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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

nedávný rozhovor s jedním z našich občanů mě inspiroval k dnešnímu 
tématu úvodníku. Ptal se mě totiž, co je potřeba vyřídit, aby si mohl 
vybudovat nový vjezd ke svému domu. Po krátké vzájemné debatě mi 
sdělil, že je to složité jak „dvoják žebř“ a že ho přešla chuť cokoliv 
budovat. 

Rozhodla jsem se proto k tomuto tématu napsat pár řádků. Nic není tak 
složité, jak se na první pohled zdá a je zbytečné se dostat problémů 
s platnou legislativou.  

Vše upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.         

Podle § 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se 
komunikace v České republice dělí do čtyř kategorií: 
 

a) dálnice, 
b) silnice,  
c) místní komunikace 
d) účelová komunikace. 
 

Dálnice se Bernartic nad Odrou netýkají. 
Silnice máme v obci pouze dvě, a to silnice III. třídy, které slouží 
k vzájemnému spojení obcí. Jedná se o silnici č. III/05715 z Nového 
Jičína směrem na Hůrku a silnici č. III/04815 ze Suchdolu nad Odrou 
směrem na Loučku. Vlastníkem těchto silnic je Moravskoslezský kraj. 
Správcem pak Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace. Funkci silničního správního úřadu vykonává Odbor dopravy 
Městského úřadu v Novém Jičíně. 
Místní komunikace jsou veřejně přístupné komunikace, které slouží 
převážně místní dopravě na území obce.  Vlastníkem i správcem je obec. 
Příslušným silničním správním úřadem je Obecní úřad v Bernarticích nad 
Odrou. 
Účelové komunikace slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro 
potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí 
s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwh8S7gd_WAhWJ5xoKHQOGCdsQjRwIBw&url=http://balanovert.cz/?tag%3Dzakony&psig=AOvVaw0mryBN72BMVDIo9h2rQArl&ust=1507482871946738
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zemědělských a lesních pozemků. Vlastníkem účelové komunikace může 
být kromě obce i jiná právnická nebo fyzická osoba. 
Výše uvedené informace jsou důležité pro všechny, kteří máji v úmyslu 
napojit svoje pozemky, případně stavby (např. garáže) na komunikaci za 
účelem zajíždění a vyjíždění. Připojení sousední nemovitosti ke 
komunikaci zřízením sjezdu nebo nájezdu řeší § 10 zákona o pozemních 
komunikacích a vyhláška č. 104/1997, kterou se zákon provádí.  

Zřízení nového připojení ale též úpravu stávajícího připojení povoluje 
příslušný silniční správní úřad.  
 

 V případě, že se chcete budovat sjezd na místní komunikaci, je 

vaší povinností podat žádost o povolení na Obecní úřad 

v Bernarticích nad Odrou. 

Žádost o povolení je oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti 
nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti. 
 

Jaké doklady a podklady musíte mít s sebou? 

1. Zjednodušenou projektovou dokumentaci (situace) sjezdu.  

2. Kopii předchozího souhlasu Policie ČR (Dopravní inspektorát 

v Novém Jičíně).  

3. Kopii katastrální mapy.  

 
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci je 
podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 
zpoplatněno částkou 500,- Kč. 
Vzor formuláře žádosti naleznete na webových stránkách obce Bernartice 
nad Odrou (http://www.bernarticenadodrou.cz/dokumenty-a-formulare). 

 
 V případě, že se chcete budovat sjezd na silnici III. třídy, je vaší 

povinností podat žádost o povolení Městský úřad v Novém Jičíně, 

odbor dopravy a silničního hospodářství. 

Žádost o povolení je oprávněn podat vlastník připojované nemovitosti 
nebo osoba s jinými právy k této nemovitosti.  

http://www.bernarticenadodrou.cz/dokumenty-a-formulare
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Jaké doklady a podklady musíte mít s sebou? 

1. Zjednodušenou projektovou dokumentaci (situace) sjezdu.  
2. Kopii předchozího souhlasu Policie ČR (Dopravní inspektorát 

v Novém Jičíně).  

3. Kopii katastrální mapy.  

4. Kopii předchozího souhlasu vlastníka místní komunikace, Správy 

silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín. 

 
Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci je 
podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, 
zpoplatněno částkou 500,- Kč. 
Vzor formuláře žádostí naleznete na webových stránkách města Nového 
Jičína. 
https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-odbor-
dopravy/zadosti-a-formulare-odbor-dopravy-silnicni-hospodarstvi/ 

 

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední 
nemovitosti na silnici nebo místní komunikaci fyzickou osobou je 
přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300 000 Kč.  

Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti či dotazy, neváhejte a přijďte se na 
obecní úřad zeptat, abyste předešli případným problémům. 

 
     Dana Klosová, starostka 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Pá 20.10.  Volby do Parlamentu České republiky 

So 21.10.  Volby do Parlamentu České republiky 

So 21.10.  Zájezd zahrádkářů do termálních lázní 

Ne 22.10.  Zájezd zahrádkářů do termálních lázní 

https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-odbor-dopravy/zadosti-a-formulare-odbor-dopravy-silnicni-hospodarstvi/
https://www.novyjicin.cz/zadosti-a-formulare/zadosti-a-formulare-odbor-dopravy/zadosti-a-formulare-odbor-dopravy-silnicni-hospodarstvi/
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So 11.11.  Country bál 

Čt 16.11.  Posezení s důchodci 

So 18.11.  Myslivecký hon 

Pá 24.11.  Honební společenství 

Ne 26.11.   Vítání občánků 

So   2.12.  Vánoční tvořivé odpoledne s Mikulášskou nadílkou 

So    9.12.  Myslivecký hon 

So   9.12.   11. ročník mikulášského florbalového turnaje  

Pá 15.12.  Adventní koncert 

St 27.12.  Volejbalový turnaj 

Pá 29.12.  Zpívání koled 

 

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 

Starostka obce Bernartice nad Odrou podle § 15 odst. 1 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

   

oznamuje: 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 

 

dne 20.10.2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin   a 

dne 21.10.2017 od   8.00 hodin do 14.00 hodin 

 
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. 
Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby je Obecní 
úřad Bernartice nad Odrou. 
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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).  

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. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

Starostka obce určuje 2 zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků, 
odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti 
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise. 

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 v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

 

Telefon do volební místnosti: 602 630 764 

Dana Klosová, starostka 
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Upozornění 

Z technických důvodů bude v úterý 31.10.2017 uzavřena pošta Partner 
Bernartice nad Odrou. Uložené nedoručené zásilky si budete moci 
vyzvednout od následujícího dne. Děkujeme za pochopení 

Věra Košťálová 

Od 1. listopadu 2017 změna otevírací doby pošty Partner  

Pondělí 7.00 – 10.30  15.00 – 17.00  

Úterý  7.00 – 10.00      

Středa  7.00 – 10.30  15.00 – 17.00   

Čtvrtek  7.00 – 10.00      

Pátek  7.00 – 10.00      

Úřední hodiny obecního úřadu 

Pondělí 8.00  -  11.30  12.00  -  17.00 

Úterý  8.00  -  11.30  

Středa  8.00  -  11.30  12.00  -  17.00 

Čtvrtek  8.00  -  11.30 

Pátek  - 

Poslední vývoz BIO odpadu 

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy 
s OZO s.r.o. Ostrava, budou naposledy vyvezeny ve středu 29.11.2017. 

Velké kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných stanovištích 
v obci budou naposledy vyvezeny v pondělí 27.11.2017.  

 

Žádáme občany, aby po tomto vývozu již do kontejnerů neházeli žádný 
odpad. Děkujeme 
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 ZE SPORTU 

Fotbalový turnaj starých gard  

 

V prvním zářiovém týdnu se uskutečnil pátý ročník fotbalového turnaje 
starých gard v Bernarticích nad Odrou. Turnaj proběhl za účasti domácího 
týmu, Mankovic, Jeseníku nad Odrou a Spálova. Turnaj se uskutečnil na 
novém hřišti za tělocvičnou. Zvítězil domácí pořádající tým, který sice 
prohrál s Jeseníkem 0:1, ale ostatní zápasy vyhrál a vzhledem ke zbylým 
výsledkům triumfoval. Nad Mankovicemi zvítězil 2:1 a Spálov porazil 3:1.  
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Chtěli bychom poděkovat obci za vybudování nového hřiště, na kterém se 
hrálo fakt skvěle. Vřelý dík také patří panu místostarostovi Tomáši 
Horutovi, který turnaj zahajoval a na závěr předal ceny za umístění. Dík 
patří i našim dobrovolným hasičům za pomoc při organizaci turnaje.  

V neposlední řadě patří vřelý dík Mirkovi Martinátovi za obětavou přípravu 
turnaje, občerstvení a pohoštění. Poděkování si samozřejmě zaslouží 
všichni další pomocníci. 

Stanislav David, st. 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Sběr starého papíru 

Letošní podzimní sběr starého papíru se konal místo původního úterý 
3.10. ve středu 4.10. Počasí nám nakonec přálo a vše proběhlo v klidu. 

Děkujeme všem za dobře připravené a svázané balíky papíru. Velký dík 
za pomoc patří starším spolužákům a sourozencům našich dětí, kteří vždy 
pomůžou. Děkujeme za váš čas a ochotu rodičům Novotným, paní 
Šimíčkové, Krupičkové, panu Kvitovi, Milatovi, S. Glogarovi, Hubrovi, 
Janíkovi a Huvarovi. Také paní knihovnici Ludmile Kelnarové patří náš dík 
za pomoc. Bez vaší pomoci by to šlo ztěžka.  

    

 Hanka Sperathová a Jana Rusínová, sběrové referenty 

 

Dopravní výchova 

Září je období pro žáky 4. ročníku, kdy pravidelně navštěvujeme výuku 
Dopravní výchovy ve škole Jubilejní v Novém Jičíně. Děti si s panem 
strážníkem R. Čubokem povídaly o situacích v silničním provozu, 
značkách a situacích na křižovatkách. Po teoretické části přišla pro děti ta 
zábavnější část, jízda na kole na dopravním hřišti.  Tam někteří poznali, 
že to není jen tak sednout na kolo a hurá, ale že jízdu podle pravidel je 
potřeba se učit. Proto máme celou zimu na to, aby se děti zorientovaly ve 
značkách, jízdě na „kruháči“ a jiných záludnostech silničního provozu, na 
jaře složily zkoušku, dostaly „řidičák“ a hlavně se mohly bezpečně 
pohybovat v silničním provozu. 

                                                        Jana Rusínová, učitelka 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2017 

11 

 

Drakiáda 

V neděli 1. října se uskutečnila na Panském kopci opět Drakiáda. Je to již 
tradiční akce, která má dlouholetou tradici a je pořádána MŠ za pomoci 
místních hasičů. Chtěl bych tímto poděkovat paní učitelce Heleně 
Lysáčkové a Dáši Bokové z MŠ, které tuto akci společně s paní 
kuchařkou Monikou Brodíkovou a Alenou Knopovou připravují. Ty se 
postaraly o občerstvení pro děti i dospělé.   Počasí tentokrát víc než přálo 
a nejen děti si určitě přišly na své. Vždyť taková prosluněná procházka na 
začátku října se jistě líbila i rodičům a prarodičům. 

Libor Gavlas 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen v myslivosti 

V říjnu postupně ubývá přirozených zdrojů potravy pro zvěř, a ta je 
nucena hledat potravu na polích, kde se paství na řepce a časně setých 
obilninách. Spárkatá zvěř se začíná shlukovat do zimních tlup. V říjnu se 
musí myslivci věnovat přikrmování, zvěři se vytváří tukové zásoby, které 
rozhodují o přežití zimního období. Srncům začíná období shazování 
parůžků – nové jim začnou růst koncem ledna. Probíhá daňčí říje, která je 
doprovázená souboji podobně jako u jelení říje. Bažantí zvěř vyžaduje 
pravidelné doplňování zadiny do zásypů. V polovině října začíná lov 
bažantů, a tím vrcholí lovecká sezóna. Probíhají zkoušky lovecké 
upotřebitelnosti psů, zejména Podzimní zkoušky ohařů a malých plemen, 
Barvářské zkoušky, Lesní zkoušky či Všestranné zkoušky, které prověří 
jak lovecké psy, tak i vůdce a jejich celoroční práci. 
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Příchod podzimu znamená pro řidiče častější výskyt snížené viditelnosti, 
mlhy a kluzké vozovky. 
Na podzim se na 
silnicích zvyšuje riziko 
střetů se zvěří. Ve 
chvíli, kdy srna nebo 
divoké prase vyskočí z 
příkopu, řidič většinou 
nemá dost času ani 
možností srážce 
zabránit. Prevencí je 
především snížená 
rychlost v místech, kde 
je možný výskyt zvěře, 
zraková kontrola obou 
stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení zvířete. 

Myslivci pokračují v přikrmování spárkaté zvěře jadrnými krmivy, a to 
zejména srnčí. Právě v tomto období je přikrmování důležité. Trávicí trakt 
je ještě přizpůsoben zpracování škrobnaté jadrné potravy, a zvěř tak 
dokáže efektivně využít energii a přeměnit ji na životně důležité tukové 
zásoby, bez kterých by nepřežila dlouhé zimní období. 

Seno do krmelců se zakládá až po objevení sněhové pokrývky. Dokud 
nenapadne sníh, zvěř seno z krmelců nebere, protože nalezne dostatek 
objemné potravy z přirozených zdrojů. 

Myslivci pravidelně kontrolují množství soli ve slaniscích. Slanisko je 
myslivecké zařízení, které slouží k předkládání kusové krmné soli. 

V říjnu se myslivci musí věnovat přikrmování bažantů. Provádí se 
pravidelným doplňováním přiměřeného množství jadrných krmiv a obilních 
odpadů do zásypů, přičemž nikdy nesmí dojít k zaplísnění předkládaného 
krmiva. Je nutno krmit tak, aby bažanti nalézali potravu na více místech. 
Pokud nenaleznou ve svém okolí dostatek potravy, vydávají se potravu 
hledat, což není žádoucí, neboť dochází k jejich rozprchávání do volné 
krajiny, kde jsou ohroženi hlavně predátory a vlivy civilizace. 

V říjnu probíhá hlavní lovecká sezóna. Hned od počátku října se myslivci 
věnují lovu holé zvěře srnčí. Zvěř se intenzivně paství a přebarvuje (mění 
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srst). Právě v tuto dobu lze nejlépe poznat průběrné kusy. Předmětem 
lovu, by měly být především slabé kusy. 

Za jasných nocí se myslivci věnují lovu černé zvěře, zvláště na strništích a 
posečených či mulčovaných loukách. 

Co dalšího se děje v honitbách? 

V první polovině října: 

Nejstarší srnci shazují paroží. 

Přilétá husa polní a havran. 

Padají kaštany. 

Jelení a srnčí zvěř přebarvují do zimní srsti. 

V druhé polovině října: 

Kvetou ocúny. 

Začíná daňčí říje. Začíná říje jelena. 

Přitahují kvíčaly. 

Starší srnci shazují paroží. 

Odlétá špaček. 

Jezevci a plazi upadají do zimního spánku. 

 

Petr Šimíček, MS Bernartice nad Odrou 

Hasičský zájezd 2017 

Dva roky uplynuly opět jako voda a my jsme se mohli těšit na náš tradiční 
dvoudenní hasičský zájezd. Letos po delší době na Slovensko a po 
dvanácti letech, kdy jsme byli na Lysé hoře, byl pojat v turistickém duchu. 

Zájezd jsme naplánovali na 15. - 16. září. Autobus vyjel v pátek v šest 
ráno z křižovatky. Dorazili jsme do Vrátné Doliny a lanovkou jsme vyjeli na 
Chleb. Tam nás čekala asi šesti kilometrová hřebenová túra až na chatu 
Na Grúni. Počasí nám přálo tak na půl, chvíli byl krásný výhled a chvíli 
nebylo vidět na dva metry, jako v horách. Závěr túry, když jsme scházeli 
lyžařskou sjezdovkou na chatu, byl opravdu velmi, velmi náročný. 
Nepršelo, ale bylo dost mokro a klouzalo to.  
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Ne jeden z nás si oddychl, když jsme sešli k chatě a dali si dobré pivo. Po 
té už jsme se vydali dva kilometry k autobusu a jeli vyzvednout do Žiliny 
na vlakové nádraží ještě naše tři účastníce, které dojely vlakem. 
Ubytovaní jsme byli ve Vrútkách, netradičně v hotelu. Obsadili jsme tři 
patra a prakticky celý jsme jej měli jen pro sebe. Večer jsme si zpříjemnili 
zpěvem při harmonice. Stejně tak probíhal i ranní budíček, kdy nás budily 
tradičně tóny našeho harmonikáře Vaška Drlíka.  

Po snídani jsme vyrazili do Martina, kde jsme měli naplánovanou 
návštěvu akce místních hasičů, kteří slavili založení svého sboru. A tak 
jsme si mohli prohlédnout jejich techniku od historické, až po tu dnešní. 
Dále jsme měli možnost shlédnout doprovodný program při jejich 
oslavách a porovnat s oslavami našimi. Poté jsme poobědvali v Martině, 
prohlédli si náměstí a pomalu vyrazili na cestu domů. Do Bernartic jsme 
dorazili kolem dvacáté hodiny. V hospodě U bříz jsme povečeřeli a 
zhodnotili celý zájezd. Tam jsme jej taky oficiálně ukončili a začali se bavit 
kam za dva roky. 

Nakonec jsme se rozešli domů s tím, že to necháme na naší hlavní 
organizátorce Marušce Drlíkové. Za skvělý program a vždy perfektní 
zorganizování zájezdu vděčíme především jí.  

Hasičský zájezd je u nás tradicí od nepaměti. Svou jedinečnost a kouzlo 
má především proto, že se ho vždy účastnily všechny generace hasičů. 
V autobuse je vždy tradiční rozsazení. V zadní části sedí mladá, ve středu 
střední a v předu starší generace. Toho, že jezdíme taková skvělá parta 
lidí, si nesmírně vážím a věřím, že tomu tak vždy do budoucna bude. 

 

Tomáš Horut, starosta SDH 
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RŮZNÉ 

Tradice venkovského zdravení 

Když jsem byla malá, bydleli jsme s rodiči v Novém Jičíně, ale hodně času 
jsme trávili u babičky v Bernarticích nad Odrou. Kdykoliv, když jsme byli 
tady na vesnici, nás rodiče i babička učili, že je důležité pozdravit každého 
kolemjdoucího. Na venkově se prý všichni znají a je slušnost každému 
popřát dobrého dne. A tak jsem tak vždy činila, zdravila jsem mladší i 
starší občany a kolikrát jsem ani netušila, koho to vlastně zdravím. 

Od té doby uběhlo několik let a já si nikdy neuvědomila, že tato tradice u 
nás v Bernarticích stále přetrvává. Téměř každý den jsem venku 
s kočárkem, a proto mám možnost potkávat spoustu sousedů, dětí a 
dalších obyvatel naší vesničky. A chci říct, že jsem velmi mile 
překvapena, jak jsou místní děti vychované. Opravdu každý předškolák, 
školák i teenager vždy pozdraví jako první, a to i v případě, když se 
neznáme. Jsem ráda, že bernartští rodiče a učitelé vedou děti k tomuto 
zvyku, protože když vám někdo popřeje hezký a dobrý den, tak je 
mnohem větší šance, že bude opravdu hezký a dobrý  

          Jana Maralíková  

 

 

Chraňte své vozidlo před odcizením 

Pro většinu z nás je vozidlo 
nepostradatelným pomocníkem, 
bez kterého si život snad už ani 
nedokážeme představit. 
Využíváme ho téměř denně, kdy nám pomáhá s přesunem do místa, kam 
potřebujeme, ať už se jedná například o běžnou cestu do zaměstnání či 
do obchodu. Od výroby prvního osobního automobilu uběhlo už více jak 
130 let, a dnes tento dopravní prostředek nalezneme již téměř v každé 
domácnosti.  
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Vozidla se bohužel často stávají terčem majetkové trestné činnosti, ať už 
za účelem dalšího prodeje či rozprodání na náhradní díly. Během 
uplynulého roku bylo v České republice odcizeno 4 936 vozidel. Od 
začátku letošního roku do konce měsíce července, se tento počet 
vyšplhal na 2 120, kdy 180 z těchto vozidel bylo odcizeno 
v Moravskoslezském kraji. V posledních pěti letech, došlo v 
rámci Moravskoslezského kraje  ke značnému poklesu odcizených 
vozidel. V roce 2012 jich bylo odcizeno celkem 1 330, v roce 2016 pak 
365.  I přes tento pokles se však nejedná o zanedbatelné číslo. Krádeže 
vozidel patří mezi jednu z nejzávažnějších majetkových trestných činností. 
Pachatelům k odcizení vozidla někdy stačí pouhých pár minut a jejich 
majitelé pak místo svých aut naleznou pouze prázdná parkovací místa. I 
když neexistuje žádná stoprocentní ochrana jak odcizení vozidla zabránit, 
může každý z nás toto riziko minimalizovat.  

Jak snížit riziko odcizení vozidla? 

 Parkujte své vozidlo na bezpečném místě. Pokud máte tu možnost, 

využijte k parkování oplocený pozemek, garáž či například hlídané 

parkoviště. Pokud tuto možnost nemáte, nechávejte vozidlo vždy 

v místě, kde je větší pohyb lidí, a které je v noci dostatečně osvětlené 

pouličními lampami a je zabezpečené místním kamerovým 

systémem.  

 Při odchodu od zaparkovaného vozidla vždy zkontrolujte, zda jste jej 

řádně uzamkli a zda žádné z okýnek nezůstalo otevřené. 

 I když se chcete od svého vozidla vzdálit jen na okamžik, nikdy 

nenechávejte klíče v zapalování. 

 Ve vozidle nenechávejte žádné věci (například příruční tašky, GPS 

navigace, mobilní telefony), které by mohly upoutat pachatelovu 

pozornost a to ani doklady od vozidla.  

Kromě výše uvedených doporučení je vhodné své vozidlo opatřit 
bezpečnostními prvky. Současná nabídka vozidel na trhu má již řadu 
těchto bezpečnostních prvků zakomponovaných standardně při výrobě. 
Jedná se například o imobilizér, který brání nastartování motoru, 
v případě, že do startéru nebyl vložen originální klíč nebo dálkové 
ovládání centrálního zamykání s plovoucím kódem.  
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Každý majitel však může své vozidlo ještě dále zabezpečit mechanickými 
zabezpečovacími systémy, kam patří například blokace řadicí páky, 
zamykání pedálů či zamykání volantové tyče. Současný trh dále nabízí 
nespočet elektronických systémů, jako jsou autoalarmy a také satelitní 
vyhledávací systémy, které dokáží s přesností několika metrů určit, kde se 
vozidlo momentálně nachází. Mezi další zabezpečovací prvky patří také 
pískování VIN kódu na okna vozidla. Tyto bezpečnostní prvky je možné 
jakkoliv kombinovat. I když jejich pořízení samozřejmě znamená finanční 
výlohy, stále se jedná o mnohem menší náklady, než které sebou přináší 
koupě nového vozidla. Pro případ odcizení je možné vozidlo také 
připojistit u jedné z mnoha pojišťoven, které tuto službu nabízí.  

Jak postupovat v případě, že zjistíte, že Vaše vozidlo není na svém 
místě?  

Nejprve prověřte, zda bylo skutečně odcizeno. Zkuste se zamyslet, zda 
jste jej nechali zaparkované opravdu na tomto místě. Je nespočet 
případů, kdy majitele nahlásí odcizení vozidla a následně si uvědomí, že 
jej předešlého dne z důvodu obsazených parkovacích míst, nechali na 
jiném místě než obvykle. Ověřte si, zda si Vaše vozidlo nepůjčil někdo 
z rodinných příslušníků, známých či spolupracovníků nebo zda nebylo 
z nějakého důvodu odtaženo (ke zjištění informací o odtahu se obraťte na 
Městskou policii a Policii České republiky). Pokud se všechny tyto 
možnosti ukáží jako negativní a nepodaří se Vám vozidlo najít, okamžitě o 
celé události informujte Policii České republiky, která po zjištění všech 
potřebných údajů a provedení neodkladných úkonů, neprodleně po 
Vašem vozidle vyhlásí mezinárodní pátrání.   

 

nprap. Mgr. Darina Knižátková, vrchní inspektor 

Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 

kancelář ředitele krajského ředitelství 

oddělení tisku a prevence 

30. dubna 24 

728 99 Ostrava 
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   INZERCE 
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Tradiční zvěřinové hody  

Srdečně Vás zveme na tradiční zvěřinové speciality, které se uskuteční 
v restauraci u Bříz v Bernarticích nad Odrou ve dnech 20. – 22. října. 
Budou se podávat jak klasická jídla, tak speciality z vybraných druhů 
zvěřiny.  

 

Pá 20. října  od 17.00 do 21.00 

So 21. října  od 10.00 do 21.00 

Ne 22. října  od 10.00 do 14.00 

Nebo do vyprodání! 

 

Doporučujeme rezervaci stolů  

 

Restaurace U Bříz 

Bernartice nad Odrou č. 207  , tel: 736 178 034 

www.restauraceubriz.estranky.cz 

 

ZVĚŘINOVÉ POKRMY - MENU 

PŘEDKRM 

100 g Jemná zvěřinová paštika ve slaninovém županu s mandlemi  55,-Kč 

 

POLÉVKA 

0,3l Zvěřinový vývar s masovou rýží, zeleninou a nudlemi     29,-Kč 

0,3l Zvěřinová gulášovka                    35,-Kč 

 

HOTOVÁ JÍDLA 

120 g Daňčí plec na smetaně, houskový knedlík              125,-Kč 

120 g Zvěřinový gulášek, houskový knedlík     115,-Kč 

120 g Kančí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík    115,-Kč 

120 g Daňčí ragú na červeném víně, špekový knedlík   115,-Kč 

http://www.restauraceubriz.estranky.cz/
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SPECIALITY 

150 g Hubertská bašta (jelení, kančí, daňčí, klobása, anglická 

    slanina, žampióny)       139,-Kč 

150 g Srnčí medailonky na zeleném pepři a smetaně   139,-Kč 

150 g Daňčí medailonky se šalvěji a anglickou slaninou   139,-Kč 

150 g Pytlákova směs se zvěřiny na domácím bramboráku  139,-Kč 

 

PŘÍLOHY KE SPECIALITÁM  

200 g Vařené brambory, opékané brambory, 

          smažené hranolky, dušená rýže       25,-Kč 

 

DEZERT 

1 ks  Domácí závin s jablky, skořicí, mandlemi a šlehačkou    30,-Kč 

 

Přejeme Vám dobrou chuť. 
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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 
 

Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:   +420 733 386 628 
E-mail:   Tomas.Horut@cuzk.cz  

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





