Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2016

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych se ráda zamyslela nad poskytováním
sociální péče či služeb v podmínkách malých obcí, jako je ta naše.
Právní rámec sociálního zabezpečení občanů v naší republice je
dán zákony, které jsou v praxi uváděny do života příslušnými
ministerstvy, ale také kraji, obcemi v samostatné nebo státem
přenesené působnosti, nestátními subjekty jako jsou občanská
sdružení a iniciativy, církvemi a jednotlivými občany.
Základní povinnosti obce jsou vymezeny zákonem o obcích takto:
„…obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v
souladu s místními předpoklady a místními zvyklostmi o vytváření
podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých
občanů.“
Naše obec vzhledem ke své velikosti a počtu občanů žádnou
přímou sociální péči či služby neposkytuje. Nedisponujeme rovněž
žádnými obytnými domy, byty či objekty, které by pro takový účel mohly
být využívány. V obci nežijí žádné sociálně vyloučené nebo ohrožené
skupiny obyvatel, které by sociální péči vyžadovaly. To však
neznamená, že bychom se sociální péčí vůbec nezabývali. V souladu
s místními předpoklady a zvyklostmi, jak požaduje zákon, poskytujeme
pomoc či radu o dostupných sociálních službách v našem blízkém
okolí, všem občanům, kteří se na nás obrátí. V tomto smyslu je pro
pracovníky obecního úřadu v malé obci výhodou, že obvykle znají
sociální poměry a problémy v jednotlivých rodinách a mohou tak
pomoci lépe nalézt odpovídající řešení sociálních problémů, s nimiž
lidé přicházejí.
Již před časem jsme se zapojili do projektu „Vytvoření efektivního
systému sociálních služeb v Novém Jičíně prostřednictvím komunitního
plánování“. V podstatě nešlo o nic jiného, než formou podrobné
analýzy zjistit, jaký je stav a úroveň poskytování sociálních služeb
v Novém Jičíně jako obci s rozšířenou působností.
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V rámci tohoto projektu proběhlo v naší obci a také v dalších devíti
obcích okresu Nový Jičín již začátkem roku 2014 dotazníkové šetření,
které mělo mimo jiné zjistit, jaké služby považují občané v našem
regionu za potřebné a jakými informačními kanály se občané o
možnostech řešení svých životních situací nejčastěji dozvídají. Analýza
přinesla řadu poznatků a doporučení, které budou dále využívány
k celkovému zlepšení sociálních služeb. Zejména však potvrdila, že
jako nejdůležitější jsou vnímány sociální služby spojené se stářím, a to
pečovatelská služba či domovy důchodců.
Péče o seniory, kterých dle demografického vývoje bude
s ohledem na zvyšující se průměrný věk dále přibývat, se tak
jednoznačně dostala do popředí v oblasti sociálních služeb. I tady platí
s trochou nadsázky nerudovské „kam s ním?“ Vzít si k sobě staré
rodiče a postarat se o ně, to by měla být samozřejmost. Dříve se přece
starali oni o nás. Ne vždy je to však možné, což potvrzuje i statistika.
78 % lidí si dle průzkumů přejí zemřít v domácím prostředí, přitom
přesně tolik procent umírá v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo
v nemocnicích. Bohužel u nás neexistují pro domácí péči dostatečné
legislativní podmínky. Většinou to rodina ani za přispění mobilních
sociálních služeb nezvládne. Se stále rostoucím věkem se totiž také
zhoršuje zdravotní stav seniorů a dlouhodobá péče o takové lidi je
velmi náročná, a to fyzicky i psychicky. Navíc důchodový věk se
neustále zvyšuje a ty děti, které se v minulosti už o rodiče mohly starat,
musí chodit do práce.
Je naprosto pochopitelné, že mnohé rodiny, i když by si to přály,
nemohou potřebnou domácí péči rodičům zajistit a musí hledat jiný
vhodný způsob, jak situaci vyřešit. A to je úkol nelehký a mnohdy i
nevděčný.
Všichni bychom si totiž přáli prožít podzim života v co možná
nejdůstojnějších podmínkách. A tak doufejme, že i naši zákonodárci,
kteří mimochodem také budou jednou staří, brzy vytvoří takový
zákonný rámec, aby tomu tak mohlo být.
Vážení občané, budete-li potřebovat jakékoliv aktuální informace o
sociálních službách, můžete se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.
Dana Klosová, starostka
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„Stáří se nevysmívej, vždyť k němu směřuješ“ (Menandros)

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 12. března 2016 v době od 12,00 do 15,00 hodin
proběhne na parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr
velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu. Sbírat se bude
objemný odpad z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie,
monočlánky, staré barvy a oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se
budou sbírat v množství, které odpovídá jedné domácnosti.
Daniela Horutová
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Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace,
která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org
Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku použitého ošacení:













Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky
látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky, knihy – nepoškozené a kompletní
Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech 21. března – 23. března na chodbě
kulturního domu v Bernarticích nad Odrou
Pondělí a středa
Úterý

8:00 - 17:00 hodin
8:00 - 15:00 hodin

Věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem !!!
Děkujeme za Vaši pomoc
Tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Kalendář akcí
Pá
So
So
So
So
So

26.02.
27.02.
12.03.
12.03.
12.03.
19.03.
21. - 23.3.
Ne
27.03.
So
09.04.
So
23.04.
Pá
29.04.
Pá
06.05.
Pá
13.05.
Pá
20.05.
Pá
27.05.
So
28.05.
Ne
29.05.
Ne
19.06.
So
25.06.

Výroční členská schůze Bodlák
5. kolo zimní soutěže v nohejbale trojic
Svoz nebezpečného, objemného a elektroodpadu
Finále – 6. kolo zimní soutěže v nohejbale trojic
Country bál
Turnaj ve stolním tenise
Sbírka použitého ošacení
Velikonoční diskotéka
Bernartice CUP – nohejbal trojic
Superfinále zimních soutěží v nohejbale trojic
Stavění máje
Lampiónový průvod
Oslava Dne matek
Zájezd důchodců
Kácení máje
Soutěž mladých hasičů
Pouť
Hasičská soutěž O Bernacký pohár
Den obce

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou konaného 11. 1.2016
7/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
Ing. Noru Bilíčkovou a Vlastimila Šimíčka, zapisovatelkou Ilonu
Stavinohovou.
7/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
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7/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s městem Nový
Jičín o výkonu přenesené působnosti v oblasti silničního správního
úřadu ve věcech místních komunikací dle ustanovení § 40 odst. 5
písm. b) zákona č. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o pozemních
komunikacích") ve vazbě na ustanovení § 16 odst. 1 zákona o
pozemních komunikacích.
7/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce
podpisem této veřejnoprávní smlouvy č. 1/2016/VPS.

Zájezd pro důchodce
Beskydy, Valašsko. Krásné, známé a nám blízké názvy, ale pro
někoho možná již hůře dosažitelné turistické cíle… A přesně do těchto
míst nás letos zavede již tradiční květnový zájezd pro důchodce.
Navštívíme jednu z nejkrásnějších lokalit Moravskoslezských Beskyd –
Pustevny, přírodními krásami opředenou typicky valašskou obec Velké
Karlovice a historickou sklářskou obec Karolinka.
Jak již bylo uvedeno, první zastávkou budou Pustevny. A nebude
to jen taková jednoduchá zastávka. Na Pustevny si vyjedeme lanovkou.
Až přímo pod lanovku nás zaveze autobus. Prohlédneme si, co se zde
změnilo, projdeme se k vyhlídce, pokocháme se krásnými výhledy a
přírodou. Autobus pro nás přijede na Pustevny. Proto pokud bude mít
někdo obavy cestovat lanovkou a nechá si tuto jedinečnou příležitost
přece jen ujít, může se pod vrchol Radhoště dopravit našim
autobusem.
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Dále navštívíme obec Velké Karlovice a místní Karlovické
muzeum. Budeme mít také příležitost nahlédnout do jedinečného
dřevěného kostela Panny Marie Sněžné, který je vystaven na půdorysu
tvaru řeckého kříže. V hospodě Kyčerka také jistě chutně poobědváme
a prohlédneme si venkovní minulou i současnou lidovou uměleckou
tvořivost, kterou zde přibližují soubory řezbářských prací
včetně originálního betlému.
Náš letošní zájezd zakončíme v městě Karolinka, které je známo
hlavně svou historickou sklářskou výrobou. V podnikové prodejně
Crystalex – Karolinka budeme mít možnost si zakoupit nějaký
upomínkový předmět a poté navštívíme Muzeum sklářství, které nám
přiblíží historii výroby skla na Moravě.
Po náročně stráveném dni už nás bude jen čekat cesta zpět domů 
(Pro případ nepříznivého počasí pro cestu na Pustevny máme
připraven náhradní program, kdy bychom navštívili Valašské muzeum
v přírodě. Pro tuto variantu bychom také upravili čas odjezdu, ale o
případných změnách bychom vás informovali předem.
Podrobné informace k zájezdu:
Termín zájezdu je pátek 20.5.2016. Odjezd autobusu z křižovatky
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na
Hajziboně a na točně u Varmužů) je v 7:00 hodin a plánovaný příjezd
asi v 18:30 hodin. Cena zájezdu je za osobu 250,-Kč. V ceně je
zahrnuta doprava, všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat
už při platbě za zájezd.
Polévka jednotná – hovězí vývar s masem a nudlemi
 Moravský vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík
 Halušky s brynzou a slaninou
 Kuřecí plátek přírodní, bramborová kaše, zeleninový salát
Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou
provádějte v pokladně na obecním úřadě. Už se na Vás moc těšíme.
Důležité! Na lanovku teplé oblečení a pevnou obuv !!!
Marie Mertová a Věra Košťálová
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Oznámení pošty Partner Bernartice nad Odrou
Od 1.2.2016 byla rozšířena nabídka produktů o přímé dobíjení
kreditů mobilních operátorů a prodej výherních losů Tipsport a Fortuna.
V prodeji jsou také telefonní kupony mobilních operátorů T-Mobile a
O2, roční dálniční kupony, pohledy a gratulace, obalový materiál a další
zboží.
Věra Košťálová
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Prevence ve škole
V rámci uceleného programu preventivní výchovy dětí v naší škole
se v pátek 15.1.2016 uskutečnil další program o „Šikaně a vzájemných
vztazích mezi dětmi“. Dětem se věnoval pan Velička, ředitel Ped.
psych. poradny z Ostravy. Dozvídaly se informace ve 2 blocích a ve 2
skupinách dělených podle věku. Děti byly velmi zvídavé, získaly cenné
rady jak rozeznat šikanu od běžného škádlení, jak se jí vyhnout, jak
čelit a hlavně ji nepřehlížet a snažit se pomáhat s řešením.
Mgr. Jana Rusínová

Pololetí
Ve čtvrtek 28.1.2016 byl den, kdy se ve školách rozdávalo pololetní
„vysvěčko“ . Pro prvňáčky to byl slavnostní den plný očekávání prvního
vysvědčení. Pro starší žáky to už není tak slavnostní chvíle, ale mnozí
si v těchto okamžicích taky prožívají své. Dopadne to, nedopadne?
Abychom dětem zpříjemnili tento den, po předání vysvědčení jsme
navštívili divadelní představení „LICHOŽROUTI“ v Beskydském
divadle. Bylo to docela netradiční představení. Námětem byl příběh
stejnojmenné knihy Pavla Šruta a G.Miklínové. Tři herci s knihami v
ruce střídavě hráli a předčítali dětem z knih. V představení byl velice
vtipně a živě propojen úmysl mladých herců přiblížit dětem tuto knihu,
která je v současné době mezi dětmi velmi oblíbená.
Mgr. Jana Rusínová

Vysvědčení
Ve čtvrtek 28.1. dostali všichni školáci pololetní vysvědčení ohodnocení své půlroční práce. Zvlášť důležitý byl tento den pro
prvňáčky. Studium bylo náročné, ale všichni ho zvládli na jedničky.
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I starší školáci se činili - s vyznamenáním prospělo 92% dětí. Jsou to
výborné výsledky a přejeme všem, aby stejně pilně a úspěšně
pracovali i v dalším pololetí.
Mgr. Jana Kociánová

Zápis do první třídy
Budoucí prvňáčci mají za sebou velký den. Ve čtvrtek 11. února
absolvovali zápis do první třídy. Letos jich k zápisu přišlo 19. Přestože
se jedná o silný ročník, není dnes ještě možné říci, kolik dětí nakonec
do první třídy nastoupí. Záležet bude na tom, kolik z nich dostane
odklad. Na to si musíme počkat až do posledního května, kdy končí
termín pro udělení odkladu na základě doporučení pedagogicko –
psychologickou poradnou a doporučení dětského či odborného lékaře
Mgr. Jana Kociánová
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Bruslení pro školky
V říjnu jsme byli prostřednictvím jedné maminky osloveni nabídkou
dopolední sportovní aktivity pro děti " Bruslení pro školky ", které
pořádá Hokejový klub v Novém Jičíně. Podmínky byly skvělé, taky
recenze z jiných školek, tak jsme si řekli, proč ne.
Cituji: "Bruslení pro školky je série hodin bruslení, jedna lekce trvá
60 minut. Děti cvičí vlnovky, cibulky, jízdu na jedné noze, ve dřepu,
schopnost se rozjet a bezpečně zabrzdit, správně vstanout z ledu - čili
prvky které rozvíjí koordinaci, rovnováhu a obratnost. V druhé části
tréninku hrají pohybové hry na ledě nebo volně bruslí/ Ale nejdříve ze
všeho se učili padat/.
Provedeme děti nelehkými začátky, kdy přichází do kontaktu s
kluzkou ledovou plochou. Počáteční obavy se mění v radost z nově
nabyté dovednosti. „S námi se bruslí pro radost!"
Poplatek za dítě 20,-Kč, zapůjčení bruslí 30,-Kč, půjčení helmy
zdarma. Dovoz a odvoz dětí na Zimák zdarma.
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Takže jsme se do toho pustili. Oslovili jsme rodiče a zájem dětí byl
veliký. Přihlásilo se 21 dětí - nebylo to věkově nijak omezeno. Začali
jsme 6. listopadu. Některé děti stály na bruslích poprvé. Ale už na konci
první lekce se pouštěly samy bez chodítka. Byly tím nadšeny a při
cestě zpátky se ptaly, kdy zas pojedeme. Když vyjeli poprvé na led,
vypadali jak hejno nemotorných tučňáčků. ale kdybyste je viděli na
konci poslední deváté lekce - nepoznali byste je. Někteří to opravdu
zvládli bravurně. Máme mezi dětmi i hokejisty, kteří hrají závodně za
Hokejový klub Nový Jičín.
Filip David - 6 let hraje od 4 let, taky Tadeáš Chalupa, a díky
bruslení k nim přibudou další malí hokejisti - Šimon David, Tonda
Řehák, Kuba Hájek.
No, chlapi, možná vám někdy u televize budeme fandit na
mistrovství světa nebo na olympiádě. Hlavně vydržet a nevzdat to. Ale
možná taky uslyšíme o krasobruslařkách, holky byly taky skvělé.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali dětem s
obouváním, vařili čaj, trenérům, prostě všem skvělým lidem na Zimáku.
Největší dík ale patří trenérovi Robinu Gebauerovi, který se o děti
opravdu skvěle staral. Měl zajímavě připraveny tréninky a naše děti jej
prostě "milovaly."
Co na to děti?
Zuzka - bruslení se mi líbí, učíme se padat, taky medvěd je dobrý /hra/,
pan trenér je hodný, hrajeme na babu, a když spadnu tak to
vůbec nebolí
Šimon - nejvíc se mi líbí, když děláme překážky a hrajeme hokej.
Trenér je super
Katka - mně se líbí krasobruslení
Beátka - nejvíc se mi líbí padání a pan trenér je dobrý a hezký
Zuzka - nejvíc se mi líbí moje brusle a že jsem se naučila bruslit
Filip - nejvíc se mi líbí, že hrajeme furt hokej a můžeme pomáhat
trenérovi
Některé děti pokračují ve Školičce bruslení, tak jim přejeme, ať jim to
jde. Doufám, že příští rok budeme pokračovat.
Helena Lysáčková
14

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2016

ZE

SPORTU

Nohejbal trojic

více na : bernartice-nohejbal.webnode.cz
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5., 6. kolo zimní soutěže
V sobotu 12.3. se uskuteční Finále Zimní Soutěže. Po odehraném
posledním kole následuje vyhlášení vítězů, předání cen a večeře.
Slavnostního vyhlášení se zhostí naše paní starostka a starosta obce
Černotín. Po celý den bude k mání čepované pivo a guláš.
Přijďte povzbudit oba naše domácí týmy!!!
Nejlepší 4 týmy postupují do velkého SUPERFINÁLE.

Bernartice cup
V sobotu 9.4. se uskuteční pravidelný zimní turnaj. Naši obec v
něm budou poprvé zastupovat všechny 3 celky. Začátek turnaje je
plánován v místní tělocvičně od 9.00 hod a domácí zde budou
obhajovat bronzovou pozici.

Superfinále zimních soutěží
Po složitých jednáních se podařilo zrealizovat unikátní projekt
Superfinále Zimních soutěží. Kromě Bernartic n/O se taktéž odehrávají
Zimní soutěže v Ostravě a ve Frýdku Místku.
Nejlepší celky z jednotlivých soutěží se utkají na závěrečném
turnaji a to přímo v Bernarticích!!! Zde se rozhodne o celkovém vítězi
těchto tří soutěží.
O pořádání závěrečného turnaje v jiných městech byl mimořádný
zájem a dalo to nemalé úsilí prosadit naši obec. Superfinále 2017
uspořádá město Ostrava a následující rok Smilovice.
Superfinále bude pro náš oddíl největší událostí za celých deset let
a i pro samotnou obec velikou reklamou.
Rádi bychom pozvali všechny místní. Nebojte se přijít mezi nás,
dát si guláš, pivo a vytvořit nám pořádnou domácí kulisu.
Zelenka Pavel
TJ Sokol, oddíl nohejbalu
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Skvělá reprezentace naší obce Bernatskými Bobry
V neděli 7.2.2016 se uskutečnil florbalový turnaj mladších žáků v
hale ABC pořádaný novojičínským Fokusem. Tohoto turnaje se spolu s
námi zúčastnilo dalších sedm družstev z okolí Nového Jičína.
Obec reprezentovali: kapitán Vojta Vrobel, Ondřej Staněk, Dominik
Horut, Pavel Hopp, Vítek Vrobel, Adam Rigole, Lukáš Hubr, Zdeněk
Přadka, Samuel Tomáška, brankář Jakub Kadur a premiérově Zuzka
Hubrová.
Ve čtyřech úvodních zápasech o postup jsme stabilně podávali
vyrovnaný herní výkon a procházeli zápasy s jednoznačným bodovým
náskokem. Jako pokaždé nám nevyšla úvodní utkání, i když jsme je
vyhráli s velkým náskokem. Chyby ve hře byly obrovské a vršili jsme je
jednu na druhou. Dařilo se nám však na poslední chvíli situaci
zachránit a chybu napravit. Ale nervy to byly...Do semifinálového utkání
jsme však již nastupovali sehraní a plní sil. Soupeřem nám byl Suchdol
nad Odrou, družstvo kombinované s holkami. Družstvo bylo dobře
připravené a hra byla rychlá a pěkná. Bez faulů a konfliktů. I toto utkání
bylo podle naší noty a my jsme po zásluze postoupili do finálového
zápasu. V boji o první a druhé místo nám bylo soupeřem družstvo
Hladkých Životic. Na toto družstvo máme nemilé vzpomínky a emoce
byly opravdu vysoké již před samotným utkáním. Naše družstvo
odvedlo krásný herní výkon a celou hrací dobu se neustále snažilo
útočit. Podařilo se nám vstřelit úvodní branku a tím začalo peklo. Hra
se tímto gólem ještě více zrychlila a hodně se přitvrdilo. Po neustálých
útocích a protiútocích jsme již, na pokraji fyzických sil, dostali rychle po
sobě dvě branky. Hodně nám to pocuchalo nervy, ale dokázali jsme
reagovat a z trestného střílení dát krásný gól. Po dvou neodpískaných
poškozujících zákrocích, které mohly zvrátit výsledek hry, jsme dostali
deset sekund před koncem rozhodující branku… a bylo vymalováno.
Zklamání bylo obrovské.
Co říct na závěr? ...Výkon celého družstva byl vynikající. Nejvíce si
ceníme toho, že dokázali hrát naši zkušení hráči spolu s menšími a hru
optimalizovat tím, že se dokázali vracet a pomáhat si. S čistým
svědomím můžeme říct, že rodiče mohou být na své děti pyšní. Já
říkám: "Klobouk dolů..." .
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Na úplný závěr snad jen pár čísel a shrnutí. Vstřelili jsme branky:
kap. Vojta Vrobel - 14, Ondra Staněk - 16, Domča Horut - 3, Pavel
Hopp - 5, Luky Hubr - 2, Vítek Vrobel 3, Sam Tomáška - 2 a Zdeněk
Přadka- 1. Brankář Kuba Kadur nasbíral 34 úspěšných zákroků a
pouze 4x se podařilo balonku dostat za jeho záda.
Na celém turnaji jsme 106x střelili na protivníkovu bránu, z toho
46x úspěšně. Jakub Kadur byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje.
Ondřej Staněk a Vojta Vrobel se umístili v pořadí nejlepší střelec na
druhém a třetím místě. Průběh zápasů:
1. BB - Fokus B
8:0
2. BB - Titáni
10 : 0
3. BB - Hl. Životice B
12 : 0
4. BB - Nexus
8:0
5. BB - Suchdol nad Odrou
6:1
6. BB - Hl. Životice A
3:2
Za Bernatské Bobříky Aleš Hubr, trenér
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Vážení občané,
někteří z vás možná ví, někteří ne, ale letos v lednu tomu byly tři
roky, co se nám podařilo zprovoznit malou půjčovnu kostýmů v našem
kulturním domě. Kostýmy v naší půjčovně jsou šité i kupované, je zde
mnoho klobouků a čepic, paruk a dalších doplňků, které můžete i vy
využít pro plesovou sezónu, narozeninové oslavy a další akce.
Půjčování kostýmů je zpoplatněno symbolickou částkou, která putuje
na rozvoj našich divadelních aktivit.
Ceník:
Celý kostým (týká se nově šitých
a kupovaných kostýmů) - 100 Kč
Paruka - 100 Kč
Jeden kus oblečení (sukně, sako,
klobouk…) - 20 Kč
Doplňky (brýle, šátek, kravata, šperky…) - 10 Kč
Máte i vy doma nějaký zajímavý kostým? Šitý nebo kupovaný? Leží
vám ve skříni a už v tom nikdy nepůjdete, protože jste to přece měli
loni?  Budeme rádi, když nám kostým věnujete a tím pomůžete
půjčovnu rozšířit. Na oplátku od nás dostanete poukázku na půjčení
kostýmů v hodnotě 200 Kč.
O půjčovnu se stará tým těchto dam:
Monika Brodíková zajišťuje provoz půjčovny.
Kontakt: 777 833 245
Šárka Šimíčková šije a upravuje kostýmy pro naše představení.
Kostýmy jsou potom k dispozici k zapůjčení
Jana Maralíková zajišťuje propagaci a marketing.
Kontakt: 775 131 014
Za divadlo BODLÁK Jana Maralíková (Klosová)
19

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2016

Zahrádkářský ples 2016
V sobotu 17. ledna jsme pořádali zahrádkářský ples pro naše
spoluobčany v sále KD.
Snažili jsme se opět nalákat netradiční výzdobou sálu. Ti z vás,
kteří na náš ples chodí častěji, už ví, čeho se naše výzdoba týká a
pokaždé se těší, co nového vymyslíme a čím překvapíme.
Výzdobu sálu připravujeme už dva dny dopředu, a že to není zcela
jednoduché, pochopí jen ten, který si doma někdy sám vyráběl
aranžmá třeba jen z květin nebo například adventní věnec. Je to
spousty práce a hodin, navíc pak také uklízení nepořádku ze zbytků
aranžérských potřeb. Zdobení sálu je o to náročnější, že ples je v zimní
sezóně a proto přírodního materiálu je nedostatek a pak se musí tvořit
a vymýšlet z dostupných a nepříliš drahých surovin, ať už co je doma
na zahradě nebo co se sežene a nasbírá v přírodě.
Přesto nás vymýšlení a příprava plesu pro Vás občany baví. A těší
nás, když se pak plesu zúčastní hojný počet návštěvníků, jako se stalo
i letos. Zpětnou vazbou bylo pak ocenění a spokojenost plesajících
hostů, ať už se týkalo hodnocení skvělé hudby, občerstvení nebo celé
přípravy plesu. Pro nás zahrádkáře je to i motivace na další ples, že má
smysl ho připravovat, že na něj naši spoluobčané rádi chodí a dobře se
baví. A naše vynaložené úsilí a práce má pak i smysl.
Tak snad v příštím roce opět nezklameme a už teď se na Vás
všechny těšíme a zveme na další ples zahrádkářů 2017. Výzdobu
plesu si můžete zpětně prohlédnout na webových stránkách:
http://kanimo.rajce.idnes.cz/ples_2016/
za zahrádkáře Monika Martinátová
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Sokolský maškarní ples
Sobota 23. ledna byla v Bernarticích nad Odrou opět ve znamení
maškarního plesového veselí. Brzy po obědě se v kulturním domě
začaly scházet děti převlečené za pohádkové postavičky, zvířátka i
nejrůznější nadpřirozené bytosti. Jejich letošní maškarní rej měl téma
„Mraveniště“. A v duchu tohoto hesla a především všeho, co souvisí
s přírodou, si děti užívaly své odpoledne. Tancovaly, soutěžily, hrály si
a zpívaly. Při soutěžích se nejen pobavily, ale zároveň si musely
uvědomit, že přírodu musí chránit a pečovat o ni. Domů si pak
odnášely kromě zážitků i medaili Ferdy Mravence. Pro rodiče byl
připraven vědomostní test zaměřený na poznávání stromů.
Po celé odpoledne se o hudební doprovod postaral Ondra Dresler
a program pro děti zajistili naši mladí členové z oddílu volejbalu.
Nechyběla bohatá dětská tombola ani proslulý domácí bufet. Děti na
závěr zhodnotily celé odpoledne velkým potleskem, proto věříme, že se
jim ples líbil.
Večerní maškarní ples přinesl opět nové nápady, jak se mohou
dospělí vyřádit na svých kostýmech a příjemně pobavit. Vtipných
masek byl plný sál a taky byla po celý večer veselá atmosféra. O
občerstvení nebyla nouze a každý mohl podle libosti doplňovat
vydanou energii. K dobré náladě celého večera přispěla i příjemná
hudba Gaspary z Valašského Meziříčí a na šťastlivce se usmálo štěstí i
v tombole.
TJ Sokol chce poděkovat všem, kteří se obou akcí zúčastnili a
podpořili tak činnost našeho spolku. Chceme rovněž poděkovat
každému, kdo se podílel na přípravě a organizaci plesu. Jsou to lidé,
kteří tyto přípravy dělají ve svém volném čase a bez nároku na
odměnu. Bez jejich obětavé práce by takové povedené akce mohly jen
těžko existovat. Věříme, že všem jejich chuť a elán vydrží i do dalšího
roku. Poděkován patří také Obci Bernartice nad Odrou za zapůjčení
sálu a příkladnou spolupráci při zajištění akce.
Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar
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Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou srdečně zve na

10. ročník večerního turnaje v ping-pongu
Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní školy v
Bernarticích nad Odrou, a to v sobotu 19.
března 2016. Zúčastnit se mohou pouze
neregistrováni místní příznivci tohoto sportu a
členové SDH Bernartice nad Odrou (muži i ženy)
od 15 let. Startovné je 50,- Kč. Prezentace hráčů
je od 16:30 do 17:00 hodin.
Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a samozřejmě vyhrát
pěkné ceny. O občerstvení bude postaráno.
hasiči
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R ŮZNÉ
Vzpomínka na minulost.
Byl jednou jeden dům a v tom domě stůl. Na stole velká mísa
stála plná husího peří.
I sešly se babičky a tetičky, by zasedly kolem stolu. Každá z nich
do hrsti peří pobrala a pírko po pírku pěkně odrala. Hospodyňka
hromádky draného peří rovnou do sýpky sbírala. Spínky pod stůl se
házely z nich pak polštářky (k zateplení mezi okna) se dělaly.
A velká brka? Jen zčásti se odrala na mašlovačky, mastičky, pírka,
štětky, apod. se nechala.
Povídalo se ledaco, došlo i na modlení, někdy také zpívání.
Chodívalo se v zimě po "drhlačkách" celou dědinou.
Drahomíra Poláčková
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Přehled počasí v naší obci v roce 2015
Měřené teploty jsou v 7.00 hodin, ve 14.00 hodin, ve 20.00 hodin,
není-li uvedeno jinak.
Leden
Po mrazivých dnech na konci prosince 2014 je první leden již
deštivý. 5. ledna nasněží 7 cm sněhu a až do 8. je celodenní mráz
s dalším sněžením. Od 9. začíná oteplování. V noci 10. je silný až
bouřlivý vítr a prší. V tento den je také mimořádně teplo – v 18. hodin
10,5°C, v Ústí nad Labem naměřili 16,8°C. Nastává proměnlivé počasí,
kdy se střídají jasné a teplé dny se zataženou oblohou, přeháňkami,
mlhou i silným větrem. Hodně teplý den byl také 16. 7,3°C a 17. 9,8°C.
Od 24. opět začíná mrznout a také sněžit. Za dva dny napadlo 18 cm
sněhu. Tyto mrazivé dny trvají do konce měsíce. Nejnižší teplota 6.
večer -7,7°C. Srážky 67,5 mm.
Únor
Mrazivé dny pokračují i v únoru a to až do 21., s malým oteplením
10. a 11., kdy prší nebo mrholí. Nejnižší teplota byla 1. ráno -8,6°C a
večer -6,4°C. Také ještě 17. ráno byl mráz -8,5°C. Celodenní mráz byl
jen 6. a 7. V noci z 8. na 9. nasněžilo 7 cm. Od 13. do 17. byly jasné
pěkné dny. Od 23. již nebyl žádný mráz, ale zataženo s deštěm nebo
mrholením a také smog. Únor byl v průměru chladnější než leden.
Sněhová pokrývka ležela bez přerušení od 25.1. do 17.2., tedy 24 dní.
Nejvyšší teplota 22. 9,3°C. Srážky 23 mm.
Březen
První čtyři dny je zataženo a dešťové i sněhové přeháňky. Od 5. do
10. ranní mrazíky, jasno, pěkné dny. Od 11. do 15. opět zataženo a
přeháňky. 17. až 20. ráno mráz, ale přes den jasno a příjemné teplo, i
když foukal vítr. Toto trvá do 26. Od 27. do 31. zataženo. V noci z 29.
na 30. prší a foukal silný až bouřlivý vítr. V 19.30 hodin přišla bouřka a
kroupy. Nejnižší teplota 20. ráno -4,1°C a nejvyšší 25. 17,7°C. Srážky
45,5 mm.
Duben
Prvního fouká ještě silný, v nárazech bouřlivý vítr. Do 7. je hodně
proměnlivo s dešťovými i sněhovými přeháňkami.
26

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2016

Do toho foukal čerstvý vítr, ráno přízemní mrazíky. Od 8. do 28.
proměnlivo, většinou jasno s příjemnými teplotami. Nejvyšší byla 25. a
27. vždy 21,5°C. Na většině meteostanicích padaly teplotní rekordy.
Nejnižší teplota byla 4. a 6. -1,2°C. 28. ve 13.30 hodin bouřka a prší až
do rána 29. Napršelo 18 mm a přišlo ochlazení. Srážky 35,5 mm.
Květen
V měsíci květnu se počasí střídalo jako na houpačce. Krásné
slunné dny s příjemnými teplotami střídaly dny s velkou oblačností
nebo zataženo. 19. v 15.30 hodin přišel liják a v noci bouřka. Do 27.
většinou zataženo a prší. Do konce měsíce opět příjemné teplo. 30.
v 16.00 hodin bouřka. Nejnižší teplota 3. a 18., vždy 2,1°C. Nejvyšší 5.
23,3°C. Srážky 61 mm.
Červen
První polovina měsíce byla beze srážek s teplotami mezi 24°C až
do 30°C. Z 12. na 13. byla tropická noc s ranní teplotou 21,5°C. 13. byl
také tropický den. V 16.00 hodin dosáhla teplota 31,5°C. Ve 23.00
hodin přišla bouřka, ale pršelo jen málo. V druhé polovině měsíce přišlo
ochlazení a časté přeháňky. Teplota se pohybovala od 14°C do 22°C.
20. byla v 18.45 hodin bouřka, kdy napršelo 10 mm. Nejnižší teplota
nyla 1. ráno 6°C. Srážky 40 mm.
Červenec
Měsíc nadprůměrně teplý a suchý. Většina meteostanic
přepisovala denní i měsíční teplotní rekordy. Zaznamenal jsem 11
tropických dní, kdy teplota vystoupila nad 30°C, pět tropických dní, kdy
teplota neklesla pod 20°C. Letních dní bylo také pět, to teplota
vystoupila nad 25°C. 4. až 7. tropické horko a dusno. Teplota
dosahovala v 16.00 hodin 34°C. V Dobřichovicích naměřili 37,6°C. 8.
ve 4.30 hodin byla bouřka, ale jen slabý déšť. Od 9. do 15. proměnlivo
s příjemnými teplotami do 25°C. Od 16. do 25. opět tropické horko. 22.
jsem zaznamenal nejvyšší teplotu v 16.00 hodin 35,8°C. V Řeži u
Prahy naměřili 39,2°C. 23. v 11.15 hodin byla bouřka, kdy za 2,5
hodiny napršelo 10 mm. Prší také v noci z 25. na 26. Do konce měsíce
proměnlivo a příjemné teploty. Srážky 24 mm.
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Srpen
Další měsíc nadprůměrných teplot a tropických dní. Sucho se
stupňuje. V tomto měsíci bylo 14 tropických dní, osm letních a tři
tropické noci. 7. srpna byla naměřena nejvyšší teplota roku v republice
39,8°C v Řeži u Prahy. Teplotní rekordy padly na 135 ze 140 měřících
stanic. Tento den jsem zaznamenal v 15.00 hodin 34,8°C. 8. v 17.00
hodin 35,4°C. 9. v 18.00 hodin dokonce 36°C, ale to již byla v dálce
bouřka, která k nám nedorazila. Tyto vedra trvají do 15., jsou
doprovázeny velikým dusnem a bouřkami. 15. byly dokonce dvě, ve
13.30 a ve 20.30 hodin. Během těchto bouřek napršelo 24 mm.
Vydatně prší také 17. a 18. Přesto v potoce od Hůrky neteče voda.
Potok je vyschlý. Od 19. do 29. je většinou jasno s teplotou do 25°C.
30. a 31. znova přes 30°C. Srážky 72,5 mm.
Září
Také první den v září byl tropický 32,5°C. 2. nastalo velké
ochlazení až na 18°C. Do 11. nevystoupila teplota nad 20°C. 4. byla
v noci bouřka. Většinou je velká oblačnost a chladno. 10. a 11. prší. Od
12. do 23. je proměnlivo a příjemně teplo. 17. je 28,4°C. Do konce
měsíce znova ochlazení až na 12°C. 26. prší. Srážky 41,5 mm.
Říjen
První dva dny v říjnu začínají přízemními mrazíky. Pak následují
čtyři krásné slunné dny s teplotou okolo 20°C, Babí léto. Od 7. do 21. je
hodně proměnlivo, chladno, větrno, většinou zataženo. 15. až 17. prší
nebo mrholí. Po 70 dnech opět teče v potoce od Hůrky voda. Potok byl
vyschlý od konce července. V Teplici voda tekla celé léto, ta je
napájena zřídly v Kutinách. Od 23. do konce měsíce jsou opět krásné
dny. Ráno mlhy, po rozpuštění skoro jasno nebo oblačno. Příjemné
teplo. Jen 28. byl ráno mráz a zároveň nejnižší teplota v měsíci -2,5°C.
Nejvyšší byla 4. 20,4°C. Srážky 30,5 mm.
Listopad
Pěkné a příjemné dny z konce října pokračují i v listopadu. Do 6. je
většinou jasno, jen ranní mráz je větší. 6. -2,9°C. Od 7. do 21. je hodně
proměnlivo. Zataženo se střídá s velkou oblačností, jsou časté
přeháňky a fouká silný vítr. 18. až bouřlivý. Od 22. se výrazně ochladí.
Mráz je ráno i večer. Většinou je jasno. 28. slabý poprašek sněhu.
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Nejnižší teplota byla 24 a to -3,8°C. Nejvyšší byla 10. 14,7°C. Srážky
23 mm.
Prosinec
Extrémně teplý měsíc. Hodně proměnlivo, málo srážek. První větší
mráz byl 14. ráno -4°C. Od 22. do 26. je mimořádné teplo. Nejteplejší
Vánoce v historii. Znova padají teplotní rekordy v celé republice.
V Děčíně 26. bylo 16,8°C. U nás byla nejvyšší teplota 22. 9,3°C a na
Štěpána 8,4°C. Od 27. přichází ochlazení, hodně proměnlivo, mlha,
smog. 30. a 31. celodenní mráz a také nejnižší teplota – 10,9°C ráno
31. Srážky 21 mm.
Podle klimatologů byl rok 2015 plný extrémů. Rok byl nejsušší za 55 let
a nejteplejší za 165 let od počátku měření.
Nejnižší teplota
31. prosince -10,9°C
1. února
- 8,6°C
Nejvyšší teplota
22. července 35,8°C
7. srpna
36°C
Srážky 485 mm – v roce 2014 bylo naměřeno 687 mm srážek.
Zpracoval Alois Šimíček

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
Tabule, cedule, označníky…
Při procházkách či projížďkách Poodřím jste
jistě narazili na různé informační tabule a
cedulky, a tak nebude možná od věci, udělat
přehled těch nejběžnějších s krátkým
vysvětlením.
Chráněná krajinná oblast Poodří – tabule
s velkým státním znakem bývá umístěna na
vybraných, více frekventovaných místech při
hranici CHKO.
29
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Ptačí oblast Poodří – posunuli jsme se na evropskou úroveň,
protože tato jednoduchá cedulka označuje jeden z typů chráněného
území evropské soustavy Natura 2000. V Poodří je to jednoduché,
neboť platí, že území CHKO se rovná Ptačí oblasti Poodří. Proto je tato
cedulka na stejném označníku, jako tabule vymezující CHKO Poodří.
Chráněná krajinná oblast má rozlohu více než 80 km2, a tak byla
uvnitř ní vyhlášena také menší, přírodně nejcennější území, která mají
specifické ochranné podmínky.
Jaká to jsou?
Národní přírodní rezervace – tu máme v Poodří jen jednu (NPR
Polanská niva), jde o přírodně vůbec nejhodnotnější území, což
naznačuje slovo „národní“ (podobně existují v památkové péči národní
kulturní památky). Je to jediný typ území, kde je přímo ze zákona o
ochraně přírody a krajiny omezen pěší pohyb návštěvníků pouze na
cesty vyznačené orgánem ochrany přírody. Označuje ji tabule s velkým
státním znakem, cedulka s kategorií a názvem území a pruhové
značení (viz dále).
Přírodní rezervace a přírodní památky – rozdíly mezi nimi nejsou
podstatné, přírodní památky bývají častěji geologického nebo
geomorfologického charakteru. V Poodří je jich celkem osm a jejich
hranice poznáme podle cedule s malým státním znakem a cedulkou
označující kategorii chráněného území. Tabule nalezneme především
poblíž komunikací, hranice jsou však vyznačeny po celém obvodu
území tzv. pruhovým značením. To bývá většinou na stromech – dva
vodorovné červené pruhy. Jeden z pruhů však není po celém obvodu
kmene, spodní je jen na polovině. Platí, že pokud vidíme dva pruhy,
jsme mimo chráněné území a pokud jeden, jsme uvnitř.
Poslední, a svým způsobem specifické, jsou tabule, které označují
jednotlivé památné stromy – většinou jde o věkovité dřeviny, které si už
něco pamatují a podobně jako staří lidé si zaslouží úctu a ochranu.
Takové jsou tedy „zákonné označníky“, v Poodří ale potkáme
mnoho různých informačních panelů, které seznamují pěší i cyklisty s
přírodou i historickými objekty a událostmi. K těm s přírodní tématikou
se vrátíme příště.
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A na závěr důležitá poznámka – výše zmíněné zelené tabule se
státním znakem nejsou zákazem vstupu, nejsou sdělením „zde je
příroda a člověk v ní nemá co pohledávat“. Říkají něco jiného:
„vstupujete do přírodně zvlášť cenného území, chovejte se proto citlivě
a nepoškozujte ho“. Je asi zbytečné uvádět konkrétně, co je slovem
nepoškozovat míněno – ti slušní vědí či vytuší… Byli bychom rádi,
kdyby to byli všichni příchozí.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa
CHKO Poodří
Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří
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I NZERCE

Základní škola daruje psací stůl. Kontakt: 556 709 426
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NOVĚ PROVOZNÍ DOBA OD BŘEZNA 2016
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

10.30 – 22.00
10.30 – 22.00
10.30 – 22.00
10.30 – 22.00
10.30 – 24.00
10.00 – 24.00
10.00 – 21.00

kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň
kuchyň

10.30 – 21.00
10.30 – 21.00
10.30 – 21.00
10.30 – 21.00
10.30 – 21.30
10.30 – 21.30
10.30 – 20.00

www.restauraceubriz.estranky.cz
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K ONTAKTNÍ

INFORMACE

Obecní úřad
Web:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

www.bernarticenadodrou.cz
KB Nový Jičín
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.:
E-mail:

+420 556 715 216
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.:
E-mail:

+420 733 386 628
Tomas.Horut@cuzk.cz
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