Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2018

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
sociální problematiku jsem naposledy zmínila v únorovém zpravodaji roku
2016. Informovala jsem vás, že 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. V tomto směru se nic nezměnilo, což však neznamená, že
bychom se sociální péčí vůbec nezabývali nebo že by ji nikdo z našich
občanů nepotřeboval.
Jsme připraveni poskytnout 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.
Oblast sociálních služeb se dříve či později může týkat života každého z
nás. Jsem proto velmi ráda, že město Nový Jičín, do jehož správního
obvodu obec Bernartice nad Odrou spadá, klade na rozsah i kvalitu
poskytovaných sociálních služeb tak velký důraz.
Na léta 2016 – 2019 byl zpracován nový Komunitní plán, jehož cílem je
vytvoření komplexní a dostupné sítě sociálních služeb v Novém Jičíně.
Proč název „komunitní“ plán? Protože celé plánování sociálních služeb
probíhá za účasti různých komunit. V tomto případě se jedná zejména o
uživatele (ti, co služeb využívají), poskytovatele (ti, co služby poskytují)
a zadavatele (obce a města) sociálních služeb, ale i další veřejnosti, jíž
jsou sociální témata blízká.
V rámci projektu komunitního plánování, do kterého je naše obec již od
roku 2013 zapojena, byl vytvořen Elektronický katalog sociálních
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služeb, který by vám mohl pomoci se orientovat v nabídce sociálních
a souvisejících služeb působících ve městě Nový Jičín.
http://socialnisluzby.novyjicin.cz/
Hlavním cílem a smyslem Katalogu je jednoduše vyhledat vhodnou
sociální či jinou službu, která vám pomůže obtížnou životní situaci řešit.
Vyhledávání v katalogu je velmi jednoduché. Zvolíte oblast, která vás
zajímá. Můžete si vybrat ze čtyř cílových skupin:
Rodina,
děti a mládež

Senioři

Osoby zdravotně
postižené

Osoby ohrožené
sociálním vyloučením

Po výběru cílové skupiny zadáte potřebu, která Vás trápí, a v nabídce se
vygenerují jednotliví poskytovatelé služeb, kteří jsou vám schopni pomoci.
Jsem si dobře vědoma toho, že ne každý pracuje s počítačem a
vyhledává si potřebné informace na internetu. Je zatím nereálné, aby se
všichni lidé orientovali v dnešním elektronickém světě a byli schopni
využívat vše, co jim elektronické nástroje nabízí.
A právě vám, kteří řešíte nějaké sociální problémy a nevíte si rady,
nabízíme pomoc.
Nevíte, jak postupovat, kam zavolat, koho se zeptat? Nevíte, jestli
takové služby vůbec existují? Obáváte se nepříjemné reakce, když
po někom něco budete chtít? Nevíte, zda-li máte na určitou věc
vůbec nárok? Je vám trapné, že potřebujete pomoc?
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Přijďte za námi bez obav na obecní úřad. Přestože na úřadě nemáme
sociální odbor a žádnou přímou pomoc neposkytujeme, víme, kam vás
nasměrovat, na koho se obrátit.
Pro případ, že byste chtěli komunikovat přímo s pracovníky Odboru
sociálních věcí Městského úřadu v Novém Jičíně, nabízíme kontakt:
Adresa:
Městský úřad Nový Jičín
Odbor sociálních věcí
Divadelní 1
741 01 Nový Jičín

Kontaktní osoba:
Mgr. Daniela Susíková
Tel.:+420 556 768 338
E-mail: dsusikova@novyjicin-town.cz
Web: www.novyjicin.cz

Nezůstávejte se svými problémy sami!
Dana Klosová, starostka

Občanská poradna vám pomůže
Zadlužili jste se tak, že nedokážete splácet půjčky, úvěry a jiné závazky?
Obáváte se „dluhové spirály“ a bez cizí pomoci nedokážete zadlužení
zvládnout? I tato zdánlivě beznadějná situace má řešení.
Jednou z možností je podání návrhu na oddlužení. Fyzická osoba ho však
může podat jen, pokud má právnické nebo ekonomické vzdělání
v magisterském programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.
Návrh lze podat také prostřednictvím advokáta, notáře, soudního
exekutora nebo insolvenčního správcem, jejichž služby jsou ale
zpoplatněné.
Poslední možností je podat návrh prostřednictvím osoby s akreditací pro
poskytování služeb v oblasti oddlužení. Občanská poradna Centra
zdravotně postižených Moravskoslezského kraje takovou akreditovanou
osobou je – na základě udělené plné moci je oprávněna podat za fyzickou
osobu návrh na povolení oddlužení ke Krajskému soudu v Ostravě.
Podání návrhu je zde bezplatné.
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Další informace o oddlužení vám rádi zodpovíme v našem detašovaném
pracovišti v Novém Jičíně, Sokolovská 9 (budova za čekárnou
autobusového nádraží).
Telefon: 556 709 403.
Návštěvní hodiny:




Úterý od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin (celý den pouze na
objednávku),
Středa od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin (celý den bez nutnosti
objednání)
Čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin
(celý den pouze na objednávku).
Marie Mayerhofferová, vedoucí pracoviště
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O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Pá
Pá
So
Ne
So
Ne
So

25.5.
1.6.
2.6.
3.6.
9.6.
17.6.
30.6.

Zájezd důchodci
Kácení máje
Dětská soutěž hasiči
Pouť
Dětský den
Hasičská soutěž o Bernartský pohár
Den obce

Kulturní dům v Bernarticích nad Odrou v srpnu a září 2018
mimo provoz
Z důvodu výmalby všech prostor v kulturním domě a drobných úprav
interiéru budou všechny prostory kulturního domu od 13. srpna do 23.
září mimo provoz.
Děkujeme za pochopení.
Dana Klosová, starostka

Upozornění
V pátek 1. 6. 2018 dojde v obci k plánovanému přerušení dodávky
elektrické energie. K odstávce dojde v době od 7.30 do 14.30 hodin.
Z tohoto důvodu bude Pošta Partner 1. 6. 2018 uzavřena. Uložené
zásilky si můžete vyzvednout následující pracovní den tedy v pondělí
4. 6. 2018.
Věra Košťálová, správní pracovnice
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Hry bez venkovských hranic
Letošní soutěž v netradičních disciplínách mezi členskými
obcemi Regionu Poodří se uskuteční v sobotu 16. června
2018 od 13,00 hodin v sousední obci Šenov u Nového
Jičína (na hřišti na ulici Elišky Krásnohorské). Soutěžit budou smíšené
šestičlenné týmy, v nichž musí být nejméně dvě ženy. Naše obec se do
soutěže samozřejmě přihlásila. Letos nás budou reprezentovat členové
TJ Sokol Bernartice nad Odrou.
Přijďte se pobavit a povzbudit naše soutěžící!
Dana Klosová, starostka

Den obce Bernartice nad Odrou
Stalo se již tradicí, že poslední červnový víkend se u nás koná Den obce.
Tak tomu bude i letos. A na co se můžeme v sobotu 30. června těšit?
Pro naše nejmenší je připraveno aktivní nafukovací centrum „Farma“,
malování na obličej nebo pískohraní. Nejenom děti určitě potěší
„Dogdancing“ (tančení se psem). Spoustu legrace si můžeme užít na
„Surf stimulátoru“. V kulturním domě bude instalována výstava panenek.
Hlavním večerním programem bude koncert známé česká rockové
hudební skupiny Mňága a Žďorp pocházející z Valašského Meziříčí. Jako
předkapela se představí rocková kapela Marian&333 z Frýdku Místku. Ve
21,45 hodin pro nás bude připraven již tradiční, s hudbou komponovaný,
ohňostroj. K tanci a poslechu nám bude hrát hudební skupina TNT
z Příbora.
Nebude chybět bohaté občerstvení zajištěné místními spolky. Pozvánka
s kompletním programem bude zveřejněna v příštím zpravodaji. Srdečně
vás všechny zveme.
Dana Klosová, starostka
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Jarní florbalový turnaj malotřídních škol
Každoročně se setkáváme v naší tělocvičně čtyři až pět malotřídních škol
z našeho blízkého okolí a měříme si v turnaji své florbalové schopnosti.
Bohužel, vlivem chřipkové epidemie a dalších okolností se nám
nepodařilo najít termín vyhovující všem. Proto letos soupeřila jen dvě
družstva z Jeseníku nad Odrou a tři družstva z Bernartic nad Odrou.
Domácí družstva reprezentovali tito žáci:
1. družstvo – GEPARDI - Petr Filip, Bezděková Rozálie, Hoppová
Markéta, Glogar Adam, Horut Šimon.
2. družstvo – FANTAS HNÍZDO - Pavlík Vojtěch, Macíčková Karolína,
Volf Dominik. Bonková Adéla, Polach Jakub.
3. družstvo – LOVCI - Bayer Jan, Janík Robin, Slavičínský Jan, Hubrová
Zuzana, Neklová Kristýna.
Po pěkném zápolení se na 1. místě umístilo družstvo GEPARDI, na 2.
místě družstvo FANTAS HNÍZDO , 3. místo získalo družstvo Jeseníku „
A „ , 4. místo družstvo Jeseníku „ B „ a 5. místo si vybojovali LOVCI .
Diplomy a pěkné odměny čekaly na všechna družstva. Po předání odměn
a focení jsme se rozloučili. Už teď se naši malí reprezentanti těší na příští
ročník.
Jana Rusínová, učitelka

Pěvecká soutěž “Lubinský zpěváček“
„…a příští rok už vás nepozveme! Přijedete pozdě, poberete ceny a
ujedete před koncem“ – těmito slovy se s námi, samozřejmě v legraci,
loučila paní ředitelka lubinské základní školy.
A není se čemu divit. Naše šikovné děti totiž opravdu ovládly tuto soutěž
konanou dne 19. 4. v DDM v Kopřivnici a ostatním, jak se říká, daly na
frak. Z našich zúčastněných osmi dětí si jich hned pět přivezlo diplom. Za
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první třídu nás reprezentovaly Kristýnka Hoppová – 1. místo a Terezka
Horutová – 3. místo. Zuzanka Kutějová si suverénním výkonem vysloužila
1. místo v kategorii druhých tříd a statečně se na pódium postavil i Radim
Kalíšek. V kategorii třetích tříd nás velice mile překvapila Zuzka Hubrová,
která si vysloužila krásné 2. místo a s velkou odvahou zazpívala všem i
Maruška Laresová. Čtvrtou třídu zastupovali Péťa Knápek a Markétka
Hoppová, která si konečně vyzkoušela umístit se i na 3. místě. V
předchozích ročnících totiž tuto soutěž vyhrávala, v horším případě
skončila druhá.
Nic ale nebylo zadarmo. Děti se na soutěž pečlivě připravovaly, některé si
soutěžní písně prozpěvovaly i několikrát denně. A že to mnohdy nebyly
písně jednoduché. Zazněly zde tak náročné kousky jako píseň „Co je tam
dál“ z tvorby Walta Disneyho, píseň Lucie Vondráčkové –„ Kdy vzlétnu já“,
nebo intonačně velmi náročná píseň „O naději“.
Tak tedy, milé děti, ještě jednou vám všichni moc gratulujeme a těšíme se
na další ročník Lubinského zpěváčku. Třeba se opět zadaří a my
ukážeme, že v Bernarticích jsou FAKT DOBŘÍ ZPĚVÁCI!!! :)
Radka Bayerová, učitelka hudební výchovy
P.S. Pro mladší generaci – v odborné porotě zasednul zpěvák Voxel
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Čarodějná školka
Ve čtvrtek 26. 4. se naše MŠ proměnila- místo dětí v tento den přišli
čarodějové a čarodějky se svými košťátky. Společně jsme si zahráli
Perníkovou chaloupku, napekli a ochutnali sladké perníčky. V čarodějné
kuchyni jsme si umíchaly lektvary- nápoj zdraví, lásky a sluníčka. Dále
nás čekala překážková dráha na zahradě- slalom, podbíhání, prolézání
pavučinou. Na závěr jsme hledali v háječku čarodějný poklad, který
ukrýval kouzelné hůlky a bonbónové myšky. Nechyběly ani medaile a
pohádková omalovánka. Rozvíjeli jsme u dětí spolupráci, kamarádské
vztahy a smysl pro humor. Máme na co vzpomínat.
Za MŠ Dáša Boková

9

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2018

10

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2018

S POLKOVÉ

AKTIVITY
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Derniéra Malované na skle
Divadlo BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo
z.s. se sídlem v Bernarticích nad Odrou uvedlo
30. dubna 2016 premiéru muzikálu Malované na skle. Během dvou let
odehrálo třicet úspěšných představení a získalo řadu ocenění na
divadelních přehlídkách.
V sobotu 12. května 2018 se uskutečnila v kulturním domě v Bernarticích
nad Odrou derniéra tohoto úspěšného zbojnického muzikálu, kterou
navštívilo 150 diváků.
Odehraná představení shlédlo celkem 5 019 diváků, což představuje v
průměru 167 diváků na jedno představení. Nejvíce diváků na jednom
představení bylo v Beskydském divadle v Novém Jičíně - celkem 390,
nejméně pak ve Vítkově - 21 diváků. Dvě představení v jeden den, která
jsme odehráli ve Vysokém nad Jizerou, shlédlo celkem 500 diváků.
Protože jsme s muzikálem prožili mnoho neobyčejných chvil, rozhodli
jsme se vydat nahrávku písní na kompaktním disku (CD), abychom si
kdykoliv v budoucnu mohli připomenout neopakovatelné okamžiky, které
se trvale zapsaly v srdcích našich diváků a nás účinkujících.
Křest našeho „cédéčka“ se uskutečnil bezprostředně po derniéře.
Kmotrou mu byla starostka Dana Klosová, která po valašsku, to znamená
„slivovicú“, pokřtila nahrané písně. Přitom velmi ocenila vlastní vydání CD
jako záslužný počin spolku a zároveň poděkovala všem účinkujícím a
protagonistům za nezapomenutelné zážitky s muzikálem Malované na
skle a za vynikající reprezentaci obce.
Závěrem mi dovolte, abych také poděkoval všem kolegům z našeho
divadelního spolku za neuvěřitelné nasazení a skvělé umělecké výkony
v muzikálu, abych poděkoval všem ostatním členům spolku za
neutuchající podporu našemu dílu a všem divákům za slova uznání, která
vždycky potěší.
Těším se společně s Vámi na další nově nastudovaná představení spolku
BODLÁK.
Zdeněk Klos, předseda spolku
PS
Kompaktní disk (CD) s písněmi z muzikálu Malované na skle si můžete
zakoupit za 200,-Kč na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou u paní
Daniely Horutové, čímž také náš spolek podpoříte.
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Florbalový turnaj
Dne 8.4.2018 jsme se zúčastnili tradičního florbalového turnaje v
Suchdole nad Odrou. Potkaly se tam týmy Pustějova, Suchdolu nad
Odrou a Bernartic nad Odrou
Účastnili se tito hráči: kapitán Vojtěch Vrobel, brankář Martin Maňák a
hráči: Ondřej Staněk, Dominik Horut, Jakub Kadur, Vít Vrobel, Matěj
Novobilský a Matyáš David.
Zápasy:
První zápas jsme hráli s Pustějovem a vyhráli jsme 13:6. Góly
dával: Kadur Jakub 3, Vrobel Vojta 2, Horut Dominik 2, David Matyáš 2,
Staněk Ondra 2, Vrobel Vít 2.
Druhý zápas jsme hráli se Suchdolem nad Odrou a vyhráli jsme 10:3.
Góly dával: Vrobel Vojta 4, Vrobel Vít 3, Staněk Ondra 2, David Matyáš 1
Turnaje jsme si moc užili a dovezli si domů zlato.
Za Bernartské Bobry Staněk Ondřej

Stavění a kácení MÁJE
V pondělí 30. 4. 2018 jsme od 18:00 hodin u obecního úřadu stavěli
„májku“. Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční akci
dodrželi, „májku“ i přes silný vítr zdárně postavili a bečku s chutí vypili.
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím,
bez jejichž povzbuzování by to bylo určitě obtížnější. Zároveň bychom
chtěli všechny pozvat na tradiční kácení „májky“, které se uskuteční
v pátek 1. června 2018 od 18.00 hodin před obecním úřadem. Budou
připraveny tradiční uzené žebra a o ostatní občerstvení bude jako vždy
dobře postaráno. Přichystána bude tombola a jednou z cen bude
pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit.
Těší se HASIČI
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R ŮZNÉ
Svátost biřmování v Bernarticích nad Odrou
V letošním roce se u nás po 10 letech uskuteční udělování svátosti
biřmování. Biřmování neboli svátost přijetí Ducha Svatého a jeho darů,
může a má přijmout každý pokřtěný katolík, nejlépe v době dospívání.
Přijetím je člověk plně uveden do dospělého křesťanského života.
Připravujeme se už od loňského podzimu pod vedením pana jáhna
Antonína Glogara a scházíme se každý pátek na faře. Svátost biřmování
letos přijme z rukou biskupa ostravsko-opavské diecéze Mons. Františka
Václava Lobkowicze 14 biřmovanců, a to v neděli 27. května 2018
v místním kostele Navštívení Panny Marie.
Radka Brodíková

Vzpomínka
Na letošní rok připadá výročí 100 let od konce 1. světové války. Při té
příležitosti bych se rád zmínil o svém otci Josefu Drlíkovi (1900 – 1978),
který byl snad nejmladší odvedený z naší obce do války. Před časem
jsem dostal od paní Pohankové (jeho sestřenice) pár korespondenčních
lístků, co psal rodině. Nejstarší lístek je z dubna 1918, co psal z výcviku.
To znamená, že v té době mu bylo sedmnáct a půl roku. Lístek z června
1918 je již z Itálie od Piavy. Je těžké si představit, co to pro takového
kluka, v jeho letech, znamenalo. Co všechno musel prožít. Otec sloužil u
dělostřelců a jako památku z války si odnesl střepinu v pravé paži. Říkal,
že tehdy u něj stál anděl strážný. Po zásahu jejich stanoviště
dělostřeleckým granátem, on dostal jen tu střepinu a kamarádovi vedle
něj to utrhlo hlavu. Ještě jednou že se díval smrti do očí, když po výbuchu
granátu byl zavalený hlínou. Naštěstí měl hlavu venku a kamarádi jej
vyhrabali. A ještě teď jej slyším, jak říká: „Najhorší byly eroplány, před
tymi sa bylo těžko schovať.“ Po válce a vzniku Československa, když
dosáhl věku pro základní vojenskou službu, opět „narukoval“. To již v
hodnosti četaře sloužil u jízdního vojska. Na podzim to bude již 40 let, co
otec zemřel.
Václav Drlík
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Poděkování
Děkuji paní Blance Haitlové za podporu výtvarných aktivit ZŠ speciální a
MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64, které jsou u našich žáků
s tělesným a mentálním postižením nezbytné pro rozvoj jemné motoriky a
grafomotoriky. Žáci svými výrobky následně udělají radost druhým,
posilují tak svůj pocit užitečnosti a navíc výtěžkem z benefičních akcí
mohou aktivně přispět ke zkvalitnění výukových programů.
Velmi si Vaší pomoci vážíme.
Za ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín
Petra Hubrová, vedoucí SPC
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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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