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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So   2.3. Obecní ples 

So   9.3. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

So 16.3. Turnaj v ping-pongu 

St 13.3. Výroční schůze TJ Sokol 

St 27.3. Školení řidičů v přísálí KD 

So 30.3. Dětské divadelní představení 

So   6.4. Sběr železného šrotu 

So   6.4. 11. ročník velikonočního florbalového turnaje-mladší žáci 

Út 30.4. Stavění máje 

Út   7.5. Lampiónový průvod 

Pá 17.5. Zájezd pro důchodce 

Pá 24.5. Oslava Dne matek 

Pá 31.5. Kácení máje 

So   1.6. Dětská hasičská soutěž 

Ne   2.6. Pouť 

Ne 23.6. Hasičská soutěž „O Bernacký pohár“ 

So 29.6. Den obce spojen s oslavami: 

645 let od založení Obce  

135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 

100 let od založení TJ Sokol 
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Kalendárium 

21.1. Podána žádost o kolaudaci nového chodníku na horním konci. 

22.1. Starosta se účastnil semináře k projednání Koncepce rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2018 – 2023 v Bartošovicích.  

24.1. Starosta se účastnil semináře v Ostravě na téma Právní minimum 
starosty. 

26.1. V kulturním době se odpoledne konal tradiční Dětský maškarní rej 
a večer společenský ples TJ Sokol. 

29.1. Jednání se zástupcem firmy Codexis, která obci zajišťuje program 
na právní poradenství. 

29.1. Starosta se zúčastnil jednání u Okresního soudu v Novém Jičíně o 
svéprávnosti a o jmenování opatrovníka. 

30.1. Na Obecním úřadě proběhlo školení zastupitelů panem JUDr. 
Lubomírem Šimkem. 

1. 2.  Schůzka starosty a Ing. Oldřicha Usvalda, manažera MAS 
Regionu Poodří o dotačních možnostech na letošní rok. 

2. 2. Starosta se zúčastnil výroční členské schůze Mysliveckého spolku. 

5. 2. Účetní obce se zúčastnila školení Účetnictví, daně a navazující 
legislativa u obcí včetně změn pro rok 2019 

6. 2. Jednání se zástupcem firmy GB Elektroservis, která obci zajišťuje 
elektro revize. 

9. 2. V kulturním domě proběhl Zahrádkářský ples. 

11. 2. Starosta a místostarostka navštívili naši občanku u příležitosti 
jejího životního jubilea. 

12. 2. Na Obecním úřadě proběhla kontrola dodržování ochrany 
osobních údajů – GDPR. 

13. 2. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví na obecním úřadě. 

14. 2. Starosta se zúčastnil semináře v Ostravě, věnovaného 
problematice územního plánování. 

15. 2. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví v základní škole. 

15. 2. V přísálí kulturního domu proběhla výroční členská schůze 
divadelního spolku Bodlák. 
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Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

V sobotu 9. března 2019 v době od 8,00 do 12,00 hodin proběhne na 
zpevněné ploše za hřbitovem sběr velkoobjemového, nebezpečného a 
elektro odpadu. Sbírat se bude: 

Velkoobjemový odpad - vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, 
nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika, objemný odpad 
z domácnosti, staré elektrospotřebiče apod. Pneumatiky se budou sbírat 
v množství, které odpovídá jedné domácnosti.  

Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, autobaterie, 
monočlánky, zářivky, výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, 
barvy, laky a jiné chemikálie, oleje, pohonné hmoty, léčiva, čisticí 
prostředky a podobně. 

POZOR: Stavební odpad nepatří do svozu.        

         

Daniela Horutová, správní pracovnice 

 

 

 

Jízdní řád autobusových linek platný od 27.1.2019 

Odjezdy autobusů z Bernartic nad Odrou do Nového Jičína: 

z točny u Odry, směr Loučka, Nový Jičín aut. nádraží – jezdí v pracovní 
dny 

5:30, 6:30, 7:20, 14:10, 15:10, 16:10 

z rozcestí směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí v pracovní dny 

5:37, 6:01, 7:23, 7:31, 8:07, 10:01, 11:46, 12:36, 13:37, 14:00, 14:12, 
15:03, 16:27, 17:11, 18:07, 19:37, 21:52 

z rozcestí směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí v sobotu, neděli a 
státem uznávané svátky 

6:02, 7:47, 10:47, 14:17, 16:52, 20:52 
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Odjezdy autobusů z Nového Jičína do Bernartic nad Odrou: 

přes Loučku, směr točna u Odry – jezdí v pracovní dny 

6:10, 6:50, 13:45, 14:45, 15:45, 19:45 

přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v pracovní dny 

5:50, 6:35, 6:50, 7:35, 8:05, 9:35, 10:35, 12:35, 13:35, 14:05, 14:35, 
15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:35, 18:35, 20:20, 22:45 

přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v sobotu, neděli a 
státem uznávané svátky 

5:40, 9:25, 13:25, 15:50, 17:25, 19:25, 22:45 

Prodej palivového dříví 

Obecní úřad informuje o možnosti koupě palivového dříví z obecního lesa. 
Jedná se o tvrdé dřevo (jasan, dub) cena za 1 m3 / 900,- Kč a měkké 
dřevo (lípa) cena za 1 m3 / 600,- Kč. Upozorňujeme, že odvoz dřeva 
z obecního lesa si zájemce zajistí sám na vlastní náklady. Případný zájem 
nahlaste prosím na Obecním úřadě do 29.3.2019. Poté si budou moci 
zájemci dřevo za přítomnosti pracovníka OÚ z lesa odvést.  
 

Tomáš Horut, starosta 
 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Dospělí čtou dětem 

Ve čtvrtek 31. ledna jsme dětem za krásná vysvědčení nachystaly ve 
škole překvapení. Pozvaly jsme pana Zdeňka Klose, který dětem přečetl 
ukázky z knihy „Bajky“ od známého řeckého bajkaře Ezopa. Děti se 
zapojily do povídání o poučeních, která z bajek vyplývají. 

Druhá kniha, ze které pan Klos četl, se jmenovala „Řecké báje a pověsti“. 
Příběh o Kyklopovi byl napínavý a pro většinu dětí úplně nový. Děti byly 
velmi pozorné a poutavé čtení odměnily potleskem. 
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Mnohokrát děkujeme panu Klosovi, protože byl prvním, kdo si jako 
nepedagogický pracovník vyzkoušel nelehký úkol zabavit a udržet si 
pozornost padesáti dětí prvního stupně naší základní školy. A navíc se 
mu podařilo ukázat, že čtení může být nejen poučné, ale i zábavné. 

V této akci pro děti chceme pokračovat a každý měsíc přivítáme ve škole 
jednoho zajímavého hosta. Motivovat děti k četbě a naučit se vnímat 
knihu jako součást života, je jedním z našich velkých cílů. 

   Eva Petrová, učitelka 
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Zimní radovánky v MŠ 

Děti se konečně dočkaly pěkné sněhové nadílky. Mohli jsme 
vytáhnout boby a saně, stavět sněhuláky a budovat stavby ze sněhu. 
Využívali jsme k tomu školní zahradu, která umožňuje sportovní vyžití. 
V lednu jsme ukončili bruslení dětí v NJ, děti byly odměněny ledovým 
vysvědčením. Čeká nás malý školkový karneval a v březnu začneme 
pravidelně chodit do tělocvičny. Sportování děti baví, ve školce probíhají 
turnaje v pozemním hokeji, koulené na branku, překážkové dráhy apod. 
Zima je príma, ale všichni se už těšíme na jaro. 

                                             Za MŠ D. Boková 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Maškarní karneval dětí a společenský ples TJ 

Jako každoročně, byla i letošní poslední sobota v lednu, sobotou 
maškarního karnevalu pro děti a společenského plesu pro dospělé, které 
pořádá naše Tělovýchovná jednota Sokol. 

Program odpoledního karnevalu dětí se nesl v duchu ledového království 
kouzelnice RADANY. Písničky, hry a různé pohybové aktivity ovládly 
všechny malé účastníky. Příjemným zpestřením byla výzdoba sálu, do 
které se tentokráte zapojily i děti naší školy a se kterou se na maškarním 
reji mohly pochlubit.  

 

Děti se tohoto úkolu zhostili, pod vedením Petry Gavlasové a Evy 
Grulichové, na výtečnou.  

Domů si kromě zážitků odnášely odměny v podobě perníků a různých 
drobných sladkostí. Nezapomněli jsme na pestrou dětskou tombolu, ani 
na tradiční domácí bufet. Podle reakcí zúčastněných doufáme, že se jim 
akce líbila.  

Po veselém odpoledním skotačení našich dětí pokračovala dobrá nálada i 
na večerním tentokráte společenském plese. Číslovka počtu účastníků 
vysoce překonala tu loňskou a na parketu byla velice příjemná atmosféra. 
Energii vydanou v průběhu večera bylo možné doplnit u dvou barů. 
Průběh večera oživilo vystoupení taneční skupiny AS Tým Nový Jičín a 
samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Z nálady v sále bylo zřejmé, že 
se všichni dobře bavili a věříme, že každý strávil příjemný večer. 

Letošní večerní ples byl pojatý jako společenský a v tomto trendu chceme 
i nadále pokračovat. Maškarní ples dospělých po několika velmi 
úspěšných ročnících v loňském roce stagnoval. Rozhodli jsme se proto 
tradici maškarních plesů přerušit, není však vyloučeno, že se k ní 
v budoucnu nevrátíme.  

Za TJ Sokol chci poděkovat všem, kteří se obou akcí zúčastnili, či jakkoli 
jinak podpořili činnost naší tělovýchovné jednoty. Této podpory si velmi 
vážíme. 
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Chtěl bych rovněž poděkovat každému, kdo se podílel na přípravě a 
organizaci plesu i karnevalu dětí. Bez obětavé práce našich členů i 
ostatních dobrovolníků, by se těžko podařilo zabezpečit takovou náročnou 
celodenní akci. Poděkování patří i Obci Bernartice nad Odrou za 
pronájem sálu. 

Věřím, že i příští rok se na obou akcích opět potkáme v tak hojném počtu 
a v tak výborné náladě. 

         

Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar 
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Školení řidičů 

Jste řidič a nevíte jaké změny proběhly ve vyhlášce o pozemních 
komunikacích v minulých letech? Nevíte, jaké novinky z hlediska bodů za 
dopraví přestupky u nás v nejbližší době čekají? Vše se máte možnost 
dozvědět ve středu 27. března v 17.00 hodin v přísálí kulturního domu, 
kde bude přizván instruktor autoškoly, který nás seznámí o všem, co vás 
bude zajímat. Sbor dobrovolných hasičů využívá tuto akci pro všechny 
své řidiče, tak přijďte i vy. 

 

Za JSDH Vojtěch Knop 

 

 
 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na 

 

13. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE  

V PING-PONGU 

 

Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní 
školy v Bernarticích nad Odrou, a to 
v sobotu 16. března 2019. 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. 
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Taneční kurz v Bernarticích nad Odrou   

Zveme všechny příznivce společenského tance na 

„Taneční kurz nejen pro začátečníky“  

Celkem 10 tanečních večerů bude probíhat 
každou středu v sále kulturního domu 
v Bernarticích nad Odrou.  Zahájení kurzu je 
naplánované od října 2019.  

Průvodcem společenskými tanci bude taneční 
mistr VLASTIMIL TUMPACH. Cena kurzu (10 
lekcí) je 1800,- Kč za taneční pár, platba do 20. 9. 2019. Přijďte se pobavit 
a natrénovat společenské tance na taneční sezónu 2020.  

Závaznou přihlášku si vyžádejte u kteréhokoliv člena Bernatského 
Klondajku nebo na e-mailové adrese: bernatsky.klondajk@seznam.cz 

Závaznou přihlášku najdete také na našich www stránkách:  

https://bernatsky-klondajk.webnode.cz/ 

Léto (ne)jen v pohybu 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou pořádá ve dnech 

8.7.– 12.7. 2019 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bernatsky.klondajk@seznam.cz
https://bernatsky-klondajk.webnode.cz/
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Cena: 1 400,-- Kč 

Věková skupina:  6 – 12 let 

Termín konání: 8. – 12. 7. 2019, vždy od 8:00 do 16:00 hodin 

Místo konání: Bernartice nad Odrou, v případě nepříznivého počasí 

v budově školy 

Kapacita: max. 25 dětí (min. počet 10 dětí) 

Program: 5 dnů plných zábavy a skvělých zážitků: (ne)jen pohybové hry 

a soutěže, turistika, kreativní tvoření  

V ceně: svačina, oběd, pitný režim, pojištění, odměny a dárky pro děti 

Kontaktní osoba: Eliška Milatová, Bernartice nad Odrou 300, tel.: 

605 973 454, eliska.milatova@seznam.cz  

Přihlášky: osobně / e-mailem u kontaktní osoby příp. ve škole u paní 

učitelky Evy Grulichové 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně příp. elektronicky kontaktní osobě 

NEJPOZDĚJI do 30. dubna 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Těšíme se  

  na Vás 
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POZVÁNKA 

Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad Odrou, spolek srdečně zve 
své členy na 

 
řádnou valnou hromadu   

 
Valná hromada se koná ve středu 13.3.2019, v přísálí kulturního domu 

v Bernarticích nad Odrou, začátek v 18.00 hod. 
 

Občerstvení zajištěno 
 

Těšíme se na Vaši účast 
 
 

                                             Výbor TJ Sokol Bernartice n.O. 
 

 
 

Ahoj malí / velcí turisti  

V minulém roce jsme spolu zahájili aktivitu turistiky pro děti od 4 let pod 
názvem Turistika 4+. Podařilo se nám nachodit něco málo přes 40 
kilometrů.  Věřím, že jste se na výletech bavili a máte chuť pokračovat i 
v letošním roce, ve kterém je opět naplánováno několik výletů (túr). A na 
co se můžete těšit? Tak například se pokusíme zdolat Lysou horu, 
navštívíme Pustevny anebo se projdeme od Mořkova na Velký Javorník a 
jiné túry .  

Jako zpestření letošního roku jsme pro vás přichystali akci Přespání ve 
věži na nedalekém hradě Starý Jičín s doprovodným programem. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2019 

13 

 

Tato akce se uskuteční z pátku na sobotu 21.-22.06.2019. Bližší 
informace o plánovaných túrách budeme zveřejňovat prostřednictvím 
Zpravodaje a FB stránek TJ Sokol Bernartice nad Odrou.  

Těšíme se na vás  

Lukáš Kutěj                                                                                                                                 

                                  

 
 
 
 

 

  RŮZNÉ 

Přehled počasí v naší obci za rok 2018 

Leden 

Měsíc byl nadprůměrně teplý (třetí nejteplejší od začátku měření v roce 
1775). Teplota 4.1.-7.1. se pohybovala mezi 6-9°C. 9.1. a 10.1. prší nebo 
mrholí. Za tyto dva dny napršelo 15,5 mm, což bylo nejvíce za leden. 
Ostatní dny byly srážky slabé, jen 2-3 mm. Celodenní mráz byl jen po tři 
dny za sebou 14.1.-16.1., pak ještě 22.1. Od 17.1. do 21.1. nasněžilo 
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celkem 8 cm sněhu. Závěr měsíce byl skoro jarní. 28.1. roztály poslední 
zbytky sněhu. 

Nejvyšší teplota: 9,3°C (6.1. a 29.1. v poledne) 

Nejnižší teplota: -8,2°C (15.1. ráno)  

Srážky celkem: 39,5 mm 
 

Únor 

Silně mrazivý měsíc s průměrnými teplotami pod normál. První polovina 
měsíce byla hodně zatažená, bylo mlhavo a převládal smog. Jen tři dny 
ze začátku měsíce byla ranní teplota nad bodem mrazu, ostatní dny ráno i 
večer byly pod bodem mrazu. 19.2.-28.2. byl celodenní mráz, tzv. ledové 
dny. Ranní teploty se závěrem měsíce pohybovaly kolem -15°C, teploty 
v poledne kolem -9°C, večerní teploty i k -18°C. 

Nejvyšší teplota: 5,5°C (1.2.) 

Nejnižší teplota: -18°C 

Nejvyšší vrstva sněhu: 10 cm 
 

Březen 

Mrazivé dny z konce února pokračují i v březnu. Začátkem měsíce 
dosahuje teplota nejnižších hodnot v celém roce -19°C. 1.3.-4.3. jsou 
ranní teploty -19°C, -19°C, -15°C, -18°C. Tyto ledové dny trvaly 14 dní. 
V tuto dobu také foukal nepřetržitě severní vítr o různé intenzitě. Od 5.3. 
teploty mírně stoupají a vrcholí 10.3.-13.3., kdy v poledne je až 15°C. 
Jsou to příjemné jarní dny. První déšť přišel až 16.3., který se později 
změnil ve sněžení a také se hodně ochladilo. 17.3.-23.3. byly ranní teploty 
až -8°C a také foukal silný vítr. Čtyři dny byl celodenní mráz. Konec 
měsíce byl beze srážek a také s nízkými ranními teplotami. Zataženou 
oblohu způsobil smog. 30.3. a 31.3. přišel teplotní zlom. Oteplilo se až na 
15°C. Přesto byl měsíc březen teplotně podprůměrný. Sníh ležel 
nepřetržitě od 7. února od 7. března, to je 28 dní. Bylo 8 ledových dnů, 
kdy teplota nevystoupila nad bod mrazu. 

Nejvyšší teplota: 15,4°C (11.3. a 31.3.) 

Nejnižší teplota: -19°C (1.3. a 2.3. ráno) 

Srážky celkem: 22 mm 
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Duben 

Měsíc byl nadprůměrně teplý. Zima se proměnila během 14 dnů v léto – 
teploty padaly na mnoha meteorologických stanicích. Srážkově byl duben 
slabý. Jen 1.4. napršelo nejvíce srážek, a to 6,5 mm. Nezvyklá anomálie 
se stala okolo 7.4. ráno, kdy se ranní teplota snížila k -2,5°C, když 
předtím i poté byly ranní teploty kolem 5°C. Po většinu měsíce byla 
proměnlivá oblačnost. Foukal často jihovýchodní nebo jihozápadní vítr, 
jen 30.4. foukal jihozápadní bouřlivý vítr. 23.4. byla slabá bouřka. Byly tři 
lední dny, kdy teplota vystoupila nad 25°C. 

Nejvyšší teplota: 25,3°C (21.4.) a 26,4°C (29.4.) vždy v 16 hod. 

Nejnižší teplota: -2,5°C (7.4. ráno) 

Srážky celkem: jen 16,5 mm  

 

Květen 

Měsíc byl mimořádně nadprůměrný v celé republice. Nejchladněji bylo 
mezi 15.-20. květnem, kdy se teplota pohybovala mezi 13°C a 17°C, tyto 
dny byly také deštivé. Vydatná bouřka s kroupami a silným deštěm byla 
3.5., kdy napršelo 11 mm. Také několik bouřek bylo v okolí, ale k nám 
většinou nedorazily. Pršelo pouze 10 dní v měsíci. Závěr měsíce byl teplý 
až horký s teplotou okolo 25°C a více. Zaznamenal jsem 7 letních dnů. 
Měsíc květen byl nejteplejší od roku 1961. 

Nejvyšší teplota: 29,5°C (31.5.) 

Nejnižší teplota: 7°C (20.5. ráno) 

Srážky celkem: 44 mm 

 

Červen 

Hned první den měsíce začíná vysokou teplotou 29,1°C s proměnlivou 
oblačností, kdy vzduch okolo je těžko dýchatelný. V 11 hod přichází 
bouřka, která zůstala v okolí. Také v 18 hod vydatně hřmí, ale bouřka 
k nám nedorazila. Zato druhý den udeřila plnou silou. V 11:45 padaly 
kroupy a následoval liják. Napršelo 25 mm. Pršelo i v noci a ráno 3.6. 
přišla znova bouřka. Za celý měsíc bylo 7 bouřek o různé intenzitě, 
konkrétně: 8., 10. 11. 12. a 26. Od 4.6. do 16.6. panovaly příjemné tepoty 
23°C-25°C. 9.6.-11.6. bylo až 27°C a bylo dusno. Od 17.6. do 21.6. bylo 
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horko a dusno s teplotami okolo 30°C. Od 22.6. až do konce měsíce je 
pokles teplot a deštivo. Polední teploty nedosahují 20°C a fouká severní 
vítr. 8 letních dnů, 1 tropický den a 12 deštivých dnů. 

Nevyšší teplota: 31,2°C (21.6.) 

Nejnižší teplota: 10°C (23.6.) 

Srážky celkem: 90,5 mm 

 

Červenec 

První dny byly nejchladnější z celého měsíce. Polední teplota byla jen 
20°C. 5.7. byl tropický den s teplotou 30,2°C a následovala tropická noc 
20,2°C. Celý měsíc byl teplotně nadprůměrný. Polední teploty neklesly 
pod 22°C, většinou se držely kolem 25°C a více. Bylo 12 dní, kdy pršelo, 
ale srážky byly slabé, jen 14.7. a 19.7. pršelo vydatněji. Bouřky byly 26.7. 
a 27.7, v okolí opět několik dalších bouřek. Závěr měsíce měl nejvyšší 
teploty, bylo horko a dusno. 7 letních dnů, 2 tropické dny. 

Nejvyšší teplota: 31°C (31.7.) 

Nejnižší teplota: 7,6°C (2.7. ráno) 

Srážky celkem: 71,5 mm 

 

Srpen 

Velice horký a suchý měsíc, kdy některé dny teplota přesáhla 35°C. Od 
12.8. do 24.8.  nespadla ani kapka vody. Potok k Hůrce byl od června 
vyschlý. Jen 7 dní pršelo, včetně dvou slabých bouřek 5.8 a 8.8. Nejvíce 
pršelo 25.8. a 26.8., dohromady 30 mm. Letošní léto bylo nejteplejší od 
roku 1961 spolu s rokem 2003. 13 letních dnů, 3 tropické dny. 

Nejvyšší teplota: 33,5°C (20.8. v 16 hod) 

Nejnižší teplota: 6°C (27.8. ráno) 

Srážky celkem: 47 mm 

 

Září 

První čtyři dny v září byly chladné a deštivé. 1.9. byla ve 14 hod bouřka a 
vydatný déšť. Od 5.9 do 21.9. bylo slunečno, příjemné teploty kolem 
25°C, které jen 14.9. přerušilo ochlazení a déšť. Od 22.9. do konce 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2019 

17 

 

měsíce přišlo velké ochlazení až o 10°C a také dešťové přeháňky. 23.9. 
ve 22:30 byla poslední letošní bouřka, ale zato s vichřicí, která lámala 
stromy. 30.9.byl první přízemní mráz. 9 dešťových dnů. 

Nejvyšší teplota: 25,2°C (12.9. v poledne) 

Nejnižší teplota: -1°C (30.9. ráno) 

Srážky celkem: 78 mm 

 

Říjen 

Od 1.10. do 4.10. bylo chladno a  deštivo. Od 5.10. do 16.10. bylo 
většinou jasno, příjemné teploty, prostě krásné babí léto. Od 17.10. se 
značně ochladilo a až do 29.10. bylo většinou zataženo, mlhavo a smog, 
časté přeháňky. Poslední dva dny v říjnu bylo jasno, příjemné teplo, ale 
foukal silný až bouřlivý vítr – fén. 8 deštivých dní. 

Nejvyšší teplota: 20,5°C (10.10.) 

Nejnižší teplota: 0,3°C (5.10. ráno) 

Srážky celkem: 37,5 mm 

 

Listopad 

1.11. a 2.11. jasno, příjemné teploty, i když foukal čerstvý jižní vítr. 3.11. a 
4.11. zataženo a prší. To byly jediné dva dny v listopadu, kdy pršelo. Do 
16.11. bylo počasí jako na houpačce. Jasné a slunečné dny střídaly 
zatažené, mlhavé a chladné dny s teplotami od 2°C do 15°C. 17.11. 
přichází velké ochlazení, kdy ranní  a večerní teploty klesají pod bod 
mrazu. 18.11. celodenní mráz. 20.11. nasněžily 2 cm sněhu. Od 22.11. do 
26.11. mírné oteplení, ale většinou zataženo, mlha, smog a foukal čerstvý 
severozápadní vítr. Od 27.11. znova mrzne a je celodenní mráz a fouká 
čerstvý vítr. 

Nejvyšší teplota: 15,8°C (6.11.) 

Nejnižší teplota: -9,9°C (29.11. ráno) 

Srážky celkem: jen 12 mm 
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Prosinec 

První prosincový den je mrazivý s nejnižší teplotou v měsíci -8°C. Od 
2.12. do 12.12. velká proměnlivá oblačnost, prší nebo mrholí. Od 13.12. 
do 21.12. ochlazení, celodenní mráz mezi -1°C a -3°C. Foukal 
severozápadní vítr. Od 22.12. do konce měsíce oteplení, zataženo, 
přeháňky. V noci z 23.12. na 24.12. vydatně prší. 13 deštivých dnů, z toho 
2x ráno poprašek sněhu. 

Nejvyšší teplota: 7,8°C (22.12.) 

Nejnižší teplota: -8°C (1.12. ráno) 

Srážky celkem: 43 mm 

 

Přehled roku: 

Nejnižší teplota: -19°C (1. a 2. března) 

Nejvyšší teplota: 33,5°C (20. srpna) 

Ledové dny (teplota nevystoupila nad bod mrazu): 35 

Letní dny (maximální teplota vystoupila nad 25°C): 39 

Tropické dny (maximální teplota vystoupila nad 30°C): 11 

Tropické noci (teplota v noci neklesla pod 20°C): 3 

Počet srážkových dnů: 98 

Počet bouřek: 13 

Celoroční srážky: 529,5 mm 

Teploty jsou měřeny v 7 hod, 14 hod a ve 20 hod, není-li uvedeno jinak. 

      Zaznamenal Alois Šimíček  

     HISTORIE 
 
Orel 
Při svých toulkách do minulosti se mi naskytla příležitost prolistovat Knihy 
Zábavního odboru Jednoty Československého Orla v Bernarticích nad 
Odrou. Obecnímu úřadu knihy věnoval pan Miroslav Papák.  Zahrnují roky 
1931 až 1937 a rok 1947 a budou uloženy v obecním archívu. 
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Je z nich patrno, že činnost Orla v naší obci byla velmi bohatá, což 
dokazují tyto zápisy: 

Zápis z plesu: 
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Výroční zpráva zábavního odboru za rok 1931: 
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Orel má stoletou tradici, během předchozích let byl několikrát zrušen a 
znovu obnoven. Jednoty Orla vznikaly v nově vzniklém Československu 
na začátku 20. století při katolických spolcích jako křesťansko sociální 
tělocvičné odbory zabývající se tělovýchovnou a kulturní činností. 
Definitivně byl zrušen a zakázán komunistickým režimem v roce 1950. 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka 
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Vzpomínky 

Létání a letecké příhody 

část třetí 

Ale jedna letecká cesta s pobytem byla perla, stojí za vzpomínání. 

Při nějakých mezinárodních dohodách bylo navrženo, že Sovětský svaz 
může uhradit náklady na výstavbu závodu na výrobu aut Žiguli na Volze a 
tamního města Togliati dodávkou plynu do Itálie a může také pomoct s 
výstavbou plynovodu. V Československu bylo pověřeno prošetřením této 
zakázky ministerstvo paliv a energetiky a byla jmenována skupina ku 
prošetření strojního zařízení a jeho možného rozšíření. Byli jmenováni 
dva usedlí pánové z Pardubic, jeden mladší z Prahy, jeden starší ale fajn 
plynař z Bratislavy a já z Ostravy. Měli jsme odlet z Prahy do Moskvy, 
dále kdesi na Don, do Taškentu a Kazachstanu, zpět do Moskvy a Prahy. 

Sraz jsme měli na letišti v Praze, kde jsme se přivítali a čekali ve vestibulu 
na odlet. Dívali jsme se s pražákem jak jde proti nám baletním krokem v 
exkluzivním oblečení a taštičkou v ruce velice krásná žena. Náhle se 
zastavila, obrátila se na bratislaváka a povídá „Nazdar Jožinko, čo tu 
robíš a kde ideš?“ S ním to škublo, ale hned se vzpamatoval a láskyplně 
odpověděl „Nazdar Marienka, čo ty tu robíš a kam iděš?“ Marienka 
odpověděla „Ale iděm do Paríža, je tam volaaké zasedanie OSN, tak sa 
tam iděm pozrieť“. „A jako tam buděš dlho Marienka?“ „Něviem Jožinko, 
tak asi šest týždňou až dva mesiace, to sa eště uvidí.“ „A ty Jožinko?“ 
„Ale, iděm do Moskvy a kděsi na juh do Taškenta, tu sa ochlazuje (bylo 
před vánocemi) tož sa iděm trochu ohriať a pozreť po těplých krajinách“. 
„A jako tam buděš dlho, Jožinko?“ „Neviem Marienka, snad štrnást dní 
lebo tak nějak. A máš sa Marienka?“ „Dobre Jožinko, a ty?“ „Tiež dobre 
Marienka.“ „Už musím Jožinko, už mi to letí, tak sa maj a ať v tej Moskve 
nězmrzněš.“ „Aj ty Marienka, a prajem dobré vínko v Paríži a dobrou 
zábavu ve Francii. Maj sa!“ A dáma odcupitala na odjezd. My s pražákem 
jsme hned běželi k Jožinkovi s dotazem: Pane inženýre, proboha kdo to 
byl? On se na nás úplně bez rozrušení podíval a odpověděl jedním 
slovem – MANŽELKA. A my jsme údivem málem netrefili do letadla, kdo 
to s námi vlastně letí. A později se ukázalo, že to byl mimořádně vtipný, 
chytrý a zcestovalý muž. Ještě jsme si s ním užili.  
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Do Moskvy jsme přiletěli úplně normálně, ubytovali nás v luxusním hotelu, 
dostali jsme přiděleného mladšího, ale velice znalého průvodce, který 
nám vše zajišťoval, třeba vstup do Balšovo teatra v Moskvě na 
představení Labutí jezero, což zřejmě nebylo vůbec jednoduché, protože 
před divadlem bylo obrovské množství lidí, kteří žadonili o bilět a ta 
mačkanice mně stála knoflík na kabátě. Ale představení a vůbec jen vstup 
do Balšovo teatra a tamní prostředí je událost! Po všelijakých návštěvách 
po ministerstvu plynárenství v Moskvě jsme odletěli do Uzbekustanu do 
hl. města Taškentu. Pro mne to bylo zajímavé i tím, že v roce 1918-1924 
tam byl můj otec, stavěl tam kdesi železnici a pracoval jako zámečník u 
nějakých uzbeckých a arménských strojních podniků. No nevím, jak to 
tam vypadalo tehdy, ale my jsme se cítili tak trochu v jiném světě. I když 
jsme měli vše zajištěné a bydleli jsme ve vládní rezidenci na pokraji 
Taškentu. Náš bratislavák spal v pokoji, kde před několika dny spal 
indický Nehru a on to konstatoval „Šak oni vedia, koho si majů z 
Bratislavy vážiť a kam ho majů uložiť“. Zavezli nás do uzbeckého 
národního divadla na představení baletu „Sorok děvošek“ (čtyřicet 
děvčat), mělo to mít čtyři dějství, ale po třech to skončilo a já jsem se 
česky doptával, kde je jako to čtvrté. Dívali se nechápavě na mne a 
najednou se tam objevila starší malá přikrčená dáma a špatnou 
českoslovenštinou se ptala, odkud jsme. Odpověděl jsem, že z 
Československa a ona že je ze Spišské Nové Vsi a je mnoho let v 
Taškentu učitelka v baletní škole a hned nás informovala, že to mají být 
jen tři dějství a že je to nějaký balet z Kazachstánu, no opravdu baletky 
jako trošku tmavší, ale parádní víly. Hned se k nám přitočil bratislavák a 
když zjistil, že dáma je ze Slovenska zeptal se, jestli umí maďarsky, ona 
okamžitě „igen“ a oba spustili plynnou maďarštinou a my jsme jen koukali. 
Potvrdilo se pravidlo, že když se dva slováci v zahraničí sejdou, okamžitě 
hovoří maďarsky. Z Taškentu jsme pak jeli auty do Kazachstanu směrem 
na Frunze a Almaatu asi 200 km. Starší pánové ve volze a my mladší v 
gazu. Cesta tou stepí byla dosti jednotvárná, sem tam trs trávy a v dáli 
zasněžené pohoří Tian Šan, nidne ani živáčka nebo stromu, ostrý 
přechod stepi v pohoří a zajímavé, občas nějaký divoký a hubený kůň.  

Cesta dosti poškozená asfaltová a najednou asi 200 m od cesty byly 
nějaké plechové boudy a vyvýšená cisterna, řidič přijel, sejmu z cisterny 
gumovou zlomenou a zadrátovanou hadici, strčil ji do nádrže gazu, 
oddrátoval a až z nádrže gazu tekl benzín, hadici zase zadrátoval a 
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pověsil na cisternu. Nikde ani živáčka a když jsme se ptali čí to je, jen 
pokrčil rameny a řekl, že to tak je. Když jsme přijeli do prostoru montáže 
plynového potrubí asi DN 900 mm v poušti, byla odstávka montážního 
proudu, ale vše nám ukázali a vysvětlili, i když jsme to znali z domu a moc 
se to nelišilo, jen v těch stokilometrových vzdálenostech byl rozdíl. Když 
jsme jeli těch 200 km zpět, odešly nám z gazu dva ventily a jeli jsme asi 
100 km v noci na dva válce velice pomalu a opatrně, ale dojeli jsme a 
když jsme se s řidičem loučili, řekl, že největší strach neměl z pokaženého 
auta, ale z medvědů, kteří jsou v té pustině, kterou jsme projížděli. Ještě 
jsme zažili recepci se zástupci oblasti plynovodu Sibiř západ, kterou nám 
připravili s tak bohatou paletou masa, že nám oči přecházely. Od otce 
jsem slyšel, že se tam jí pouze skopové nebo velbloudí maso. Pražák 
říkal, že takové náhražky nejí a že zůstane u telecího, hovězího a 
vepřového. A jedli jsme neuvěřitelně dobrou, chutnou a různorodou stravu 
a pražák to komentoval: tak to je mladé hovězí, telecí medailonky, 
vepřové rolády a neskutečně chutné a na různé druhy upraveného masa 
bohaté rizoto. Když jsme toho hodně zkonzumovali, pro obrovské 
množství se to nedalo všechno sníst (a balíčky asi nedávali) a zapíjeli 
lahodným vínem, zeptal jsem se před pražákem nenápadně číšnice, co že 
to byly za druhy masa, že to bylo neuvěřitelně dobré. Klidně odpověděla 
„Baránina, u nás tolko baránina.“ Zdvořile jsem poděkoval s tím, že jsme 
si tak dobře dávno nepochutnali. Pražák suverejně konstatoval, „Ona 
kecá, přece poznám, co jím“ a ještě si vzal jako zákusek k tomu vínu kus 
rolády. Ale není chytřejších lidí, než pražáci! Jen bratislavák mi zašeptal 
do ucha „pražáci si vždy prispusobia všetko tak, aby jim to chutnalo, 
kdyby to myslel uprimně, tak sa s tých dobrot poserie.“ Z Uzbekistanu 
jsme se vrátili zpět do Moskvy a po nákupu v Gumu na Rudém náměstí 
naproti Kremlu jsme s průvodcem nakoupili Armjanskij konjak, protože ten 
se na veřejnosti nedal koupit. V těch skladech, kam nás zavedli, bylo tak 
obrovské množství všelijakých zahraničních lahůdek jako Napoleonů, 
Whisky, francouzských, španělských, italských vín a všelijakých dobrot a 
konzerv až oči přecházely. Měli se ti ruští vyvolení a jejich nohsledové 
velice a levně dobře. 

pokračování v příštím zpravodaji 

Prožil a zapsal Ing. Vít Bayer, narozený na č.p. 128, Havířov 2004 
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   INZERCE 

 

 

 

 

 

 

RESTAURACE U BŘÍZ BERNARTICE n/O 

 JARO -  LÉTO 2019 

 

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA OD 1. 3. 2019 

 

Po – Čt 10.30 – 22.00 (vaříme do 20.45) hodin 

Pá  10.30 – 24.00 (vaříme do 20.45) hodin 

So  10.00 – 23.00 (vaříme do 20.45) hodin 

Ne  10.00 – 20.00 (vaříme do 19.45) hodin 

Provozní dobu lze měnit dle potřeb hostů a provozovatele!!! 

 

TAKÉ PŘIPRAVUJEME NOVÝ JÍDELNÍ LÍSTEK 

A VÍKENDOVÉ GASTRO AKCE 

 

Těšíme se na Vaši návštěvu 

 

 

 

www.restauraceubriz.estranky.cz 

http://www.restauraceubriz.estranky.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 

Ing. Michaela Kunetková, 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 

Starosta 
Tomáš Horut 
Tel.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

Místostarostka 
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 
Tel.: +420 604 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@cuzk.cz 
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