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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 
 

Pá      21.10. Setkání s důchodci 

St      26.10. Divadelní představení Anna v ringu 

So-Ne   3.- 4.12. Zájezd do termálů Chocholow 

St      16.11. Valná hromada TJ Sokol 

So      19.11. Hlavní myslivecký hon 

So      19.11. Divadelní představení Dobře ušitý frak 

Pá      25.11. Rozsvícení vánočního stromu 

So      26.11.  Honební společenstvo 

Ne      11.10. Vítání občánků 

 
 

Kalendárium 
 

5.9. Na obecním úřadě proběhlo jednání s projektantem zajišťujícím 
společnosti SmVak a.s. vypracování projektu na výměnu hlavního 
vodovodního řádu v dolní části naší obce. 

17.9. Za hřbitovem proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového 
odpadu. 

19.9. Na Národní sportovní agenturu bylo zasláno závěrečné vyúčtování  
dotace na zateplení tělocvičny. 

20.9. Na obecním úřadě proběhlo jednání s firmou zajišťující vyřízení 
podání žádosti o dotaci na výstavbu venkovní učebny pro základní 
školu. 

21.9. V kulturním domě došlo přes noc k havárii bojleru na ohřev a vody 
a následnému vytopení celého přísálí a části sálu.  

22.9. Starosta se zúčastnil výroční valné hromady Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 

23. – 24. 9. Konaly se volby do zastupitelstva obce a Senátu ČR. 
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29.9. Proběhla prohlídka pojistné události (parketová podlaha v KD) 
likvidátorem  pojišťovny. 

30.9. – 1.10 Konalo se II. kolo voleb do Senátu ČR 

1.10. Uskutečnil se 47. ročník turistického pochodu Podzimní pohledy 
na Moravskou bránu. 

6.10. Pracovnice obecního úřadu se zúčastnila metodického dne pro 
územně samostatné celky. 

12.10. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka nově zvoleného 
zastupitelstva obce. 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou  

Celkový počet voličů       771 

Počet vydaných úředních obálek     536 

Počet odevzdaných úředních obálek              531 

 

Zvolení zastupitelé 

 

NK a KDU-ČSL 

poř. č.   kandidát          poč. hlasů         poř. zvolení 

  1. Horut Tomáš            465        1 

  2. Hanzelka Petr            396        2 

  3. Gavlasová Petra Mgr.           438        3 

  4. Kyselý František           428        4 

  5. Kroupa Pavel            409        5 

  6. Košťál Ivan Ing.    430        6 

  7. Šimíček Vlastimil           411        7 

  8. Prašivka Michal  434   8 

  9. Polachová Michaela  369   9 

10. Školoudík Kamil  391            10 
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ODS a  nezávislí kandidáti 

poř. č.   kandidát        poč. hlasů          poř. zvolení 

  1 David Roman Ing.         139      1 

Volby do Senátu Parlamentu ČR 

I. kolo konané dne 23. a 24. října 2022 v Bernarticích nad Odrou 

 

Celkový počet voličů       771 

Počet odevzdaných obálek       458 

Počet platných hlasů                 443 

 

Orel Petr         125 

Ivana Váňová        122 

Jaromír Radkovský         74 

Pavel Liška           63 

Dana Váhalová         29 

Leo Luznar          19  

Jan Mužík          11 
          

II. kolo konané dne 30. září a 1. října 2022 v Bernarticích nad Odrou 

 

Celkový počet voličů       772 

Počet odevzdaných obálek       236 

Počet platných hlasů                          232 

 

Ivana Váňová        160 

Jaromír Radkovský              72 
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Poděkování 

Vážení spoluobčané, chtěl bych vám za naši stranu poděkovat za vaše 
hlasy při komunálních volbách. Nesmírně si takové podpory vážíme. 

 

     Tomáš Horut 

     Nezávislí kandidáti a KDU-ČSL 
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
V sobotu 17. září v dopoledních hodinách proběhl za hřbitovem podzimní 
sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

Společnost OZO Ostrava vyvezla z naší obce odpad o celkovém 
objemu 143 m3. 

Další sběr se bude konat opět na jaře. 

Tomáš Horut, starosta 

 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  
 

Projektový den Malí oborníci na Hukvaldech  

V úterý 11. října 2022 ráno jsme u školky nastoupili do autobusu, který 
nás odvezl do vesničky Hukvaldy. V centru HUBERT nás přivítaly paní 
lektorky, které nám vyprávěly o zdejší oboře, vysvětlily význam obory a 
pravidla, jenž se zde musí dodržovat (nekřičet, nekrmit zvířátka, netrhat 
rostliny, … a hlavně zavírat branku, která vede do obory, aby zvířátka 
neutekla na silnici). Posilněni svačinkou jsme se vydali na průzkum. 

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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Pozorovali jsme přírodu a vyhledávali zvířata a rostliny podle pracovního 
listu, viděli jsme doupný strom (to je strom s přírodními dutinami, ve 
kterém si tvoří úkryty a hnízda živočichové, např. sovy). Lupami jsme 
zkoumali mrtvý tlející strom – a zjistili jsme, že v něm není mrtvo, ale žije 
tam spousta drobných zvířátek. Dalekohledem jsme pozorovali daňky a 
prohlíželi jsme si jejich a mufloní parohy. Také jsme si vytvořili sádrové 
odlitky zvířecích stop. Nezapomněli jsme pozdravit a pohladit sochu Lišky 
Bystroušky. Plní dojmů a s prázdnými bříšky jsme se šťastně vrátili do 
školky na oběd.  

Lenka Mičulková, vedoucí učitelka MŠ 
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Poděkování  

Velice děkujeme paní Martině Dostálové z Hůrky, která nám do školky 
věnovala velkou dřevěnou vláčkodráhu, dřevěnou silnici, stavebnici Lego 
Duplo a kuličkovou dráhu. Hračky nejsou nové, ale velmi zachovalé a děti 
jsou z nich nadšené. Velký dík patří také paní učitelce Evě Štefkové 
z naší základní školy, která vše zprostředkovala a hračky nám do školky 
přivezla.   

 

Lenka Mičulková, vedoucí učitelka MŠ 
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Jídlo ve školní družině 

V týdnu od 19. – 23. 9. jsme se tematicky zaměřili na jídlo. Povídali jsme 
si o běžných i méně známých potravinách, co zajímavého kdo už jedl a co 
by chtěly děti ještě ochutnat. Jedno odpoledne jsme si společně připravili 
odpolední svačinu. Děti si vyzkoušely různé kombinace chutí. Připravená 
svačina byla nejen chutná, ale pomoci tvořítek a nástrojů byla i potěšením 

pro oči. 😊 

 

Petra Gavlasová, školní družina 
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Pohyb v družině  

Po prázdninové odmlce jsme v družině jedno říjnové odpoledne opět 
věnovali sportovnímu klání ve florbale. V tomto miniturnaji mezi sebou 
hrály tyto týmy: Tryskomyši, Ufouni a Tryskoželvy. Všem se dařilo, 
společně si to děti užily a už teď se těší na další podobné soutěžení.  

 

 

Petra Gavlasová, školní družina 
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  SPOLKOVÉ AKTIVITY 

PODZIMNÍ POHLEDY NA MORAVSKOU BRÁNU 

Jak je již dlouholetou tradicí, patřila první říjnová sobota turistické akci 
Podzimní pohledy na Moravskou bránu. Turisti nejen z Bernartic měli před 
sebou 16 kilometrů dlouhý pochod (okruh) vedoucí od Hospůdky na Odře 
přes Horecký kopec a zříceninu hradu Starý Jičín zpět do Bernartic 
k Hospůdce na Odře. Ti zdatnější si mohli trasu prodloužit přes Panský 
kopec, odkud je v případě příznivého počasí nádherný výhled na téměř 
celé horské pásmo Beskyd.   

I přes nepříliš lákavé počasí se pochodu zúčastnilo 93 „milovníků“ přírody 
a pohybu. Po registraci a obdržení patřičných dokumentů jako třeba mapa 

trasy 😊 bylo možné vyrazit zdolávat kilometry. Při registraci bylo možné 

zakoupit plecháček, na který si každý účastník mohl nalepit památnou 
nálepku, která bude vydávána i v příštích ročnících.  První kontrolní 
stanoviště bylo na Horeckém kopci, kde účastníci obdrželi důležité 
potvrzení o dosažení prvního vrcholu. Toto místo je účastníky velmi 
oblíbené k vítané přestávce a doplnění energie řádnou svačinou a 

případným dodržením pitného režimu 😊. Po dostatečném načerpání sil 

se pokračovalo dále k druhému kontrolnímu stanovišti a vrcholu, kterým je 
nádvoří hradu Starý Jičín. Zde účastníci obdrželi druhé důležité potvrzení 
a drobné občerstvení.  Příjemným zpestřením byl burčák, který nejen pro 
nás zajistil zdejší kastelán.  V těchto místech se trasa pochodu přehoupla 
do svojí druhé poloviny a nyní zbývalo vrátit se zpět. Cílem byla 
Hospůdka na Odře, kde každý z účastníků obdržel balíček domácích 
perníčků a veledůležitá potvrzení z kontrolních stanovišť vyměnil za 
účastnický list. Ve zdejší hospůdce bylo přichystáno občerstvení v podobě 
guláše, langošů a dalších drobných pochutin.  

I přes nepřízeň na startu se počasí v průběhu pochodu umoudřilo a 
nabídlo tak výhledy nejen do blízkého okolí.  

Závěrem děkujeme všem, kteří se jakoukoli mírou podíleli na zajištění a 
organizaci této akce. Děvčatům z pekárky, kastelánovi z hradu a místní 
Hospůdce na Odře.  

Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Lukáš Kutěj 
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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 16.11.2022, 
v přísálí kulturního domu v Bernarticích nad 
Odrou, začátek v 17.00 hod. 

Těšíme se na Vaši účast  

Výbor TJ Sokol Bernartice n.O. 
 

 

 

 

 

     HISTORIE 

Počty obyvatelstva naší obce 

Území naší obce bylo osídleno podle objevených pravěkých nálezů již 
před 2600 až 2800 léty. Tak určili odborníci stáří žárového hrobu, 
nalezeného při výkopu vodovodu a kanalizace poblíž č. p. 6 v roce 1961. 
Obec leží v Moravské bráně, kterou lidé osídlují od svého prvního výskytu 
až dodnes.  

Pozdější historické nálezy z naší obce dokládají osídlení z doby konce 13. 
a dále 14. století, kdy byla na dolním konci asi slovanská osada. Její lid 
hospodařil v místech Sedlisko a Zábřeh.  Ke zvětšení a rozšíření obce 
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došlo na rozhraní 13. a 14. století, a to až na horní konec. Počet obyvatel 
není znám.  

Již před založením obce zde vedla odbočka obchodní stezky z Uher do 
Haliče a je zřejmé, že se tu lidé začali usazovat. 

První doložené počty domů jsou až z 16. století. Ovšem počty jejich 
obyvatel lze jen odhadovat. V době před Třicetiletou válkou (1618 až 
1648) se odhaduje počet obyvatel takto: selská usedlost 7 až 8 osob, 
ostatní domy 4 až 5 osob, celkem za obec 250 až 300 osob. Započítává 
se i čeleď.  

V roce 1517 byla naše obec jednou z nejlidnatějších obcí Starojického 
panství. Žilo tu dokonce více lidí, jak na Starém Jičíně. Bernartice měly 20 
selských gruntů. 

V roce 1558 tu bylo kromě fojtství 32 rolníků, 2 zahradníci a 2 mlynáři. 

Mor v letech 1572, 1588, 1600 a 1606 způsobil velký úbytek obyvatelstva, 
některé domy zůstaly neobydleny.  

V roce 1625 bylo v obci 35 rolnických usedlostí a 12 chalup. Třicetiletá 
válka se zřejmě také neblaze podepsala na počtu obyvatelstva, protože 
v roce 1657 zde bylo 26 sedláků, 8 polo sedláků a 1 zahradník.    

Další počty domů jsou až z roku 1755, kdy v obci bylo 31 sedláků, 3 
zahradníci, 22 chalupníků, 2 mlynáři, 2 samostatní řemeslníci a 2 žebráci.  

Při číslování domů v roce 1771 bylo označeno 68 domů. 

Pohyb obyvatelstva byl vrchností omezován kvůli robotě od 15. až do 
konce 17. století. Vystěhovat se mohli lidé jen s propouštěcím listem od 
vrchnosti, za což se platilo. Svolení k odchodu z obce na studia, do učení 
řemesla, na službu nebo při vdávání a ženění také vydávala vrchnost. 
V případě, že se jednalo o odchod do jiného panství, vrchnost vyžadovala 
protislužbu od panství, kam dotyčný odešel. Poplatky za vystěhování byly 
vysoké, a tak se stávalo, že mnozí prostě utekli. V případě dopadení byli 
přísně potrestáni. Pokud nebyli dopadeni, tak jejich majetek propadl 
vrchnosti. Odchodů z obce bylo v té době velmi málo, a to až do zrušení 
nevolnictví v roce 1781.  

V letech 1782 až 1791 odešlo z obce 11 osob, v letech 1800 až 1849 
odešlo 53 osoby do českého okolí a 18 osob do německého (hlavně do 
Nového Jičína), jedna osoba se odstěhovala do Haliče, tři do Uher a dvě 
do Vídně. Do obce se přistěhovalo v letech 1779 až 1847 jen 10 osob.  
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Během 19. století se v obci usadilo a získalo domovské právo několik 
cikánských rodin. Nejstarší doklad o nich je z roku 1807. Po roce 1945 
jejich pobyt v obci zanikl, většina zemřela v koncentračních táborech.  
Přesný počet osob s domovským právem není znám, ale například podle 
soupisu z 16. 2. 1939, uloženém ve Státním archívu v Novém Jičíně, 
čítala jen rodina France Kryštofa a jeho družky Marie Pupucové 23 členů. 
Měli spolu 12 dětí.  

Obě světové války nijak významně neovlivnily počet obyvatel obce. Mohlo 
by se zdát, že je velký rozdíl v počtu obyvatel ve statistice mezi léty 1930 
a 1950. Je způsoben započítáváním sloužících (čeledě) před válkou.  

Kolem roku 1930 tu žilo 13 Němců. Byli to zaměstnanci vodárny a několik 
sloužících osob na gruntech. 

Během II. světové války byla naše obec zařazena do osídlovací akce, kdy 
z českých statků byli vyhnáni jejich majitelé a na jejich místo dosazeny 
rodiny z jižních Tyrol.   U nás to byly grunty 2, 4, 27, 37 a 43. Po válce se 
původní majitelé gruntů vrátili.  

Obec je ve všech statistikách a písemnostech uváděna národnostně jako 
čistě česká. Již při jejím osídlováním ve 13. a 14. století sem přicházeli 
většinou Češi, pokud mezi nimi bylo i několik Němců, tak se rychle 
přizpůsobili českým starousedlíkům. Důkazem toho je i první písemná 
zmínka o obci (rok 1374), kde je uveden název obce česky – Bernartice! 
Také gruntovní knihy, až na výjimky, jsou psány v češtině. Pozdější 
zápisy obecního představenstva jsou psány česky, ve starých statistikách 
je uváděna pro naši obec „řeč slovanská“, přípisy vrchnosti pro obec byly 
psány v češtině a pomístní názvy různých částí obce jsou české. Za II. 
světové války byly české Bernartice obklopeny německými obcemi. Naše 
obec byla připojena k Německé říši, ačkoliv německá menšina tvořila jen 
nepatrné procento obyvatel. 
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č. 171 a 172 rok 1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pohled na kostel, mateřskou školu a dům č. 118 
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pohled na Oboru 

 

Po II. světové válce došlo k rozvoji výstavby domů v obci. Do roku 1990 
bylo postaveno 35 rodinných domů, zároveň se opravovaly domy staré, 
čímž vzniklo 20 nových bytových jednotek. V letech 1967 a 1976 tu pak 
vyrostly dvě tzv. bytovky. 

K dalšímu velkému rozvoji obce došlo po roce 1991, kdy obec získala 
zase svoji samostatnost oddělením od Nového Jičína. Na pěti nových 
lokalitách a některých zahradách vyrostlo do roku 2021 celkem 90 nových 
domů! 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2022 

21 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2022 

22 

 

 

Počty narozených a zemřelých osob v obci: 

rok   narození    úmrtí 

1900  21    18 

1910  32    17 

1920  23    10 

1972  13    12 

1980  16    14 

1991  11    10 

2001   7    10 

2021  12    11 
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Počty obyvatel a domů: 

rok    počet obyvatel:  počet domů: 

1790   535    77, kde žilo celkem 102 rodin 

1796   551 

1828   754 

1834   712 

1857   802 

1869   715    96  

1870   850                   100  

1880   794    105  

1890   817    108 

1900   832    115  

1910   871    116 

1921   837    118 

1930   942    129 

1950   691    181 

1961   775    178 

1970   752    177 

1980   747    182 

1991   730    223 

2001   792    233 

2011   955    282 

2021           1 015    325 

 

Je vidět, že naše obec nevymírá, naopak vzkvétá. Je tady hezky, její 
představitelé se o ni vždy dobře starali, lidé pečují o svá obydlí a mají 
svou obec rádi. A to je dobře.  
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Autor obrazu Ivan Prašivka 

 

Čerpáno z obecních kronik, knih Moravské Kravařsko z r. 1898, 
Bernartice nad Odrou a Od pokolení do pokolení, údajů Českého 
statistického úřadu a Státního archívu Nový Jičín. 

 

Foto: archív obce 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 
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     RŮZNÉ 

30 let opékání na Teplici  

Jak jistě mnozí z Vás postřehli, nebo již navštívili, v naší obci, v místní 
části Teplica se každoročně koná tradiční sousedské opékání špekáčků u 
táboráku. Letos tomu nebylo jinak, opékali jsme už po třicáté. Nevynechali 
jsme ani jeden rok.  Návštěvnost je stále poměrně vysoká, cca 80 lidí, 
chodí mladí i staří, noví i starousedlíci. Stálí návštěvníci už ví, že si mají 
s sebou přinést vždy svůj krýgl, špekáček a popřípadě deku nebo tekuté 
zahřívadlo. A jak nyní opékání probíhá? Chlapi dopoledne zajedou pro 
lávky, pípu, nachystají dřevo, osvětlení apod., táborák a kolem 18h 
začínají chodit první návštěvníci. Pivo si točí každý sám, kdo si načepuje, 
poznačí si čárku do sešitu a druhý den chodí k Drlíkům útratu zaplatit, 
popřípadě pomůžu s dopitím bečky. Pokud se sejdou muzikanti, tak se 
zahraje pár písniček a později večer Vašek Drlík vypustí pro děcka pár 
rachejtlí, aby všichni na dědině věděli, že se u nás něco děje.  

A jak to vše začalo, to pro Vás sepsali Alois a Jana Šimíčkovi a Marie 
Boková:  

Jak to všechno začalo? Jednoduše. 

Ve čtvrtek 2.7.1992 jsme seděli ve včelíně u Boků a při řeči se přišlo na 
to, že někteří lidé bydlící v sousedství se navzájem neznají. Tak padl 
nápad na setkání. Od nápadu k realizaci nebylo daleko. V pátek navečer 
jsme obešli všechny sousedy a všichni souhlasili s nápadem. Marie 
zajistila souhlas starosty na obecním pozemku u č. 33.  

Chlapi zajistili dřevo na táborák, dovezli lavičky na sezení, pivo se chladilo 
v potoce. Každý něco přinesl z domova, třeba buchty nebo slivovici – té 
bylo nejvíc. Sešlo se nás tehdy asi 40. Měli jsme i křeslo pro hosta (jako 
bývá v televizi), kde jsme usadili vypravěče – nejstarší účastníky ( p. 
Bayera-Mýtného a p. Ladislava Glogara z č. 30), kteří nám vyprávěli, jak 
se dříve na Teplici žilo, nebo jak to tu vypadalo – třeba život s cigány, 
kteří bydleli v maringotce za Hájky č. 119.  

Po vydařeném setkání se domluvilo, že se to musí zopakovat a tak se 
setkáváme každý rok. Nejdříve v červnu a nyní už v srpnu. Jen jsme se 
přesunuli k Drlíkům č. 31 (nyní č. 208 u Marušky a Vašíka). 
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Za zmínku stojí 19. ročník, kdy pan Ivan Prašivka k tomuto výročí vyřezal 
teplický totem, který nám tuto krásnou ulici zdobí dodnes (u bývalého 
splavu Teplice). Tento totem nám tehdy přišla pokřtít i starostka obce. Při 
25tém výročí jsme zase pojali opékání ve slavnostním rázu a někteří si, 
stejně jako letos, tehdy připravili různé transparenty a překvapení (viz 
foto).  

I já jsem si letos nenechala ujít příležitost toto setkání obohatit a k 30 
výročí jsem do světa poslala píseň, na melodii známého hitu Jaromíra 
Nohavicy: Milionář.  

  

Píseň o tom, jak to chodí u nás na Teplici 

1.   Na dědině říkají nám „ti z Teplice“ 

šak sme velká chlouba té naší vesnice 

každý z dálky nás už zdraví, ne nadarmo se tu praví,  

že jsme nejlepší ulice v republice 

2.   Když na horním koncu helfnut potřebujou 

kdoví jak dluho tam o tem nemudrujou, 

sednou na fichtl kdejaky, nasadí lepší teplaky 

a už  na Teplicu si to tu šmárujou 

3.   Obořani, větřák aj ti u kostela 

ví že sme tu měli kdejakého ředitela,  

včil máme spolků předsedy, snad tu některý teď sedí, 

máme tu teš nejedneho učitela 

4.   Vychloubat se víc, to už by sme Vás srali,  

radši řeknu Vám jak sme to tu začali, 

víte jak babky remcají, když kde drbat už nemají 

„Co kdyby sme pár špekáčků opékali“ 

5.   „Vemte lávky, flašku aji svoje známé“ 

první rok u Pošpišiliku uděláme 

tehdy sešlo se nás mnoho, bylo to klidné a v poho 

na tom místě Sladkův barák včilka máme.  



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2022 

27 

 

6.   Tak sme každý rok šli do iné zahrady,  

každý dával si hu předtym do parády 

proudem tekla slivovice, piva furt plná sklenice 

enom s jednym sme si nevěděli rady. 

7.   Když měl někdo nápadně malé očička 

a když nešla mu ani jedna nožička 

toš se mudrovalo jaksi, či mu přivoláme taxi 

nakonec šli pro dřevěného vozíčka 

8.   Od té doby funguje to na Teplici 

aj ta taxislužba má svoju tradici, 

každý přidá k dílu ruku a přípravy máme z krku 

pak už můžem čuchnut aj ke slivovici. 

9.   Poslední roky máme tu problém stálý, 

bo na obci nám asi past nachystali, 

každý tepličan nadšený – konec června poznačený,  

pak Den obce nám tam najebali 

10. Proto rok od roku scházíme se jindy,  

na každý návrh má dycky někdo pindy,  

jeden na šichtu jít musí,druhý k moři se zas trusí, 

třetí má zaracha, čtvrtý ani vindry.. 

11. Ročník loňský byl pro mě zvláštní velice 

s břuchem jsem byla jasná hvězda Teplice, 

člověk míní, panbuh mění, nad horký táborák není, 

a už šmárovali jsme do porodnice. 

12. Tak to byla píseň o naší ulici 

kde máme dycky dobrou slivovici, 

esli nevěříš tak dolez, k opékání buřt si dones, 

sedmý div zažiješ u nás na Teplici. 
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Děkuji za sebe a moji rodinu všem, kteří tuto krásnou tradici udržují a 
doufám, že se budeme na Teplici setkávat i nadále, protože v dnešním 
hektickém světě by soused souseda pomalu ani neznal.  

Teplici zdar! 

     Katka Pístecká (Drlíková) 
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Topná sezóna – základní pravidla pro provozování a 
údržbu spalinových cest 

V minulých dnech klesla průměrná denní teplota pod třináct stupňů Celsia 
a v řadě měst a obcí začala topná sezóna. Letošní topné období je však 
jiné než to předešlé – doprovází ho dramatický vývoj na trzích 
s energiemi. Proto mnoho z nás zvažuje, jakým palivem bude letos topit. 
Občané by neměli zapomínat, že ať už vyberou jakékoliv palivo, musí 
znát základní pravidla bezpečného provozování spotřebiče a spalinové 
cesty, na kterou je spotřebič připojen. Podle platných předpisů je porušení 
bezpečného provozu spotřebičů a komínů klasifikováno jako přestupek na 
úseku požární ochrany.  

V roce 2021 bylo v okrese Nový Jičín zaznamenáno 21 požárů 
v souvislosti s provozem spalinové cesty. Je tedy zřejmé, že důsledné 
dodržování předpisů v této oblasti má své opodstatnění. 

  

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty se provádí podle Vyhlášky 
č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. 

Kontrolu a čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

Nelze-li spalinovou cestu vyčistit běžným způsobem, lze provést čištění 
komínu odolného proti vyhoření sazí vypalováním, které smí provádět 
pouze oprávněná osoba. 

Revizi spalinových cest musí provádět oprávněná osoba, která je 
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

Lhůta pro pravidelné provádění revize spalinové cesty není 
vyhláškou určena, vyhláška určuje pouze, v jakých případech se 
revize spalinové cesty se provádí: 

 před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé 
stavební úpravě komínu, 

 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, 

 před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty, 

 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného 
druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost 
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spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly 
spalinové cesty, 

 po komínovém požáru, nebo 

 při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném 
podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty. 

Oprávněná osoba předá objednateli služby (čištění, kontrola, revize) 
neprodleně, nejpozději do 10 pracovních dnů písemnou zprávu o 
provedení práce. 

 

 

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty 
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

Máte spalinové cesty doma? Víte, že tyto body si můžete 
zkontrolovat sami?  

 řádné upevnění kouřovodu,  

 zda plášť spotřebiče nebo kouřovodu není propálený, 

 zda správně fungují uzávěry komínových dvířek, 

 funkčnost přívodních šnůr a zásuvek u kotle, 

 zda je povrch komínu celistvý, bez viditelných spár, netěsností a 
omítnutý, 
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 dodržení bezpečného odstupu zařízení domácnosti od jakéhokoliv 
tepelného zdroje, 

 zda je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů 
dostatečné. 

Vždy je nutné dodržovat návody výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. 
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. 
Při používání spotřebičů na tuhá paliva používat pouze suché palivo, 
zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin 
ve spalinové cestě.  

Nemělo by se zapomínat, že nikdy není pozdě na to, aby komín 
prohlédnul odborník a řádně ho vyčistil. Jen tak si bude občan jist, že 
topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné. Před samotným 
čištěním a kontrolou spalinové cesty je nezbytné vytápění na krátký čas 
přerušit, dočasné nepohodlí je tedy nezbytná daň za pozdní servis. 
Vznícení sazí v komíně většinou jednoznačně poukazuje na zanedbání 
péče o spalinovou cestu.  

Co dělat, když začne v komíně hořet? 

Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového 
tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste 
vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. 

„Zanedbanou údržbou komínu zvyšujete možnost vzniku požáru.“ 

Pro bezpečný domov doporučujeme zakoupit práškový hasicí přístroj a 
naistalovat autonomní hlásič požáru (požární hlásič, který je schopen 
detekovat nebezpečný kouř při začínajícím požáru). Pokud je Váš dům či 
byt vybaven plynovým spotřebičem, doporučujeme pořídit si i detektor 
nebezpečných a výbušných plynů (např. detektor oxidu uhelnatého).  

por. Ing. Barbora Ševečková 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

územní odbor Nový Jičín 

Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín 

pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 
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Senioři pozor dejte, preventivní rady na paměti mějte 

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů. 
Jak u příležitosti tohoto dne, tak během celého roku, pořádají 
moravskoslezští policisté pro seniory napříč krajem preventivní besedy, 
během kterých je seznamují se základními zásadami bezpečného 
chování. Pojďme si nyní tyto preventivní rady určené seniorům společně 
připomenout. 

Pozor na cizí osoby a jejich smyšlené legendy 

Senioři patří mezi zvlášť zranitelnou skupinu obětí trestných činů, kdy 
pachatelé zneužívají jejich důvěřivosti a pod různými záminkami se je 
snaží připravit o jejich úspory.  Senioři by měli mít vždy na paměti, že by 
do svých domovů neměli vpouštět žádné cizí osoby. Není dobré 
dveře od bytu otvírat automaticky, když není jasné, kdo za nimi může být. 
Pro tyto případy je vhodné mít dveře opatřené kukátkem a také 
bezpečnostním řetízkem. I ti co se tváří mile a důvěryhodně, nemusí mít 
vždy dobré úmysly. Pachatelé bohužel bývají vynalézaví a pro to, aby je 
senioři vpustili do svých příbytků, používají různé smyšlené legendy 
například vrácení přeplatku, nabídky prodeje různého zboží, nabídky 
služeb (opravy, kontrola spotřebičů), nabídka pomoci s nákupem, prosba 
o možnost si zatelefonovat atd. Pak už stačí jen chvilka nepozornosti a 
cennosti a úspory mohou být pryč. S tím také souvisí důležité doporučení 
nenechávat doma větší finanční hotovost a raději peníze uložit do 
jedné z důvěryhodných bank. Pozor také na přehnaně „výhodné“ nabídky. 
Jejich uzavření se může později velmi prodražit. Pokud by si senior rád 
nabídku vyslechl, je nejlepší si s osobou domluvit telefonicky schůzku, na 
kterou senior přizve někoho ze svých rodinných příslušníků. Různé 
legendy nepoužívají pachatelé jen k vniknutí do obydlí, aby zde mohli 
něco odcizit, ale také k podvodnému vylákání finančních prostředků. Mezi 
tyto nejznámější legendy patří tzv. legenda vnuk. V těchto případech volá 
seniorovi cizí osoba, která se vydává za jejich rodinného příslušníka. Do 
telefonu jim sdělí, že nutně potřebuje zapůjčit finanční hotovost, například 
z důvodu výhodné koupě či třeba k uhrazení škody, kterou způsobil 
během dopravní nehody. Volající pak seniorovi během telefonátu sdělí, že 
si peníze nemůže přijít vyzvednout sám a pošle pro ně známého. Důležité 
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je si v těchto případech zpětně telefonicky u svých blízkých ověřit, zda 
skutečně volal člen rodiny a nikdy nepředávat peníze cizím lidem.  

Osobní věci v bezpečí i mimo domov 

Zvlášť obezřetní by měli být senioři také během nakupování či cestování v 
městské hromadné dopravě. Stačí chvilka a mohou se stát obětí krádeže. 
Například volně odložená kabelka v nákupním košíku či tramvaji může být 
pro pachatele snadnou kořistí. Proto je potřeba mít své osobní věci stále 
při sobě a nikde je neodkládat. Převážně peněženku a doklady je 
potřeba umístit na bezpečné místo, kam případný pachatel nemá snadný 
přístup. Tímto bezpečným místem může být například vnitřní kapsa 
bundy, kterou má senior na sobě. Ovšem pokud si tuto bundu sundá a 
pověsí například v čekárně u lékaře, nesmí zapomenout si tyto osobní 
věci z bundy vyndat. V peněžence by pak senior neměl nosit zbytečně 
velkou finanční hotovost, a pokud používá platební kartu, tak by u ní 
především neměl mít poznačený PIN kód, díky kterému by pachatel v 
případě krádeže mohl uložené finanční prostředky z účtu snadno odcizit. 
Pokud dojde ke krádeži platební karty, je potřeba ji co nejdříve nechat 
zablokovat. Při pohybu mimo domov je důležité nikdy nechodit sám 
přes odlehlá místa, kde není velký pohyb osob a už vůbec ne v nočních 
hodinách.  

Senior by měl mít vždy na paměti, že nejdůležitější je jeho zdraví a 
pokud by došlo k přímé konfrontaci mezi ním a pachatelem, například jej 
přistihl při krádeži, neměl by se jej senior snažit na místě sám zadržet, 
nebo se s ním o odcizenou věc přetahovat. Lepší je nechat pachatele, 
který bohužel většinou mívá fyzickou převahu, i s odcizenou věcí z místa 
odejít a následně co nejrychleji celou věc oznámit na linku 158. 

Opatrní by měli být senioři také v případě, že využívají internet. K nákupu 
by měli využívat především ověřené e-shopy s dobrým hodnocením od 
ostatních uživatelů. Pozor na přehnaně výhodné nabídky zboží. Další 
riziko tvoří podvodné emaily za účelem vylákaní finančních prostředků či 
osobních údajů. Objevují se také podvodné webové stránky napodobující 
instituce, které senior zná. V těchto případech může být velmi těžké na 
první pohled podvod rozeznat. Obecně lze říci, že pokud přijde osobě na 
dané webové stránce, emailu či SMS zprávě něco netypického a 
podezřelého, je lepší na nic neklikat. Důležité je nikomu nezasílat svá 
hesla, osobní údaje a čísla platebních karet.  
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V silničním provozu 

Senior, který je řidičem nesmí zapomínat na pravidelné zdravotní 
prohlídky. Ty musí absolvovat v 60, 65 a 68 letech a následně každé dva 
roky. Potvrzení o zdravotní prohlídce musí mít při řízení vozidla vždy u 
sebe. Nikdy by senior neměl usedat za volat v případě, pokud se necítí 
dobře a raději by měl vyčkat na dobu, až mu bude lépe. Při jízdě na kole 
by měl mít vždy na hlavě přilbu. Ta může v případě pádu zachránit život. 
Přilba je o to důležitější pokud senioři používají u nich stále oblíbenější 
elektrokola. Na elektrokole je možné snáze dosáhnout vyšší rychlosti, což 
sebou přináší větší riziko pádu se závažnými následky. Jak klasické jízdní 
kolo, tak elektrokolo musí mít povinnou výbavu. Potřeba je především 
dbát na funkčnost jak brzd tak také předního a zadního světla, které musí 
být vždy zapnuté za snížené viditelnosti. Na pravidlo být vidět za snížené 
viditelnosti nesmí senioři také zapomínat, pokud se pohybují v silničním 
provozu jako chodci. Použití reflexních prvků může jejich viditelnost 
zvýšit až na 200 metrů. Vozovku by senioři měli přecházet vždy poté, co 
se pořádně rozhlédnou, kolmo k její ose a to co nejrychleji. K přecházení 
jsou povinni užít přechod pro chodce, pokud se od něj nachází do 
vzdálenosti 50 metrů. Pokud tomu tak není, je potřeba vozovku přejít na 
přehledném a dobře viditelném místě.  

Na výše uvedené preventivní rady policisté Moravskoslezského kraje 
seniory upozorňují jak prostřednictvím již zmíněných besed, tak také díky 
preventivním projektům. Jedním z těchto projektů je publikace Černá 
kronika aneb ze soudních síní, kterou Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje vydalo v roce 2016. Tato publikace obsahuje 12 
příběhů zachycujících nejčastější nebo nejzávažnější trestné činy 
páchané na seniorech. Příběhy jsou inspirovány skutečnými událostmi a 
čtenáři na konci každého z příběhů naleznou poučení, jak se v takové 
situaci zachovat, eventuálně jak se jí vyhnout. Kromě zmíněné knižní 
publikace je součástí projektu také doprovodný materiál v podobě CD, 
informačních letáků, brožur či záložek do knih. Dalším projektem 
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje je pak PORADCE 
policejní rádce pro bezpečný život, který obsahuje edukační videa. 
Tento projekt odstartoval v roce 2020 a celkem tři videa ze stávajících 
šestnácti jsou věnována přímo seniorům a jejich bezpečnosti v silničním 
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provozu. Videa jsou veřejnosti volně přístupná na YouTube kanálu Policie 
ČR. 

  Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

  nprap. Mgr. Darina Veselá, oddělení prevence 
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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  

 
Místostarosta 
Michal Prašivka 
Tel.: +420 732 575 361 
E-mail: michal.prasivka@tznj.cz 
 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
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