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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

měsíc listopad nám signalizuje blížící se konec kalendářního roku, se 
kterým je neodmyslitelně spojeno bilancování provedené práce a 
hodnocení realizovaných projektů. Dovolte mi proto, abych vás 
seznámila s plněním našich záměrů v tomto končícím roce.  

Bezesporu největší stavební akcí bylo vybudování víceúčelového hřiště 
za základní školou. Dotaci se nám během uplynulých let bohužel 
nepodařilo získat, proto jsme se rozhodli celou stavbu financovat 
z rozpočtu obce. Věřím, že realizace dlouhodobě plánovaného záměru 
udělala radost sportovcům všech věkových kategorií. Škoda jen, že 
musíme počkat do jara, až bude ke sportovním hrám vhodnější počasí. 
Doufám, že se budeme všichni k novému sportovnímu areálu chovat 
ohleduplně, aby nám sloužil co nejdéle. 

Minulý měsíc jsme dokončili výstavbu další části chodníku na horním 
konci, a to od domu číslo 48 po dům číslo 91. Stavbu jsme realizovali 
rovněž na vlastní náklady, protože projektová dokumentace na chodník 
v terénu s tak velkým sklonem nesplňuje podmínky poskytovatele 
dotace Státního fondu dopravní infrastruktury. Ve výstavbě chodníku 
chceme i nadále pokračovat jeho další etapou, pro niž však budeme 
teprve žádat o poskytnutí dotace. O tom, jak budeme úspěšní, vás 
budeme pochopitelně informovat. 

Letos se nám podařilo opravit také další obecní místní komunikace, a 
sice komunikaci na Drahách a na Teplici. Zpevnili jsme rovněž cestičky 
v Březovém háji a opravili cestu z Březového háje směrem k mateřské 
škole.  

Poměrně rozsáhlá byla rekonstrukce sociálního zařízení v restauraci U 
Bříz (oprava svislé kanalizace, výměna dlažeb, obkladů a sanitární 
techniky, výměna oken), která bezesporu přispěla ke zkvalitnění 
poskytovaných restauračních služeb.  

Další investice v objektu kulturního domu jsme museli vynaložit na 
opravy havarijních stavů, které vyplynuly z uskutečněných revizí. Celý 
objekt budovy kulturního domu a restaurace U Bříz byl vybaven novou 
hromosvodovou soustavou, která již zcela odpovídá bezpečnostním 
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předpisům. Také v Březovém háji, který je v době letní sezóny hojně 
využíván, jsme provedli celkovou rekonstrukci již nevyhovující 
elektroinstalace.   

V objektech základní školy a mateřské školy byla provedena komplexní 
rekonstrukce plynových kotelen, přičemž stávající kotle byly vyměněny 
za nové kondenzační kotly, které splňují potřebné emisní normy. 

Letos jsme začali s mapováním a čištěním dešťové kanalizace, která je 
ve vlastnictví obce. Polovina obce je již hotová. Výsledkem je nejenom 
potřebné vyčištění kanalizace, ale rovněž přesný popis technického 
stavu jednotlivých úseků potrubí, a to v papírové i digitální podobě.  

Pro potřeby obecního úřadu jsme zakoupili novou kopírku a novým 
pomocníkem je elektronická hřbitovní kniha, která nám umožňuje 
provádět přesné záznamy o úmrtích včetně evidence hrobů a 
nájemních smluv na hrobová místa. Bylo provedeno polohopisné a 
výškopisné zaměření základní mapy hřbitova, včetně mobiliáře a 
hrobových míst. Každé hrobové místo je očíslováno a opatřeno 
fotografií. 

Jistě jste zaznamenali výměnu starých vývěsních cedulí za nové, nové 
odpadkové koše a také novinku, která u mnohých vzbuzuje úsměv, 
koše na psí exkrementy. Věřte nebo ne, ale koše se opravdu plní a 
zvláště v některých exponovaných veřejných místech jsou opravdu 
nezbytné.  

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala za spolupráci a aktivní přístup 
všem zastupitelům, firmám i jednotlivcům z řad občanů, kteří se podíleli 

na realizaci výše uvedených akcí, které 
bezesporu pomohly zpříjemnit život v naší 
obci.  

 

 

Dana Klosová, starostka 
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So 03.12. Mikulášská besídka 

So 10.12 10. ročník mikulášského florbalového turnaje starších žáků 

Pá 16.12. Adventní koncert 

Út 27.12. Volejbalový turnaj 

Čt 29.12. Zpívání koled 

So 21.01. Zahrádkářský ples 

So   4.02. Sokolský ples a maškarní rej 

So 25.02. Obecní ples 

 

Pozvání na Adventní koncert 

Obecní úřad a zastupitelé obce Bernartice nad Odrou srdečně zvou 
všechny spoluobčany na Adventní odpoledne s koncertem v kostele 
Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou, které se koná v 
pátek 16. prosince v 17,00 hodin. 

Se svým programem se představí nám dobře známý novojičínský sbor 
Ondrášek. 

 

V 16,15 hodin bude na dvoře základní školy zahájen Vánoční jarmark 
výrobků žáků naší základní školy.  

 

Naši zahrádkáři Vás srdečně zvou na tradiční občerstvení, které se 
uskuteční po koncertě v kulturním domě . 
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Důležitá oznámení 

 Poslední vývoz bioodpadu firmou ASOMPO proběhne ve čtvrtek 
24. listopadu. Žádáme všechny občany, aby už po tomto vývozu 
do kontejnerů neházeli žádný odpad. 
 

 Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma a jejichž vývoz 
zajišťuje firma OZO Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve 
středu 30. listopadu. 

 

 Od středy 21. prosince do úterý 3. ledna bude pokladna obecního 
úřadu uzavřena. V této době bude uzavřen i obecní úřad z důvodu 
čerpání řádné dovolené. 

 

 Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků otevřena 
v běžnou otvírací dobu. 

 

Otvírací doba přepážky Pošty Partner Bernartice nad Odrou 

 
Pondělí 7.00 -   8.00   15.00 - 17.00  
Úterý  7.00 - 10.00  
Středa  7.00 -   8.00   15.00 - 17.00  
Čtvrtek  7.00 - 10.00 
Pátek  7.00 - 10.00  

 

Vítání občánků 

V neděli 6. listopadu se konalo vítání nově narozených občánků do 
naší obce. Slavnostního aktu se zúčastnili rodiče s dětmi v doprovodu 
ostatních rodinných příslušníků a přátel. Naše malé občánky přivítala 
paní starostka slavnostním projevem.  
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O program se postaraly děti z mateřské školy, které si připravily krásné 
vystoupení a přispěly tím k slavnostní atmosféře. Svým malým 
kamarádům poté rozdaly drobné dárečky, které samy vyrobily. Největší 
odměnou jim však bylo, když poté mohly v kolébce pohoupat miminka, 
zatímco rodičům byly předávány drobné dárky. 

Do pamětní knihy bylo zapsáno šest nových občánků: 

  

Vaňková Sofie Ella, Kopecká Anna Marie, Bayerová Karolína, Klosová 
Terezie, Glogar Gary a Glogar Ryan.  

 
Společně jsme strávili příjemné slavnostní dopoledne. 

  

Za komisi pro občanské a sociální záležitosti Eva Grulichová 

 

 

Foto z vítání: Václav Drlík a Martin Bayer 
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To nejlepší od Karla Hašlera 

 
V pátek 21. října se sešli naši senioři v kulturním domě, aby si společně 
popovídali a pobavili se při programu, který pro ně každoročně 
připravujeme.  
Nejprve vystoupily děti z mateřské školy a po nich naši školáci. Jako 
vždy nezklamali a mile svoje prarodiče potěšili.  
Po večeři jsme se všichni na hodinku ocitnuli v atmosféře „staré Prahy“ 
a zavzpomínali na Karla Hašlera. To nejlepší a nejznámější z jeho 
tvorby nám v dobových kostýmech předvedli členové ochotnického 
spolku Bodlák.  
Karel Hašler je znám svými vlasteneckými písněmi. Mnohé z nich 
zlidověly a zpívají se dodnes. Není divu, že jsme si některé písničky 
zazpívali společně. Byl to pěkný večer. 
Děkuji všem dětem, pedagogickým pracovníkům a divadelníkům za 
jejich práci.  

Dana Klosová, starostka 
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Obecní úřade, děkujeme. 

 

Vřelý dík vážení spoluobčané 

patří zastupitelům obce těm, 

kteří každým rokem přicházejí 

udělat nám starším radost jen. 

 

Starostí s tím hodně máte, 

to my dobře víme. 

V zákulisí někdy snad 

se o tom ještě pobavíme. 

 

Školka, škola, toť paráda.  

Vždyť zvládnout tuto omladinu, 

nutno říci, mohou  

jen zkušení odborníci. 

 

Velké oni mají zásluhy 

zkrotit různorodé neduhy. 

A my starší přejeme všem 

stálé zdraví a trpělivost jen. 

 

Paní starostka též proslov měla, 

zesnulé i nováčky nám připomněla. 

Přejeme si ještě všichni znovu, 

ať se za rok sejdem zase u 

překrásně vyzdobených stolů. 
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Dalo by se dlouho psát 

a na vše dobré vzpomínat. 

Unavení až budeme po práci, 

chuť do života nám dodají 

už dnes slavní bernartští Bodláci. 

 

Václav s Katkou opět skvělí byli 

a k nám se též přitulili. 

Buď jim vzdán též velký dík, 

vždyť už všem je známý pan Drlík. 

 

Překrásný však závěr byl, 

když Tomáš Tomáše oslovil. (místostarosta) 

S potěšením nutno říci, 

zašli jsme na dobrou slivovici. 

 

Organizace tak skvělá byla, 

že i taxíka nám přistavila. 

A vedoucí technického odboru (Pavel David) 

dopravil nás na překrásnou Oboru 

 

Děkujeme za pozvání. 

Bylo hodně humoru. 

Netrvalo dlouho  

a pěli jsme i ve sboru. 

 

 

Na další setkání i za ostatní se těší Lída a Tomáš Staňkovi 
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Foto: Václav Drlík 
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Foto: Radka Brodíková 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Maškarní ples 2017 

Vážení spoluobčané, oblíbený maškarní rej se kvapem blíží. Pro 
tentokrát se pořadatel plesu, TJ Sokol Bernartice nad Odrou, rozhodl 
pro malou změnu.  

Maškarní ples bude tematicky zaměřen. Téma nadcházejícího 
maškarního plesu, který se uskuteční v sobotu 4. února 2017, bude 
LES a vše, co s ním souvisí. 

Už teď se těšíme na nápadité a originální masky, jak se už konečně 
stalo tradicí.  

Téma se netýká dětského maškarního plesu, o němž přineseme 
informace v dalším zpravodaji.          

Aleš Hubr za TJ Sokol Bernartice nad Odrou                                          
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Vánoční turnaj v sálové kopané 

 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou - oddíl kopané pořádá již 33. ročník 
turnaje v sálové kopané. 

Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek. 

 

Kdy?   17. prosince      Prezentace: od 12,30 hod do 13,00 hod              
    

Kde?  V místní tělocvičně Startovné: 100,- Kč  

 

Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. Občerstvení 
zajištěno. 

 

Pravidla rozlosování do tříčlenných družstev: 

1. koš  nasazení hráči 

2. koš   ostatní hráči 

3. koš   nejstarší hráči 

 

Z každého koše bude vybrán jeden hráč, který následně utvoří 
družstvo.  

 

Věková hranice od 15 let výše.                 

                                                                                          

                                                  Tomáš Staněk, oddíl kopané 
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Termíny loveckých akcí našeho Mysliveckého sdružení  

V letošním roce plánujeme dva společné lovy: 
 

26. listopadu  Hon na drobnou zvěř. Sraz účastníků v 8 hodin "U Bříz". 

26. prosince Štěpánská vycházka.  Sraz účastníků v 8 hodin "U Odry" 

Tradičně budeme spoléhat na důležitou úlohu honců, které touto 
cestou srdečně zveme. 

Rovněž bychom chtěli apelovat na naše spoluobčany, aby zejména 26.    

listopadu omezili pohyb v honitbě na minimum.  

Děkujeme za spolupráci. 

 

Lovu zdar!     

                                         

Petr Šimíček, MS Bernartice nad Odrou 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Za angličtinou do divadla 

Ve středu 9. listopadu se žáci čtvrtého a pátého ročníku naší základní 
školy rozjeli do Nového Jičína, aby shlédli v Beskydském divadle 
anglicko-české představení John and Mary.  

Představení bylo opravdu kvalitní a žáci oceňovali především 
překvapivě moderní a humorné zpracování klasické pohádky. 

Cílem těchto cizojazyčných představení je přispět k motivaci žáků k 
učení cizího jazyka a přiblížit jim anglický jazyk také jinou formou, než 
se kterou se mohou setkávat ve školních lavicích.  

   Milena Matějová, učitelka  
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Sběr papíru 

 

V pondělí 17. října se konal tradiční podzimní sběr starého papíru a 
kartonu. Naši žáci se s chutí a radostí pustili do svážení a ukládání do 
kontejneru přistaveného u školy. Ale nejen oni. Velmi nám pomohli také 
mnozí z řad rodičů, prarodičů a přátel školy. Jmenovitě: paní Z. 
Bezděková, K. Zelenková, B. Knápková, P. Tomášková, M. 
Karafiátová, pan J. Šustek, A. Hubr, R. Kvita, M. Milata, M. Drlík a 
manželé Šimíčkovi. Celkem se nám podařilo vysbírat 2900kg . Všem 
moc děkujeme a budeme se opět těšit na jaře.  

                                                                                               
Veronika Barošová, učitelka 

 

Foto: archiv základní školy 
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 NÁMĚTY OBČANŮ 

Divadelní představení „Malované na skle“ na domácí 
scéně 

 

V pátek 11. listopadu odehrál v Bernarticích nad Odrou náš ochotnický 
divadelní soubor Bodlák už svoje čtvrté představení muzikálu Malované 
na skle. Tentokrát zaplnil sál kulturního domu neuvěřitelný počet diváků 
225. 

 

Podělte se s jejich dojmy: 

 

Divadlo se všem moooooooc líbilo. Jste opravdu úžasní zpěváci a 
herci. Já nejvíc hodnotím vaše pěvecké "úžasné" sbory. Už teď se 
těšíme na vaše příští vystoupení. Děkujeme všem a přejeme vám 
mnoho dalších úspěchů ve vaší činnosti.  

 

Marta Jacková (za zájezd z Hodslavic) 

 

  
 

Tento pátek jsem se s celou rodinou zúčastnil vašeho představení v 
Bernarticích. Rádi bychom vám poděkovali. Vaše představení se nám 
velice líbilo a zpěv opravdu neměl chybu. Já osobně vás obdivuji, 
protože nejsem schopen si zapamatovat pár vět. Také kulisy, hudba, 
kostýmy a tanec byly super. Užili jsme si to a přejeme vám hodně 
úspěchů, nových námětů a spokojeného obecenstva.  

         
   Klimentovi 
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Chceme poděkovat za pozvání na divadlo. Byli jsme z představení 
opravdu nadšení. Obdivujeme výkony herců, především sbory, které 
byly úžasné. A co teprve ta režie….  Má to smysl. Ještě jednou díky 

 Pavel Ševčík 
  

 

Včerejší představení pro nás bylo nezapomenutelným zážitkem. 
Výkony herců byly velmi profesionální. Celé technické zázemí zaslouží 
velkou poklonu a úctu nad odvedenou prací. Po představení jsme se 
mohli přesvědčit, že celý soubor je skvělá parta lidí. Budeme se těšit na 
další představení. Děkujeme.  

         
 Kateřina Staňková 

  

Představení se nám moc líbilo a budeme se těšit příští rok na nové. 
Ještě jednou díky za pěkný večer.  

Polakovič 

 

  
 

 

Za Bodlák Jana Maralíková 
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Odvedenci ročník 1948 

Před padesáti lety, 15. listopadu 1966, byli povoláni k odvodu pro 
výkon základní vojenské služby mládenci ročníku 1948. K odvodu je 
doprovázel tehdejší předseda MNV pan Stanislav Liška.  

Horní řada zleva: František Dlabač, Petr Grussmann, Antonín Zelenka, 
ing. Zdeněk Biskup a VáclavPapák (+). 

Dolní řada zleva: Petr Útlý, Miroslav Lares, předseda MNV Stanislav 
Liška, ing Josef Bayer (+), František Bayer (+), Václav Drlík. 

 

 

Foto: archiv Václava Drlíka 
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   INZERCE 

Hotel Praha v Novém Jičíně nabízí masáže, Dornovu metodu a suché 
uhličité CO2 koupele! 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávky na tel.: 601 325 568 
(Nabízíme i vánoční Dárkové poukazy na procedury) 
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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/
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