




Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2016 

1 

 

 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

přeji vám úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné 
zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

Do každého nového roku vstupujeme s určitými představami, plány 
či předsevzetími. To se týká samozřejmě i obecního úřadu a 
zastupitelstva obce. V prosinci loňského roku jsme na jednání 
zastupitelstva schválili rozpočet naší obce na rok 2016. 

Většina všech záměrů vychází ze schváleného dlouhodobého 
Plánu rozvoje obce Bernartice nad Odrou, který je každoročně 
upravován dle aktuálních potřeb občanů a pochopitelně korigován 
v souladu s finančními možnostmi obce.  

V příštím roce plánujeme uskutečnit dva větší investiční záměry. 
Tím prvním záměrem je realizace dalšího ne příliš dlouhého úseku 
chodníku od Horutů po Temničky (94 m). Územní rozhodnutí k této 
stavbě již nabylo právní moci a dokumentace pro stavební povolení je 
rovněž hotova. Dalšími kroky, které budou následovat, jsou vyřízení 
stavebního povolení, zpracování rozpočtu, výběr dodavatele a samotná 
realizace stavby. Tuto etapu budeme financovat z vlastního rozpočtu, 
protože poskytovatel dotace, Státní fond dopravní infrastruktury, 
neposkytne finanční prostředky na projekt, který nevyhovuje zdravotně 
postiženým osobám s omezenou schopností pohybu. Bohužel příkrý 
sklon terénu v této části chodníku nám neumožňuje tyto technické 
požadavky splnit. Finanční prostředky na další úsek chodníku (301 m) 
od Temničků po Papáky č.220, který by měl v příštích letech 
následovat, se již opět budeme snažit získat ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. 

Druhým větším plánovaným záměrem je realizace multifunkčního 
hřiště za základní školou. Jde o dlouhodobě plánovaný projekt, jehož 
realizace doufám potěší především naši mladší generaci. Původní 
asfaltový povrch hřiště bude nahrazen umělým trávníkem. Nové hřiště 
s lajnováním, s plastovými mantinely a síťovým oplocením bude určeno 
pro volejbal, nohejbal, tenis, malou kopanou, streetball a jiné sporty. 
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V současné době se dokončuje zpracování projektové 
dokumentace. Čekají nás stejné kroky jako u chodníku, to znamená 
rozpočty, výběr dodavatele a konečná realizace.  

V oblasti silničního hospodářství budeme pokračovat v postupných 
opravách a údržbě místních komunikací. Na základě zmapování stavu 
dešťové kanalizace, která je v majetku obce, plánujeme opravy 
havarijních stavů a chceme začít s diagnostikou a případnou sanací 
starého kanalizačních potrubí, do kterého je nyní sváděna dešťová 
voda. Cílem je vyčistit zanesené potrubí, případně zajistit jeho výměnu 
v nefunkčních částech a zhotovit pasport dešťové kanalizace.   

V oblasti bezpečnosti provozu plánujeme kvalitnější dopravní 
značení na hlavní křižovatce a případné další doplnění dopravního 
značení. 

V restauraci U Bříz provedeme stavební úpravy na toaletách, kde 
bude odstraněna stará dlažba a obklady, které budou nahrazeny 
novými povrchy. Na budově kulturního domu je nutné provést celkovou 
opravu hromosvodové soustavy, která je v naprosto nevyhovujícím 
stavu. 

Nesmíme opomenout rovněž údržbu a výsadbu zeleně. 
Zaměstnanci obecního úřadu pokračují v kácení tújí na hřbitově a 
v odstranění starých stromů ve švestkovém sadu na Oboře. V tomto 
týdnu byly odborně ošetřeny břízy před kostelem, kde bylo nutné 
provést bezpečnostní řezy. Jen tak se nám snad podaří břízy ještě 
nějakou dobu zachovat. Letos budou provedeny ještě další ozdravné a 
bezpečnostní řezy včetně odstranění jmelí na 
dvou lipách u božích muk. Všechny tyto práce 
musí být prováděny odbornou certifikovanou 
firmou za pomocí stromolezecké techniky. 

Pro další investice na obecním majetku je 
nutné připravit projektovou dokumentaci. Proto 
chceme ještě letos zpracovat projektovou 
dokumentaci na opravu chodníku a parkoviště u 
kulturního domu, dále pak na rozšíření osvětlení 
na křižovatce a na Teplici.  

Jako v každém roce budeme provádět i 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiflKvPxKHKAhVFOBQKHakqAA4QjRwIBw&url=http://www.obchudekslavnic.cz/Nove-vysivky-1.html&psig=AFQjCNGFrpTiLxBlf7oPSYF-IB2wKdDSUQ&ust=1452594011560730
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různé drobnější opravy, úpravy a údržbu obecního majetku. 
Provedeme například opravu dešťových svodů na objektu smuteční 
síně, výměnu dveří, nátěry, malování a výmalby v pekárce, plánujeme 
vyřešit parkování u základní školy, upravit terén v Březovém háji, 
vyměnit nevyhovující podlahovou krytinu v mateřské škole a podobně.  

     Vážení občané, dovolte mi závěrem vyjádřit přesvědčení, že se 
nám podaří většinu plánovaných záměrů uskutečnit a přispět tak 
k dalšímu zkrášlování naší obce.  

     Podrobně rozepsané příjmy a výdaje obecního rozpočtu na rok 
2016 naleznete na našich webových stránkách. 

     Dana Klosová, starostka 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendář akcí 

So 23.01.  Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 

So 06.02.  Obecní ples 

So 20.02.  Výroční členská schůze mysliveckého spolku 

Pá 26.02.  Výroční členská schůze Bodlák 

So 12.02.  Svoz nebezpečného, objemného a elektroodpadu 

So 12.03.  Country bál 

So 19.03.  Turnaj ve stolním tenise 

Ne 27.03.  Velikonoční diskotéka 

Pá 29.04.  Stavění máje 

Pá 06.05.  Lampiónový průvod 

Pá 13.05.  Oslava Dne matek 

Pá 20.05.  Zájezd důchodců 

Pá 27.05.  Kácení máje 

So 28.05.  Soutěž mladých hasičů 

Ne 29.05.  Pouť 
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Ne 19.06.  Hasičská soutěž O Bernacký pohár 

So 25.06.  Den obce 

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2016 

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. 
Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) hradí 50% 
z ceny. Poplatek se platí do maximální výše 2.500,-Kč za osoby tvořící 
jednu základní rodinu. 

Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2016. 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 30.9.2016. 

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 31.3.2016. 

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

 

VS = číslo popisné plátce. 

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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Zpravodaj 

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. 
Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2016. 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 

 

 

 

Statistika počtu obyvatel roku 2015 

Počet obyvatel ke dni 31.12.2015:  975 občanů 

 

Muži:   510 

Ženy:   465 

Děti do 15 let:  169 

 

Narozené dětí:      9 

Chlapci:       6 

Děvčata:       3 

 

Přistěhované osoby:   22 

Odstěhované osoby:   19 

Úmrtí:       6 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvipzen5LKAhWCORQKHSmKCuwQjRwIBw&url=http://www.spy.cz/showbyznys/20625-o-cem-se-mluvi-noid-gabina-planuji-miminko&psig=AFQjCNElahFI32_8x2zFuIQy-OGsm0Zj7Q&ust=1452068711881488
http://www.bernarticenadodrou.cz/


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2016 

6 

 

Zpívání koled 

Akce Česko zpívá koledy je dnes již díky medializaci velmi známá. 
Naše obec se do této akce také zapojila, ale jak se říká „po svém“. 
Průkopníkem akce v Bernarticích nad Odrou byla rodina Dreslerova. 

Tak jako předloni, tak i v loňském roce si vzali akci na starost 
Kateřina Drlíkova a Jan Kneblík, provozní naší restaurace. Uspořádali 
první ročník „Zpívání vánočních koled“, který se uskutečnil v úterý 29. 
prosince 2015 venku před restaurací U Bříz a započali tak novou 
tradici.  

Atmosféra byla velmi příjemná, voněly grilované klobásy, valašská 
kyselice, poctivý punč a svařené víno. Zpívali všichni. Dospělí i děti. Po 
ukončení venkovního programu se všichni, kdo měli zájem pokračovat 
(a těch byla většina), přesunuli do jídelny restaurace a hráli a zpívali do 
půlnoci. 

     A v jakém složení hrála kapela? 

 

Tonda Zelenka  harmonika 

Augustin Zelenka  trubka 

Standa Diviš   housle 

Vojta Šenkeřík  kontrabas 

Vašek Bayer junior  baskytara a zvuk 

Katka Drlíková harmonika, klávesy 

 

Jako host Vojtěch Novák z Nového Jičína (zpěvák proslulé rockové 
kapely Greedy Invalid, lídr kapel Carpe Diem, NJ Devils, Red Velvet). 

K hudebníkům a zpěvákům se v jídelně restaurace přidaly výborné 
zpěvačky Edita Štecová z Jeseníku nad Odrou  a  Adéla Lysková ze 
Závišic, která také hrála na kytaru a housle. 

Všem organizátorům, hudebníkům i zpěvákům děkujeme a těšíme 
se v hojném počtu zase příští rok. 

         
 Dana Klosová 
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Obecní ples 

     Obecní úřad spolu se zastupitelstvem obce Bernartice nad Odrou 
vás srdečně zve na Obecní ples, který se koná v sobotu 6. února 
2016 v 19:00 hodin ve všech prostorách kulturního domu a restaurace 
U Bříz v Bernarticích nad Odrou. 

 

 K tanci a poslechu hrají hudební skupina A-Band ze Studénky a 
cimbálová muzika Vincúch z Valašských Klobouků 
 

 Taneční vystoupení páru Jan Tyllich & Monika Martynková 
 

 Vstupné 150,- Kč 
   

 Předprodej v pondělí 1. února od 17:00 do 18:30 hodin 
v klubovně kulturního domu 
 

 Bohaté občerstvení, slosovatelná vstupenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih4IaV9rLKAhVMVhoKHWbyDNEQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.de/cliparts/tanzen/%26p%3D2/&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNGXIkNMfgeWD2XGqXGKZjvP-9lRwQ&ust=1453191320865971
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Bezohlednost lidí nezná mezí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie z Chráněné krajinné oblasti Poodří nám poslal občan 
z Bernartic nad Odrou, který mezi svátky objevil u mostu přes Odru 
překvapivou „nadílku“ (viz obrázky). Nejedná se o jen o běžnou 
skládku. Je to skelná vata, která se používá jako izolační materiál a 
patří do nebezpečného odpadu.  

Objevení skládky jsem oznámila Povodí Odry a Odboru životního 
prostředí v Novém Jičíně. Tento přestupek řeší momentálně Policie 
České republiky. Původci odpadu hrozí vysoká finanční pokuta.  

Vážení občané, pokud máte jakékoliv informace k tomuto případu, 
sdělte je prosím pracovníkům obecního úřadu. 

           

Dana Klosová 
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Platidla napříč staletími 

V úterý 5. ledna nás paní učitelka vzala na malý výlet do 
Žerotínského zámku na výstavu jménem: „Peníze a platidla napříč 
staletími“. Nejdříve jsme se poznali s paní průvodkyní, která nám 
ukázala platidla už od doby Keltů a ještě dříve. V době pravěku se 
neplatilo penězi, byl výměnný obchod, člověk např. vyměnil 2 páry bot 
za vajíčka. Lidem ale přišlo, že je to obchod nespravedlivý a tak se 
vymyslely peníze. Začali to Keltové mincemi ze železa a pak nám 
vyprávěla a ukazovala, jak se platidla vyvíjela až do dneška. Potom 
jsme hledali podle 5 obrázků předměty z výstavy a přiřazovali k nim 
popisky. Pak jsme řešili 5 matematických úkolů, skládali obrázky mincí 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2016 

11 

 

a bankovek, mohli jsme si navrhnout a nakreslit svoji minci a zahrát si 
pexeso s platidly. Nakonec jsme si každý na památku vyrazili svůj groš, 
rozloučili jsme se a jeli jsme do školy. 

Výstava byla zajímavá, doporučujeme nejen dětem, ale i dospělým. 
Myslíme, že exkurze může člověka hodně poučit. 

 

Za kolektiv dětí 4. - 5. třídy:     

Terezka Pavlíková, Lidka Laresová, Anežka Hoppová, Lukáš Hubr 

 

Postřehy dětí: 

 Zaujaly mě zlaté cihly (i když nebyly pravé) 

 Jak jsme bouchali kladivem a razili si malý groš 

 Líbily se mi starodávné pokladny 

 Zaujal mě trezor 

 Líbily se mi vystavené mince a peníze 

 Líbily se mi soutěže 

 Prohlídka výstavy byla skvělá 

 Při povídání jsme se hodně dověděli 

                                                
 Jana Rusínová, třídní učitelka 

Vánoce v mateřské škole 

Vánoce jsou u nás ve školce plné kouzel a očekávání. Děti si 
nazdobily adventní věnečky a světlo svíček nám připomínalo blížící se 
Vánoce. Společně jsme si s dětmi vánočně vyzdobili školku, zpívali 
koledy, vyráběli přáníčka a těšení na svátky nám pěkně ubíhalo.  

5. prosince nás navštívil Mikuláš se svými pomocníky, který dětem 
pěkně připomněl, jak by se měly chovat. Radost udělala jistě i malá 
odměna – adventní kalendář, ovocný balíček a krásně zdobené 
perníky, které pro děti vyrobila paní Jarka Papáková, které tímto za 
perníčky děkujeme.  
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Děti se postupně seznamovaly s tradicemi Vánoc a pranostikami, 
jako například krájení jablíčka, házení střevícem, svatou Barborou, 
zlatým prasátkem a jiné. Vše, doplněné koledami a básničkami, 
předvedly na vánoční besídce ve středu 16. prosince. V pátek 18. 
prosince děti zahrály před kostelem pro širší veřejnost „Vánoční 
pohádku“ o narození Ježíška, ve které zaznělo spoustu koled. Všem 
dětem to moc slušelo a věříme, že pohádka pěkně obohatila adventní 
odpoledne.  

Vánoční čas jsme ukončili cestou „Tří králů“, která i letos vedla 
k naší kouzelné „stařence“ Pohankové, která i letos děti pozvala k sobě 
domů na betlémy a krásnou vánoční atmosféru s malým občerstvením. 
Chtěli bychom ji za to moc poděkovat a popřát do dalších let hodně 
zdraví a životního elánu.  

     Letos byl přítomen na návštěvě i Český rozhlas Ostrava, takže se 
děti možná uslyší i v rádiu. Hezkou atmosféru doplnil i čerstvý sníh, 
který už děti láká k zimním sportům. 

     Přejeme všem do Nového roku zdraví, klid a pohodu. 

 

Za MŠ Bernartice nad Odrou Dáša Boková 
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Pozvání k zápisu do 1. třídy  

 

Vážení rodiče, zveme vás a budoucí prvňáčky k zápisu do první třídy 
pro školní rok 2016/2017. Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11. února 
2016 od 14:00 do 17:00 hodin 

 

Nabízíme vám: 

 výuku podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola “ 

 výuka anglického jazyka od 1. třídy ve všech ročnících 

 klidné prostředí malé školy 

 individuální přístup 

 nízký počet dětí ve třídách 

 zájmové kroužky – flétna, sportovní hry 
 

Vezměte si prosím s sebou: 

 rodný list dítěte 

 doklad o bydlišti (např. občanský průkaz) 

 popř. doklad o povolení odkladu školní docházky 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, 
příspěvková organizace 
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Vánoční jarmark 

V pátek 18. prosince jsme pořádali již tradiční Vánoční jarmark, 
který se konal na krásně nasvíceném dvorku naší školy. Předcházely 
mu dlouhé přípravy, žáci se do vyrábění pustili opravdu po hlavě a 
hlavně s nadšením. Poctivě jsme nacvičovali také vánoční pásmo 
písní, kterým byl jarmark odstartován. Po zaznění koled, se všichni 
rozeběhli k nazdobeným stánkům plných výrobků, které si rodiče či 
příbuzní mohli zakoupit a udělat tak sobě nebo blízkým malou radost. 

Na zahřátí v chladném počasí byl připraven vánoční čaj, který se 
podával s výborným domácím závinem. Děkujeme všem, kteří si udělali 
čas a přišli nás svou účastí podpořit. Společně se nám podařilo vytvořit 
krásnou předvánoční atmosféru plnou přátelské nálady a pohody.  

 

  Za kolektiv ZŠ  Alena Haitlová a Veronika Barošová 
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 ZE SPORTU 

Rekreační volejbalový turnaj 

V pondělí 28. prosince 2015 jsme jako již tradičně uspořádali 
v tělocvičně náš rekreační volejbalový turnaj. Celkem 25 hráčů se 
rozdělilo do čtyř družstev a hrálo se každý s každým. I přes menší 
počet zúčastněných, než tomu bývalo v předchozích letech, byla 
atmosféra skvělá a všichni se navzájem velmi povzbuzovali. Perfektně 
jsme si zahráli a pobavili se. Jsme velmi rádi, že zájem lidí si přes 
svátky trošku rekreačně zasportovat trvá a snad tomu tak bude i nadále 
v dalších ročnících, které budeme zajisté pořádat.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za finanční 
příspěvek, díky kterému se mohlo hrát o pěkné ceny, které si výherci 
zajisté zasloužili. 

za pořadatele turnaje Tomáš Horut 

         



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2016 

17 

 

Mořkov 2015 - nohejbal trojic 

V pondělí 28. Prosince 2015 se náš tým zúčastnil již 15. ročníku 
vánočního turnaje v Mořkově. Turnaj je pořádaný hráči z Hodslavic. Za 
účasti sedmi celků se turnaj odehrál způsobem každý s každým. Dále 
následovalo play - off (semifinále), které určilo konečné pořadí na 
stupních vítězů. 

Náš tým si domů odváží již potřetí v řadě krásnou třetí příčku, když 
v souboji o bronz dokázal porazit mužstvo Příbor - B.  

 

 

výsledky: 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Hodslavice Revival       1:1 (9:10, 10:5) 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Pardi Val. Meziříčí           1:1 (7:10, 10:9) 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Hodslavice   2:0 (10:1, 10:4) 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Příbor - A    1:1 (10:9, 9:10) 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Příbor - B    2:0 (10:8, 10:8) 
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Zepelin  Bernartice n.O. -  Kopřivnice                  0:2 (6:10, 8:10) 

semifinále: 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Pardi Val. Mez.                  0:2 (8:10, 9:10) 

o 3. místo: 

Zepelin  Bernartice n.O. -  Příbor B                              2:0 (10:6, 10:6) 

 

Konečné pořadí turnaje: 

1. Pardi Valašské Meziříčí 

2. Kopřivnice 

3. Zepelin Bernartice nad Odrou 

4. Příbor B 

5. Příbor A 

6. Hodslavice Revival 

7. Hodslavice 

 

 

4. kolo: 23.1.2016 

          Pavel Zelenka 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
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Shrnutí činnosti spolku Bernatský Klondajk za rok 2015 

Naše taneční příprava na plesovou sezónu začala v září 2014. V 
sobotu 29. 11. 2014 jsme vystoupili na soukromé akci v Palačově. 
V lednu jsme přijali pozvání naší paní starostky a v sobotu 14. 2. 2015 
zatančili na Obecním plese v Bernarticích nad Odrou. I přes jisté 
komplikace (pochroumaná noha našeho předsedy) jsme do toho dali 
vše a za podpory super publika podali co nejlepší výkon. Odměnou 
nám byl obrovský aplaus. Co víc potěší než úspěch na domácí půdě! O 
týden později jsme nadchli přítomné na Obecním plese ve Štramberku. 
V pátek 27. 3. 2015 jsme zahájili Benefiční ples ZŠ speciální a MŠ 
speciální Nový Jičín v sále Autopalu. Kromě tanečního vystoupení jsme 
předvedli také zcela mimořádnou módní přehlídku klobouků firmy 
TONAK a.s. Nový Jičín. Výsledkem byla obdivuhodná show se zhruba 
200 klobouky, která sklidila nevídaný ohlas. Dne 16. 5. 2015 jsme 
naším tancem zpříjemnili odpoledne na XVIII. ročníku Sportovních her 
zdravotně handicapovaných dětí a dospělých, Memoriál Petra Douska 
v Kopřivnici. Naše taneční umění jsme předvedli také na Mezinárodním 
setkání seniorů v Orlovně v Novém Jičíně-Loučce a to v sobotu 30. 5. 
2015. Poslední červnová sobota patřila Libhošťanům, které jsme 
potěšili a povzbudili naši temperamentní hudbou a ladným tanečním 
krokem. 

Od roku 2007, kdy vzniklo taneční seskupení Bernatský Klondajk, 
jsme udělali velký kus práce. Nyní máme dvanáct členů a naše tréninky 
probíhají dvakrát týdně, neustále se snažíme zdokonalovat v tanci a 
vylepšovat naše kostýmy. Velkým povzbuzením je pro nás publikum, 
které nám dodává tu správnou energii.  

Touto cestou děkujeme obecnímu úřadu za podporu, povzbuzení a 
pochvalu, které si velice vážíme! 

 

Tímto zveme všechny příznivce tance, country hudby a dobré 
zábavy na „Country bál“, který se uskuteční v sobotu 12. 3. 2016 
od 19,00 hodin v sále kulturního domu v Bernarticích nad Odrou.  
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Přijďte se pobavit, zajištěn je bohatý program, výtečné 
občerstvení a slosovatelné vstupenky. K tanci a poslechu hraje 
country kapela Smečka. 

 

PŘÍZNIVCŮM TANCE A COUNTRY HUDBY ZDAR! 

  

BERNATSKÝ   KLONDAJK   

www.bernatsky-klondajk.webnode.cz 

 

 

http://www.bernatsky-klondajk.webnode.cz/
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

V pátek 8.ledna 2016 se v sále kulturního domu konala výroční 
valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 84 členů a 
bylo přijato devět nových členů. Pro informaci všem občanům 
přikládám zprávu o činnosti SDH za rok 2015: 

 

Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2015 

 

K 31. prosinci 2015 měl náš sbor 128 členů, z toho 38 žen a 16 
členů mladší osmnácti  let.  

Výkony našich sportovních družstev mužů i žen se stále drží na 
špici v okrsku a mimo něj jsou také velice konkurence schopné. Naše 
hasičky obsadily v okrskové lize nepopulární čtvrté místo. Za to naši 
hasiči ligu vyhráli a mohli podruhé v historii slavit titul. Mimo tuto ligu 
nás naše družstva skvěle reprezentovaly po celém okrese, kde 
dosahovaly výborných výsledků. Naši muži se přihlásili i do 
Novojičínské ligy, kde je konkurence na nejvyšší úrovni a svými výkony 
dokázali, že do této ligy patří. Družstva mladších a starších žáků 
dosahovaly v loňském roce také dobrých výsledků, i když s porovnáním 
s předešlými lety se jim tak nedařilo. Mladší žáci obsadili čtvrté místo. 
Starší si bohužel svou smůlu vybírali právě na soutěžích, a tak skončili 
celkově šestí.  

Výbor SDH se v roce 2015 sešel na svých schůzích čtyřikrát. 
Starosta a velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzi 
na Starém Jičíně, které byly v loni tři, a kde se plánovala 
koordinovanost a funkčnost celého okrsku Starý Jičín. V listopadu jsem 
zastupoval náš sbor na setkání představitelů dobrovolných hasičů v 
Trojanovicích v rámci celého našeho okresu. 

Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních 
akcí. V lednu výroční valnou hromadu v sále. V únoru jsme se účastnili 
výroční valné hromady našeho okrsku v Jeseníku nad Odrou. 
Zabezpečili jsme požární hlídky na všech plesech pořádaných u nás. 
V březnu jsme v tělocvičně uspořádali tradiční ping-pongový turnaj a 
provedli sběr železného šrotu. V dubnu jsme před obecním úřadem 
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postavili máj, podotýkám nadvakrát. V květnu, o svátku svatého 
Floriána jsme uctili památku všech zemřelých hasičů na mši svaté a 
položili věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu následoval 
společný oběd. Dále jsme v břízovém háji postavili táborák a zajistili 
prodej občerstvení při příležitosti oslav osvobození naší obce. 
Následovalo kácení máje. Jako každoročně jsme zajistili prodej 
občerstvení na pouti. V sobotu 30. května jsme pořádali soutěž 
mladých hasičů. Dorazilo k nám celkem 16 družstev z obou kategorií. 
Naší mladší žáci obsadili druhé místo. Starší žáci skončili ve své 
kategorii osmí. Za čtrnáct dní 14. června se k nám sjelo 28 družstev 
hasičů a hasiček, aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši hasiči, a to 
družstvo „A“, obsadili v těžké konkurenci deváté místo. Naše hasičky 
skončily ve své kategorii rovněž na devátém místě. Dále jsme se 
v červnu společně s obcí a s ostatními složkami podíleli na pořádání 
Dnu obce. V srpnu jsme pro naše mladé hasiče a malé adepty 
uspořádali velmi pěkný, ale na organizaci velmi náročný čtyřdenní 
hasičský tábor na Liščím mlýně ve Frenštátě pod Radhoštěm, kterého 
se účastnilo 28 dětí ve věku od čtyř do patnácti let. Na každé schůzi 
starostů sborů nám stále připomínají důležitost práce s dětmi, protože 
právě ony jsou naše budoucnost, naši pokračovatelé a ti, kteří tu 
hasičskou káru potáhnou jednou dál. Jsem nesmírně rád, že v našem 
sboru máme takové lidi, kteří se dětem velmi věnují. Práce s dětmi a 
mládeží je jedna z nejtěžších a nejnáročnějších. U nás to funguje a 
věřím, že bude fungovat i nadále. V září jsme uspořádali dvoudenní 
zájezd do Východních Čech a na Severní Moravu, který se podle 
ohlasů zúčastněných velmi vydařil. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a 
obětavost. Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí. 
Děkuji sponzorům a dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a 
spolkům za spolupráci a v neposlední řadě obecnímu zastupitelstvu 
v čele s paní starostkou za podporu a přístup k dobrovolným hasičům. 
Do nového roku Vám všem přeji hodně úspěchů, spokojenosti a hlavně 
hodně zdraví. 

V Bernarticích nad Odrou dne 8.1.2016 

           Tomáš Horut 

           starosta SDH 
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  RŮZNÉ  

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří 

Čas kvapí a od zřízení CHKO 
Poodří uběhne v květnu již dvacet 
pět let. Rádi bychom Vám proto 
prostřednictvím zpravodaje nabídli 
pár informací o území, které máte 
„za humny“. Krajina v Poodří je 
součástí Vašeho domova a věříme, 
že byste uvítali možnost dozvědět 
se o ní trochu více. Čím začít? 
Snad nejvhodnější by bylo znakem 
CHKO Poodří, který území ve 
zkratce charakterizuje. Možná si 
ještě vzpomenete na žlutý květ 
stulíku, ten byl ve znaku dříve. V 
současném znaku CHKO Poodří se 
nachází dravec – moták pochop, typický obyvatel rákosin. Moták krouží 
nad loukami, kterými protéká meandrující Odra. Skutečná krajina 
Poodří je samozřejmě mnohem různorodější – do znaku se nedostaly 
rybniční soustavy, lužní lesy, mokřady a zástavba obcí na okrajích říční 
nivy. Za nimi si musíme vyrazit pěšky nebo na kole. Před vycházkou je 
jistě vhodné si udělat domácí přípravu. Kde pro ni najdeme informace? 

Internet nabízí tři hlavní adresy: http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-

poodri/ – zde jsou shromážděny souhrnné informace, Facebook – 
https://cs-cz.facebook.com/ChranenaKrajinnaOblastPoodri – nabízí 
aktuality. A pak je tu časopis POODŘÍ – www.casopispoodri.cz –, který 
se věnuje vlastivědným tématům.  

Tolik na úvod pro tentokrát, a protože jsme stále ještě na začátku 
roku, dovolte, abychom Vám popřáli jeho příjemné prožití. 

 
Agentura ochrany přírody a krajiny,  

regionální pracoviště Správa CHKO Poodří 

http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/
http://poodri.ochranaprirody.cz/o-chko-poodri/
http://www.casopispoodri.cz/
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Výsledek Tříkrálové sbírky 2016 v Bernarticích nad 
Odrou 

Druhou lednovou sobotu navštívily domovy občanů Bernartic nad 
Odrou skupinky Tříkrálových koledníků, aby s písní a přáním všeho 
dobrého předali tradiční požehnání a zároveň poprosili o jakýkoliv 
finanční dar do svých pokladniček. Také letos byl celkový výtěžek více, 
nežli úctyhodný. Opět se díky velkorysosti místních občanů podařilo 
vykoledovat rekordních celkem 49.152,- Kč. 

Děkujeme všem spoluobčanům, kteří rádi přispěli na pomoc 
potřebným a také koledníkům, jenž ochotně věnovali svůj volný čas. 
Bližší informace k letošní Tříkrálové sbírce uvedeme v následujícím 
zpravodaji. 

         Josef Klos, místní asistent Tříkrálové sbírky 
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   INZERCE 
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Sportovní a rekondiční masáže 

Aneta Zelenková 
 

Bernartice nad Odrou č. 115 

Provozovna Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1105/19 

( Budova restaurace Industrial a fitness centra ) 

 

Služby na objednávku a po telefonické domluvě 

Mob. 736 607 426 

Email: aneta.zelenkova2@seznam.cz 

 

Poskytuji následující procedury: 

  

 Sportovní masáž 

 Klasická masáž 

 Lymfatická manuální masáž 

 Baňkování 

 Reflexní terapie plosky nohy 

 Reflexní masáž zad a šíje 

 Masáž lávovými kameny 

 

 

 

Přijďte si odpočinout a zrelaxovat po vánočních svátcích  
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RESTAURACE U BŘÍZ BERNARTICE NAD ODROU 

VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ZVĚŘINOVÉ HODY 

KONANÉ VE DNECH 19. - 21.2.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCE PLATÍ VE DNECH 

PÁTEK OD 14.00 DO 21.30 hodin 

SOBOTA OD 10.00 DO 21.30 hodin 

NEDĚLE OD 10.00 DO 14.00 hodin 

NEBO DO VYPRODÁNÍ 

 

REZERVACI STOLŮ DOPORUČUJEME V RESTAURACI 

NEBO NA TEL: 731 018 326 

www.restauraceubriz.estranky.cz 
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ZVĚŘINOVÉ HODY RESTAURACE U BŘÍZ BERNARTICE NAD 
ODROU 19. – 21.2.2016 

 

Předkrm 

100g Jemná zvěřin. paštika ve slaninovém županu s mandlemi, toast    55,-  

 

Polévky 

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

0,3l Hustá myslivecká         35,- 

 

Hotová jídla 

120g Jelení plec na smetaně (svíčková), houskový knedlík, brusinky          120,- 

120g Kančí kýta se šípkovou omáčkou, houskový knedlík                 120,- 

120g Zvěřinový guláš, houskový knedlík       99,- 

120g Kančí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík               99,- 

120g Daňčí ragú na červeném víně, špekový knedlík      99,- 

K hotovým pokrmům lze změnit přílohu -  doporučujeme vařené brambory 

 

Speciality 

150g Hubertská bašta (jelení, kančí, dančí, klobása, slanina, žampióny)     135,- 

150g Srnčí medailonky na zeleném pepři                  135,- 

150g Jelení filé na pomerančích s mandlemi                  135,- 

150g Daňčí medailonky se šalvějí a anglickou slaninou                135,- 

150g Pikantní zvěřinová směs, domácí bramboráčky                 135,- 

 

Přílohy ke specialitám 

200g Vařené brambory, opékané brambory, smažené hranolky, rýže              25,- 

 

Dezert 

1 ks Domácí koláč s lesním ovocem a zakysanou smetanou                   29,- 

 

Přejeme vám dobrou chuť 
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:  
 
Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:  +420 733 386 628 
E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 

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





