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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So       21.12. Vánoční turnaj v sálové kopané 

Čt       26.12. Vánoční pohádka 

Pá       27.12. Volejbalový turnaj 

So       28.12. Rekreační volejbalový turnaj 

Ne       29.12. Zpívání koled 

So           4.1. Turnaj Stará garda 

Ne           5.1. Novoroční koncert 

Pá         10.1. Volební valná hromada sboru dobrovolných hasičů 

So         11.1. Tříkrálová sbírka 

So         11.1. Zimní soutěž v nohejbale – 1. kolo 

So         25.1. Dětský maškarní rej a Sokolský společenský ples 

So           8.2. Zimní soutěž v nohejbale – 2. kolo 

So           8.2. Zahrádkářský ples 

So         22.2. Zimní soutěž v nohejbale – 3. kolo 

So         22.2. Obecní ples 

Pá         28.2. Výroční členská schůze Bodlák 

So           7.3. Zimní soutěž v nohejbale – 4. kolo - finále 

So           7.3. Výroční členská schůze mysliveckého spolku 

Pá         13.3. Výroční členská schůze TJ Sokol 

So         14.3. Turnaj v Ping-pongu 

So         21.3. Bernartice Cup – soutěž v nohejbale 
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Kalendárium 

19.11. V KD proběhla revize jevištního zařízení. 

21.11. Na obecním úřadě proběhl dílčí přezkum hospodaření obce za 
období leden – září 2019 auditory Moravskoslezského kraje. 

22.11. Proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruované tělocvičny. 

26.11. Na obecním úřadě proběhla kontrola Ústavu pro hospodářskou 
úpravu lesů. Předmětem kontroly bylo riziko uvádění nezákonně 
vytěženého dřeva na trh. Kontrola neshledala žádné nedostatky. 

27.11. Starosta a účetní se zúčastnili semináře na téma Systém 
financování sociálních služeb v MSK, který proběhl na Městském 
úřadě v Novém Jičíně. 

29.11.  Rozsvícení vánočního stromu. 

3.12. V KD proběhlo 6. zasedání zastupitelstva obce. 

4.12. Starosta se zúčastnil setkání starostů měst a obcí se zástupci 
společnosti OZO v Ostravě. 

4.12. Na Poště Partner proběhla namátková kontrola cenin a hotovostí 
z hlavní pošty Nový Jičín. 

11.12. Starosta se zúčastnil společného závěrečného diskusního fóra 
projektu komunitního plánování v ORP Nový Jičín. 

11.12. Starosta se zúčastnil shromáždění delegátů Dobrovolného svazku 
SOMPO 2016 ve Fulneku. 

 

Vážení spoluobčané, 

 

blíží se konec roku a nejhezčí svátky v roce, které mnozí z nás trávíme 
v kruhu rodinném se svými nejbližšími.  

Na konci roku je čas na bilancování a zhodnocení právě končícího roku. 
Myslím si, že v uplynulém roce se nám toho podařilo opravdu mnoho. 
Vezměme to popořádku. Opravili jsme sezónní restauraci Odra, která pak 
byla od července v provozu. Návštěvníci se opět mohli scházet v krásném 
prostředí Odry.  
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Další velkou akcí byla rekonstrukce naší mateřské školy. Konkrétně se 
jednalo o předsíň, učebny v přízemí, šatny, chodbu a schodiště. Děti tak od 
září nastoupily do krásně opravených prostor MŠ.   

Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali 
dotaci ve výši 70 % na opravu místní komunikace 
na parcele č. 705 (Šustkova cesta). Komunikace 
je opravena a od listopadu v provozu. 
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Nejnákladnější a nejnáročnější byla bezpochyby rekonstrukce tělocvičny. 
Taktéž na tuto akci jsme získali dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 70 % uznatelných nákladů. Bez dotace bychom se do tak rozsáhle 
rekonstrukce zcela jistě nepustili. Slavnostní otevření tělocvičny proběhlo 
v pátek 22. listopadu za účasti mnoha občanů. Hlavními položkami 
rozpočtu na opravu byla výměna podlahové krytiny a obložení stěn, 
výměna oken, instalace vzduchotechniky, zateplení stropu, nátěr plechové 
střechy, výměna okapů a montáž nových venkovních žaluzií. Dále byla 
provedena celková výmalba včetně schodiště a chodby a opraveno 
zábradlí. Zakoupili a vyměnili jsme nové žebřiny, švédské lavičky, desky a 
koše na basketbal a digitální výsledkovou tabuli. Nyní máme, troufám si 
tvrdit, jednu z nejhezčích tělocvičen v okrese. Bude záležet na nás, jak se 
k ní budeme chovat. Především chci upozornit všechny návštěvníky na 
používání vhodné sálové obuvi. Věřím, že nám bude tělocvična sloužit 
minimálně jednou tak dlouho jako dosud. 
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Tohle byly pouze ty největší akce uplynulého roku. Mimo tyto se nám však 
podařila i spousta méně finančně náročných, přesto pro nás důležitých 
akcí. Například jsme opravili zvlněný vstup k Jubilejní kapli P. Marie 
Lurdské naproti kostelu. Pořídili jsme novou profi myčku nádobí do sálu KD. 
Nechali jsme zpracovat projekt na napojení sezonní restaurace Odra a WC 
na ČOV. Nechali jsme zrestaurovat sochu Krista na kříži umístěného 
uprostřed hřbitova. Dále jsme opravili největší výtluky na místních 
komunikacích v obci, byl zakoupen a vysazen nový vánoční strom před 
obecním úřadem, proběhlo tlakové mytí a penetrace střechy mateřské 
školy a odvodnění místní komunikace mezi Březovým hájem a MŠ. Navýšili 
jsme počty kontejnerů na papír a plasty. Přestože si myslím, že kontejnerů 
na tříděný odpad máme nyní v obci dostatek, bohužel se pořád stává, že 
někteří občané nechávají odpady pohozené na zemi u kontejnerů. Vítr poté 
papíry a plasty roznese po okolí. Mnohdy jsou to také věci, které patří do 
nebezpečného odpadu. Je to velká škoda, protože si myslím, že žijeme 
v krásné obci a leckdo nám ji závidí. Zásluhu na tom mají všichni, kteří 
udržují nejen své pozemky, ale i na ně navazující obecní pozemky. Těchto 
občanů je opravdu drtivá většina a za to všem patří velký dík. I proto se 
nám v naší vesnici žije dobře a jsme zde spokojeni.  

Z médií jistě víte, že se chystá velká změna v zákoně o odpadech. 
Navýšení cen za odpady bude bohužel velice markantní, protože dojde 
k zákazu skládkování. Budou se budovat spalovny a třídící linky na odpad. 
Kvalitní třídění je a bude alfou a omegou všeho. 

V lednovém zpravodaji vás budu informovat o tom, co bychom chtěli 
zrealizovat v nadcházejícím roce. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům obecního úřadu, 
školy, školky, zastupitelům, představitelům složek a spolků a všem 
občanům podílejících se na životě a rozvoji obce za spolupráci, které si 
velmi vážím. 
 

Vážení a milí spoluobčané, chtěl bych vám všem popřát, abyste závěr roku 
a vánoční svátky strávili v klidu a v pohodě. Přeji vám v následujícím roce 
mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví. 

 

       Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou konaného 3. 12. 2019 

6/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Františka Kyselého a Michala Prašivku, zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 

6/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

6/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet obce 
Bernartice nad Odrou na rok 2020. 

Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový. 

Příjmy:  16.346.000,- 

Výdaje:            20.375.000,- 

Třída 8    4.029.000,- 

6/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet Základní 
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace na 
rok 2020. 

6/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Bernartice nad Odrou. 

6/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou 
vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

6/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Střednědobý výhled 
rozpočtu obce Bernartice nad Odrou na roky 2021 – 2024. 
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6/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o budoucí 
finanční spolupráci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování 
základní sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou 
působností ORP Nový Jičín“.  

6/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít mezi Obcí 
Bernartice nad Odrou a Moravskoslezským krajem Dodatek ke smlouvě č. 
00690/2019/RRC (11/2019/SP) o spolupráci při realizaci projektu 
„Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“  

6/10 

Zastupitelstvo obce schvaluje, že nebude požadovat sankce z prodlení na 
pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Bernartice nad 
Odrou od firmy MOTO-TRUCK CZ s.r.o., se kterou obec uzavřela kupní 
smlouvu č. 21/2019/K. 

6/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis finančního 
výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou z kontroly hospodaření 
obce Bernartice nad Odrou za období leden – září 2019 konané dne 
11.11.2019. 

6/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční zprávu 
o činnosti školy za školní rok 2018/2019. 

6/13 

Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostu obce k provedení 
změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního jednání do 
konce roku 2019. 

Vývozy popelových nádob – upozornění 

Poslední vývoz popelnic v letošním roce proběhne v pondělí 30. prosince. 
Další vývoz bude v pondělí 13. ledna. Vývozy popelnic v příštím roce 
proběhnou jako obvykle vždy lichý týden v pondělí. 

Věra Košťálová, správní pracovnice 
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Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc                                                                                                                                                                                                                      

Od pátku 20. prosince do pátku 3. ledna bude z důvodu čerpání řádné 
dovolené uzavřen obecní úřad. V tuto dobu bude také uzavřena obecní 
knihovna. Pokladna a podatelna obecního úřadu bude otevřena pouze 
v době otevíracích hodin pošty Partner. Děkujeme za pochopení. 

Otevírací hodiny pošty Partner v době Vánoc  

Pondělí 23.12.2019 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin  
Úterý  24.12.2019 zavřeno  
Středa  25.12.2019 zavřeno  
Čtvrtek  26.12.2019 zavřeno 
Pátek  27.12.2019 7.00 - 10.00 hodin 
 
Pondělí 30.12.2019 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 
Úterý  31.12.2019 7.00 - 10.00 hodin 
Středa    1.  1.2020 zavřeno 
Čtvrtek    2.  1.2020 7.00 - 10.00 hodin 
Pátek    3.  1.2020 7.00 - 10.00 hodin 
 

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2020 

Odpady 

Poplatek za odpady je stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do patnácti let včetně 
a občané starší osmdesáti let včetně mají slevu 100,-Kč. 

Pozor změna! Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování 
v rámci studia hradí 50% z ceny. Tyto doklady musí být předloženy 
nejpozději do 29.2.2020. Později již nebude sleva na studenta poskytnuta. 

Úhrady poplatku za odpady od 1.1.2020 do 31.3.2020. K tomuto datu je 
každý občan trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze 
stanovené celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena 
k 30.9.2020. 
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Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na 
území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za 
objekt v celkové výši 500,-Kč. 

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na  č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné 
plátce. 

Pes 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého 
dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel 
psa je povinen poplatek uhradit k 31.3.2020. 

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin 
do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem 
na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné plátce. 

Zpravodaj 

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad 
Odrou je 60,- Kč. Splatnost předplatného je 
stanovena k 31.3.2020. V případě neuhrazení 
do termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje 
automaticky zrušeno. 

Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.  

VS = číslo popisné plátce. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

    Věra Košťálová, správní pracovnice 

Sběr použitých jedlých olejů a tuků 

Novou povinností pro obce je zajistit celoročně místa pro oddělené 

soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze 

zhruba 10% obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu 

se zákonem končí často v kanalizaci. Novela zákona dále upřesňuje, že 

jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky 

rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sonyboy.estranky.cz/archiv/iobrazek/129&imgrefurl=http://zviratecka-roztomila.blog.cz/1204/pejsanek&h=300&w=300&tbnid=JbZaqahhCqDc3M:&docid=gBNiozXgSeWftM&ei=TH2LVueSJ4K7UfzjgpAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjn6KqFn5LKAhWCXRQKHfyxAJIQMwhHKCQwJA
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komunitního kompostování. Proto jsme museli vydat novou obecně 

závaznou vyhlášku 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Bernartice nad Odrou, 

která tuto povinnost upravuje. Od 1.1.2020 bude sběr jedlých olejů a tuků 

zajišťován vždy první pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin jejich 

odebíráním zaměstnancem obce na dvoře obecního úřadu 

v Bernarticích nad Odrou.  Oleje a tuky budou ukládány do sběrných 

nádob k tomuto účelu určených. Použité tuky a oleje musíte donést vždy 

v uzavíratelných obalech (např. v PET lahvích).  Informace o sběru budou 

vždy zveřejňovány na webových stránkách, rozhlasem, e-mailem, případně 

ve Zpravodaji obce. 

Daniela Horutová, správní pracovnice 
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu s platnou legislativou 
s účinností od 1. ledna 2020 schváleny nové ceny vodného a stočného. 

 

Cena v Kč/m3: 

Voda pitná (vodné)      41,10 Kč (bez DPH)  47,27 Kč (vč. 15% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč (bez DPH)  41,99 Kč (vč. 15% DPH) 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 1. lednu 2019, popřípadě bude postupováno dle 
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

Ing. Halina Studničková,Ph.D.,FCCA 

ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava 

 

 
 

Rozsvícení vánočního stromu  

V pátek 29. listopadu proběhlo před obecním úřadem Rozsvícení 
vánočního stromu. Tuto akci jsme letos zorganizovali poprvé a byli bychom 
velmi rádi, kdyby se stala každoroční tradicí. 

Velmi mile nás překvapila opravdu hojná účast na tomto krásném setkání.  
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat našim zahrádkářům, kteří připravili 
vynikající svařák a skvělé klobásky. Dík patří našim paním učitelkám, 
Radce Brodíkové, pracovnicím a dětem ze základní školy, které svými 
písněmi navodili krásnou adventní atmosféru a odpočítaly samotné 
rozsvícení. Děkuji Martinovi Karafiátovi a týmu kolem něj, za přípravu a 
prodej skvělých výrobků domácí zabíjačky. No a v neposlední řadě děkuji 
zaměstnancům obce za přípravu této akce.  
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Pevně věřím, že se všem zúčastněným líbilo a mohli jsme společně strávit 
krásné chvíle ještě před tím, než začne předvánoční shon. 

Tomáš Horut, starosta 
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Obecní úřad Bernartice nad Odrou 
srdečně zve všechny spoluobčany 

 na 
 

NOVOROČNÍ KONCERT 
 

v kostele Navštívení Panny Marie 
v Bernarticích nad Odrou, 

 

který se koná v neděli 5. ledna 2020  
v 15.00 hodin. 

 

V programu vystoupí ONDRÁŠEK novojičínský 
sbor ZUŠ, Nový Jičín. 

 

 

 

Zaměstnanci obecního úřadu 

přejí všem spoluobčanům krásné, 

ničím nerušené prožití vánočních svátků 

a úspěšný vstup do nového roku 2020 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

„Už se zase těšíme na Jéééžíška...“ 

Rok se s rokem sešel a my už opět čekáme na „Ježíška“. Děti se nemohou 
dočkat, a tak si to čekání krátíme, jak to jen jde. 

Na začátku listopadu k nám do školky přijela vzácná návštěva – sám sv. 
Martin na bílém koni. Sníh nám sice nepřivezl, zato překrásný zážitek ano. 
Děti si mohly pohladit bělouše, potěžkaly si Martinův velký meč, poslechly 
si od samotného Martina, co o něm vypráví legenda, naučily se novou 
písničku a nakonec byly odměněny spoustou „zlaťáků“. Chceme velmi 
poděkovat paní Elišce Haitlové za zprostředkování tohoto nevšedního 
zážitku. 

Dále nás čekalo tradiční „Uspávání broučků“. Děti tuto akci uvedly několika 
písničkami, poté jsme se s nalezenými „broučky“ společně odebrali do 
háječku. Zde si děti broučky uložily do doupátek, která si společně s rodiči 
vytvořili a broučky jsme na zimu uspali ukolébavkou. No a jak už bývá 
zvykem, tato akce byla ukončena tradičním ochutnáváním štrůdlů od 
našich holek kuchařinek. 

Náš nejčerstvější zážitek ovšem máme z nebeské a pekelné návštěvy. 5. 
prosince k nám do školky zavítal Mikuláš s čertem a andělem, aby dětem 
připomenul jejich hříchy, poučil je, ale také, aby je pochválil za to dobré, a 
že toho není málo. A protože Mikuláš mluvil zřetelně „po bernacku“, stala 
se tato návštěva i menším divadelním představením. Děti dostaly balíčky, 
které vynikajícími perníky doplnily naše dvě šikovné maminky paní 
Pavlíková a paní Hašlerová. Moc Vám, milé maminky, děkujeme! A velký 
dík patří právě naší nebeskopekelné sestavě z obecního úřadu. Děkujeme! 
Vzkaz pro Mikuláše: „ Už sa na tebe těšíme zase za rok a slibujeme, že sa 
budem snažiť a nebudem roščačiť, aj v tem jídle sa polepšíme a nekeří z 
nás sa budu vjac zapojovať do tych činností.  A svoju berlu si možeš u nás 
odložiť aj příští rok:) 

A než se nám školka na vánoční prázdniny opravdu zcela uzamkne, 
budeme dál pokračovat v plaveckém výcviku, čeká nás společné tvoření v 
adventní dílně, dále si s dětmi nazdobíme stromeček, budeme zpívat 
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koledy, seznamovat se s vánočními zvyky a tradicemi a nakonec se už 
opravdu jen a jen těšit. 

Přejeme každému z vás pokojné a radostné Vánoce a ať je pro nás 
všechny tím nejkrásnějším vánočním dárkem „pouhé“ bytí spolu ve zdraví 
a spokojenosti.  

 

        Radka Bayerová, učitelka MŠ 
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 ZE SPORTU 

 

TJ Sokol Bernartice n.O.  – ODDÍL KOPANÉ 
 

pořádá 

36. ročník 

Vánočního turnaje 
v sálové kopané 

 

Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně. 

Kdy: 21.12.2019               Kde: Bernartice n.O. – tělocvična 

Prezentace: 12:30 -13:00 hod            Startovné: 100,- Kč 

Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. 

 

Občerstvení  zajištěno 
 

Pravidla rozlosování do 3člených družstev: 

1.koš  nasazení hráči 

2.koš  ostatní hráči 

3.koš  nejstarší hráči 

Z každého koše bude vybrán jeden hráč a následně utvoří družstvo. 

Věková hranice nad 15 let. 

Oddíl kopané 
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Informace o soutěžích v nohejbalu 2020 

Zimní soutěž - 1. kolo:  11.1.2020 

Zimní soutěž - 2. kolo:    8.2.2020 

Zimní soutěž - 3. kolo:  22.2.2020 

Zimní soutěž - 4. kolo  - finále:   7.3.2020 

Bernartice Cup:   21.3.2020 

 

Začátek soutěže vždy od 9:00 hodin v místní tělocvičně. 

  Pavel Zelenka 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
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Poděkování  

Děkujeme všem naším členům Sboru dobrovolných hasičů 
za jejich aktivní činnost a obětavou práci v letošním roce. 
Dále bychom chtěli popřát všem občanům krásné prožití 
vánočních svátku a úspěšný rok 2020. 

 

            výbor SDH Bernartice nad Odrou 
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PF 2020 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou přeje občanům příjemné prožití vánočních 
svátků a v novém roce hodně zdraví, úspěchů a pohody. 

Svým členům a příznivcům děkuje za aktivitu a spolupráci v tomto roce. 

         Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar 
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Tajemství staré Bambitky 

Letos na jaře jsme uvedli premiéru pohádky Tajemství staré bambitky. 
Divadelní představení mělo veliký úspěch, proto jsme se rozhodli, že 
zkusíme s pohádkou také „vyjet ven“ jako velcí Bodláci. Přece jen by byla 
škoda, kdyby tolik práce a úsilí malých Bodláčků nebylo odměněno 
vícekrát, než jen jedním potleskem.  

Podzimní sezónu jsme zahájili představením na domácí scéně 
v Bernarticích nad Odrou, kde se na nás přišlo podívat 121 diváků. Hned 
následující den jsme doma sehráli dvě představení po sobě pro základní a 
mateřské školy z okolí. Přijely se na nás podívat děti z Mankovic, ze 
Suchdola nad Odrou, ze Speciální školy v Novém Jičíně a také ze Spálova. 
Malých diváků bylo celkem 228. 

Další štací byla obec Rybí, kde jsme vůbec netušili, zda diváci přijdou či 
nikoliv. Byla to pro nás neznámá scéna a pro malé herce první zkušenost 
s jiným jevištěm. Museli jsme vše přizpůsobit naší pohádce – kulisy, 
nástupy, techniku a další věci. Připravili jsme se poctivě a odměnou nám 
byl téměř plný sál. Přišlo více než 110 lidí. A jak to zvládli Bodláčci? Ti byli 
naprosto bezkonkurenční a odvedli perfektní výkon. 

Podzimní sezónu jsme zakončili představením na malé scéně 
v Beskydském divadle v Novém Jičíně. Lístky byly již dva týdny před 
představením vyprodané. Takže jsme věděli, že hrát se nám bude dobře. 
A taky že ano. Děti byly opět skvělé. Na představení šlo krásně poznat, jak 
jsou již herci vyhraní, sebejistější a pohádku si užívají. Jelikož se jednalo o 
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závěrečné představení v sezóně, dostali malí herci jako odměnu krásný 
dort s „Bambitkou“, který jsme také přímo v divadle snědli  

Tajemství staré Bambitky shlédlo na podzim téměř 600 diváků. 
Považujeme to za velký úspěch a víme, že o pohádku je stále zájem. Proto 
jsme se rozhodli na jaře ještě pokračovat a představení „vyvézt“ do dalších 
obcí. 

Chci poděkovat všem, kteří se na přípravě představení jakkoliv podílí, je to 
opravdu velká spousta lidí z řad členů Bodláku, ale také z řad rodičů. 
Vážíme si toho a těšíme se v novém roce na další spolupráci. 

  Za Bodláček Jana Maralíková 
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RŮZNÉ 

Jubilejní, dvacátá Tříkrálová koleda 

Vážení občané, v sobotu 11. ledna již po dvacáté vyrazí do ulic naší obce 
Tříkráloví koledníci, kteří vás navštíví s jubilejním novoročním pozdravem, 
tříkrálovou křídou a zapečetěnou pokladnou, do které můžete dle své vůle 
přispět na záměry Charity Nový Jičín. V roce 2020 bychom prvořadě rádi 
obnovili zastaralé a nefunkční venkovní dětské herní prvky na zahradách u 
obou azylových domů a sbírka nám v tomto významně pomůže. 
Nezapomeneme ani samozřejmě na osvědčený fond Kroužky, ze kterého 
pomáháme financovat volnočasové, sportovní a vzdělávací aktivity dětem 
z rodin s finančními problémy, dále na Fond humanitární pomoci, také opět 
dokoupíme kompenzační pomůcky do Půjčovny a zrealizujeme další 
drobné pomoci. Koordinovat bernartské koledníky bude opět pan Josef 
Klos, takže pokud znáte děti (i dospělé), kteří „chtějí být chvíli king“, ozvěte 

se rovnou jemu nebo piště na mail: tks@charitanj.cz 

Dobrý skutek vás v lednových mrazech zahřeje a nám nezbývá než 
poděkovat …  

  Ing. Markéta Brožová 

        Rodinný klub Hnízdo 

            Charita Nový Jičín 

mailto:tks@charitanj.cz
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Kontroly chatových oblastí 

MS kraj – preventivní rady k zabezpečení rekreačních objektů, aktualizace 
mobilní aplikace „Zabezpečte se“ 

V tomto období již nastal čas, kdy „hlavní“ sezóna chataření se chýlí ke 
konci. Někteří majitelé již svá rekreační obydlí „zazimovali“, jiní toto právě 
činí nebo se připravují.  

…dosud neznámý pachatel měl v jedné z chatových oblastí provést 
vloupání do dílny poblíž rekreační chaty a následně odcizit zahradní 
techniku. Poté se měl vloupat také do uvedené chaty a odcizit z ní 
elektroniku a potraviny. Škoda byla vyčíslena na více než třicet tisíc korun… 
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Je na místě uvést, že delší nepřítomnosti majitelů mohou využít pachatelé 
či nezvaní nocležníci. Policisté v Moravskoslezském kraji provádějí 
nepravidelně kontrolu chatových oblastí, a to i s využitím psovodů se 
služebními psy. I v rámci běžného výkonu služby policie dohlíží na uvedené 
lokality. Několik kontrol, také v rámci celorepublikového projektu s názvem 
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, již policisté na 
několika místech v kraji realizovali. Při této příležitosti také přítomným 
majitelům připomínali preventivní rady týkající se zabezpečení rekreačních 
objektů: 

poblíž objektu nenechávat zejména žebříky či nářadí, které by mohlo 
usnadnit násilné vzniknutí do chaty, 

řádně uzavřít okna, zajistit objekt vhodnými způsoby (okenice, mříže), 
s ohledem na hodnotu jeho zařízení zvolit vhodné zabezpečení chaty, 
případně i elektronickými prostředky, 

pokud je to možné, je vhodné odvézt cenné věci (elektroniku, kola, 
starožitnosti), pro případ odcizení si pořídit jejich fotodokumentaci a 
zaznamenat si výrobní čísla hodnotných přístrojů a věcí, 

objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období. 

Další preventivní informace se lze dozvědět v mobilní aplikaci s názvem 
„Zabezpečte se“, která byla představena již v loňském roce a na podzim 
byla aktualizována, více na: https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-
aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx 

U této problematiky je velmi důležité nebýt lhostejní k ostatním, pomáhat si 
a také všímat si podezřelých osob či vozidel.  

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 

                      

 

 

 

 

 

 

 

https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
https://www.policie.cz/clanek/vylepsena-aplikace-napovi-jak-se-chranit-pred-zlodeji.aspx
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„Policejní pohádky ve školách…“ 

Moravskoslezští preventisté seznámili zejména žáky prvních stupňů 
základních škol se zásadami bezpečného chování a vysvětlili, jak se 
zachovat v kritických situacích. V průběhu listopadového týdne jim byly 
nezastupitelným pomocníkem „Policejní pohádky.“ Často preventisté mířili 
zejména k novým žákům prvních tříd, aby po zahájení školního roku 
obeznámili děti vhodnou formou s možnými nástrahami, ale především jim 
vysvětlili, jak správně v nebezpečných situacích postupovat.  

Ke vzdělávání nejmenších je publikace moravskoslezské policie „Policejní 
pohádky“ využívána od roku 2014 a je velmi kladně hodnocena jak 
odbornou (pedagogy), tak laickou veřejností (rodiči, prarodiči..). Kniha 
obsahuje 16 příběhů i CD s načtenými pohádkami. Děti se prostřednictvím 
příběhů například dozví, jak se bezpečně pohybovat po silnicích (v příběhu 
Proč cesta není hřiště), stejně jako základní zásady bezpečného chování 
(v dalších příbězích: O ztracené Jitce, Jak Jaromírovi ubližovali špatní 
kamarádi a jak ho Oldřich zachránil, Jak Magdaléna našla injekční 
stříkačku a co z toho nakonec bylo atd.). Dětmi oblíbené (dle reakcí 
pedagogů) jsou příběhy – O statečném policistovi Honzíkovi, Jak Frantík a 
Terezka zkoušeli tatínkovo víno nebo Jak Droga zatemnila Petříkovi mysl. 
Autorem příběhů je soudce Roman Pokorný a autorkou ilustrací paní Šárka 
Nogová.   

V závěru každého příběhu zazní poučení spravedlivého Přemysla a 
současně otázky, díky kterým si pravidla bezpečného chování děti 
zopakují. Například v závěru příběhu „Jak Jaromírovi ubližovali špatní 
kamarádi a jak ho Oldřich zachránil,“ poučení spravedlivého Přemysla 
zahrnuje:  

„Nikdy, děti, nezavírejte oči nad tím, když se někomu děje příkoří, nebo 
někdo někomu ubližuje. Pokud si s tím samy nedokážete poradit, řekněte 
to někomu dospělému nebo policistovi a ti už budou vědět jak na to a určitě 
vám pomohou.“ V závěrečných otázkách pak čtenář nalezne třeba otázku 
„Co byste měly, děti, udělat, kdybyste viděly, jak někdo ubližuje někomu 
slabšímu?“ K učení se hrou jsme současně pro děti připravili řadu tiskovin 
– pexes, omalovánek, kdy si děti opět mohou připomenout jak se správně 
v kritické situaci chovat. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2019 

28 

 

Pedagogové z Moravskoslezského kraje mohou tuto didaktickou 
pomůcku získat pro výuku v případě zájmu na emailu 
kprt.prevence@pcr.cz. Dalším zájemcům je dostupná 
v moravskoslezských knihovnách. 

                                            mjr. Mgr. Gabriela Pokorná, vrchní komisař                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrum pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje – Tipy a triky osobní 
asistentky 

Posláním naší organizace je pomáhat osobám se zdravotním postižením a 
seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, potřebují pomoc a 

mailto:kprt.prevence@pcr.cz
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podporu, poradit, zapůjčit kompenzační pomůcku či aktivně a smysluplně 
vyplnit svůj volný čas. Jednou z našich poskytovaných služeb je OSOBNÍ 
ASISTENCE. Jedná se o terénní sociální službu, kdy osobní asistentky 
dochází do domácností klientů a tam jim pomáhají s činnostmi, které již 
nejsou - s ohledem na svůj věk a zdravotní stav, schopni sami zvládat. 
Jedná se například o pomoc s oblékáním, osobní hygienou, přípravou 
stravy, zajištění nákupu a běžného úklidu domácnosti. Kromě těchto 
základních sebeobslužných činností plní osobní asistentky také roli blízké 
osoby, která naslouchá, aktivizuje a podporuje. Mít někoho kdo provází a 
zpříjemňuje denní rutinu je důležité zejména u osob upoutaných na lůžko. 
Od naší osobní asistentky pro Vás máme tip, jak jeden takový nevšední 
zážitek vytvořit. 

BALDACHÝN – vstup do jiného světa 

Mít nad sebou baldachýn je krásný a nevšední pocit. Člověk se najednou 
ocitne v úplně jiném světě. Pokud lidé tráví veškerý čas na lůžku je takováto 
změna osvěžující. Jeho výroba je přitom tak jednoduchá! Imobilní lidé mají 
většinou polohovací lůžka, která mají v horní části nad hlavou rameno, na 
němž je uchycen triangl - slouží jako podpora při vstávání a polohování. 
Nám tento triangl poslouží k uchycení šátků, dek, prostěradel či jiných 
textilií, díky kterým vznikne baldachýn.  Pro zpestření se dá šátky různě 
pohybovat, pustit podmanivou hudbu či prostor provonět aromalampou. 
Život tak rychle letí a některé okamžiky zůstávají … přejeme, ať těch zážitků 
zůstává co nejvíce. 

Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete 
na našich webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556 
709 403 či přímo na našem pracovišti. 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 

Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín 

Telefon: 556 709 403     E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz 

Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice 

Pavlína Prosová, osobní asistentka 

 

 

http://www.czp-msk.cz/
mailto:czp.novyjicin@czp-msk.cz
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     HISTORIE 

Vzpomínka na  svatořečení Anežky České v Římě 12. 11. 
1989 

Do kroniky obce Bernartice nad Odrou zaznamenala v roce 1989 paní 
Blanka Rozholdová 

Ve čtvrtek 9. listopadu jsme měli odjezd zvláštním vlakem „Vojtěch“ ze 
Suchdolu nad Odrou. Svatořečení se zúčastnili tito občané: Blanka 
Rozholdová č. 128, Bohuslava Bečvářová, Růžena Klosová č. 2, Marie 
Drlíková č. 38, Cecílie Horutová č. 48, Marie Šimíčková č. 48, Josef Šimíček 
č. 47, Pavel Haitl, Antonín Zelenka č. 66, Dorazil Vladimír a Josef Klos č. 
4. Vlak jel přes Prahu a České Budějovice. Státní hranici jsme překročili v 
Horním Dvořišti. Pak jsme projížděli Rakouskem, Alpami na hraniční 
přechod v Tarvisio. V sobotu 11. listopadu v 7 hodin ráno jsme přijeli na 
nádraží v Římě - Ostense. Tam nás čekaly autobusy, s nimiž jsme objížděli 
památky Říma. Uchvacovala nás starobylost a krása města. Ubytování pak 
bylo luxusní. 

Po krátkém odpočinku jsme z hotelu s dalšími návštěvníky šli do baziliky 
sv. Klimenta na mši svatou, kterou sloužil biskup František Vaňák 
z Olomouce. Tam jsme se potkali i s krajany, kteří žili několik let v Itálii a 
podivovali se tak velké účasti Čechů a Slováků na svatořečení Anežky 
Přemyslovny ve věčném městě.  

V neděli ráno 12. listopadu, po snídani, byl odjezd do baziliky sv. Petra, kde 
už bylo množství lidí. Po prohlídce detektorem jsme se dostali dovnitř. 
Obsadili jsme místa v první třetině baziliky. Jen pro představu – chrám je 
dlouhý 186 metrů. 

Do baziliky, v níž bylo asi deset tisíc poutníků z Československa a několik 
tisíc krajanů z celého světa a také tři tisíce Poláků, vstoupilo v 9,30 hodin 
27 kardinálů, asi 40 biskupů a arcibiskupů a průvod uzavíral kardinál 
František Tomášek z Prahy a Svatý otec Jan Pavel II., kteří byli přivítání 
bouřlivým potleskem. 

Při slavnostní pontifikální mši svaté v 10 hodin byla Anežka Česká 
prohlášena za svatou. Mše svatá byla sloužena latinsky, ale zpívali jsme i 
českou píseň „Tisíckrát pozdravujeme tebe“. 
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Homilii přednesl Svatý otec česky. Byla několikrát přerušena potleskem. 
Symbolické obětní dary donesly tři české manželské páry. Krásné bylo i 
pozdravení pokoje. Ruce si podávali lidé do té doby neznámí, nesmírně si 
však blízcí nejen vírou, ale i štěstím, že se splnilo to, čemu ještě před 
několika dny nemohli uvěřit. 

Po mši svaté se poutníci shromáždili na Svatopetrském náměstí, kde 
zazněl mohutný Svatováclavský chorál. V okně své rezidence se objevil 
Jan Pavel II. a po společné modlitbě Anděl Páně pozdravil poutníky v jejich 
mateřštině. 

Pak jsme se pomalu rozcházeli. Podařilo se nám opět sekat s našimi 
krajany. Bylo to radostné shledání a v milém povídání jsme setrvali do 
nočních hodin. 

V pondělí 13. listopadu, po snídani, jsme odjeli autobusem opět do prostor 
nejmenšího státu světa. Zavazadla jsme nechali v autobuse a odešli jen 
s malým zavazadlem a perníkovou kazetou na audienci ke Svatému otci. 
Čekali jsme na ni v levé polovině  Berniniho kolonády. 

Čekání se protáhlo, a tak jsme si je krátili zpěvem. Pak jsme vstoupili do 
auly Pavla VI. k audienci, kde bylo na deset tisíc účastníků, kteří bouřlivou 
ovací přivítali kardinála pražského Františka Tomáška.  V  aule zněly písně, 
při kterých šla naše nejmladší poutnice Marie Šimíčková č. 48 předat 
Svatému otci dárek – perníkovou kazetu s nápisem „Pozdrav z Bernartic“.  
Dárky se ukládaly na stolek u podia. Perník upekly Milada Pohanková a 
Blanka Rozholdová.  Potom vstoupil do auly za velkého potlesku Svatý otec 
Jan Pavel II. a k poutníkům promluvil česky a slovensky. Při projevu 
vyzdvihl význam svaté Anežky České, poděkoval naší vládě za umožnění 
pouti do Říma a všem přítomným za účast a dary. 

Nakonec jsme se rozloučili se všemi známými, na chvíli jsme šli i po 
nákupech, ale ne nadlouho. Autobus č. 401 nás pak odvezl na nádraží do 
Ostense. Museli jsme čekat, až všechny autobusy dorazí a ve 23,30 jsme 
z Říma vlakem odjeli. Ještě jsme se chvíli dívali na zářící věčné město. 
Ráno nás vítaly sluncem ozářené Alpy. 

Zažili jsme krásná duchovní dobrodružství, poznali jsme, jak se svaté 
Anežce povedlo postarat o příslušníky českého a slovenského národa a 
celého světa.  
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Snad tím Československo vstoupilo do povědomí ostatních národů. A 
doufejme, že víra, kterou nám přinesli svatí Cyril a Metoděj zůstane živá i 
nadále. 

Na tuto významnou událost, která se stala před třiceti lety, 
zavzpomínala i tehdy nejmladší účastnice výpravy paní Marie 
Šimíčková, rozena Horutová č. 48 

Bylo mi 28 let a já jsem poprvé, asi jako všichni z naší výpravy, cestovala 
na takovou mimořádnou událost, a to až do věčného města Říma. 

Vzpomínám nejen na to, o čem již psala paní Blanka Rozholdová, ale na 
takové maličkosti, které nám nebo alespoň mně, cestu každopádně 
zpestřily. Třeba na vyprávění spolucestovatelek v kupéčku, protože cesta 
byla opravdu dlouhá. Nebylo to jen modlení a zpěvy, ale humorné historky 
v podání právě paní Rozholdové, Bečvářové a vlastně i ostatních. 

Ale taky na nádherné ranní probuzení, kdy nás přivítaly sluncem ozářené 
vrcholky Alp a tuším, že to byla právě moje mamka Cyrilka, která začala 
zpívat chvalozpěv ,,Bože chválíme tebe" a ostatní vycházeli ze svých kupé, 

přidávali se k nám a obdivovali zpěvem tu nádheru 😊. 

Zažila jsem i trošku adrenalinu, když po ukončení slavnosti všichni 
vycházeli z chrámu a já jsem si všimla, že kolem vchodu baziliky na 
vysokých podstavcích (vyšších než já) stojí odvážlivci a sledují tu 
obrovskou masu lidí na Svatopetrském náměstí trochu z výšky. Ani nevím, 
jak se to stalo, jen jsem natáhla ruce, někdo mi pomohl vyšplhat se na ten 
podstavec a už jsem fotila, co to šlo (mimochodem fotit mě učil manžel dva 

dny před odjezdem - žádný digitál☺). Pak nás ovšem nějaká, dnes bychom 

řekli „ochranka", okamžitě sundávala dolů. 

Najednou jsem s hrůzou zjistila, že se zbytek skupinky odsunul s davem 
někam do prostoru. 

Věřte mi, to jsem měla dušičku opravdu maličkou. Tak jsem se v duchu 
začala modlit k sv. Antoníčkovi, který je patronem ztracených věcí a tvrdím, 
že to funguje. Asi po hodince jsme se všichni setkali.  Nedokážete si nikdo 
představit, jak jsem je ráda znovu viděla. 

A poslední nádherný zážitek byla audience u Svatého otce. Je pravda, že 
ta čekací doba byla více než dvouhodinová, ale stálo to za to. 
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Poslední „šok" pro mě byl, když mi ostatní oznámili, že s tím perníkovým 
darem půjdu já a sama. 

Ještě dnes mám brnění v nohou, když si vzpomenu, jak jsem šla po 
schodech v obrovské aule před několika tisíci lidmi. Neskutečný zážitek!!! 

A nakonec.... 

Pokud se někdo z vás chystá podniknout cestu do věčného města, 
pozdravujte tam ode mne. 

Poslední dodatek je od pana Vladimíra Dorazila…. 

Velmi dobře mu zůstal, mimo jiné, v paměti okamžik překročení státní 
hranice v Horním Dvořišti. Z tehdy šedivého, zamračeného a totalitního 
Československa se najednou ocitli v jiném světě -  slunečném, čistém, 
upraveném a hlavně svobodném. Slzám dojetí a vděku, že mohou prožít 
tyto okamžiky, se neubránil snad nikdo z poutníků.   

 

Z kroniky obce a podle vyprávění pamětníků zapsala, Ilona Stavinohová 
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 INZERCE 

PROVOZNÍ DOBA – VÁNOČNÍ SVÁTKY 2019 

ÚT: 24.12. ZAVŘENO 

ST: 25.12. ZAVŘENO 

ČT: 26.12. 09.00 – 22.00 kuchyň zavřena 

PÁ: 27.12. 10.30 – 22.00 kuchyň do 20.45 

hodin 

SO: 28.12. 10.30 – 24.00 kuchyň do 20.45 hodin 

NE: 29.12. 10.00 – 24.00 kuchyň do 20.45 hodin 

PO: 30.12. 10.00 – 20.00 kuchyň do 14.00 hodin 

ÚT: 31.12. 10.00 – 15.00 kuchyň do 14.00 hodin 

ST: 1.1.2020 ZAVŘENO 

ČT: 2.1.2020 BĚŽNÝ PROVOZ 

Provozní dobu lze upravit podle potřeb provozovatele nebo hostů 
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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 

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





