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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

přichází jaro a s ním se náš život pomalu začíná přesouvat z nitra našich 

domovů ven na čerstvý vzduch, do přírody. Začíná venkovní jarní úklid, 

který má u nás v obci velkou tradici. Naši občané totiž uklízejí nejenom 

své pozemky, ale také přilehlé zelené plochy a místní komunikace, čímž 

se výrazně lišíme od jiných obcí, kde kolikrát zájem o čistotu prostředí 

končí na hranici vlastního pozemku. U nás je tomu jinak a já si této 

dobrovolné aktivity většiny našich občanů při úklidech veřejných pozemků 

velmi vážím. Výsledkem je pak čistá a do detailů upravená obec, kterou 

spousta návštěvníků obdivuje.  

Všechno se však neděje samo sebou. Uklizenou obec je třeba udržovat a 

zatím, co jedni se snaží, vyskytnou se tací, kterým je to jedno. To by 

samo o sobě ještě nebyl problém, ale problém vzniká, když někdo veřejná 

prostranství a dokonce i soukromé pozemky vědomě znečišťuje a 

bezohledně tak ponechává. Pak je problém na světě a občané si na 

takovéto jednání spoluobčanů oprávněně na obci pravidelně stěžují. 

A tak jako každoročně, když opadne sníh a poodhalí se, co je pod ním 

skryto, začíná nekonečný stále se opakující příběh psích exkrementů, 

které lemují veřejné cesty a prostranství, ale i soukromé pozemky či 

dokonce zahrady. Jednorázově avšak naprosto pravidelně právě teď na 

jaře vyleze na povrch neodpovědnost řady spoluobčanů vlastnících psy, 

kteří pod rouškou anonymity, kterou jim sníh v zimě poskytuje, nechají 

své miláčky volně znečišťovat náš společný životní prostor. Za to 

pochopitelně nemohou psi, ale jejich majitelé, kteří se o ně nedokáží 

postarat.  

Nemohu proto jinak, než opakovaně apelovat na neodpovědné majitele 

psů, aby využili dnes již řadu dostupných pomůcek a nástrojů 
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k odstranění psích výkalů a zamezili tak zanechání nežádoucích stop. 

Naopak chci velmi poděkovat odpovědným majitelům psů, kteří se o ně 

po všech stránkách skvěle starají, a přinášejí tak radost nejen sami sobě, 

ale i svému okolí.  

A co s koňským trusem? Je to stejné. Žádáme od vlastníků koní 

odpovědnost a ohleduplnost vůči ostatním občanům a také vůči prostředí, 

kde se s koňmi pohybují.  

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem občanům, kteří se poctivě 

starají o svůj dům a zahradu a případně i o přilehlé okolí, kteří se poctivě 

starají o své zvířecí členy rodiny, za vynikající příspěvek ke zvelebení 

naší obce. A že se nám společně daří naše životní prostředí stále 

zlepšovat, o tom není pochyb. Stačí mít oči otevřené, když projíždíte 

jinými obcemi, a můžete srovnávat. Naše obec se určitě řadí mezi ty 

nejupravenější, na což jsem patřičně hrdá.  Rezervy však stále máme a 

mou povinností je na ně upozorňovat. Budu ráda, když si je uvědomíme a 

společně posuneme upravenost naší obce ještě dál. 

Dana Klosová, starostka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisosziw_bZAhVFKMAKHfOlByQQjRx6BAgAEAU&url=http://autopiaggio.cz/zabava-s-piaggio/&psig=AOvVaw2d12ChUHpGHf8udTM7IooB&ust=1521485086878129
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So 24.3. Premiéra divadla – Bodláček 

So   7.4. Sběr železného šrotu  

So         7.4. 10. ročník velikonočního florbalového turnaj e   

Po 30.4. Stavění máje 

Pá   4.5. Lampiónový průvod 

Ne   6.5. Oslava svátku sv. Floriána 

So 12.5. Derniéra divadla - Malované na skle 

Pá 18.5. Den matek 

Ne 20.5. Jarní vycházka 

Pá 25.5. Zájezd důchodci 

Pá   1.6. Kácení máje 

So   2.6. Dětská soutěž hasiči 

Ne   3.6. Pouť 

Ne 17.6. Hasičská soutěž o Bernartský pohár 

So 30.6. Den obce 

  

 

Upozornění pro majitele hrobových míst  

Žádáme všechny vlastníky hrobových míst na našem hřbitově, aby si 

uklidili prostory za jednotlivými hroby. Týká se to zejména hrobů 

umístěných podél hřbitovních zdí, kde budou letos na jaře provedeny 

zahradnické úpravy. 

Děkujeme za pochopení. 

Daniela Horutová, správní pracovnice 
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Upozornění  

Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2018. Poplatek za odpady je 
stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do 15 - ti let včetně a občané starší 80 -ti 
let včetně mají slevu 100,- Kč. Studenti hradí (na základě potvrzení o 
řádném studiu a ubytování) 50% z celkové ceny. 

K datu splatnosti je každý občan trvale bydlící v naší obci povinen uhradit 
alespoň polovinu ze stanovené celkové částky. Splatnost druhé části 
poplatku je stanovena k 30.9.2018. 

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 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 31.3.2018. 

Poplatky je možné uhradit během úředních 
hodin do pokladny obecního úřadu nebo 
bezhotovostním převodem na číslo účtu: 

 

 

23325801/0100, variabilní symbol = číslo popisné plátce. 

 

 

 

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. 
Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2018. V případě neuhrazení 
v termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

    

Věra Košťálová, správní pracovnice 

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
http://www.bernarticenadodrou.cz/
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

¨ 

V sobotu 10. března v dopoledních hodinách proběhl jarní sběr 
velkoobjemového odpadu. Letos jsme poprvé kvůli nově opravenému 
povrchu parkoviště, kde se doposud sběr konal, zvolili jiné místo. Bohužel 
jsme nedomysleli možné problémy, které v terénu vznikly a které práci 
zkomplikovaly.  Chci poděkovat za konstruktivní přístup a vstřícnost 
zaměstnanců společnosti OZO Ostrava a našim občanům za shovívavost 
a pochopení pro vzniklou situaci.  

Společnými silami se nakonec vše podařilo zvládnout. Pro příští sběr 
plochu zpevníme, abychom případným problémům předešli. 

 

Dana Klosová, starostka 

 

 

Zahájení sběru bioodpadu společností Asompo  

 

V  pondělí 16. dubna 2018 zahájí společnost Asompo 
sběr a svoz zeleného odpadu. Pracovníci obecního 
úřadu rozmístí kontejnery do tohoto termínu na obvyklá 
místa. 

 
ASOMPO Životice u Nového Jičína 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ-YT2hfjZAhWSmLQKHZxzDigQjRx6BAgAEAU&url=http://www.pteni.cz/index.php?newspage116%3D23&psig=AOvVaw05xoPPH20hTwPr6U8MBkdg&ust=1521537198930407
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8-rm-y-bZAhWI_KQKHTfsBfMQjRwIBg&url=https://katalog.ambra.cz/odpadkovy-kontejner-1100l-hnedy-d81663.htm&psig=AOvVaw2nk6PpseVma00qQ4rvrcUs&ust=1520937384940842
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Placený vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava  

Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednánu 
placenou službu - svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava 
s.r.o. Vývoz bude probíhat od dubna vždy sudý týden ve 
středu. První vývoz proběhne 4. dubna 2018. 

 

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

 

OZO Ostrava 

 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Pěvecká soutěž 

V pátek 9. března proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Žáci ze všech 
tříd zazpívali vybrané písničky svým kamarádům a pedagogům. Ti 
nejlepší se předvedou na  soutěži Lubinský zpěváček, která se koná ve 
čtvrtek 19. dubna v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici. 

 

Porota vybrala tyto zpěváčky: 

1. třída - Kristýna Hoppová, Tereza Horutová 

2. třída - Zuzana Kutějová, Radim Kalíšek 

3. třída - Zuzana Hubrová, Helena Rigole 

4. třída - Markéta Hoppová, Petr Knápek 

Držíme palce! 

 

Jana Kociánová, ředitelka základní a mateřské školy 

http://www.ozoostrava.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-44HczebZAhVOr6QKHbm9DZEQjRwIBg&url=http://www.ozoostrava.cz/aktuality/bio-popelnice-zdarma-100&psig=AOvVaw1VZ6jUiKZ7Vg1plvHsPmM-&ust=1520937998953624
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Zápis do první třídy 
Vážení rodiče, zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do první třídy pro 
školní rok 2018/2019 

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna 2018 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 
 
Vezměte si prosím s sebou: 

 rodný list dítěte 

 doklad o bydlišti (např. občanský průkaz) 

 popř. doklad o povolení odkladu školní docházky  
 
 

Základní škola Bernartice nad Odrou 
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Zima v mateřské škole 

V lednu jsme se věnovali našemu tělu, povídali jsme si o zdraví, procvičili 
si naše smysly. 

Pořádná zima nám letos začala až v únoru, kdy konečně mohly děti 
vytáhnout boby a sněžné lopaty. Velké a silné mrazy jsme prožívali v MŠ, 
kde jsme žili zimní olympiádou. Děti vyráběly vlajky, malovaly olympijské 
kruhy, soutěžily v těchto disciplínách: lyžování, krasobruslení, hokej, 
snowboard, bobování. Že se dají tyto sporty provádět i bez sněhu, si děti 
vyzkoušely a zažily při tom spoustu radosti a legrace. Nesmělo chybět ani 
předávání medailí a hymna.    

V zimě jsme nezapomínali ani na naše kamarády- zvířátka, sypali jsme 
ptáčkům, vyráběli jsme semínkové šišky, které jsme rozvěsili na školní 
zahradě. Zima je jistě krásná, ale už se moc těšíme na jaro.                                       

 

 Dagmar Boková, učitelka mateřské školy 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Sběr železného šrotu 
 
V sobotu 7. dubna 2018 budou hasiči od 9:00 hodin ráno provádět sběr 
železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě, těžší 
věci pomůžeme případně vynést až při svozu. 

     Hasiči 

 
 
 

 

 

 

 

Pojďte s námi do pohádky! 

Srdečně vás zveme na divadelní představení Zlatovláska, které nacvičil 
dětský divadelní soubor Bodláček. Můžete se těšit na známé písničky, 
veselé kostýmy a hlavně na naše malé divadelníky, kteří budou mít svou 
první premiéru.  

Premiérové představení odehrajeme v sobotu 24. března 2018 v 16,00 
hodin v kulturním domě v Bernarticích nad Odrou. Už se na vás moc 
těšíme. 

vaši Bodláčci 
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Turnaj v ping-pongu 

V sobotu 17. března 2018 uspořádali hasiči 
v tělocvičně již 12. ročník večerního turnaje v 
ping-pongu. 

K šesti hracím stolům se hráči rozlosovali do 
pěti skupin, kde hráli každý s každým. Celkem 
se do turnaje přihlásilo 29 hráčů, z toho dvě 
ženy. Hasiči připravili bohaté občerstvení a 
starali se o hráče i diváky až do pozdních 
večerních hodin. Do osmifinále postupovalo 16 
hráčů. Tito poté hráli vyřazovacím způsobem, 
až po závěrečný finálový zápas. Po krásných a dramatických soubojích 
nakonec zvítězil Lukáš Halašta. 

Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do turnaje, si dobře zahráli a 
diváci, že se dobře pobavili. S turnajem chceme pokračovat i nadále, i 
když je počet účastníků rok od roku slabší, úroveň je stále velmi dobrá. 

za hasiče Tomáš Horut  

 

Jarní vycházka 

TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce na 
tradiční jarní vycházku, která se koná v neděli 20. května 2018. 

Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin. Chatka je na 
hranici katastru obce (souřadnice: 49.37´19.923 N šířka, 17.55´46.646 E 
délka). Za mostem přes Odru se dejte doleva po vyjezděné cestě blíže k 
lesíku na loukách až dojdete k chatičce, před kterou je několik laviček a 
ohniště. Je tu možnost donést si špekáček, který můžete pak na ohni 
opéct. 

Věřme, že bude pěkné počasí a přijde Vás hodně, ať už pěšky nebo na 
kole. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé 
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RŮZNÉ 

Letošní 3. ročník „Pole Princess“ tentokrát v Bernarticích 
nad Odrou. 

 

Letošní již 3. ročník „Pole Princess“ se uskutečnil v sobotu 10. března 
2018 v Kulturním domě v Bernarticích nad Odrou. Tímto bychom chtěli 
poděkovat obecnímu úřadu, paní starostce a paní ředitelce naší školy za 
sponzorské poskytnutí prostor kulturního domu a tělocvičny. Poděkování 
patří taky Bodlákům za ozvučení a osvětlení. 

Tak jako v přechozích letech bylo pořadatelem této celorepublikové 
soutěže Circus! Dance Studio, z.s. Organizační tým pod vedením 
majitelek studia Evy Pernické a Evy Glogarové byl složen z lektorů 
působících v Novém Jičíně, Kopřivnici a Ostravě a také z rodinných 
příslušníků a přátel. Circus! Dance Studio je první studio v republice, které 
začalo vyučovat lekce pole dance pro děti. Na vysvětlenou pro 
nezasvěcené. Pole dance  je akrobacie na tyči. 

I letos byla část výtěžku ze vstupného použita na charitativní účely. 
Darovali jsme krásnou částku 7.000,- Kč, sedmiletému Vojtíškovi 
Macíčkovi, který trpí Hunterovou chorobou. Letošní ročník moderovaly 
Daniela Choděrová a Natálka Pernická. 

Oproti předchozím rokům se změnilo místo soutěže, a to z důvodu 
rostoucího zájmu dětí o účast v soutěži, což si vyžádalo přesun do větších 
prostor s odpovídajícím zázemím. Počet účastníků roste každým rokem 
dvojnásobně a letos bylo k vidění 112 vystoupení. Jednotlivá vystoupení 
byla rozdělena do kategorií podle věku a zkušeností jednotlivých účastnic 
a účastníka. Soutěžilo se celkem v devíti kategoriích. Začátečníci 
kategorie 1 – 3, pokročilí kategorie 1 – 3, kategorie dvojice 1 – 2 a 
kategorie chlapci 1.  Novinkou soutěže bylo právě otevření kategorie 
chlapci, kde byl přihlášen jeden soutěžící. V průběhu soutěžního dne 
proběhlo vystoupení v akrobacii na závěsných šálách světové mistryně 
Klaudii Kudělkové a také vystoupení v akrobacii na tyči dcery rakouské 
porotkyně Kimmi Jurkin. 
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Domácí svěřenkyně a svěřenec z pořadatelského studia Circus! Dance 
studio, z.s. si vybojovali čtyři medailové pozice a dvě speciální ocenění. 
V kategorii začátečníků získala 2. místo Melinda Chmělarská, 1. místo 
v chlapecké  kategorii získal Marek Melega, v kategorii dvojic získaly 1. 
místo Julie Krakovská a Daniela Bačová a 2. místo Lenka Biskupová a 
Eliška Grunbergerová. Speciální cenu poroty za nejkreativnější 
choreografii dostala ocenění rovněž Melinda Chmělarská a cenu za 
nejveselejší choreografii Marek Melega.  

Všichni organizátoři, soutěžící, rodiče a přátelé se již těšíme na další 
ročník Pole Princess, kterou chceme opět realizovat u nás v Bernarticích 
nad Odrou. 

Děkujeme všem. 

          Eva Pernická 
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   INZERCE 

Velikonoční menu v naší restauraci 

 

Srdečně Vás zveme ve dnech od 30.3. do 
1.4. na vybrané speciality. I u nás 
v Bernarticích nad Odrou umíme udělat 
kvalitní a hezky vypadající jídla. Sami se 
přijďte přesvědčit a zkusit něco nového a 
chutného. Ke kvalitnímu jídlu budeme také 
čepovat pivo -velikonoční nefiltrovanou 13°.  

 

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Rezervace stolů na tel: 736 178 034 

 

Pátek  30.3. 17.00 – 21.00 hodin  

Sobota  31.3. 10.30 – 21.00 hodin 

Neděle    1.4. 10.30 – 20.00 hodin 

 

Polévka 

Jarní minestrone s řapíkem, karotkou, cherry rajčátky, mozarellou a 
bazalkovým pestem 

 

Hlavní chod 

300g  Jehněčí kolínko pomalu pečené na kořenové zelenině a portském 
 víně, bramborové pyré s mladým špenátem 

200g  Krůtí rolka v parmské šunce plněná mozarellou a medvědím 
 česnekem, bramborový dort s restovanou cibulí 

200g  Jehněčí roláda plněná slaninou a medvědím česnekem, 
 bramborovo karotkové pyré, demi glace 
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Dezert 

Čokoládový Brownies přelitý horkou čokoládou, vanilková zmrzlina, 
čokoládový chips 

 

 

Provozní doba restaurace - Velikonoce 

Pátek  30.3. 10.30 – 24.00  kuchyň do 21.00 hodin 

Sobota  31.3. 10.00 – 23.00  kuchyň do 21.00 hodin 

Neděle    1.4. 10.00 – 22.00  kuchyň do 20.00 hodin 

Pondělí   2.4.          ZAVŘENO 
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Změna provozní doby od 2.4.2018      JARO - LÉTO 

Pondělí: 10.30 – 21.30  kuchyň do 21.00 hodin 

Úterý:  10.30 – 21.30  kuchyň do 21.00 hodin 

Středa: 10.30 – 21.30  kuchyň do 21.00 hodin 

Čtvrtek: 10.30 – 21.30  kuchyň do 21.00 hodin 

Pátek:  10.30 – 24.00  kuchyň do 21.00 hodin 

Sobota: 10.00 – 23.00  kuchyň do 21.00 hodin 

Neděle: 10.00 – 21.00  kuchyň do 20.00 hodin 

 

Poslední objednávku pro kuchyň přijímáme v 20.45 hodin!! 

Provozní dobu lze měnit dle potřeb hostů a provozovatele! 

Telefon do restaurace: 731 018 326 

www.restauraceubriz.estranky.cz 

email: restauraceubriz@seznam.cz  

 

 

http://www.restauraceubriz.estranky.cz/
mailto:restauraceubriz@seznam.cz


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2018 

22 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2018 

23 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2018 

24 

 

  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 
 

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





