Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2017

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
blíží se období prázdnin a dovolených, na které se všichni každoročně
těšíme. Jsem ráda, že můžeme nejenom našim dětem, ale všem
aktivním sportovcům nabídnout možnost trávit své volnočasové aktivity
mimo jiné také na našem novém multifunkčním hřišti.
Hřiště je ve vlastnictví obce, která náklady na jeho realizaci ve výši
téměř 2.000.000,- Kč uhradila ze svého rozpočtu. Provozovatelem
hřiště je místní spolek TJ Sokol Bernartice nad Odrou a správcem
hřiště Ing. Ivan Košťál.
Podmínky užívání a pronájmu hřiště upravuje „Provozní řád
multifunkčního sportovního hřiště.“ Provozní řád je zveřejněn na
webových stránkách TJ Sokol, na webu obce a na informační tabuli
přímo na hřišti. Učitelky základní a mateřské školy budou mít provozní
řád rovněž k dispozici, aby mohly děti s provozem na hřišti obeznámit.
Ráda bych požádala všechny, kteří budou hřiště
využívat, aby se důkladně s provozním řádem
seznámili a dbali všech pokynů a pravidel tak, aby
nám hřiště sloužilo co nejdéle.
Zároveň všechny uživatele upozorňuji, že celý
objekt je střežen kamerovým systémem.
Dovolte mi nyní uvést z provozního řádu alespoň to
nejpodstatnější.
Hřiště je určeno pro sportovní aktivity, jako je tenis, volejbal, nohejbal,
házená, košíková, fotbal, florbal a badminton. Na povrch hřiště, který je
zhotoven z umělé trávy, není dovoleno vstupovat s kopačkami,
tretrami, botami s podpatky a s černou podrážkou nebo v obuvi
znečištěné blátem, štěrkem či antukou. Vjezd na motocyklu, na kole,
pohyb na kolečkových bruslích či skateboardech je samozřejmě
zakázán. Na hřiště mohou vstupovat pouze jeho uživatelé. Pro diváky a
taky pejsky je určeno místo za plotem. Osobám mladším 15 let je
užívání hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů,
zákonného zástupce či jiné dospělé osoby.
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Vstup na hřiště je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel
nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění uživatelů.
Provozní doba hřiště je od 8,00 do 22,00 hodin. V pracovním týdnu, od
pondělí do pátku, jsou provozní hodiny od 8,00 do 16,00 určeny
přednostně pro školní a mimoškolní sportovní činnost místních dětí a
mládeže do 18 let, a to bezplatně a bez předchozí rezervace. Sportovní
veřejnost obce má k dispozici ostatní hodiny ve stanovené provozní
době, kdy je možné si hřiště rezervovat. K evidenci obsazenosti slouží
plánovací tabule umístěna v prostorách sportoviště a plánovací
kalendář na webu www.tjsokolbernarticenadodrou.cz. Minimální hrací
doba je 60 minut. Hráči si mohou hrací dobu objednat osobně u pana
Ivana Košťála, Bernartice nad Odrou č. 261nebo telefonicky na tel.
čísle 603 884 621. Rezervaci je nutné provádět minimálně dva dny
před požadovaným termínem v čase od 15.00 do 20.00 hodin.
Cena pronájmu hřiště se řídí platným ceníkem, který je přílohou
provozního řádu a je zveřejněn na informační tabuli a na webových
stránkách
www.tjsokolbernarticenadodrou.cz
nebo
www.bernarticenadodrou.cz
Bezplatné využití sportoviště platí pro děti naší mateřské a základní
školy, pro oficiálně registrované sportovní spolky se sídlem v
Bernarticích nad Odrou a pro místní děti a mládež do 18 let.
Vážení občané, dle zkušeností jiných obcí, které již podobná hřiště
provozují, víme, že teprve praxe a zkušenost ukáže, jak bude provoz
hřiště fungovat. Bereme první rok provozu jako zkušební už jenom
proto, že nedokážeme odhadnout, jak velký zájem o sportoviště bude.
Budeme rádi za všechny vaše podněty a připomínky. Na základě
vašich i našich zkušeností můžeme provozní řád upravit k maximální
spokojenosti všech uživatelů.
Postupně budeme na hřiště doplňovat mobiliář, lavičky, stojany na kolo
a podobně. Objednány jsou rovněž dva venkovní stoly na stolní tenis.
Cílem je vytvořit kulturní a příjemné zázemí pro aktivní odpočinek.
Dana Klosová, starostka
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O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou konaného 31. 5. 2017
14/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Dagmar Glogarovou a Romana Davida, zapisovatelkou
Ilonu Stavinohovou.
14/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
14/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové
opatření obce Bernartice nad Odrou č. 1/2017 (Příloha č.3 zápisu)
Rozpočet po úpravách celkem:
Příjmy
Kč 12.328.730,Výdaje
Kč 16.262.120,38
Třída 8 Financování
Kč 3.933.390,38
14/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje
pozemku parcela číslo 1037/35 v k.ú. Bernartice nad Odrou.
14/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu
č.23/2017/D mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Obcí
Bernartice nad Odrou jako obdarovaným. Předmětem smlouvy je
parcela č.1191/24 o výměře 227 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou, na
které obec realizovala stavbu chodníku.
14/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo žádost
společnosti Itself s.r.o. z Brna, která připravuje stavbu optické
komunikační trasy „Uložení optického vedení – Valašské Meziříčí –
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Nový Jičín, Jeseník nad Odrou“. Společnost Itself požaduje souhlas
Obce s umístěním a provedením této stavby na obecních pozemcích
parcelní čísla 1060/40, 1061/11, 1062/2, 26/1 a 1076/1 v k.ú.
Bernartice nad Odrou a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene inženýrské sítě.
14/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí se záměrem
realizace stavby optické komunikační trasy „Uložení optického vedení –
Valašské Meziříčí – Nový Jičín, Jeseník nad Odrou“.
14/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ukládá starostce obce
projednat a připravit návrh znění „Souhlasu obce s umístěním a
provedením této stavby na obecních pozemcích parcelní čísla 1060/40,
1061/11, 1062/2, 26/1 a 1076/1 v k.ú. Bernartice nad Odrou“ a návrh
„Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene inženýrské
sítě.“
14/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 21/2017/D místnímu spolku TJ Sokol
Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na
podporu činnosti spolku.
14/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 22/2017/D místnímu spolku Zahrádkáři
Bernartic nad Odrou z.s. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na
podporu činnosti spolku.
14/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o poskytnutí
finanční podpory občanům, kteří se stanou příjemci finančních
prostředků z tak zvané kotlíkové dotace – 2. výzvy. Výše podpory je
stanovena částkou ve výši 7.500,- Kč pro jednu fyzickou osobu, která
vlastní dům na území obce.
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14/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít mezi Obcí
Bernartice nad Odrou a Moravskoslezským krajem Smlouvu č.
24/2017/SP o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v
Moravskoslezském kraji“.
14/13
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s převodem
zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce
Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou za rok 2016 v
celkové výši Kč 324.688,68 do fondů:
Fond rezervní
Kč 323.688,68
Fond odměn
Kč
1.000,00
14/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s převodem z fondu
rezervního do fondu investic příspěvkové organizace obce Základní
škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou ve výši Kč 313.688,68
(stavební opravy v MŠ).
14/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o podání žádosti o
dotaci a následné realizaci projektu s názvem „Předcházení vzniku
textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bernartice nad
Odrou“ v rámci Operačního programu Životní prostředí.
14/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo žádost Ing. Petra
Okáče na umístění dopravního zrcadla na parc. č. 106 (místní
komunikace) a pověřilo starostku ověřit u příslušných orgánů
oprávněnost jeho požadavku.
V Bernarticích nad Odrou dne 30.5.2017
Mgr. Dana Klosová, starostka
Tomáš Horut, místostarosta
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Kalendář akcí
So
24.06.
So
23.09.
So
23.09.
So
7.10.
21.- 22.10.
Ne
22.10.
Pá
27.10.
So
11.11.
So
18.11.
Pá
24.11.
Pá
2.12.
So
9.12.
Pá
15.12.
St
27.12.
Pá
29.12.

Den obce
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Divadelní přestavení Malované na skle
Turistický pochod
Zájezd zahrádkářů do termálních lázní
Vítání občánků
Posezení s důchodci
Country bál
Myslivecký hon
Honební společenství
Mikulášská besídka
Myslivecký hon
Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled

Máte zaplaceny daně z nemovitých věcí za rok 2017?
Finanční úřad v Novém Jičíně vyzývá všechny občany, kteří neuhradili
daně z nemovitých věcí za rok 2017, aby tak neprodleně učinili.
Účet:
Pokladna:
Telefon:

7755 - 77621761/0710, VS je rodné číslo
pondělí a středa 8:00 hod – 12:00 hod
13:00 hod – 16:00 hod
556 788 111 – oddělení daně z nemovitostí

FÚ Nový Jičín
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Dovolená lékařů v době prázdnin
10.7. - 28.7.2017 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Přecechtěl,
zastupuje MUDr. Šrámek
Ordinační hodiny:
Jeseník nad Odrou: pondělí, pátek
7.00 – 11.30 hodin,
středa
12.00 – 16.00 hodin
Suchdol nad Odrou: úterý, čtvrtek
7.30 – 11.00 hodin
7.8. - 25.8.2017 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek,
zastupuje MUDr. Přecechtěl
Ordinační hodiny:
Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7.30 – 11.30 hodin
Jeseník nad Odrou: úterý, čtvrtek
7.30 – 11.00 hodin
Telefonní čísla:
Ordinace Jeseník nad Odrou:
Ordinace Suchdol nad Odrou:

556 739 023
556 736 905
ordinace MUDr. Šrámka

Upozornění
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2017 bude místní knihovna
otevřena vždy jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin.
Ludmila Kelnarová, knihovnice
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Kotlíková dotace
16. března vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí druhou výzvu na
kotlíkové dotace pro kraje. Jak bylo avizováno, Moravskoslezský kraj v
ní obdrží téměř 900 milionů korun. Oproti ostatním krajům obdržel
Moravskoslezský kraj dvojnásobnou výši finančních prostředků. Bude
tak možné vyměnit až 8 000 starých neekologických kotlů. Krajský
dotační program pro občany bude vyhlášen 29. června, s příjmem
žádostí se počítá od 5. září.
V tomto kole nebudou podporovány kotle výhradně na uhlí a
kombinované kotle (uhlí/biomasa) s ručním přikládáním, jak bylo
avizováno. Podporovány tedy budou automatické kombinované kotle,
plynové kondenzační kotle, kotle výhradně na biomasu a tepelná
čerpadla. Podrobné podmínky podpory stanovené ministerstvem pro
toto kolo kotlíkových dotací jsou k dispozici na webových stránkách
kraje.
http://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/kotlikove-dotace-vmoravskoslezskem-kraji-ii---kotle-na-biomasu-a-tepelna-cerpadla87616/
V rámci první výzvy kotlíkové dotace podpořila obec
ze svého rozpočtu sedm žadatelů, občanů naší
obce, a přispěla každému z nich částkou ve výši
7.500,- Kč. Stejnou výši podpory schválilo
zastupitelstvo obce i pro vyhlášenou druhou výzvu.
Informace pro případné zájemce o kotlíkovou dotaci:
 Na přepážce naší pošty jsou k dispozici brožury ke kotlíkovým
dotacím.
 Ve středu 2. 8. 2017 v 16.00 hodin se v aule radnice Městského
úřadu v Novém Jičíně uskuteční pro občany přednáška ke
kotlíkovým dotacím. Potřebné informace žadatelům o kotlíkovou
dotaci poskytnou pracovníci Moravskoslezského kraje.
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S Krajským úřadem v Ostravě můžete komunikovat prostřednictvím
kotlíkové linky:
kotlíkového emailu:
kotlíkové kanceláře:

595 622 355
kotliky@msk.cz
A106 PO: 8-17h, ÚT a ČT: 8-14:30h
Dana Klosová, starostka

Společnost Ovod mění svůj název na Vodotech
Společnost, která pro SmVaK Ostrava provádí například odečty a
revize vodoměrů, změnila svůj název na Vodotech. Největším
zákazníkem společnostijsou Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava, pro které kromě služeb v oblasti vodoměrů zajišťuje také
provoz zákaznické linky.
Vodotech provádí na základě smlouvy se SmVaK Ostrava odečty
domovních a průmyslových vodoměrů. Zaměstnanci, kteří přicházejí
s odběrateli do kontaktu, budou vybaveni identifikační kartičkou
v souladu se změnou názvu společnosti, změnou projde také jejich
oblečení, polepy na autech, které využívají, internetové stránky nebo
firemní tiskoviny. Zákazníků se tato změna při běžné činnosti
společnosti nijak nedotkne.
Mluvčí SmVaK
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Poděkování občanům
Děkujeme všem občanům naší obce, kteří zodpovědně třídí odpad.
V roce 2016 vytřídila obec Bernartice nad Odrou celkem 52,966 tun
odpadu, za což obdržela od obalové společnosti EKO-KOM částku ve
výši 132.783,50 Kč.
Dana Klosová
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Odpadové desatero
1. Zjisti, kde jsou odpadové nádoby!
Každý, kdo chce správně hospodařit s odpadem, by měl vědět, kde má
nejen běžné popelnice a kontejnery na směsný komunální odpad, ale
také kontejnery na tříděný odpad, sběrná místa, výkupny druhotných
surovin, lékárny, kde lze odevzdat prošlé léky, a místa zpětného
odběru elektrických a elektronických zařízení.
2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění odpadu!
Kromě běžného odpadkového koše na směsný odpad budete
potřebovat ještě místo pro odkládání plastů, skla a papíru - speciálně
členěné odpadkové koše nebo třeba plastové tašky postavené do větší
papírové krabice - podle vašich bytových podmínek. Všichni členové
domácnosti by se měli dohodnout, co se kam bude vyhazovat a kdo se
bude starat o odnos tříděného odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET lahve!
PET lahve sešlápněte a vyhoďte do žlutých kontejnerů na plasty.
Kromě PET lahví sem patří i další plastové obaly (kelímky, sáčky,
lahvičky od Jaru apod.). Ve svozové oblasti OZO Ostrava se navíc do
žlutých kontejnerů spolu s plasty sbírají i nápojové kartony a kovové
obaly.
4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru-zvonu!
Skleněné lahve a sklenice, pokud nejsou vratné nebo opakovaně
využitelné v domácnosti, např. k zavařování nebo uskladnění potravin,
vyhazujte do zeleného kontejneru na sklo. V naší obci dáváme do
zeleného kontejneru bílé i zelené sklo, které potom pracovníci OZO
dále třídí.
5. Tříděný papír vyhoď do modrého kontejneru nebo dej dětem do
školy!
Papírový odpad patří do modrých kontejnerů na papír nebo do výkupny
papíru. Další možností, kam odložit vytříděný papírový odpad, jsou
školy, které soutěží ve sběru papíru. Papír mastný či jinak znečištěný
se ke zpracování nehodí, hoďte jej tedy do běžné nádoby na směsný
odpad.
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6. Zelený odpad (BRO) ukládejte do nádob k tomu určených nebo
kompostujte!
Zelený odpad nepatří do směsného odpadu.
7. Využívej jednorázových svozů nebezpečného a objemného
odpadu!
V naší obci 2 x ročně, a to na jaře a na podzim. Na určené místo
mohou občané odkládat nebezpečný a objemný odpad. Toto sběrné
místo zároveň funguje jako místa zpětného odběru elektrozařízení,
podobně jako prodejny elektro nebo sběrné boxy na drobná
elektrozařízení. Nebezpečný odpad, tedy léky, baterie a akumulátory,
zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, ředidla a nádoby jimi znečištěné,
nepatří do běžných nádob na směsný odpad, jeho nebezpečné
vlastnosti mohou ohrozit životní prostředí. Týká se to i starých léků,
které můžete rovněž odevzdat ve většině lékáren.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří!
V každém městě či obci existuje vyhláška, která přesně stanovuje, kam
kterou složku odpadu odložit - žádný odpad by neměl být odhozen
nebo odložen na zem! Neodhazujte papírky, nedopalky, žvýkačky či
jiné smetí jen tak na chodník, ale do odpadkových košů. Nepokládejte
pytle se smetím vedle nádoby na odpad, ale smetí odneste, až bude
nádoba vyvezena. Jsou-li vaše kontejnery či popelnice pravidelně
přeplňovány, žádejte o častější odvoz na úřadě či magistrátu. Objemný
odpad nepokládejte vedle stanovišť popelnic či kontejnerů, ale odvezte
ho do sběrného dvora nebo využijte několikrát do roka přistaveného
velkoobjemového kontejneru či svozu objemného odpadu.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně!
Už při nákupu myslete na to, že obal, který vlastně slouží jen k
bezpečnému transportu a uskladnění zboží, se záhy stane odpadem.
Proto vybírejte zboží ve vratných obalech nebo v obalech, které můžete
vyhodit do kontejneru na tříděný odpad. Pokud je to možné, využívejte
obaly opakovaně (k zavařování, uchovávání potravin či drobných
domácích potřeb apod.), nekupujte to, co je zabaleno zbytečně
několikanásobně, např. plechovka, zabalená ještě v papírové krabičce,
noste si svou nákupní tašku, nepřinesete domů s každým nákupem
další zbytečné "igelitky". Pokud bydlíte v domku se zahrádkou,
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organické zbytky z kuchyně můžete kompostovat ve vlastní
kompostárně, snížíte tak množství odpadu a navíc získáte kvalitní
hnojivo pro zahrádku. Pokud se vám podaří zmenšit množství odpadu,
určitě nebudete mít problém s přeplněnou nádobou na směsný odpad a
pomůžete omezit i množství odpadu ukládané na skládky. Vhodných
míst k založení skládek bude stále méně!
10. Když si nevíš rady, zeptej se!
Objednat si nebo odhlásit nádobu na odpad či vyřešit problém s
poplatkem za odvoz odpadu můžete na obecním úřadě. Pokud máte
dotazy týkající se spíše samotného provádění služby vývozu odpadů,
rádi Vám je zodpoví pracovníci naší svozové společnosti OZO Ostrava
Dana Klosová, starostka
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Dopravní výchova
V pondělí 15. května byli žáci 4. ročníku na návštěvě na Dopravním
hřišti v Novém Jičíně. Byla to druhá část projektu „ Dopravní výchova –
Cyklista“. V této jarní části děti absolvovaly písemné testy, jízdu
zručnosti, jízdu a orientaci na křižovatkách podle dopravních značek a
dopravních pravidel. Kdo úspěšně prošel všemi částmi, získal řidičský
průkaz „ Průkaz cyklisty“. Těm, kterým se to nepovedlo, mají možnost
si ve škole udělat opravnou zkoušku. Bohužel, stává se, že ani druhý
pokus se některým nepovede. Pak se nabízí otázka, jestli se tyto děti
samy bezpečně pohybují na silnicích.
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Poslední kolo v miniházené
Ve středu 24. května jsme dohráli poslední turnaj letošního
házenkářského zápolení. Naše družstvo, ve složení M. David, M.
Novobilský, R. Škoda, L. Šimčíková, N. Polachová – 5. ročník, V.
Pavlík, J. Bayer, K. Macíčková, A. Bonková a R. Bezděková – 4.
ročník, bojovalo proti družstvům z Jeseníku, Mankovic, Závišic a
Libhoště. Nakonec jsme se umístili na 4. místě. Letos se nám
nepodařilo se probojovat do finálové osmičky. Snad příští rok bude
úspěšnější.
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Chtěla bych poděkovat všem dětem, které nad rámec tělesné výchovy
a pohybových her, chodily trénovat v ranních hodinách před
vyučováním i dvakrát týdně. Dík patří také rodičům, kteří v této
sportovní aktivitě podporují.
Jana Rusínová, učitelka

Závěr letošního školního roku
Závěr letošního školního roku 2016/2017 se nezadržitelně blíží a s ním
pomalu končí letošní projektové aktivity, školní kroužky a také letošní
plavecká výuka.
Tu letos kromě jednoho žáka absolvovaly všechny děti naší školy.
Všechny děti ve svých družstvech plavaly s chutí a v plaveckých
dovednostech se velice zdokonalily. Tři žáci 4. a 5. ročníku dostali také
odznak VŠESTRANNÉHO PLAVCE.
Naši žáčci si ten školní dětský den užili už o pár dní dříve. V pondělí
29. května k nám zavítaly dvě policistky a dva policisté z obvodního
oddělení PČR v Novém Jičíně. V rámci prevence /chování na silnici,
setkání s cizími lidmi, předcházení nebezpečným situacím atd./ s dětmi
pohovořili a také vše přiblížili odlehčenou formou, jelikož se účastnili i ti
nejmenší z naší školy. Žáci si vyzkoušeli pouta, mohli si podržet
nenabitou zbraň, obušky aj. Holky ocenily zkoušení čepic a baretů.
Obdivovaly ženy policistky v uniformách. Nechybělo ani klasické
snímání otisků. Děti si odnesly domů otisk celé dlaně. Venku před
školou na ně čekalo policejní auto. Nejen majáky, různé zvukové
signály, ale také mluvení do vysílačky a vybavení auta děti naprosto
nadchly. Odnesli jsme si z tohoto dopoledne mnoho zážitků s příslibem
další spolupráce. Bylo zajímavé takto zblízka děti seznámit s touto
profesí a náplní práce policistů.
V úterý 30.5. a ve středu 31.5. jsme ukončili také pohybové hry
mladších (1.,2.r.) a starších (3.,4., 5.r.) žáků. Jak jinak než soutěžemi a
turnaji ve všem, čemu jsme se během roku naučili. Mladší děti byly za
svou celoroční píli odměněny také diplomy.
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Také bych chtěla pochválit a poděkovat všechny ty ještě pilnější
sportovce z řad žáků 3.,4. a 5.ročníku, kteří nelenili a chodili na ranní
tréninky.
Ve středu 31. května a ve čtvrtek 1. června proběhly pro malé i velké
hudebníky poslední kroužky flétny. V závěrečné hodině jsme si
společně i sólově zahráli písně v doprovodu klavíru a také jsme si
zahráli na barevné trubky lidové písničky. Děti byly po celý rok pilné,
snaživé a natolik šikovné, že jsme i letos mohli uspořádat malou
flétnovou besídku. Tímto ještě jednou děkuji rodičům a prarodičům
malých i velkých flétnistů za velkou podporu při jejich snaze a všem
flétnistům za jejich krásné hraní.
Jana Rusínová a Veronika Barošová, učitelky

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Dětský den
Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad Odrou ve spolupráci
s Obecním úřadem v Bernarticích nad Odrou a ostatními místními
spolky uspořádala v sobotu 3. června 2017 dětský den. „Objednali“
jsme pro děti slunečné počasí a v 9 hodin bylo na startu vše
připraveno. Prostor před tělocvičnou byl hned ráno zcela zaplněn
nedočkavými tvářemi. Každý účastník byl zaregistrován a obdržel
účastnickou kartičku. První sportovní dovednosti si děti ověřily ještě
v tělocvičně při florbalu a při hrách požádaných základní školou. Trasa
pokračovala „k Obrázku“, k myslivecké chatě a lesem na hřiště u Odry.
Na jednotlivých stanovištích plnily děti úkoly z přírodovědy, střílely ze
vzduchovky i malorážky a v závěru si změřily síly v běhu na 50 metrů a
hodu granátem na cíl.
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U Odry měly děti připravené občerstvení, drobné dárky a další
program. Přijela policie ČR i Městská policie Nový Jičín. Policisté
předvedli dětem zásahovou techniku i výbavu policejních vozidel a
odpovídali na jejich dotazy. No, a protože „najednou“ začalo na břehu
Odry hořet, nechyběl rychlý příjezd a úspěšný zásah našich hasičů.
Věříme, že se dětem i jejich rodičům akce líbila a že svůj den příjemně
strávili. Chceme poděkovat za spolupráci učitelkám naší základní školy
a místním spolkům Myslivců, Zahrádkářů, Bříze a Hasičům. Velký dík
patří i Obecnímu úřadu v Bernarticích nad Odrou.
Za TJ Sokol Dušan Glogar
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Hasičská soutěž dětí
V sobotu 27. května 2017 jsme před obecním úřadem pořádali
hasičskou soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší žáci.
Mimo sbory z našeho okrsku, a to z Vlčnova, Janovic, Palačova,
Petřkovic, Hůrky, Starojické Lhoty a Jičiny k nám dorazili i hasiči z Oder
a z Jakubčovic. Naší hasiči měli v kategorii mladších žáků dvě družstva
a malou přípravku. Ve starších žácích jsme měli družstvo jedno.
V kategorii mladších žáků předvedlo vynikající výkon naše družstvo „A“
a bezkonkurenčně s obrovským náskokem před ostatními zaslouženě
soutěž vyhrálo.
V kategorii starších žáků naše družstvo ukázalo perfektní útok. Bohužel
ale kvůli nesešroubovaným savicím byli diskvalifikováni, co se ale
nepodařilo doma, se jistě podaří jinde. Příležitosti bude po zbytek
sezóny ještě hodně. Tuto kategorii ovládli hasiči z Janovic.
Družstvo „B“ v kategorii mladších žáků předvedlo taky pěkný požární
útok, i když s malou chybou, ale i tak útok zdárně dokončili. Jako
poslední v mladší kategorii se na start připravila poprvé na ostré
soutěži naše přípravka. To jsou děti, které chodí do školky nebo do
první třídy, zkrátka ti nejmenší, které máme a které, což je obdivuhodné
dokážou unést a běžet s rozdělovačem, namočenými těžkými
hadicemi, či dokážou našroubovat sací koš. Zkrátka nic jednoduchého,
kdo to aspoň jednou zkusil, ví, o čem mluvím. Domácí publikum je
neskutečně povzbuzovalo a určitě ne jednomu divákovi ukápla i
slzička, když viděli, jak naši nejmenší útok zdárně dokončili.
Náš sbor skvěle reprezentovaly tyto děti. V kategorii mladších žáků
družstvo „A“ Adam Rigole, Šimon Horut, Jakub Horák, Alena
Bukovjanová, Matěj Novobilský, Eliška Vránová a Markéta Hájková.
Družstvo „B“ Jakub Polach, Helena Rigole, Robin Janík, Vendula
Krutilková, Adam Klos a Dominik Volf. Přípravka cvičila ve složení
Honzík Grulich, Kuba Prokeš, Zuzanka Novobilská, Zuzanka Hubrová,
Beátka Kroupová, Kristýnka Gavlasová a Terezka Horutová. V kategorii
starších žáků to byli Adéla Školoudíková, Monika Knopová, Petra
Onderková, Honza Bukovjan, Dominik Horut a Petr Hopp. Všem patří
velký dík za skvělou reprezentaci našeho sboru. Díky nim, když někde
přijedeme na soutěž, tak se hned začne šuškat „přijeli favoriti“.
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Děkuji divákům, kteří přišli a podpořili své domácí hasiče a hasičky.
Doufám, že příští rok se opět všichni sejdeme a budeme moci sledovat
skvělé výkony nejmladší generace hasičů a hasiček.
Tomáš Horut, starosta SDH
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Kácení máje
V pátek 26. května 2017 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí nám
přálo, a tak se před hasičskou zbrojnicí sešel opravdu velký počet lidí.
Hasiči připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou tombolu.
Samotné pokácení si vzali na starost odborníci z našich řad, což bylo i
vidět a máj spadl na centimetry přesně, kde měl. 50 kg výborných
uzených žeber zmizlo během chvilky a tak přišla vhod i zelňačka,
kterou jsme hned poté z vývaru připravili. Také tombola proběhla velice
zdárně a hlavní cenu, pokácený máj, jsme ještě v ten večer donesli
výherkyni na ramenou domů. Před hasičskou zbrojnicí se ve velkých
párty stanech posedělo až do pozdních večerních hodin. Věřím, že se
zúčastnění všichni dobře pobavili a už teď se těší na kácení příští rok.
Jen doufejme, že máj za rok někde seženeme. Situace se smrky
v našich lesích je, jak jistě víte, rok od roku horší.
za hasiče Tomáš Horut
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R ŮZNÉ
Jak správně napouštět bazén?
Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při
napouštění domácího bazénu a neomezili jste sousedy při odběru pitné
vody? Místo napouštění domácího bazénu z vodovodní sítě si můžou
lidé nechat dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodů a
kanalizací Ostrava až domů. Proces bude výrazně rychlejší a nijak se
nedotkne okolních odběratelů. Opatrnost je na místě také v případě
napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor
v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se
mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292 400 SmVaK Ostrava, kde
jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle
parametrů bazénu. Linka je bezplatná a je v provozu v pracovní dny od
24
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půl osmé ráno do osmi hodin večer. Cena za napuštění je dána kromě
vody především vzdáleností od nejbližšího střediska SmVaK Ostrava,
které službu poskytuje.
Mluvčí SmVaK

I NZERCE
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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

Místostarosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

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