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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendárium 

20.2. V KD byla dokončena oprava posledního problémového místa 
splaškové kanalizace na pánských toaletách. 

24.2. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce. 

27.2. Na zpevněné ploše za hřbitovem proběhl sběr velkoobjemového a 
nebezpečného odpadu. 

3.3. V KD proběhlo 12. jednání zastupitelstva obce. 

4.3. Na obecním úřadě proběhla další schůzka ohledně možnosti pokrytí 
obce vysokorychlostním internetem. 

8.3. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy 
Vacula silniční s.r.o. kvůli vodorovnému dopravnímu značení 
(optické psychologické brzdy) při vjezdech do obce, které by mělo 
proběhnout na začátku dubna. 

9.3. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy 
Bonita (dětská hřiště), kteří pro naši obec zajišťují montáž a revize 
těchto prvků. Byla dohodnuta oprava poškozených prvků v MŠ a 
v březovém háji a doplnění o novou atrakci, a to lanovou dráhu. 

10.3. Obec navštívil reportér Novojičinského deníku a požádal o rozhovor 
starostu a kronikářku obce. 

11.3. Proběhla pracovní schůzka zastupitelů ohledně umístění lanové 
dráhy pro děti v březovém háji a studie návrhu nových herních prvků 
u multifunkčního hřiště za tělocvičnou. 

16.3. Proběhlo jednání se zástupcem společnosti Cetin a.s. o umístění 
veřejného osvětlení na sloupy Cetinu na komunikaci od Glogarů 
č.p.6 po Milana Davida č.p.102. 

17.3. Proběhlo jednání se zástupcem firmy Pelmont o žádosti na 
vypracování projektové dokumentace na osvětlení komunikace od 
Šenkeříků č.p.4 po Glogary č.p.6. 
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Usnesení ze 12. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konaného 3. 3. 2021 

12/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Tomáše Staňka a Mgr. Petru Gavlasovou, zapisovatelkou 
Danielu Horutovou. 
12/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 
12/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 1/2021 

Příjmy:  14.689.510,00 

Výdaje: 24.322.887,43 

Třída 8:   9.633.377,43 

12/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 7/2021/D místnímu spolku Bikepark Bernartice nad 
Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

12/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 8/2021/D místnímu spolku BODLÁK Bernacké 
Ochotnické Divadlo z.s. Podpora ve výši 30.000,- Kč je určena na podporu 
činnosti spolku. 

12/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 9/2021/D místnímu spolku SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na 
podporu činnosti spolku. 

12/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 10/2021/D Římskokatolické farnosti Bernartice nad 
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Odrou. Podpora ve výši 250.000,- Kč je určena na generální opravu střechy 
kostela Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou. 

12/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 11/2021/D místnímu spolku Myslivecký spolek 
Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 20.000,- Kč je určena na podporu 
činnosti spolku. 

12/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 12/2021/D místnímu spolku TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

12/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 13/2021/D místnímu spolku Bernatský Klondajk z.s. 
Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

12/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 14/2021/D spolku Český svaz včelařů, o.s., ZO Jeseník 
nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu činnosti 
spolku. 

12/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje 
pozemku části parcely č. 793/1 a č. 1151/27, části parcely č. 207 a parcela 
č. 905 v k.ú. Bernartice nad Odrou.  

12/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr směnit 
pozemky části parcel č. 1064/13 a č. 714 a části parcel č. 637/1 a č. 714 
v k.ú. Bernartice nad Odrou.  

12/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr pronájmu 
pozemku části parcely č. 714 v k.ú. Bernartice nad Odrou.  
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12/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o navýšení počtu 
pracovníků provádějících údržbu obecního majetku a zeleně o jednoho 
zaměstnance, který bude přijat do pracovního poměru na dobu neurčitou 
od 1.4.2021. 

12/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Dodatek č.1 k 
vnitřnímu předpisu o tvorbě a použití sociálního fondu s účinností od 
1.4.2021.  

12/17 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 
742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv 
akcionáře pana Tomáše Horuta, nar.                        bytem Bernartice nad 
Odrou 223, 741 01 Nový Jičín. 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu 
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek 
dne 28. 5. 2021, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné 
hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. 
konané za tuto řádnou valnou hromadu. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné 
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně 
paní Ing. Bc. Dagmar Glogarovou, nar.               , bytem Bernartice nad 
Odrou 240, 741 01 Nový Jičín.  

12/18  

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
kontrolního výboru Dobrovolného svazku regionu Poodří konaného dne 
3.12.2020 v Bartošovicích. 

12/19 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje investiční záměr a 
v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje programu Obnovy a rozvoje venkova 
Moravskoslezského kraje 2021 nebo z Ministerstva financí z programu 
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Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního 
školství 2021 na akci „Modernizace kuchyně MŠ Bernartice nad Odrou“. 

12/20 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpora rozvoje regionů 2021 na stavební záměr „Oprava 
místní komunikace na parcele číslo 47/1“. 

12/21 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpora rozvoje regionů 2021 na stavební záměr „Stavební 
úpravy II. NP MŠ Bernartice nad Odrou“. 

12/22 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podání žádosti a 
v případě kladného rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Národní 
sportovní agentury – investice do 10 mil. Kč na stavební záměr „Snížení 
energetické náročnosti budovy tělocvičny v Bernarticích nad Odrou“. 

12/23 

Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostu obce k provedení 
změn rozpočtu tykajících se přijetí dotací a použití do výdajů obce v plném 
rozsahu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2021. 

12/24 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Strategický plán 
rozvoje sportu obce Bernartice nad Odrou na léta 2021 – 2027.  

12/25 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Ceník za informace 
poskytované v obci Bernartice nad Odrou.  

12/26 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo žádost společnosti 
SBM HOLDING GROUP s.r.o., která připravuje projekt na výstavbu nové 
sítě elektronických komunikací v k.ú. Bernartice nad Odrou a souhlasí 
s její výstavbou. 
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12/27 

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 říjen – prosinec 2020 
konané dne 22.2.2021. 

12/28 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o 
veřejnosprávní kontrole v Základní a Mateřské škole Bernartice nad Odrou, 
příspěvkové organizaci za období září – prosinec 2020 konané dne 
24.2.2021. 

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

V sobotu 27. února v dopoledních hodinách proběhl na zpevněné ploše za 
hřbitovem jarní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
Společnost OZO Ostrava vyvezla z naší obce odpad o celkovém objemu 
132 m3. 

Další sběr se bude konat opět na podzim. 

Tomáš Horut, starosta 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwieg9f-1YjeAhUNaVAKHSZvC3sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.obeczdetin.cz/aktuality/odpady&psig=AOvVaw0MtmwbKwo1_uJFYCahnRIr&ust=1539700596569871
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Zahájení sběru bioodpadu společností Asompo  

 

V pondělí 19. dubna 2021 zahájí společnost Asompo sběr a svoz 
zeleného odpadu. Pracovníci obecního úřadu rozmístí kontejnery do tohoto 
termínu na obvyklá místa. 

 

Daniela Horutová, správní pracovnice 

 

 

 

 

Placený vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava  

Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednanou placenou 
službu - svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude probíhat 
od dubna vždy sudý týden ve středu. První vývoz proběhne mimořádně 
ve čtvrtek 8. dubna 2021. Další vývoz bude již v řádném termínu, a to vždy 
v sudý týden ve středu tj. 21.4.2021. 

V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu OZO, 
tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz 

 

OZO Ostrava 

 

 

 

http://www.ozoostrava.cz/
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8-rm-y-bZAhWI_KQKHTfsBfMQjRwIBg&url=https://katalog.ambra.cz/odpadkovy-kontejner-1100l-hnedy-d81663.htm&psig=AOvVaw2nk6PpseVma00qQ4rvrcUs&ust=1520937384940842
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-44HczebZAhVOr6QKHbm9DZEQjRwIBg&url=http://www.ozoostrava.cz/aktuality/bio-popelnice-zdarma-100&psig=AOvVaw1VZ6jUiKZ7Vg1plvHsPmM-&ust=1520937998953624
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022 

S ohledem na aktuální vývoj pandemie lze předpokládat, že i letos se zápis 
k povinné školní docházce uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis do prvního ročníku na naší škole proběhne v termínu: od 5. dubna 
2021 do 15. dubna 2021 

Možnosti podání žádosti k základnímu vzdělávání popř. odkladu: 

 do datové schránky školy (73twn8), 

 e-mailem (zsbernartice@seznam.cz) s uznávaným elektronickým 
podpisem,  

 poštou, 

 osobním podáním ve škole (do schránky k tomuto účelu určené v 
prostorách vstupu do budovy školy) 

Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem (pokud 
budou podepsáni oba rodiče, pak dle správního řádu, musí oba přijít převzít 
rozhodnutí o přijetí dítěte). 

K žádosti o odklad školní docházky doložte doporučení PPP nebo SPC a 
odborného lékaře. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedení školy. 

 

Jana Kociánová, ředitelka školy 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

NALEZENÁ MLÁĎATA NECHTE V PŘÍRODĚ, PORADÍ SI 

S prvním jarním oteplením se v přírodě objevují také mláďata volně žijících 
živočichů. Již nyní můžeme narazit na zajíčky, později na jaře se přidají 
například srnčata. Samice obou těchto druhů nechávají svá mláďata 
odložená a vrací se k nim jen několikrát za den. Nález osamoceného 
mláděte neznamená, že je opuštěné. Nesnažte se mu pomáhat! 

První jarní oteplení přineslo ještě vyšší návštěvnost přírody, než jakou jsme 
mohli pozorovat v průběhu celého kovidového roku. Zvýšený zájem o 
přírodu ale znamená také zvýšenou pravděpodobnost setkání s mláďaty 
zajíců, které vypadají na první pohled opuštěně. Zajíčata ale  lidskou péči 
nepotřebují! Neodnášejte je! 

Zajíčata se rodí osrstěná, vidící a s vyvinutou termoregulací. Matka zaječka 
je zanechává volně ležet v nadzemním pelechu. Opouští je proto, aby k nim 
nepřitahovala pozornost predátorů. Jedná se o její přirozené chování. Vrací 
se je několikrát denně nakrmit. Odnést taková mláďata proto není pomoc, 
spíše se pro ně jedná o rozsudek smrti – odchov v lidské péči bývá velice 
složitý a často neúspěšný. Podobné je to i s malými srnčaty, která se rodí 
v květnu a červnu. 

Najdete-li ve volné přírodě odložená mláďata, nesnažte se jim pomáhat, 
obvykle vaši pomoc vůbec nepotřebují. To, že jsou momentálně 
osamocená, neznamená, že jsou opuštěná. Jejich matka se k nim dříve či 
později vrátí. Abyste mláďata ani matku zbytečně nestresovali, co 
nejklidněji a nejrychleji dané místo opusťte. Nejlépe stejnou cestou, kudy 
jste přišli. Snažte se vyhnout nadměrnému pohybu v okolí mláďat. Čím více 
svého pachu na místě zanecháte, tím více bude matka při návratu 
stresována. Mláďat se nedotýkejte ani s nimi nijak nemanipulujte. Nejen, 
že byste je tím ohrozili na životě, ale rovněž byste se dopustili přestupku 
proti zákonu, ve větším množství i   trestného činu. 

Ačkoliv se jedná o vzácný jev, protože divoká prasata se kontaktu s 
člověkem snaží vyhnout, je v současnosti již celoročně možné narazit na 
markazíny, malá pruhovaná selátka. Od jejich matky (bachyně) nejen 
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člověku ale i volně pobíhajícím psům v honitbě hrozí bezprostřední 
nebezpečí. Úrazy způsobené divokými prasaty bývají závažné a život 
ohrožující. Doporučení i v tomto případě zní: urychleně místo nálezu 
opustit, pokud už není pozdě. Nejjednoduší je se chovat v lese 
zodpovědně. Pohybovat se pouze po cestách a držet psa v lese na voditku! 

 
 

 
 
 
 
Chtěli bychom informovat všechny spoluobčany, že veškerá myslivecká 
zařízení v honitbě Bernartice nad Odrou jsou majetkem Mysliveckého 
spolku! Jsou veřejně přístupná, ale vstup na ně je pouze NA VLASTNÍ 
NEBEZPEČÍ! 
Prosíme všechny, aby při opuštění těchto zařízení po sobě uklidili, 
pozavírali a zajistili všechny okenice a zabezpečili dveře petlicí proti 
náhodnému otevření např. poryvem větru. 
Pokud se tak nestane, vznikájí nám velké škody na majetku, kdy do 
zařízení zatéká, okenice a zejména dveře trpí a vyžadují opravu, v horším 
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případě výměnu za nové. 
Myslím, že je stále základem slušného chování při užívání cizích věcí 
zanechat je v původním stavu!( uklidit a odnést veškeré odpadky) 
 
Děkuji 
   

        za MS Bernartice nad Odrou Petr Šimíček 
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Sběr železného šrotu 
 
V sobotu 17. dubna 2021 budou hasiči od 8:30 hodin ráno provádět sběr 
železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě. Těžší 
věci pomůžeme vynést při svozu. 

     Hasiči 

 
 

 

 

 

    RŮZNÉ 

Bohoslužby o Velikonocích roku 2021 

 Příležitost ke svaté zpovědi před velikonočními svátky: středa 24. 
března a čtvrtek 25.března v čase 16:30-17:30 a pak v sobotu 27. 
března v čase 10:00-11:00. 

 Květná neděle dne 28. března: mše svaté s žehnáním ratolestí v 8:00 
a v 9:15. 

 Zelený čtvrtek dne 1. dubna: mše svatá na památku Večeře Páně v 
17:30. 

 Velký pátek dne 2. dubna: ve 14:30 křížová cesta, v 15:00 velkopáteční 
obřady na památku Umučení Páně. 

 Velikonoční vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (3. dubna): slavné 
obřady v 19:00. 

 Neděle Zmrtvýchvstání Páně (4. dubna): slavné mše svaté v 8:00 a v 
9:15, ve 14:30 nešpory. 

 Pondělí velikonoční (5. dubna): mše svatá v 8:00. 

 Počet účastníků na bohoslužbách se bude řídit podle vládních 
nařízení, která budou platná o letošních Velikonocích. 
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Počasí roku 2020  

Přehled počasí v naší obci v roce 2020 zaznamenala Ilona Stavinohová. 
Dlouhá léta sledoval a zapisoval počasí v naší obci pan Alois Šimíček. Od 
roku 2020 tuto službu předal kronikářce obce. Za jeho práci, ochotu a 
pečlivost mu patří velký dík. 
 
Leden 
Začátkem ledna se držel slabý poprašek sněhu, na zatopených oderských 
loukách se dokonce hned po Novém roce bruslilo. Uprostřed měsíce bylo 
tepleji, pršelo a vál silnější západní vítr, 18. ledna začalo sněžit a do 
následujícího dne tu leželo asi 5 cm sněhu, který po oteplení hned 19. ledna 
roztál. Lehce sněžilo ještě 28. ledna, ale sníh nevydržel.  
Nejnižší teplota:  -   6    °C (3. a 6. ledna ráno) 
Nejvyšší teplota: 11,5 °C (31. ledna odpoledne) 
Celodenní mráz:  3 
Srážkové dny:  8 
Srážky celkem:  19,8 mm 

 
Únor 
Únor začal teplým počasím a silným nárazovým západním větrem. V tomto 
trendu pak proběhl celý měsíc. Odra si držela vysokou hladinu a louky byly 
stále zaplaveny.  Sníh se objevil, ale nepokryl zem a nezůstal ležet. Asi 3 
cm sněhu napadly 28. února, ale už odpoledne po něm nebylo ani stopy. 
9. února přišel od západu orkán Sabina, který trval čtyři dny. Přinesl déšť a 
11. února bouřku. Nejsilnější náraz větru byl 10. února, a to 58 km/hod.  
Teploty po celý únor byly téměř stále nad nulou, 14. února se objevily 
rozkvetlé sněženky a po ránu začali zpívat ptáci. 
Nejnižší teplota:   -   6    °C (6. a  8. února ráno) 
Nejvyšší teplota:  12,3 °C (1. února odpoledne) 
Celodenní mráz:  nebyl 
Srážkové dny:  12 
Srážky celkem:  57,2 mm 
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Březen  
Počátkem března bylo tepleji, než na jeho konci. Až do 22. března byly i 
ranní teploty nad nulou (kromě 5.února -3°C a 15.února -7°C). Kvetly 
sněženky a petrklíče a začali zpívat kosi. V půlce měsíce bylo velmi teplo 
a poprvé zazpíval skřivánek. Silný jižní nárazový vítr přinesl 12. března 
teplotu až 18,3 °C a ve dnech 17.,18., a 19. března teploty 17 až 19 °C. 22. 
března došlo k ochlazení, silný severní vítr přinesl sněhové přeháňky a 
ranní mrazy, které přetrvaly až do začátku dubna. Přibližně  1 cm nasněžilo 
22. a potom 29. března. Jasných dnů bylo 16. 
Nejnižší teplota:     - 7 °C (15. a 25. března ráno) 
Nejvyšší teplota:  19 °C (19. března odpoledne) 
Srážkové dny:  9 
Srážky celkem:  24 mm 

 
Duben 
Měsíc začal ranními mrazy a jen pět dnů byly mraky, jinak bylo pořád jasno 
a nastalo sucho. Srážky nebyly téměř žádné. Pršelo jen 13. dubna a slabý 
deštík se objevil navečer 29. dubna. V poledne 13. dubna hřmělo, vítr se 
otočil na severní a následující den přinesl slabé sněhové přeháňky. 
Odpolední teploty byly skoro po celý měsíc nad 15 °C. Vlaštovičky přiletěly 
15. dubna a čápi na komínu firmy UAX měli k 23. březnu sneseno pět 
vajíček.  
Nejnižší teplota:  - 8    °C (1. dubna ráno) 
Nejvyšší teplota:  22,2 °C (9. dubna odpoledne) 
Srážkové dny:  3 
Srážky celkem:  1,6 mm 
Bouřky:   1 (hřmělo) 

 
Květen:  
Tento měsíc byl srážkově nadprůměrný. Propršela polovina měsíce, 
nejvíce deště bylo 31. května (30,8 mm). Ani teploty nebyly vysoké, 
převládalo zamračené počasí a vítr vál převážně od severu. Bouřky byly 
11. května, 24. a 25. května, kdy padaly i malé kroupy. 4. května zakukala 
kukačka a 21. května se čápům na UAXU vylíhli dva mladí a následující 
den další dva. 
Nejnižší teplota:   - 1    °C  (13. května ráno) 
Nejvyšší teplota:  25,6 °C  (19. května odpoledne) 
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Srážkové dny:           15 
Srážky celkem:   151 mm 
Letní dny:   2 
Bouřky:   3 

 
Červen 
Červen byl opět hodně deštivý a přinesl i přívalové lijáky. Teploty kolísaly 
v rozmezí 19 až 30 °C. Několikrát šly kolem bouřky, ale obec nezasáhly. 
Další dvě bouřky přinesly déšť i krupobití. 18. června hřmělo a přišel silný 
déšť (36,2 mm), Odra vystoupila z břehů a zaplavila Lesní mlýn a cestu u 
chat. Po deštích v dalších dnech se hladina vody ještě zvýšila. 26. června 
odpoledne byla slabá bouřka a déšť a téhož dne k večeru přišla silná 
bouřka s krupobitím, kdy napršelo 26 mm.  
Nejnižší teplota:   8    °C  (2. a 4. června ráno) 
Nejvyšší teplota:        30,6 °C  (13. června odpoledne) 
Srážkové dny:  15 
Srážky celkem:        203,2 mm 
Bouřky:   2 
Letní dny:            10 
Tropické dny:   2  

 
Červenec 
Měsíc měl letní počasí, odpolední teploty se držely převážně nad 25°C., ale 
také se vyskytovaly bouřky i déšť. Některé bouřky nás opět míjely. 
Přívalový liják se spustil při bouřce večer 2. července, hodně napršelo i 11. 
července, kdy se ochladilo na 12,5°C. Chladnější počasí se drželo asi 
týden.  Díky vlhkému vzduchu se hodně rozmnožili komáři. Od půlky 
měsíce byla na noční obloze vidět i pouhým okem kometa Neowice, a to 
na severovýchodu, níže nad obzorem. 
Nejnižší teplota:  8    °C (14. července ráno) 
Nejvyšší teplota:      32,1 °C (28. července odpoledne) 
Srážkové dny:          13 
Srážky celkem:        99,2 mm 
Bouřky:      4 
Letní dny:            16 
Tropické dny:             2 
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Srpen 
Klasický letní měsíc s letními teplotami, deštěm i bouřkami. Několik bouřek 
nás minulo, další naštěstí nepřinesly žádné přívalové srážky. Po 
celodenním dešti 19. srpna se zvedla hladina Odry. Život opět ztěžovala 
hejna komárů. Koncem měsíce se ochladilo na 20°C a 26. a 27. srpna vál 
silný nárazový vítr od západu. Čápi odletěli 24. srpna.  
Nejnižší teplota:  8    °C (28. srpna ráno) 
Nejvyšší teplota:       31,2 °C (13. srpna odpoledne) 
Srážkové dny:            8 
Srážky celkem:         93,2 mm 
Bouřky:                       3 
Letní dny:                 17 
Tropické dny:            5 

 
Září 
Měsíc začíná vytrvalým deštěm. 1. září napršelo 36,2 mm a foukal severák. 
Od 12. do 16. září se vrátily letní teploty kolem 27 °C, bylo jasno a bezvětří. 
5. září byla v noci bouřka a liják, napršelo 41 mm, načež Odra opět 
vystoupila ze svých břehů. Po 8. září začaly odlétat vlaštovky a jiřičky. 
Konec měsíce propršel, bylo zamračeno a chladno, foukal severák. Za dny 
25. a 26. září napršelo 61,4 mm a Odra se znovu rozlila po loukách. 
Nejnižší teplota:  4    °C (28. září ráno) 
Nejvyšší teplota:      28,4 °C (15. září odpoledne) 
Srážkové dny:            7 
Srážky celkem:      175,4 mm 
Bouřky:                     1 
Letní dny:                  7 

 
Říjen 
Měsíc byl zamračený, teploty začaly klesat a po deštích se hned 2. října 
rozvodnila Odra, která měla tento rok stále zvýšenou hladinu. Ve dnech 12. 
až 14. října napršelo skoro 90 mm srážek, a tak Odra zatopila Lesní mlýn 
a cestu do Suchdolu nad Odrou, louky byly zcela pod vodou. Byl vyhlášen 
III. stupeň povodňové aktivity, a to i na Bečvě, Moravě a Opavě.  Vládlo 
nevlídně, chladné počasí s teplotami do 10 °C. 13. října na Pustevnách a 
Lysé hoře napadl sníh. Tento den vládlo snad nejhorší počasí měsíce, kdy 
ráno byly jen 4 °C, napršelo 37,8 mm, foukal severák a teplota dosáhla 
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maximální hodnoty 6,7 °C, pocitová teplota byla jen 2 °C. Za celý měsíc 
svítilo slunce jen ve 4 dnech. Začalo se barvit a padat listí a objevovala se 
hejna vran. Pokud bylo v noci jasno, byly na jihozápadní obloze krásně 
vidět planety Jupiter a Saturn.  
Nejnižší teplota:  1    °C (20. října ráno) 
Nejvyšší teplota:        23,6 °C (3. října odpoledne) 
Srážkové dny:            16 
Srážky celkem:        168 mm 
 

Listopad 
Pokračovalo deštivé a chladné počasí, Odra měla stále zvýšenou hladinu. 
Téměř po celý měsíc bylo zamračeno nebo nízká oblačnost a mrholení. 
Slunce svítilo jen 5 dnů. První mrazík se objevil 6. listopadu ráno. Další 
ranní mrazíky přišly ve druhé půlce měsíce a 29. listopadu padal první sníh. 
Nasněžil asi 1 cm a sníh poletoval ještě následující den.  Denní teploty se 
na konci měsíce pohybovaly od 2 do 3 °C.  
Nejnižší teplota: -3    °C (21. listopadu ráno) 
Nejvyšší teplota:        14,6 °C (2. listopadu odpoledne) 
Srážkové dny:            6 
Srážky celkem:          33 mm 

 

Prosinec 
Od 1. do 3. prosince byl po ránu mráz, který ve stínu držel po celé dny. 3. 
prosince lehce padal sníh, který pak přešel do zmrzlého deště, čímž 
způsobil náledí. V následujících čtyřech dnech přinesl silný jihozápadní vítr 
oteplení až na necelých 15°C.  Potom se opět ochladilo, bylo převážně 
zamračeno, nebo nízká oblačnost s teplotami kolem 5 °C. 10. prosince 
nasněžilo asi 1 cm, bylo hladko, ale další den sníh roztál. Na Vánoce bylo 
nevlídně, pršelo nebo mrholilo. Po nich přišel silný nárazový vítr od 
jihozápadu a přinesl déšť. Odra se znovu rozlila.  21. prosince došlo na 
noční obloze ke vzácnému jevu, tzv. Velké konjunkci, největšímu přiblížení 
planet Jupiter a Saturn. Takto blízko u sebe byly planety naposled v roce 
1623. Bohužel, u nás tento jev nebyl vidět, bylo zamračeno.  
Nejnižší teplota:  -8    °C (2. prosince ráno) 
Nejvyšší teplota:        14,7 °C (6. prosince odpoledne) 
Srážkové dny:  9 
Srážky celkem:        35,4 
Celodenní mráz:        1 
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Přehled roku 2020 
Nejnižší teplota: - 8°C (1. dubna a 2. prosince) 
Nejvyšší teplota:         32,1°C (28. července) 
Ledové dny:                4         (teplota nevystoupila nad bod mrazu) 
Letní dny:                   52        (maximální teplota vystoupila nad 25 °C) 
Tropické dny:             9          (maximální teplota vystoupila nad 30 °C) 
Tropické noci:             0  (teplota v noci neklesla pod 20 °C )  
Nejteplejší rána byly:  29. července, 11.,27. a 29. srpna, kdy bylo 18°C 
Počet srážkových dnů: 121 
Počet bouřek:                 14 
Celoroční srážky:     1 061 mm       

 

Dále přinášíme přehled srážek v obci Bernartice nad Odrou od roku 2000, 
které zaznamenal Alois Šimíček. 

 

Údaje z roku 2020, nejsou někdy stejné, neboť oba přístroje, kterými byly 
srážky zaznamenávány, jsou různé (digitální a mechanický). Navíc se měří 
na dvou místech, proto jsou v údajích rozdíly. 

 

Ilona Stavihonová 
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Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době 
pandemie 

Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených 
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte a 
možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.   

V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se ze dne na 
den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými pobočkami 
neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných 
zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné 
služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, 
u nichž už byly vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.  

Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným 
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní 
neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina 
tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje 
poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném 
kruhu, doma. 

Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní 
v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a 
Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu 
svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je připraven 
postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo 
nemocné Covid_19. 

Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, 
ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto 
nemusíte mít obavu, nebudete na to sami! 

Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života 

kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na 
telefonním čísle 553 038 016. 

Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a 
milostivá, protože je vždy jedinečná.  

Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života 

 

http://www.zivotastrom.cz/
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Elektrospotřebiče v domácnosti 

Elektrické spotřebiče jsou dnes nezbytnou součástí našeho života a 
provázejí nás prakticky čtyřiadvacet hodin denně. Ať je to doma, na 
pracovišti nebo v místech, kde trávíme volný čas. 

Jsou nejen našimi pomocníky, ale také současně jednou z nejčastějších 
příčin požárů. V domácnostech se hlavními zdroji požáru stávají televizory, 
ledničky, žehličky, varné konvice, fritézy, elektrické ruční nářadí apod. Ne 
každý elektrický spotřebič je, i přes ujištění prodávajícího, dostatečně 
bezpečný a spolehlivý a tak se často stává, že si domů nevědomky 
pořídíme zdroj požáru. Velké nebezpečí rovněž skrývá vadné elektrické 
vedení nebo nesprávné zapojení zásuvek. Nejčastější příčinou požáru je 
buď technická porucha na elektrickém spotřebiči, nebo lidská nepozornost 
a nedbalost.  

Abychom se pokud možno vyhnuli případnému nebezpečí, měli bychom již 
při nákupu spotřebičů věnovat pozornost některým zásadním informacím: 

nový elektrický spotřebič musí být označen značkou shody CE, případně je 
dobré si ověřit, zda je na výrobku i značka některé akreditované zkušebny; 

přímo na elektrickém spotřebiči, v průvodní dokumentaci nebo na obalu 
výrobku musí být označeno jmenovité napětí a příkon a údaje o výrobci a 
údaje o modelu nebo typu; 

nezbytnou součástí výrobku musí být návod k obsluze a další texty 
v češtině, záruční list a pokladní doklad 

Pokud se setkáme s tím, že překlad dokumentace z cizího jazyka do 
češtiny je nesprávný a neúplný s množstvím gramatických chyb, mělo by 
nás to před zakoupením takovéhoto výrobku varovat. Rovněž musíme 
uvážit, zda příkon spotřebiče je vhodný s ohledem na zatížitelnost obvodu, 
ve kterém má být zapojen. Pokud elektrický spotřebič nesplňuje tyto 
základní požadavky, je lépe si jej nepořizovat, i když nás prodávající a cena 
přesvědčují o opaku. Velké bezpečnostní riziko s sebou nese i nákup 
použitých spotřebičů, ke kterým není žádný návod k použití, neznáme jeho 
stáří a technický stav. 

Pozornost bychom rovněž měli věnovat umístění a zapojení elektrického 
spotřebiče. Vzhledem k tomu, že nejen elektrické spotřebiče určené pro 
vytápění, ale i ostatní spotřebiče se při provozu zahřívají, je důležité 
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zabezpečit dostatečně chlazený prostor v okolí spotřebiče, aby nedošlo 
k jeho přehřátí, následnému vzplanutí a rozšíření požáru. 

Požár může způsobit i vadné elektrické vedení nebo nesprávné zapojení 
elektrických zásuvek. 

Měli bychom mít přehled, na jaký průtok proudu jsou uzpůsobeny 
zásuvkové obvody a jakými jističi jsou osazeny, abychom mohli elektrický 
spotřebič připojit bez nebezpečí, že síť přetížíme.  

Velkým problémem jsou rovněž prodlužovací šňůry a přenosné zásuvkové 
lišty a to především, když upřednostníme cenově výhodnější „slabší“ 
vodiče. Většina prodlužovacích šňůr a rozdvojek je schopna přenést 
maximálně 2300 W. Rozhodně by se prodlužovací šňůra neměla 
prodlužovat další šňůrou, resp. rozdvojkou, protože právě spoje jsou 
nejrizikovějším faktorem. Rovněž by se neměly zasunovat rozdvojky do 
rozdvojky, vhodnější je použít prodlužovací lištu. Často se stává, že 
prodlužovací šňůry jsou ukrývány různě pod koberci, za skříněmi apod., 
kde jsou podmínky pro vznik požáru z přehřátí nejpříznivější. Navíc 
přecházením a přejížděním kabelu, který je ukryt pod kobercem může 
časem dojít k jeho poškození. Prodlužovací šňůry by měly být vedeny 
přehledně a v žádném případě se nesmí přitloukat hřebíky nebo sponami 
s ostrými hranami. Elektrické spotřebiče je nutné zapojovat jen do řádně 
uzemněných tříkolíkových zásuvek (zásuvky se dvěma otvory a jedním 
kolíkem), které jsou nainstalovány osobou s příslušnou kvalifikací.  

Samostatnou kategorii rizikových elektrických spotřebičů tvoří přímotopy, 
teplomety, akumulační kamna apod., u kterých hrozí nebezpečí požáru při 
jejich zakrytí hořlavým materiálem (např. sušení prádla). 

„Zakrývat“ bychom samozřejmě neměli žádný elektrický spotřebič 
vzhledem k možnému přehřátí a následnému vzniku požáru. Větrací mřížky 
na např. u televizoru, mrazničky apod. slouží k odvodu tepla a 
brání přehřátí spotřebiče. Všechna takováto bezpečnostní upozornění 
musí samozřejmě obsahovat dokumentace od výrobce spotřebiče. 

Důležitým pravidlem je nenechávat elektrické spotřebiče bez dozoru. 
Především pokud se jedná o pečící troubu, varnou desku nebo jiný 
spotřebič, kde právě připravujeme jídlo. Stejně tak se jedná o fritézy, 
toustovače, domácí pekárny apod., kde může dojít nejen ke spálení 
pokrmů, ale i k následnému požáru. Některé spotřebiče jsou již dnes 
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vybaveny pojistným časováním, které po určité době přístroj automaticky 
odpojí, ale i přesto bychom neměli nechat přístroje bez dohledu. 

Vzhledem k tomu, že každý výrobek se během provozování opotřebovává, 
předepisují technické předpisy a technické normy jejich pravidelné kontroly. 
Současná legislativa nenařizuje provádět pravidelné prohlídky a revize 
spotřebičů používaných v domácnosti.  

Doma si každý za zdraví své, zdraví svých blízkých a za svůj majetek 
zodpovídá sám a proto není od věci, a můžeme to jen doporučit, nechat si 
používané elektrické spotřebiče občas překontrolovat odborníkem. 

 

 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 
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     HISTORIE 
 

Historie významnějších přírodních jevů v naší obci 
 

Naši obec v minulosti postihovaly živelné pohromy, mrazy, povodně, 
vichřice, průtrže mračen, bouřky a výkyvy počasí. Pokusila jsem se 
vyhledat ty největší přírodní děje, které zasáhly do života našich předků.  

Přestože to bylo mnohdy těžké, vždy se lidé snažili napravit škody, zvedli 
hlavy, usilovně pracovali a život plynul dál. 

 

 V roce 1660 obec sužovaly tuhé mrazy, které natropily velké škody, 
zato o dva roky později, v roce 1662, byla zima tak mírná, že lidé po 
celou dobu na polích orali. 

 V roce 1673 byla zima dostatečně teplá na to, aby se dalo chodit 
naboso. 

 Rok 1740 přinesl povodně a krupobití, které způsobily velké škody. 

 26. července 1756 přišla od severu velká průtrž mračen a krupobití. 
Byla poničena úroda na polích, zvláště na dolním konci a zcela 
zdevastovala grunt č. 27 (na památku této události stojí na kopci, 
naproti č. 27, dřevěný kříž). 

 Roku 1768 byla obec zasažena velkou vichřicí. 

 V roce 1783 třikrát po sobě Odra zaplavila celé louky, zanesla je 
bahnem a odplavila veškerou trávu, seno i otavy. 

 Vinou nepříznivého počasí byly velmi neúrodné roky 1731, 1766, 1771, 
1772, 1846. 

 4. ledna 1858 obec zasáhla silná bouřka a bylo cítit zemětřesení. 

 8. a 9. května 1861 napadlo jeden a půl sáhu sněhu. 

 7. prosince 1868 obec zasáhla vichřice a strhla část střechy kostela 
nad kněžištěm. 

 Velké povodně byly v letech 1868, 1879 a 1880. Napáchaly škody na 
loukách a dolním toku Teplice.  

 5. srpna 1914 zasáhl obec silný liják a způsobil záplavy. Louky byly 
jedno velké jezero, všude plavaly klády dřeva, mandele obilí a oves, 
který se právě kosil. 
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 Zima roku 1914/1915 byla tuhá a trvala dlouho. 28. března 1915 
napadalo nejvíce sněhu za celou zimu. Potom se však oteplilo a 
nastalo sucho, které trvalo až do června. Druhá půlka roku 1915 
naopak propršela a kolem 20. října začaly mrazy. 19. listopadu pak 
napadalo hodně sněhu. Toho roku byla velká neúroda obilí. 

 Rok 1929 přinesl kruté a dlouhotrvající mrazy. Již v prosinci 1928 
začalo sněžit a mrznout. V lednu 1929 mrazy zesílily až na -35 st. a 
sněžilo každý den. Tak tomu bylo i celý únor a březen. Všechny cesty 
byly zaváté, závěje byly místy vysoké až 7 metrů. Do Nového Jičína se 
muselo vlakem z  kunínské zastávky  za lesem Bařiny, což mnohdy 
nešlo, protože vlak byl uvíznutý ve sněhu. Lesní zvířata, která 
nepomrzla, chodila na dvory, aby se najedla s drůbeží. Zmrzla většina 
ovocných stromů a keřů. Mnoho lidí mělo omrzliny  prstů, nosů a uší. 
Velký problém byl vytopit obytné místnosti. Zima trvala až do poloviny 
dubna (krutá zima tenkrát sevřela celou Evropu). 

 Jaro roku 1930 přineslo povodně po tajícím sněhu z předchozí zimy. 
Léto bylo velmi bouřlivé. Bouřky přinesly krupobití, které poničilo obilí 
na polích a záplavy. 

 V lednu a únoru roku 1940 panovaly velké mrazy - 25 až - 30 stupňů. 

 Z 3. na 4. ledna 1951 nastala velká obleva, při níž byla stržena koruna 
splavu u Lesního mlýna. Mlýn byl vyřazen z provozu. Splav byl 
opraven v letních měsících. 

 V únoru roku 1953 bylo pěkné a teplé počasí a na některých polích se 
sklízely brambory a řepa, které nebylo možno pro nepříznivé počasí a 
nedostatek pracovních sil sklidit předchozího podzimu. Brambory i 
řepa však byly dosti namrzlé. 

 14. května roku 1953 napadl sníh. Předcházelo tomu krásné a teplé 
počasí, všechny stromy kvetly a měly listí. Sníh pokryl stromy a pole 
vrstvou asi 20 až 30 cm, někde i více.  Na cestách sníh vyhrnovaly 
pluhy, které tahala koňská spřežení, jejich postroje byly vyzdobeny 
rozkvetlými šeříky. Sníh začal tát až 18. května.  

 Napáchal obrovské škody na úrodě. Polámal stromy a zničil květy. 
Někteří hospodáři se snažili pomocí bidel stromy zbavit sněhu a 
rostoucí obilí pomocí lan, ale tím situaci ještě zhoršili, poškodili 
květenství.  Teploty se po celou dobu držely pod nulou.  
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 V červnu a počátkem července 1954 trvaly neustálé deště. Odra se 
proto velmi rozlila, k její kulminaci došlo 2. července. Silný proud se 
valil po celých loukách, zatopena byla silnice do Suchdolu nad Odrou 
a Lesní mlýn. Nešlo projet ani po silnici do Kunína. Voda odnesla 
veškeré seno z luk a zatopila tam žačky a hrabačky na jeho sklizeň.  

 Leden a začátek února roku 1956 neklesaly teploty pod +5 stupňů, 
potom nastal rychlý obrat a ochladilo se až na - 30 stupňů. Nastaly 
holomrazy bez sněhu. 

 Z 2. na 3. listopadu 1961 přišla sněhová kalamita. Sníh polámal 
ovocné stromy a přerušil telefonní spojení a elektrické vedení. 

 Zima v letech 1962/1963 byla velmi krutá, zamrzla voda na faře i 
v kostele, a to od 23.12.1962 do 8.4.1963. Kněz rušil nebo zkracoval 
nedělní bohoslužby, aby lidé v kostele nemrzli. Mrazy dosahovaly až 
mínus 25 stupňů. První sníh napadal 20. listopadu 1962, zůstal až do 
jara a stále připadával až do výše 80 cm. Poslední sníh napadal  22. 
března 1963, roztál až 11. dubna 1963. 

 Z 19. na 20. května 1965 hustě padal sníh, Panský kopec byl celý pod 
sněhem. Celý květen bylo velmi deštivo, Odra byla neustále rozlitá, 
louky kosily traktory, po nápravy ponořené ve vodě. Tráva se pak 
dávala na siláž. 

 20. července 1965 přišla velká bouřka, potok Teplica vystoupil z břehů. 
Toho roku byla vlivem četných dešťů neúroda brambor. Některé ani 
nevzešly a pole se musela zaorat.  

 20. února 1966 byl krásný slunečný den s teplotou 18 stupňů. 

 Z 30. na 31. května 1966 mráz o síle - 8 stupňů poškodil brambory a 
okurky. Na Lysé hoře napadlo 50 cm sněhu. 

 18. a 19. června 1966 se po velkých bouřkách a průtrži mračen 
rozvodnila Odra i potok Teplica. Velmi byly zatopeny domy č. 28, 119 
a 86. Do starého sálu u hospody č. 97 tekla voda okny. Byly napáchány 
také velké škody na polích.  

 10. srpna 1970 přišla průtrž mračen a přívalový déšť opět vyplavil domy 
č. 28, 119 a 86. 

 Rok 1974 měl velmi teplý únor a březen, teploty dosahovaly až 16 
stupňů. Zato druhá polovina dubna přinesla mrazy až -7 stupňů a 
pomrzly ovocné stromy. 
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 23. dubna 1976 napadal sníh, teploty klesly až na -3 stupně. Zima 
držela celý týden. 

 7. dubna 1977 o Velikonocích přišla silná sněhová vánice, napadlo 20 
cm sněhu. Sníh vydržel celý týden. 

 Na přelomu roku 1978/1979 došlo k obrovskému poklesu teplot. 
Zatímco 31.12.1978  ve 21,00 hodin bylo + 10 stupňů, tak 1.1.1979 
v 8,00 hodin ráno bylo -17 stupňů. 

 Leden a únor roku 1985 přinesly tuhé mrazy až - 27 stupňů. Pomrzly 
ovocné stromy a ořechy. 

 28. ledna 1994 v 7,30 ráno přišla bouřka s krupobitím. 

 Únor roku 1996 byl mrazivý, zamrzla Odra i splav u Lesního mlýna. 

 21. března 1993 byl mráz - 17 stupňů a v noci z 27. na 28. března 
napadl sníh. Byla velká vánice a tvořily se závěje. Cesta do Šenova 
byla neprůjezdná.  

 4. července 1997 byla velká bouřka se silným deštěm, následovaly 
lijáky ve dnech 5. a 6. července a způsobily obrovské záplavy na celé 
Moravě (záplavy si vyžádaly mnoho obětí na životech a způsobily 
obrovské škody na majetku.) Voda zbořila železniční most přes Odru 
a zapříčinila vykolejení mezinárodního rychlíku mezi Jeseníkem nad 
Odrou a Suchdolem nad Odrou.  Odra zatopila Lesní mlýn, loukami se 
hnal mohutný proud vody.  Cesta do Suchdolu a do Kunína byly pod 
vodou. Potok Teplica se vylil mezi domy č. 32 a 106, voda zaplavila 
okolní zahrady. Odra začala klesat až 27. července. 

 11. srpna 1999 jsme zde mohli pozorovat zatmění Slunce, a to v době 
od 11,20 do 14,08. Měsíc zakryl Slunce z 98 %. Po dobu zatmění se 
ochladilo asi o pět stupňů a setmělo. Všude byl nezvyklý klid, nastalo 
bezvětří, ptáci nelétali a přestali zívat. Ztichlo i všechno ostatní 
zvířectvo.   

 6. listopadu 2001 ve 4,00 hodiny ráno byla vidět polární záře. 

 Na přelomu roků 2001/2002 nás postihla sněhová kalamita, cesty do 
obce byly zaváty až do výše 2 metrů a místy se musely vyfrézovat. 
V jednu chvíli byla obec přístupna jen ze směru od Suchdolu nad 
Odrou. 

 Zima roku 2005/2006 byla dlouhá. První sníh napadal 18. listopadu 
2005 a poslední roztál až 31. března 2006. Od listopadu 2005 do 
března 2006 vysvitlo slunce jen ve 32 dnech. 
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 Povodně v roce 2009 máme ještě zapsány ve svých pamětech. 24. 
června večer se souvislý pás bouřek zastavil nad Novojičínskem a 
způsobil tragédii. V Bernarticích během asi dvou hodin napršelo 124 
mm srážek! Nejvíce byly postiženy místní části Teplica a Krásno, kde 
se valil proud vody a bahna, široký přes celou dolinu, zatopil domy a 
bral s sebou vše, co mu přišlo do cesty (kůlny, stodoly, králíkárny, 
zaparkovaná auta, domácí zvířectvo…). Pohroma přišla velmi rychle a 
nečekaně. Toho večera mnozí zachránili jen holé životy a trvalo 
dlouho, než se mohli vrátit do svých opravených domovů. Blesková 
povodeň způsobila velké škody na majetku, ale i v myslích obyvatel a 
vzala jeden život. 

 31. května a 1. dubna 2013, na Velikonoce, napadlo asi 50 cm těžkého 
mokrého sněhu, teploty se pohybovaly kolem nuly. Sněžilo ještě 3. 
dubna celý den, bylo hladko a tvořily se závěje. Sníh zmizel až 14. 
dubna. 

 Léto roku 2015 bylo velmi teplé a suché. Potok Teplica, poblíž lesa u 
Horákova obrázku vyschl, také Odra měla málo vody, pod mostem 
přes řeku se dokonce odhalilo suché dno. 

 

Údaje jsem čerpala z obecních kronik a knihy Bernartice nad Odrou 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka 
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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.: +420 605 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@email.cz 

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