáli nad Beskydami. 

Nejnižší teplota 2°C (1. května) a 2,6°C (7. května) 

Nejvyšší teplota 26,9°C (28. května) 

Srážky 19,5 mm 

 

Červen 

Do 20.6. proměnlivé teploty do 23°C s minimem srážek, větrno (16.-
17.6. bouřlivý vítr). 5.6. v 15 hod byla bouřka s vydatným deštěm. Od 
22.6. začínají tropické teploty nad 30°C. Nejvyšší teplotu jsem 
zaznamenal 24.6 a 25.6 (obě shodně v 16 hod), a to 35°C (nejvyšší 
teplota v ČR byla 25.6. naměřena v Ostravě-Porubě 36,2°C). 26.6. 
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bouřka ve 4 hod a v 9:30 hod s ochlazením na 20°C. 30.6. opět horko s 
teplotou 32,3°C, den byl zakončen večerní slabou bouřkou. 

Nejnižší teplota 8,8°C (8. června) 

Nejvyšší teplota 35°C (24. a 25. června) 

Srážky 30,5 mm 

 

Červenec 

Byl srážkově vydatný pro časté bouřky. Horko z června pokračuje i 
první dva dny v červenci. 1.7. v 16 hod bylo 29,9°C a 2.7. bylo 33°C. 
Oba dny byly zakončeny bouřkou. Další bouřka byla 5.7. večer ve 23 
hod. Do 22.7. se střídají dny s příjemnými teplotami do 24°C, ale také 
dny horké a dusné s teplotou 25-34°C. V pondělí 11.7. slabé přeháňky 
a dvě bouřky. 13.7. ve 3 hod ráno bouřka s vydatným deštěm, kdy 
napršelo 22 mm. Od 21.7. se teploty ustálily na 27°C, horko a dusno je 
až do konce měsíce. 29.7. v 17 hod bouřka. Poslední den v měsíci 
končí třemi bouřkami. První ve 12:45 hod, druhá v 15:30 hod a třetí v 
17:30 hod s přívalovým deštěm. 

Byly 3 tropické dny nad 30°C, 14 letních dnů nad 25°C, 9 bouřek a 2 
bouřky jen okrajově. 

Nejnižší teplota 10,3°C (10. července) 

Nejvyšší teplota 34°C (11. července) 

Srážky 132,5 mm 

 

Srpen 

1.8. je jen 19°C. Do 5.8. je horko a dusno, 6.8. je  v noci bouřka, do 
9.8. příjemné teploty do 25°C. 10.-13.8. ochlazení a přeháňky. Do 22.8. 
velká proměnlivost s teplotami jen do 22°C. 17.8. ráno bouřka. Od 23.8. 
do konce měsíce jasno s teplotami od 24 do 27,8°C. 

Nejnižší teplota 6,1°C (12. srpna) 

Nejvyšší teplota 29,1°C (3. srpna) 

Srážky 49,5 mm 
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Září 

Bylo pěkné s příjemnými teplotami a minimem srážek. Jenom dvakrát 
tyto dny narušilo ochlazení. a to 5.9., kdy ve 12 hod byla bouřka s 
krupobitím a 6.9., kdy v noci napršelo 20 mm. Další ochlazení bylo 19.-
21.9., ráno s mlhou a teplota jen 13,5°C. Od 22.9. do konce měsíce 
nastalo krásné babí léto. Nejvyrovnanější teploty byly 8.-16.9. (okolo 
24-27°C). V září bylo 11 letních dní. 

Nejnižší teplota 2,6°C (26. září) 

Nejvyšší teplota 27,3°C (11. září) 

Srážky 48 mm 

 

Říjen  

Byl hodně proměnlivý, deštivý i chladný. Výjimku tvoří první dva dny a 
doba od 22.10. do 25.10., kdy bylo příjemně, s teplotami kolem 25°C. 
Nejvíce pršelo 3., 4., 5., 18. (vždy přes 15 mm). Některé dny jen 
mrholilo a srážky se nedaly zaznamenat. Pěkně bylo posledních pět 
dnů v říjnu (i když jen s nízkou teplotou 10°C). První ranní mrazík přišel 
28.10. 

Nejnižší teplota -0,5°C (28. října) 

Nejvyšší teplota 21,6°C (1. října) a 18°C (2. října) 

Srážky 97,5 mm 

 

Listopad 

Byl již ve znamení zimy. Osm ranních mrazů bylo v teplotním rozmezí 
1,7°C až -4,8°C ( a to i díky superměsíci, který byl 15.11.). 8.11. a 9.11. 
ranní mráz vytvořil na stromech nádhernou podívanou. Hodně bylo 
zataženo, nízká oblačnost udržovala nad krajinou smog. 13.11. se 
objevil první sníh. 20.11. po silném dešti se výrazně oteplilo. 21.11. 
jsem naměřil 14,4°C (v Karviné dokonce 18,6°C). Padlo mnoho 
teplotních rekordů, mimořádné teplo bylo i v noci na 22.11., kdy ranní 
teplota byla 11,2°C. Foukal silný jižní vítr (na Lysé hoře až s rychlostí 
118 km/h). 24.11. již zataženo, mrholení, smog. 30.11. nastává první 
celodenní mráz a sněžení. 

Nejnižší teplota -4,8°C (15. listopadu) -3,8°C (30. listopadu) 
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Nejvyšší teplota  14,4°C (21. listopadu) a 13,9°C (22. listopadu) 

Srážky 42,5 mm 

 

Prosinec 

1.12. napadl 1 cm sněhu. 2.12. foukal silný až bouřlivý severozápadní 
vítr. 4.-8.12 celodenní mrazy. 10.12. a 11.12. oteplení až na 7°C a 
mrholení. Od 13.12. do 23.12. celodenní mrazy, hodně proměnlivá 
oblačnost a větrno. 14.12. lehce nasněžilo. 24.12. ráno mráz s 
jinovatkou, odpoledne sníh s deštěm a otepluje se. 26.12. vystoupala 
teplota až na 7,4°C. Od 29.12. do 31.12. celodenní mráz a jasno. 

Nejnižší teplota -7,9°C (29.prosince) 

Nejvyšší teplota 7,4°C (26. prosince) 

Srážky 13 mm 

 

Nejnižší teplota za rok 2016: -17°C (22. ledna) a -12°C (3. ledna) 

Nejvyšší teplota za rok 2016: 35°C (24. a 25. června) a 33°C (2. 
července) 

Celoroční srážky: 632,5 mm (v roce 2015 bylo o 167 mm méně) 

   

Zaznamenal Alois Šimíček 

 

 

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje 

„Absolutně dobré zprávy - kriminalita v Moravskoslezském kraji klesá“.  

Kriminalita v kraji klesá, je nejnižší od roku 1989. Moravskoslezští 
policisté prověřovali v roce 2016 celkem 26 528 trestných činů, což 
znamená v meziročním srovnání pokles o téměř 13 procent. Pachatelé 
byli přitom zjištěni v polovině případů (konkrétně v 13 396 skutcích), 
což činí 50,50 procent. Jde o nejlepší výsledek, co se týče zjištění 
pachatelů, za posledních 13 let. 
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Nejvíc trestných činů bylo již tradičně spácháno na území Městského 
ředitelství policie Ostrava a to celkem 11 187 trestných čin, což jej řadí 
v zatíženosti za osm krajských ředitelství. Dalším zatíženým teritoriem 
je Karvinsko s 5 295 skutky, Frýdeckomístecko s 3 437 trestnými činy. 
Na opačné straně spektra je pak územní odbor Bruntál s 1 674 
spáchanými skutky a Novojičínsko s 2 325 případy i Opava s 2 402 
trestnými činy. Největší pokles spáchaných trestných činů jsme 
registrovali na Opavsku (téměř o pětinu, konkrétně 18,8 procent) a 
Karvinsku (o 16,4 procent). Pro doplnění je možné uvést, že na celém 
území České republiky pak bylo vloni prověřováno 218 432 trestných 
činů. 

K nejčastějším trestným činům, spáchaným vloni v Moravskoslezském 
kraji, náležely krádeže věcí z vozidel (2 395 případů). Stejně tomu bylo 
i v předchozím roce 2015. O čtvrtinu se zvýšil počet náhlých výjezdů 
naší zásahové jednotky. Policisté jednotky zadrželi celkem 80 
pachatelů trestné činnosti, přičemž 22 bylo ozbrojeno zbraní, což činí 
téměř stoprocentní nárůst. 

Na lince 158 jsme v roce 2016 přijali celkem 138 598 volání. V regionu 
bylo spácháno 17 zvlášť závažných zločinů vražd, ve všech případech 
policisté zjistili pachatele. Dlouhodobě se kriminalisté naší „násilné“ 
řadí k nejúspěšnějším v zemi. Úspěšnější však byli moravskoslezští 
policisté také při odhalování trestné činnosti související s výrobou drog. 
Celkem se jednalo o zjištění 460 podezřelých osob, zajištěno bylo 51 
pěstíren. Odhalování této trestné činnosti náleží dlouhodobě k našim 
prioritám. 

Nezastupitelná role v souvislosti s kriminalitou náleží preventivní 
činnosti. Na každém obvodním oddělení moravskoslezské policie byl 
vloni nominován minimálně jeden policista, který se každoměsíčně 
věnuje preventivním aktivitám (například besedám, seminářům ve 
školách či klubech seniorů apod.) přímo ve svém služebním teritoriu. 
Tento „tým“ má aktuálně 66 policistů a realizuje preventivní činnost 
přímo na území „svého“ obvodního oddělení. V roce 2016 jsme rovněž 
do praxe uvedli zcela nový preventivní projekt pro seniory, publikaci 
„Černá kronika aneb ze soudních síní,“ detailně 
viz http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-
sini.aspx. 

http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-ze-soudnich-sini.aspx
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Žádanou novinkou je i zbrusu nová didaktická hra „Učíme se 
s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou“ pro děti prvního stupně 
základních škol, více na http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-
vychovy-deti.aspx. 

        

 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

 

Kontrola kotlů, aneb jak nenaletět podvodníkům 

Vzhledem k nové povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší, 
týkající se majitelů většiny kotlů na tuhá paliva, apelujeme především 
na osoby seniorského věku, aby vždy důkladně zvážili, koho vpustí do 
svého obydlí. 

Tento zákon přinesl povinnost majitelům některých kotlů provést do 
konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a 
provozu). Potvrzení o revizi si totiž od začátku letošního roku může 
vyžádat úřad vaší obce s rozšířenou působností. 

Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel kotle porušil některou 
z povinností, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele 
na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud opakovaně vznikne 
důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně 
porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do 
jeho obydlí za účelem kontroly. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je 
povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a 
používaným palivům. 

Upozorňujeme, že pověření zaměstnanci obecních úřadů obcí s 
rozšířenou působností se při výkonu kontrolní činnosti musí prokázat 
průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem. V případě, že 
takto neučiní, neváhejte a kontaktujte příslušný úřad, kde si tuto osobu 
můžete snadno prověřit.  

Jak bylo již řečeno, ve valné většině případů vás samotný úřad v první 
řadě písemně upozorní a až poté přistoupí ke kontrole kotle u vás 
doma. 

http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx
http://www.policie.cz/clanek/novinka-v-oblasti-vychovy-deti.aspx
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Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteří se prostřednictvím 
nejrůznějších záminek snaží vloudit do vašeho obydlí.  

 

Pro případ neočekávané návštěvy je dobré: 

- Pořídit si panoramatické kukátko, které vám umožní zjistit, kdo je 

za dveřmi 

- Zajistit dveře bezpečnostním řetízkem 

- Vždy si vyžádat a ověřit průkaz, kterými se kontroloři prokazují 

- V případě podezření ihned volat linku 158 

 

Další rady, jak předejít tomu, abyste se nestali obětí trestného činu, 
vám poskytne například kniha vydaná Krajským ředitelstvím policie 
Moravskoslezského kraje s názvem „Černá kronika aneb ze soudních 
síní“, která v jednotlivých příbězích, vycházejících z reálných případů, 
osvětluje zásady bezpečného chování. 

  por. Mgr. Lenka Sikorová 

  komisař 

 

   INZERCE 

Rozšiřte řady Novojičínských policistů 

Nebojíte se výzev? Nesnášíte stereotypní práci? Umíte na sobě 
pracovat? Patříte mezi ty, kteří se zastanou slabšího?  

Pokud jste na položené otázky odpověděli ANO, je zřejmé, že služba u 
policie je určena právě pro vás. Novojičínská policie přijímá mladé lidi, 
kteří mají zájem o smysluplnou a zodpovědnou práci. Hledáme nové 
kolegy, kteří se chtějí podílet na zvýšení bezpečnosti regionu.  

Svou policejní dráhu zahájíte na obvodním oddělení, tedy u pořádkové 
policie. Budete zajišťovat veřejný pořádek, řešit přestupky nebo trestné 
činy. Také můžete sloužit u dopravní policie a dohlížet na bezpečnost 
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v silnicím provozu. Záleží ovšem jen na vás, kam se chcete posunout. 
Po získání praxe můžete nalézt uplatnění v oborech, o kterých dosud 
jen sníte, třeba u kynologů nebo u kriminální policie. 

Co očekáváme: 

Nebudeme zastírat, že jako uchazeči budete muset projít nelehkým 
výběrovým řízením. Předpokladem je totiž výborný zdravotní stav a 
také fyzická a psychická kondice. Také po přijetí do služby od vás 
budeme očekávat, že na sobě budete pracovat, že se budete dále 
vzdělávat a prohlubovat své znalosti. Ale to vám naopak přinese 
možnost postupu, třeba právě na vysněnou „kriminálku“. 

Co nabízíme: 

V prvé řadě trvalé zaměstnání. Stálý a pravidelný příjem, kariérní růst, 
šestitýdenní dovolenou. Po určité odsloužené době ozdravné pobyty. 
Ale hlavně zajímavou, pestrou, odpovědnou a akční práci. 

Co musíte udělat: 

Stačí kontaktovat personální pracoviště (lenka.kokesova@pcr.cz, 
telefon: 974 735 400) a doručit písemnou žádost o přijetí do služebního 
poměru. Musíte splňovat také další podmínky, mezi které patří např. 
dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou (případně vyšší), 
občanství České republiky, bezúhonnost a další. Více naleznete na 
internetových stránkách: http://www.policie.cz/clanek/moznosti-
uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx.  

 
Podmínky pro přijetí do služebního poměru: 

 občanství České republiky  
 věk nad 18 let  
 bezúhonnost  
 minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou  
 fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby  
 nejste členem politické strany nebo politického hnutí  
 nevykonáváte živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a 

nejste členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických 
osob, které vykonávají podnikatelskou činnost  

Kontakt na personální pracoviště územního odboru Nový Jičín: 

mailto:lenka.kokesova@pcr.cz
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
http://www.policie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx
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Územní odbor Nový Jičín 
Svatopluka Čecha 11 
741 11 Nový Jičín 
telefon 974 735 400 
e-mail: lenka.kokesova@pcr.cz 
 
Svou žádost můžete také adresovat přímo na Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje: 
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
Ulice 30. dubna 24 
702 00 Ostrava 
telefon: 974 722 409 
e-mail: krpt.op.vyber@pcr.cz 

                         

            por. Mgr. Daniela Vlčková 

    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lenka.kokesova@pcr.cz
mailto:krpt.op.vyber@pcr.cz
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EMONIX elektric s.r.o. rozšířil svou činnost o 
 

PRODEJ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 
 

Prodej stavebních materiálů v Suchdole nad Odrou nadále zůstává 
a bude stále probíhat na stejném místě, a to Za nádražím 214. 
V uplynulých 24 letech jste nakupovali stavební materiál ve 
stavebninách společnosti FHB Trading, s.r.o. (manželé Horečkovi) a 
tuto tradici naše společnost neporuší. 

Prodej stavebních materiálů a technickou pomoc při realizaci 
projektů našich zákazníků budeme i nadále poskytovat na adrese 

Za nádražím 214, 742 01 Suchdol nad Odrou 

kontakt:  stavebniny@emonix.cz,  tel. 774 406 305 

Společnost EMONIX elektric s.r.o. v listopadu roku 2016 koupila od 
společnosti FHB Trading, s.r.o. areál stavebnin v Suchdole nad Odrou. 
Převzali jsme stávající zásoby stavebních materiálů, což představuje 
více jak tisíc položek stavebního materiálu a postupně je v roce 2017 
budeme rozšiřovat na více jak trojnásobek. Cílem je uspokojit 
zákazníka uceleným sortimentem především v oblastech: 

- kanalizace, 
- suchá výstavba (sádrokartonový systém, stropní podhledy, stavební 

desky), 
- stavební profily a lišty, 
- fasády, omítky, malty, tmely a cementy, 
- stavební chemie, 
- zateplovací materiály, 
- barvy (fasádní a malířské), 
- poradenství v oblasti realizace projektů a tvorby cenových nabídek. 

mailto:stavebniny@emonix.cz
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Masážní salón ANETA 

 

Aneta Zelenková 

Msgr. Šrámka 1028/11, budova „zubárny“ 

Nový Jičín, 741 01 

IČO: 03690504 

             

    736 607 426 

Email: aneta.zelenkova2@seznam.cz 

 

 

 

Nabízím tyto masáže: 

 Klasická a sportovní masáž celého těla 

 Masáž lávovými kameny 

 Baňkování 

 Lymfatická masáž 

 Reflexní terapie plosek nohou 

 Reflexní masáž zad a šíje 

 

 

 

Přijďte se uvolnit a zrelaxovat do mého masážního salónu. 

Těším se na vás. 

           Aneta  

mailto:aneta.zelenkova2@seznam.cz
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:  
 
Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:  +420 733 386 628 
E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
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