




Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2017 

1 

 

 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

 

začal nový rok a já vám přeji vše dobré, především pevné zdraví, štěstí 
a spokojenost v rodině i zaměstnání. 

Pevně věřím, že rok 2017 bude rokem, ve kterém budeme žít v klidu a 
míru a naše obec se bude dále rozvíjet tak, aby se nám v ní dobře žilo. 
Cením si toho, že se nám v zastupitelstvu daří nacházet společná 
věcná řešení, že se snažíme jeden druhému naslouchat a hledáme 
rozumné kompromisy. To nám umožňuje plánované cíle realizovat. 
 
A jaké záměry a cíle jsme si předsevzali pro letošní rok? Investiční 
záměry schválené v  návrhu rozpočtu na r. 2017 vycházejí ze 
strategického rozvojového plánu naší obce. Plán je průběžně 
aktualizován a korigován v souladu s finančními možnostmi obce.  
 
 

 Chodník 
Starý chodník od kulturního domu po křižovatku je 
v havarijním stavu, proto plánujeme jeho celkovou 
opravu.  
Co se týká výstavby další etapy chodníku na horním 
konci, máme v plánu letos dokončit stavební řízení a 
zpracovat žádost o dotaci.  
 

 Zpevněná plocha pře KD 
Rovněž celá plocha před kulturním domem si zaslouží celkovou 
opravu. Plocha bude pokryta novým asfaltem a nový povrch dostane 
také cesta k rampě a k zadnímu vchodu kulturního domu. 
 

 Místní komunikace 
Jako každý rok opravíme havarijní části některých místních 
komunikací. 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjaw4ad58bRAhVDcRQKHab_B4cQjRwIBw&url=http://nl.123rf.com/photo_20483502_cartoon-illustratie-van-de-mens-arbeider-of-werkman-met-spade-of-schop.html&psig=AFQjCNFUEsOegDrtSsfQ9zcF45DdFBXMJw&ust=1484660927691646
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 Dešťová kanalizace 
V loňském roce jsme zahájili první etapu čištění a diagnostiky dešťové 
kanalizace. Letos dokončíme druhou etapu. Výstupem těchto prací 
bude návrh plánu nutných sanací a vytvoření pasportu dešťové 
kanalizace. 
 

 Elektroinstalační práce v budovách spravovaných obcí 
V tomto roce dokončíme všechny nezbytné elektroinstalační práce 
vyplývající s revizních zpráv, čímž odstraníme závady bránící 
bezpečnému provozu objektů. Na obecním úřadě dojde k výměně 
rozvodné skříně, k opravám dojde také v objektech smuteční síně a 
pekárky. 
 

 Multifunkční hřiště 
Na novém hřišti dokončíme terénní a zahradnické úpravy, vybavíme 
novým mobiliářem a z důvodu bezpečnosti nainstalujeme kamerový 
systém. 
 

 Hřbitov 
Před námi stojí rozhodnutí o rozsahu a druhu zeleně, která by měla být 
vysazena na místním hřbitově. Zatím jsou na tuto věc různé názory, a 
sice zda-li výsadbu realizovat či nikoliv. 
 

 Kulturní dům 
V kulturním domě bychom chtěli vyřešit již dlouhodobě plánované 
změny, které by pomohly vyřešit problémy s akustikou. Klubovnu 
(bývalou kinokabinu) chceme celkově zmodernizovat a vytvořit tak 
příjemnější prostředí.  
 

 Mateřská škola 
V mateřské škole vyměníme staré rozvody ústředního topení a 
provedeme související opravy interiéru. 
 

 Základní škola 
Před základní školou vybudujeme novou zpevněnou parkovací plochu. 
Rovněž na školním dvorku budou provedeny stavební a terénní úpravy, 
a to včetně opravy zdi farské zahrady. 
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 Veřejné osvětlení 

Provedeme rozšíření veřejného osvětlení na Teplici, na křižovatce, u 
mateřské školy a u nového hřiště za školou.  

 

      

Dana Klosová, starostka 

 

 
Podrobně rozepsané příjmy a výdaje obecního rozpočtu na rok 2017 
naleznete na úřední desce našich webových stránek. 
 
http://www.bernarticenadodrou.cz/financni-hospodareni/rozpocet 

 
 
 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendář akcí 

So 21.01.  Zahrádkářský ples 

So 21.01.   2. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic 

So 04.02.  Sokolský ples a maškarní rej 

So 18.02.  3. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic 

So 25.02.  Obecní ples 

So 11.03.   4. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic 

So 18.03.  Turnaj ve stolním tenise 

So 01.04.   5. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic 

So 08.04.  Sběr železa – hasiči 

 

 

http://www.bernarticenadodrou.cz/financni-hospodareni/rozpocet
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2017 

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.  

Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2017. 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 30.9.2017. 

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 31.3.2017. 

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 31.3.2017. 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 2016 

Počet obyvatel ke dni 31.12.2016  986 občanů 

 

Muži:   517 

Ženy:   469 

Děti do 15 let:  172 

 

Narozené dětí:      5 

Chlapci:       0 

Děvčata:       5 

 

Přistěhované osoby:   24 

Odstěhované osoby:     9 

Úmrtí:       9 

 

 

 

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/
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Nová zákaznická i poruchová linka pro zákazníky 
SmVaK Ostrava 

Od 1. října 2016 mohou volat na zákaznickou i poruchovou linku lidé 
bezplatně. Společnost SmVaK Ostrava se rozhodla učinit další krok ke 
zkvalitnění svých služeb pro zákazníky. Od 1. října změnila čísla 
zákaznické poruchové linky. Místo tzv. bílých linek, které jsou 
zpoplatněné, volají zákazníci nově na bezplatné zelené linky. 
 
Zákaznická linka: 800 292 400 (pracovní dny od 7:30 do 20:00) 

 
Poruchová linka, která je i nadále přístupná non stop, má nově číslo 
800 292 300. 

 
Potřebuje-li kdokoliv pomoci se záležitostmi týkajícími 
se pitné nebo odpadní vody, ať se na naši zákaznickou 
linku neváhá obrátit. Setká se s profesionálním a 
vstřícným přístupem našich zaměstnanců a zjistí, že 
poskytujeme ve vodohospodářské oblasti skutečně 
komplexní nabídku služeb. 
 

Vedení společnosti SmVaK Ostrava 
 

 

 

Výsledek Tříkrálové sbírky 2017 v Bernarticích nad 
Odrou 

První 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 dobrovolný finanční dar 
do svých pokladniček. Také letos byl celkový výtěžek více než 
úctyhodný.  
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Opět se díky velkorysosti místních občanů podařilo vykoledovat 
rekordních 49.440,- 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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Finanční úřad nabízí novou službu 
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 ZE SPORTU 

Mikulášský florbalový turnaj, hala ABC Nový Jičín 
11.12.2016 

V neděli 11.12.2016 jsme se s naším oddílem Bernatských Bobříků 
vydali do Nového Jičína na florbalový turnaj, který pořádalo SVČ 
Fokus. Tohoto velkého turnaje se účastnilo devět družstev z celého 
okresu. Favoritkami turnaje byly holky z Fokusu. Měly nejstarší tým a 
zkušenou brankářku. Hrálo se na dvě skupiny a z každé postupovaly tři 
nejlepší týmy. 

Obec reprezentovali: kap. Ondřej Staněk, Pavel Hopp, Lukáš Hubr, 
Vítek Vrobel, Zdeněk Přadka, Jan Horák, Adam Rigole, Dominik Volf, 
Matyáš David (poprvé v roli brankáře) a jeden zápas i Jakub Kadur. 

V naší skupině byla družstva: Češi, Hekři, Tygříci a silný, nám známý, 
soupeř Sharks Suchdol nad Odrou. Turnaj začal v 9:00 a my měli to 
štěstí, že jsme mohli zůstat až do konce na vyhlášení výsledků ve 
14:00 hodin. Ale nepředbíhejme. 

První zápas proti Hekrům se nám vydařil a úvodní utkání jsme vyhráli 
6:0. Vítězství to bylo lehké, jelikož kluci byli hodně malí a naši hráči byli 
všichni starší. Mohli jsme tedy nasadit méně průbojné hráče a zkušené 
bojovníky ponechat v záloze. V průběhu hry došlo k údajnému faulu na 
protihráče. Šlo o to, že se Zdeněk Přadka zastavil s balonkem, jeho 
stíhající soupeř to však nestihl a narazil zezadu do Zdeňka. Jelikož byl 
o dvě hlavy menší než Zdeněk, odrazil se od něj zpět na zem.  
Rozhodčí to chybně posoudil jako hrubý faul a dal nájezd na naši 
bránu. Matyáš však nájezd vychytal a my získali zadostiučinění.  Další 
průběh hry už byl klidný a díky tomu jsme si mohli sehrát naše lajny. 
Adam Rigole s Dominikem Volfem tlačili každý balonek do brány, 
z toho Adam dvakrát úspěšně. Branky vstřelili: Pavel Hopp - 2, Lukáš 
Hubr - 2, Adam Rigole -2 a Vítek Vrobel -1. 

Druhý zápas byl proti Životicím a měl úplně stejný průběh. Zajištěná 
obrana, pokrytí hráči, nahazování dopředu před brankáře, tam 
šavlovačka hokejkami... a dávání branek.  
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Pokud byla možnost a ke střele se dostali naši obránci, stříleli 
samozřejmě také, a to velice často a úspěšně. Vyhráli jsme 7 : 1 a 
dostali jsme první, ale zato poslední gól na turnaji. Branky vstřelili: Kap. 
Ondřej Staněk - 3, Vítek Vrobel -1, Zdeněk Přadka -1, Lukáš Hubr -1, 
Adam Rigole -1.  

Ve třetím zápase proti Hladkým Životicím to bylo již něco jiného a my 
jsme museli jet naplno, abychom si udrželi naši hru. Vyzkoušeli jsme si 
poprvé rychlé protiútoky a dařilo se nám naši strategii realizovat do 
praxe, i když hra trošičku zadrhávala. Hru podle našich pravidel jsme si 
ale udrželi a zcela zaslouženě i vyhráli tento zápas s konečným skóre 5 
: 0. Branky vstřelili: Lukáš Hubr - 2, Vítek Vrobel -1, Zdeněk Přadka -1 
a Adam Rigole -1.   

Čtvrtý zápas byl pro nás fyzicky nejtěžší a zároveň také jeden ze dvou 
nejhezčích. Nastoupili jsme proti Sharks Suchdol nad Odrou a již od 
začátku bylo jasné, že to nebude procházka růžovým sadem. Hra byla 
o třídu rychlejší a dynamičtější, než všechny předešlé zápasy 
dohromady. Tak jako u nás byl stěžejním hráčem Ondřej Staněk, také 
protihráči měli svého žolíka. Na tomto hráči stavěli celou svou hru a 
pokud žolík založil akci, pokaždé nás ohrozil před naší bránou. Nu což, 
museli jsme na něj nasadit našeho osobního hráče a ten měl jediný 
úkol, nenechat žolíka ani chvíli v klidu a být na něm nalepený jako 
klíště, a to doslova. Jako první padla naše volba na Vítka Vrobla a ten, 
s potutelným výrazem ve tváři, vyrazil. Vedle stojící Vítkova maminka 
jen zvedla obočí s výrazem. jako to myslíš vážně? No, Vítek byl sice o 
dvě hlavy menší a o pár kil lehčí, ale víme, co za rafany máme v oddíle 
a pokud by to bylo nad jeho síly, měli jsme ještě v záloze Lukáše Hubra 
a Zdeňka Přadku. Nebylo to však potřeba. Vítek svou úlohu dotěrného 
protihráče zvládl na jedničku a podařilo se mu svou aktivní hrou 
eliminovat tohoto nebezpečného hráče. Co víc, jím vyražené balonky 
hbitě zpracovával Lukáš Hubr, či Zdenda Přadka a ti doráželi tyto 
balonky do brány. Když už se protihráčům podařilo dostat do našeho 
obranného pásma, téměř pokaždé je o balonek připravili zde číhající 
Ondřej Staněk s Pavlem Hoppem a ti svým švihem z místa často 
překvapili brankáře protihráčů a vstřelili rychlý a hlavně nečekaný gól.  
Tento hektický zápas jsme zakončili vítězstvím 7:0.  
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Postoupili jsme do semifinále z prvního místa. Branky vstřelili: kap. 
Ondřej Staněk -4, Zdeněk Přadka -2 a Lukáš Hubr -1.  
  

Semifinálový zápas jsme sehráli s týmem Nevím. Očekávali jsme 
silného protihráče, ale utkání jsme obstojně ukočírovali a soupeř neměl 
moc možností ke střele na naši bránu. Pokud se mu podařilo vystřelit, 
v naší bráně exceloval a jejich šance hatil Matyáš David. Ten nám 
chytal poprvé, ale vůbec takovým dojmem nepůsobil. Skvělý zákrok 
střídal ještě lepší.  Výborný výkon předváděl také Pavel Hopp, který 
hrál levou obranu a protihráči přes něj téměř neprošli. Svou střelou ze 
zálohy připisoval body na našem skóre. I tohle utkání jsme vyhráli. 
Konečné skóre 8 : 0 nás poslalo do finálového zápasu, jak jinak, se 
Sharks Suchdol nad Odrou. Branky vstřelili: Kap. Ondřej Staněk -4, 
Pavel Hopp - 2, Lukáš Hubr -1 a Jan Horák -1.   

Finálový zápas se Sharks Suchdol nad Odrou začal ve velice rychlém 
tempu a my si říkali, že tohle bude opravdu dřina. .Nebyla. Sharks 
došly po pěti minutách síly. Navíc jejich žolík byl fyzicky na dně a my 
jsme svého ještě nevytáhli. Teď přišla naše chvíle. Ondřeje jsme 
úmyslně drželi vzadu, aby držel obranu. Teď však dostal volné pole a 
začal šrumec.  Nejen že ještě více rozpohyboval hru, ale často potáhl 
míč až k bráně a místo zakončování často nahrával svým spoluhráčům 
v útoku. Celý tým si při hře velice pěkně pomáhal a góly byly vždy 
zakončeny po pěkné kombinační hře. Do tohoto utkání trenér téměř 
nezasahoval, a přesto byla hra bezchybná. V druhé půli Sharks změnil 
taktiku a poslal žolíka do útoku, ale na tuto změnu jsme hbitě 
zareagovali a nasadili našeho rychl íka Zdendu Přadku. Jelikož byl 
žolík již vysílený, Zdenda jej ihned stíhal a často i obehrál. Nakonec byl 
Zdenda zfaulován a my měli navíc nájezd. Samo, že nájezd jel Zdenda 
a podařilo se mu to skvěle. Dal gól. Ke konci ještě zkusil trenér Sharks 
hru bez brankáře, ale třikrát jsme jeho rozhodnutí potrestali. Vyhráli 
jsme toto utkání vysokým skóre 11 : 0  a tím jsme se stali i celkovými 
vítězi mikulášského turnaje. Ondřej Staněk byl vyhlášen nejlepším 
hráčem turnaje a Matyáš David měl být podle nás nejlepším 
brankářem. Dostal za celý turnaj pouze jediný gól. Dostal tedy diplom 
alespoň od nás a zcela zaslouženě.        
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Vyhráli jsme pro Bernartice zlato...
   

Branky vstřelili: Kap. Ondřej Staněk -7, Vítek Vrobel napůl s Lukášem 
Hubrem -1, Zdeněk Přadka -1, Jan Horák -1 a ještě Vítek Vrobel -1.
         
Celé družstvo Bernatských Bobříků předvedlo na turnaji excelentní 
výkon a zcela jednoznačně si vítězství zasloužilo. Jejich sportovní 
chování, kolektivní a týmová hra byla bezchybná a velice pěkná. 
Děkujeme manželům Přadkovým, kteří se nám postarali o banánovou 
energetickou bombu a následnou finálovou svačinku. 
Děkujeme, Bernatští Bobříci. 

           Aleš Hubr, trenér 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Škola bruslení 

Po loňských dobrých zkušenostech jsme opět celá škola začala 
začátkem listopadu bruslit. Děti jsou na ledě jako doma, a to nejen ti, 
kteří už to dobře nebo trochu umí, ale i ti, kteří teprve začínají. V sedmi 
lekcích vedených instruktory se děti mohou zdokonalit v tom, co už 
umí. Ti, kteří se setkali s tímto sportem osobně poprvé, snad získají 
chuť bruslit dále.  A nezapomeňme, že bruslení je sport pro každého, 
malého i velkého. Bruslit se dá v každém věku. 

Jana Rusínová, učitelka 

Mikulášský turnaj ve florbalu 

Děti 1. a 2. ročníku se v úterý 6. prosince zúčastnily malého 
Mikulášského turnaje ve florbalu.  Turnaj byl sice malý, ale nadšení a 
bojovnost dětí obrovské. Za velkého povzbuzování svých kamarádů 
z družiny, kteří vytvořili krásnou atmosféru, děti bojovaly jako draci. 
Všechny děti si odnesly domů diplomy a netradiční Mikulášovy medaile 
/ byly jedlé/ . Musím děti pochválit za nadšení, bojovnost, čestnou hru a 
kamarádskost ve věkově smíšených družstvech, která si děti samy 
utvořily podle daných kritérií. 

Těšíme se na další turnaje, třeba v minikošíkové, v miniházené a 
dalších hrách, které se budeme postupně v pohybových hrách učit. 

       

Jana Rusínnová,učitelka 

Zpráva o turnaji v miniházené 

30. listopadu jsme se zapojili do letošního turnaje v miniházené. 
Vstoupili jsme až do 2. kola, prvního jsme se nemohli zúčastnit, protože 
jsme měli ve škole akci, která byla už dlouhodobě naplánovaná.  
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Bojovali jsme s těmito družstvy: Draci z Jeseníku, Aligátoři 
z Hostašovic, Nikdo ze Závišic a Piráti ze Životic. Naši Lachtani bojovali 
o první místo s Nikdo ze Závišic. Po krásném souboji jsme přece jen 
podlehli rozdílem 2 branek a odvezli jsme si 2. místo. První pozici 
získaly Nikdo Závišice, 3. místo Draci Jeseník n. Odrou, 4. a 5. místo 
obsadili Hostašovice a Životice. 

Naše družstvo hrálo ve složení: N. Polachová, M. Novobilský, M. 
David, R. Škoda – 5.ročník, V. Pavlík, J. Bayer, F. Tomáška, F .Petr, R. 
Bezděková, K. Macíčková – 4.r. .   

Po úspěšném vstupu se těšíme na další kolo, které nás čeká po 
vánocích. 

Jana Rusínová, učitelka 
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Co nového v MŠ? 

Konec podzimu jsme oslavili na školní zahradě akcí „Uspávání 
broučků“. Ani studené počasí neodradilo děti a jejich rodiče z večerní 
procházky s lampióny. Zahrada byla osvětlena spoustou dýní, které 
děti spolu s dospělými vyzdobily. 
Zima na sebe nedala dlouho čekat. Jednou týdně jezdili předškoláci 
bruslit na zimní stadión do Nového Jičína, kde si užili spoustu radosti 
na ledu. Adventní čas se nesl v duchu příprav na vánoční besídku. Děti 
si vyráběly vánoční lampičky, přání, zdobily věneček, pekly perníčky, 
učily se básničky, tanečky a písničky o zimě. Nejmladší děti potěšily 
rodiče pěknou zimní pohádkou „Stromeček v zimě“. Děti se seznámily 
s vánočními zvyky a koledami. Ve třídě děti vítal krásně vyzdobený 
zářící stromeček a nové hračky, které jim jistě udělaly spoustu radosti. 
Tuhé mrazy nedovolí k dlouhým procházkám, ale bobování na školní 
zahradě děti zahřeje. Přejme si, ať je zima bílá, aby si děti mohly užít 
zimních radovánek.  
Do nového roku hodně zdraví a radosti s našimi nejmenšími. 

                                                                                                         
Dagmar Boková, učitelka MŠ 
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Za školáky dorazilo mobilní planetárium 

Jak vypadají planety sluneční soustavy zblízka? Jak veliké je Slunce a 
jak daleko je od Země? Čím se liší hvězda od planety? A jaká jsou 
nejznámější souhvězdí? 

Na tyto otázky dostali odpověď žáci naší školy v úterý 12. prosince, kdy 
naši základní školu navštívilo mobilní planetárium. Žáci měli možnost 
shlédnout zábavně – vzdělávací programy v mobilním planetáriu. Děti 
sledují obraz vleže nad sebou a po všech stranách kopule. Do kopule 
se vejde 25 - 30 dětí. Filmy jsou zaměřeny podle věku, takže děti 1. a 
2. třídy se seznámily se souhvězdími na obloze, vypluly s trpaslíkem 
Zvídálkem mezi planety sluneční soustavy a seznámily se s prostorem 
vesmíru. Zvídavé postavičky, Zvídálek s Vševědem, podnikly také let 
kouzelným raketoplánem a ukázaly, jak náročná je práce astronauta. 
Děti 3., 4. a 5. třídy viděly film Neuvěřitelný vesmír o původu života na 
Zemi. Všechny děti i my učitelky, jsme odcházely velmi nadšené a 
okouzlené. Tyto zážitky můžeme jenom doporučit všem kamarádům 
školákům z okolních škol. 

Pavlína Míčková, asistent pedagoga 
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Výlet do Divadla loutek v Ostravě 

V úterý 13. prosince jsme všichni vyrazili do loutkového divadla v 
Ostravě na představení Štědrý den malého Jakuba. 

Představení bylo velice povedené, laděné pro čas adventní a vánoční. 
Děti měly také možnost zazpívat si společně s herci vánoční písničky, 
které jsme se učili ve škole. Představení se všem velice líbilo. 

Pavlína Míčková, asistent pedagoga 
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Vánoční jarmark  

Advent, doba přípravy na Vánoce, je dobou rozjímání a radostného 
očekávání. Je to také čas plný milých setkání. Lidé mají k sobě nějak 
blíž a rádi tráví tento krásný čas pospolu. Stalo se již tradicí, že v době 
adventní se jedno takové milé setkání odehrává také v naší základní 
škole. Vánoční jarmark se tentokrát konal v pátek 16.prosince.  Celý 
školní dvůr se zaplnil rodiči, prarodiči a dětmi. Všichni si mohli zazpívat 
koledy, zahřát se výborným vánočním čajem a vybrat si krásné vánoční 
výrobky, které děti s nadšením tvořily. Děti a všichni zaměstnanci naší 
školy doufáme, že také tyto drobnosti vnesly do Vašich domovů 
alespoň malé vánoční kouzlo. 

    Milena Matějová, učitelka 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Rekreační volejbalový turnaj 

Ve středu 28. 12. 2016 jsme jako již tradičně uspořádali v tělocvičně 
rekreační volejbalový turnaj. Celkem 34 hráčů se rozdělilo do pěti 
družstev a hrálo se každý s každým. Atmosféra byla skvělá a všichni se 
navzájem velmi povzbuzovali. Skvěle jsme si zahráli a pobavili se.  
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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 určitě 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 
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Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

V pátek 6. ledna se v sále kulturního domu konala výroční valná 
hromada Sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 86 členů a bylo 
přijato osm nových členů. Pro informaci všem občanům přikládám 
zprávu o činnosti SDH za rok 2016: 
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Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2016 

 

K 31. 12. 2016 měl náš sbor 133 členů, z toho 45 žen a 20 členů 
mladší 18-ti let.  

Výkony našich sportovních družstev mužů i žen se až do loňského roku 
držely na špici v okrsku. Naše hasičky obsadily v okrskové lize šesté 
místo. Muži skončili bohužel až na místě devátém. Věřím, že se chlapi 
poučí z chyb a letošní sezónu zakončí opět na špici v okrsku, kde 
dozajista patří. Mimo tuto ligu nás však naše družstva skvěle 
reprezentovala po celém okrese, kde dosahovala dobrých výsledků. Za 
to družstva mladších a starších žáků dosahovala v loňském roce 
vynikajících úspěchů. Mladší žáci obsadili krásné třetí místo v lize. 
Starší žáci po letech smůly zaslouženě ligu vyhráli, a to s rekordním 
bodovým odstupem od ostatních týmů. V celé sezóně prakticky neměli 
v okrsku konkurenci.  

Výbor SDH se v roce 2016 sešel na svých schůzích pětkrát. Starosta 
a velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzí 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 na Starém Jičíně 
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 na Starém Jičíně. 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 postavili 
máj. 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.  
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Následovalo kácení máje. Jako každoročně jsme zajistili prodej 
občerstvení na pouti. V sobotu 28. května jsme pořádali soutěž 
mladých hasičů. Dorazilo k nám celkem 21 družstev z obou kategorií. 
Jak naší mladší žáci, tak i starší žáci své kategorie s přehledem ovládli 
a vyhráli. 

Za čtrnáct dní 19. června se k nám sjelo 27 družstev hasičů a hasiček, 
aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši hasiči, a to družstvo „A“, obsadili 
bohužel až šestnácté místo. Naše hasičky skončily ve své kategorii na 
sedmém 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 
Dětském mlýně v Moravských Vlkovicích, kterého se účastnilo 29 dětí 
ve věku od čtyř do patnácti let. Na každé schůzi starostů sborů nám 
stále připomínají důležitost práce s dětmi.  

Jsem nesmírně rád, že v našem sboru máme lidi, kteří se dětem velmi 
věnují. Práce s dětmi a mládeží je jedna z nejtěžších a nejnáročnějších. 
V září jsme sezónu zakončili tradičním Fire cupem. 

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 6. 1. 2017 

  

   Tomáš Horut 

    starosta SDH 
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   INZERCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKA PRÁCE!!!  

 

Přijme do svého kolektivu brigádně dlouhodobě 

paní na úklid a výpomoc do kuchyně 

Bližší informace v restauraci u pana Kneblíka  

nebo na tel: 736 178 034  

www.restauraceubriz.estranky.cz   

 

     Restaurace u Bříz Bernartice nad Odrou 
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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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