Vážení spoluobčané,
jistě jste alespoň někteří z vás zaznamenali velký úspěch naší obce Bernartice
nad Odrou v letošních Hrách bez venkovských hranic, kde se naše družstvo
umístilo ze 17 (doposud nejvíce v historii) zúčastněných obcí na prvním místě.
Třináctý ročník Her, které se konaly v sobotu 11. června, připravila v letošním
roce obec Sedlnice, která se umístila na druhém místě. Na třetím místě skončila
Skotnice, která bude pořadatelem příštích Her.
Hry bez venkovských hranic je zábavné sportovní klání za účasti soutěžních
družstev členských obcí Regionu Poodří (celkem 22 obcí) v netradičních
disciplínách. Pravidlem je, že družstva jsou osmičlenná, smíšená – 4 ženy a 4
muži. Pro návštěvníky je připravena podívaná plná odvázané zábavy,
sportovního nasazení a chtění zvítězit. Soutěž se pořádá každoročně, a to vždy
v jiné sdružené obci.
První sportovní klání proběhlo 13. června 1999 v Pustějově. Historicky
prvních her se zúčastnili pouze zástupci pěti obcí. Od r.1999 se postupně počet
zúčastněných obcí zvyšoval. Naše obec se poprvé zúčastnila 6. ročníku Her bez
venkovských hranic, které se konaly v r.2004 v Trnávce, kde se naše družstvo
umístilo na druhém místě. Od r. 2004 jsme na Hrách nikdy nechyběli, ale
medaili se nám získat nepodařilo. Štěstí se na nás usmálo až na letošních Hrách,
kdy jsme si zcela zaslouženě odnesli zlatou medaili.
V Sedlnicích se soutěžilo v deseti tradičně sportovně-recesních disciplínách.
Např. chůze na malých chůdách, navíjení rybek, slalom s florbalovou holí a
speciálně upravenými brýlemi, přenášení pivních beden, kopání penalty
ragbyovým míčem apod. A co je předpokladem pro účast v soutěži v takovýchto
disciplínách? Samozřejmě rychlost pohybu i myšlení, celková fyzická zdatnost,
smysl pro hru a soutěžení, smysl pro humor a hlavně schopnost si sportovní
klání užít a pobavit se při něm. Jsem ráda, že se nám podařilo dát dohromady
takové družstvo, které tyto předpoklady splňovalo. A kteří „Bernačané“
reprezentovali obec Bernartice nad Odrou na 13. Hrách bez venkovských
hranic? Byli to Zuzana Poláčková, Tereza Glogarová, Hana Lysáčková,
Michal David, Ondřej Lysáček, René Fryšara a Jan Žemlík, kteří vytvořili
tým, který byl již po prvních odsoutěžených disciplínách horkým favoritem.
Všechny disciplíny absolvovali s nadprůměrným hodnocením a u některých
doslova excelovali.
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Motto her je sice „Smyslem akce není vyhrát, ale zúčastnit se, pobavit se,
setkat se a probrat neprobrané“, ale řekněme si upřímně, kdo by nechtěl vyhrát!?
A tak mi dovolte, abych našemu družstvu poděkovala za vzornou reprezentaci
naší obce Bernartice nad Odrou. Věřím, že nás budou v tomto složení
reprezentovat i rok příští.
Příjemným zpestřením celé akce byla účast herečky a královny českého
dabingu paní Valérie Zawadské, která je spoluorganizátorkou ceny Miroslava
Moravce (cena za český dabing), která se v Sedlinici letos v dubnu konala.
Na závěr bych chtěla poděkovat obci Sedlnice za opravdu vzorně
připravenou, organizačně velmi náročnou, akci. Zvládli to na jedničku a když
k tomu připočteme nádherné počasí a spoustu fanoušků, kteří přišli podporovat
svá družstva, neměly letošní Hry bez venkovských hranic chybu. Tak
nashledanou zase příští rok.

starostka
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Kalendárium
14.5.2011
Otevírání Poodří a Pooderské koštování. Více ve zpravodaji.
18.5.2011
Komise pro rozvoj obce se sešla na obci na své pracovní schůzce.
19.5.2011
Starostka Dana Klosová absolvovala odborný vzdělávací seminář pro starosty
obcí zaměřený na činnost orgánů krizového řízení, složek integrovaného
záchranného systému (IZS) a povodňových orgánů.
20.5.2011
Bernatské ochotnické divadlo Bodlák vystoupilo s úspěšnou hrou „Žena
hašteřivá a manžel zoufanlivý“ v Beskydském divadle v Novém Jičíně.
24.5.2011
U krajského soudu v Ostravě se konalo jednání před odvolacím soudem ve věci
už několikaletého soudního sporu mezi Jednotou, spotřební družstvo Nový Jičín
a Obcí Bernartice nad Odrou. O rozhodnutí soudu budou občané informováni.
28.5.2011
Spolu s našimi hasiči jsme úspěšně pokáceli „Májku“.
29.5.2011
Konala se tradiční pouť. Letos s novými pouťovými atrakcemi, četnými
prodejními stánky a velkým počtem návštěvníků.
3.6.2011
Starostka obce se zúčastnila jednání řádné valné hromady společnosti
ASOMPO, a.s. se sídlem v Životicích u Nového Jičína. Společnost ASOMPO
(Společnost obcí a měst pro odpady) oslavila letos 20 let od svého založení.
6.6.2011
Starostka Mgr. Dana Klosová a místostarosta Marie Mertová pogratulovaly paní
Miladě Pohankové k 80. narozeninám.
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8.6.2011
V kulturním domě se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou.
9.6.2011
Na zámku v Bartošovicích se uskutečnila informativní schůzka k realizaci
projektu "Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření v Regionu Poodří". V rámci výběrového řízení byla k realizaci projektu
vybrána firma EKOTOXA, s.r.o.
10.6.2011
Důchodci se zúčastnili zájezdu okolím Krnova a Opavy. Více ve zpravodaji.
11.6.2011
Soutěž v netradičních disciplínách mezi obcemi Regionu Poodří „Hry bez
venkovských hranic“ se letos uskutečnily v Sedlnicích. Více ve zpravodaji.
12.6.2011
U obecního úřadu se konala Hasičská soutěž mladých. Více ve zpravodaji.

Kalendář akcí
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25. 6.2011
6. 8.2011
20. 8.2011
28. 9.2011
1.10.2011
21.10.2011

Den obce
Folkový večer
Hasičská zábava
Zájezd lázně Lúčky
Turistický pochod
Podzimní setkání s důchodci
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Den obce Bernartice nad Odrou
Srdečně zveme všechny občany na letošní oslavu Dne obce (viz. zadní
stránka zpravodaje). Z pestrého programu si jistě můžete vybrat. Věříme, že
počasí nás ani letos nezklame. Vstupenka je slosovatelná. Můžete tak vyhrát
praktickou cenu.
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé i účinkující

Upozornění občanům
Z důvodu rekonstrukce budovy obecního úřadu, která bude probíhat v měsíci
červenci a srpnu, bude celá budova mimo provoz. Místní knihovna bude v době
letních prázdnin zcela uzavřena. Provoz České pošty bude omezen. Bližší
informace získáte z letáčku, který Česká pošta doručí do každé domácnosti.
Obecní úřad bude přemístěn provizorně do kulturního domu a provoz pro
občany nebude nijak omezen.
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Svoz komunálního odpadu v naší obci
V minulých zpravodajích a na posledním zastupitelstvu obce jste byli
informováni, že v obci Bernartice nad Odrou dojde ke změně svozce směsného
komunálního odpadu. Dosavadního svozce Technické služby Města Nového
Jičína nahradí společnost OZO Ostrava s.r.o.
(www.ozoostrava.cz, tel. 556 400 355)
Posledním dnem, kdy bude vyvezen směsný odpad Technickými službami,
bude čtvrtek 30.6.2011. Tentýž den budou Technickými službami odvezeny
také všechny prázdné popelové nádoby, který mají občané doma. Důrazně
žádáme občany, aby přichystali k vrácení všechny popelnice, protože ty jsou
v majetku Technických služeb a jsou u jednotlivých číslech popisných
evidovány.
Ještě týž den a pak den následující bude firma OZO rozvážet nové
odpadové nádoby. Nádoby budou plastové, zelené barvy, o objemu 120 l
nebo o objemu 80 l. Všechny nádoby budou označeny logem firmy OZO.
Nádoby na odpad budou přidělovány podle seznamu, které předal firmě
OZO obecní úřad. Nárok na popelnici mají pouze osoby hlášené
k trvalému pobytu v obci Bernartice nad Odrou.
Prvním dnem svozu bude úterý 5.7.2011 (vozí se i ve svátek!) a další svozy
budou vždy každé liché úterý.
Směsný komunální odpad – je běžný domovní odpad po vytřízení od
využitelných (separačních) a nebezpečných složek a stavebního odpadu.
Do plastových popelnic je zakázáno ukládat žhavý popel.
Přidělené popelnice by měly být pro všechny občany, kteří odpad třídí,
dostačující.
Dana Klosová
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Odpadové desatero:
1. Zjisti, kde máš „popelnice"
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, sběrné dvory, 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
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 nebo bílého kontejneru-zvonu
Skleněné lahve a sklenice, pokud nejsou vratné nebo opakovaně využitelné v
domácnosti, např. k zavařování nebo uskladnění potravin, vyhazujte do zeleného
nebo bílého kontejneru na sklo.
Pozor změna! Není třeba rozlišovat bílé a zelené sklo – obojí můžete ukládat do
zeleného i bílého zvonu, protože firma sklo 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.
6. Nebezpečný odpad a elektrospotřebiče
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.
Tento druh odpadu máte možnost 2x ročně dovézt na dvůr obecního úřadu. O
termínech budete včas informováni. Staré léky můžete rovněž odevzdat ve
většině lékáren.
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7. Velkoobjemový odpad
Naše obec nemá a nikdy neměla sběrný dvůr, tak jak se někteří občané mylně
domnívají. V menších obcích či okrajových částech města většinou funkci
sběrného dvoru nahrazují jednorázové svozy nebezpečného a objemného
odpadu, o jejichž termínech informuje občany úřad městského obvodu či obce.
Ten rozhoduje i o rozmisťování velkoobjemových kontejnerů na objemný
odpad.
Pozor změna! Likvidace velkoobjemového odpadu bude probíhat 2 x ročně, tak
jako u nebezpečného odpadu. O termínech budete včas informováni.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad někam patří
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. Objemný odpad
nepokládejte vedle stanovišť popelnic či kontejnerů, ale 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, 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. Ostatní otázky, týkající se spíše
samotného provádění služby (odvoz odpadu, výměna poškozených nádob,
apod.), vám rádi zodpoví pracovníci svozové společnosti, která ve vaší obci
tyto služby poskytuje.
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10. ročník „Otevírání Poodří a pooderského koštování“
Jubilejní ročník „Otevírání Poodří a pooderského koštování se v letošním
roce uskutečnil v sobotu 14. května 2011 na zámku v Bartošovicích a v
prostorách zámeckého parku. Organizaci zabezpečovala místní akční skupina
MAS Regionu Poodří, o.s., obec Bartošovice a Region Poodří. V letošním roce
se této tradiční akce zúčastnila partnerská MAS 36 z Maďarska Jó Palóc, dále
partnerské o.z. Podpolanie z Detvy a zástupci turistické oblasti z města Zabrze
z Polska.
Této akci předcházelo v pátek v podvečer setkání partnerů “Celostátní sítě
pro venkov“ s výměnou zkušeností. V rámci prezentace byly propagovány
aktivity, činnost a projekty maďarské MAS, slovenské i moravské v rámci
iniciativy Leader se zaměřením na spolupráci mezi samosprávou, NNO,
drobnými podnikateli a zemědělci. Výměna zkušeností pokračovala v sobotu při
prezentaci na stáncích jednotlivých MAS.
Vlastní otevírání je pravidelně doplněno koštováním obecních pálenek z obcí
Regionu. V kategorii hruškovice bylo hodnoceno 13 vzorků, vyhrála p. Jarmila
Lysová z Trnávky, v kategorii jabkovice p. Rostislav Kubánek z Kujav - vzorek
p. Josefa Klose se umístil na 3.místě a kategorii slivovice vyhrál pan Stanislav
Šturala z naší obce. Gratulujeme!
Do jednotlivých komisí zasedli zástupci obcí Regionu. Za naši obec se
zúčastnil jako již pravidelně pan Petr Okáč, za což mu patří poděkování. Čtvrtá
komise byla mezinárodní, složená ze zástupců partnerských organizací a vyhrál
vzorek hruškovice p. Zdeňka Fusíka z Bílova.
V rámci kulturního vystoupení v zámeckém parku hrála k poslechu country
skupina Karavana z Opavy a vystoupily “Fajné Pustějovské děvuchy“ s tancem
Beseda a vystoupením ve stylu country. Návštěvníci mohli také shlédnout
prezentaci projektu spolupráce “Moravské a slezské ovocné stezky“, dále
výstavku k 20. výročí založení CHKO Poodří a v neposlední řadě pak výstavu
fotografií z Poodří.
A co bylo pro návštěvníky nejvíce zajímavé? Jistě tím bylo vaření guláše dle
národnostních zvyklostí dané účastnické země. Maďaři, Slováci a Moravané
vařili v kotlících guláš, Poláci pak svoji specialitu bigos.
Setkání vyvrcholilo podepsáním trojstranné „Smlouvy o partnerské
spolupráci“ mezi MAS 36 Jó Palóc, o.z. Podpolanie a MAS Regionu Poodří o.s.
Na závěr byla vylosována bohatá tombola, na kterou se všichni účastníci
těšili a poté se rozjeli domů.
Jubilejní 10. ročník „Otevírání Poodří“ se vydařil, napomohlo k tomu nejen
počasí, ale i účast zahraničních partnerů. Je jen škoda, že se této akce neúčastní
více spoluobčanů, je zde možno strávit příjemné odpoledne.
Josef Klos
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1. 6. je den, kdy se v Evropě koná plavecký den. Také
v Novém Jičíně se tato akce konala. Naše škola se zúčastnila
akce poprvé. Paní učitelka nám chtěla zpestřit Den dětí a
proto nás, kteří uplavali více než 100 metrů, na akci
přihlásila.
Potkali jsme se s dětmi z mnoha jiných škol. Plavecký den
zahájil skokem do vody pan starosta Nového Jičína.
Po rozplavání v malém bazénku jsme naskákali postupně do
vody. Každý uplaval svých 100 metrů a dostali jsme
účastnický list za to, že jsme podpořili město Nový Jičín
v evropské soutěži.
Akce se nám líbila. Příští rok bychom se chtěli zúčastnit
znovu. Je to výzva pro mladší ročník: „Plavte, plavte,
plavte…“.
Žáci 4+5 ročníku naší školy.
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Uzavření MŠ o prázdninách
Mateřská škola bude v době prázdnin uzavřena od 11. července do 19. srpna.
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Hasičská soutěž mladých hasičů ve Starojické Lhotě
Dne 5.6.2011 nás čekala okrsková soutěž mladých hasičů ve Starojické
Lhotě.
V neděli ve 12:00 hodin jsme se sešli u hasičské zbrojnice, aby jsme se
vydali na soutěž. Nachystali jsme si vše potřebné, co k útoku patří a ''HURÁ" na
soutěž. Cesta byla klidná a plná emocí, jak to jen dopadne. Jakmile jsme dorazili
na místo, bylo nám jasné, že to dnes nebude moc lehké. Účast byla opravdu
hojná. Starojickou Lhotu navštívilo 24 družstev z celého okolí. Našla se tam
družstva i ze Studénky a Příbora. Ve 13:00 hodin byl nástup družstev, poté
zahájení soutěže. Soutěž byla rozdělena na mladší a starší žáky. Mladší žáci byli
na řadě jako tradičně první. Bernartští mladší žáci byli na řadě až 9. z 11.
družstev. Jakmile přišla řada na naše hasiče, nervozita byla vidět snad na všech.
Naši hasiči byli již připraveni ukázat, kdo je tady nejlepší. Start byl úspěšný. Při
útoku se nenaskytla žádná chyba a útok byl úspěšně dokončen. S velmi
výborným časem 17.21 sekund, se kterým všem vyrazili dech. Všichni si už byli
skoro jistí, že 1. místo je jejich. Není se čemu divit, ze 3 okrskových soutěží si
odvezli všechna první místa. Kluci odcvičili a pokračovala soutěž posledních 2
družstev mladších žáků. Mladší žáci již odcvičili a byli na řadě starší žáci. Starší
žáci z Bernartic nad Odrou byli na řadě jako 8. z 13. družstev. Jakmile jsme byli
na řadě, byla nervozita ještě větší. Co nejrychleji jsme se nachystali k útoku a šli
jsme na start. Odstartovali jsme bez problémů. Našim útokem byli rovněž
překvapeni. Náš čas 18.04 sekund se tak zařadil na nejlepší příčku. Nebylo však
ještě vyhráno, protože byla na řadě ještě 4 družstva. Ta však nebyla rychlejší.
Byli jsme velmi, velmi a velmi rádi, že si odvezeme domů obě 1.místa. Byli
jsme tak rádi, až jsme se všichni navzájem naházeli do kádě, nikdo nebyl suchý.
Šťastně jsme jeli domů a cestou jsme dostali výbornou odměnu. Stavili jsme
se k Odře občerstvit se, podívat na fotbal a poté jsme jeli k hasičské zbrojnici,
kde následoval veškerý úklid.
Naše poděkování patří Ladislavu Hájkovi, Marku Vašendovi, Vojtěchu
Knopovi, Tomáši Horutovi a Michaele Brodíkové, kteří nám pomáhají jak s
tréninky, tak i se soutěžemi a jsme velice rádi, že mají s námi trpělivost. Také
moc děkujeme našim fanouškům z Bernartic nad Odrou, kteří se na nás přijeli
podívat
a
fandili
nám.
Jsme
rádi,
že
vás
máme!
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Složení družstev Bernartice nad Odrou
Mladší žáci
1. Adrian Bílek
2. Michael Bílek
3. Dominik Haitl
4. Ladislav Hájek
5. Daniel Volf
6. David Novobilský

- košař
- savice
- hadice ''B''
- rozdělovač
- levý proud
- pravý proud

Starší žáci
1. Sebastian Šimčík
2. Lukáš Kořený
3. Daniel Ferda
4. Dalibor Zálešák
5. Jakub Šimíček
6. Radim Kořený
7. Marek Slavičinský

- košař
- savice
- strojník
- hadice ''B''
- rozdělovač
- pravý proud
- levý proud
Za mladé hasiče Dalibor Zálešák a Lukáš Kořený

15

Dětský den
Nádherné počasí, to je vždy polovina úspěchu a letošní rok nám opravdu
vyšlo. Dětský den vyšel také díky dobré přípravě všech organizátorů – školy,
Obce, Sdružení Bříza, Myslivců, Sokolů, Zahrádkářů a samozřejmě Hasičů.
Všechny složky, kromě organizace práce, taktéž přispěly finančním dílem.
Tímto jim děkuji za podporu.
Jako každý rok, nám i letos přispěl sponzor, pan Igor Tušl, za což mu hodně
děkujeme. Děkuji taktéž všem organizátorům za jejich obětavost, snahu přinést
do vesnice díl aktivity, a tak obohatit náš život v obci. Všichni jsme pro ty naše
caparty a také čahouny tuto akci rádi zorganizovali.
Ještě jednou děkuji všem složkám za jejich obětavost a nezištnost.
Za organizační tým
Košárek Jan
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Hasičská soutěž mladých
V neděli 12.6.2011 jsme před obecním úřadem pořádali
hasičskou soutěž mladých hasičů v kategorii mladší a starší
žáci. Bylo to podruhé, co jsme tuto soutěž pořádali. Po loňské
zkušenosti jsme na okrskové výborové schůzi rozhodli, že
všechny soutěže v rámci našeho okrsku Starý Jičín musí být do
prázdnin zvládnuty. Když si vezmete, že je nás v okrsku sedm
(Bernartice nad Odrou, Starý Jičín-Vlčnov, Janovice, Palačov,
Petřkovice, Hůrka a Jičina) je to soutěž od poloviny května
každý týden, aby se to zvládlo.
Mimo tyto sbory dorazily do naší obce i hasiči z Příbora, Kopřivnice a
z Lešné. Naši hasiči v kategorii mladší žáci poprvé v letošní sezóně okusili
hořkost porážky a po předchozích třech vítězstvích tentokrát obsadili sedmou
pozici. Bohužel to bylo zrovna na domácí soutěži, ale pokaždé vyhrávat nejde.
Za nás cvičili Adrian Bílek, Dominik Haitl, Ladislav Hájek ml., Michal Bílek
ml., David Novobilský a Daniel Volf.
To co se nepovedlo mladším, se ale s přehledem povedlo naším hasičům
v kategorii starší žáci, kteří nejlepším časem dne porazili všechny soupeře a
zaslouženě vyhráli. Nastoupili ve složení Sebastian Šimčík, Daniel Ferda, Jakub
Šimíček, Lukáš Kořený, Marek Slavičinský a Radim Kořený.
Jejími trenéry, kteří s nimi cvičí a jezdí na všechny soutěže, jsou Marek
Vašenda a Ladislav Hájek st., kterým patří velký dík za jejich čas a obětavost.
Ono vést mladší a starší žáky není nic jednoduchého a především je to časově
velmi náročné. Každý týden je nějaká soutěž, jak jsem se zmiňoval na začátku a
to nepočítám tréninky přes týden. Pokud tito dva nemohou, tak samozřejmě
vypomůžou i ostatní členové našeho sboru. Opravdu všem, kteří s našimi
mladými hasiči pomáhají, patří dík.
Doufám, že se diváci, kteří se v neděli přišli podívat, dobře bavili a z našeho
sortimentu, který jak je u nás zvykem nebývá malý si i něco vybrali k pití či k
jídlu.
Týden na to 19.6.2011 nás čekala hasičská soutěž „O Bernartský pohár“ v
kategorii muži, ženy. O tom více až v příštím zpravodaji.
Tomáš Horut
starosta SDH
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Zájezd okolím Krnovsko-Opavska
V pátek 10. června 2011 se uskutečnil zájezd pro důchodce okolím
Krnovsko-Opavska. Čekal nás bohatý program, který si pečlivě připravila naše
průvodkyně paní Věra Košťálová.
Vyjeli jsme v 7:00 hodin ráno z Bernartic nad Odrou směrem na Cvilín, kde
jsme navštívili kostel a rozhlednu. V kostele sv. Kříže a Panny Marie
Sedmibolestné nás přivítal otec Josef, který nám přiblížil historii kostela a
umožnil nám zazpívat si v kostele mariánské písně. Ani rozhlednu na Cvilíně
jsme si nenechali ujít. Pohled na okolí byl nádherný.
Naše cesta pokračovala do arboreta Nový Dvůr. I tam jsme se příjemně
pokochali přírodou. Mimo jiné jsme navštívili i výstavu živých motýlů.
Dále nás čekala prohlídka zámku Raduň, která byla náročnější na chůzi po
byť malém, ale prostorném interiéru zámku.
Naše cesta končila v Bolaticích, kde jsme navštívili kostel, skanzen lidových
tradic a řemesel a odpočinuli, poseděli a pochutnali si na dobré večeři
v restauraci.
Musím říci, že i počasí nám přálo. Žádná vedra, ale ani žádný déšť.
Příjemně naladěni a unaveni jsme se v 19:30 hodin vrátili domů do Bernartic
nad Odrou.
Marie Mertová
za agenturu Marušver
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Jáhenské svěcení
V sobotu 2.7.2011 bude v Opavské konkatedrále vysvěcen do jáhenské
služby náš spoluobčan Jan Zelenka, který s Boží pomocí dokončil studium na
Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Abychom se mohli této
radostné události zúčastnit v co nejhodnějším počtu, bude z naší farnosti
vypraven autobus. Ti z vás, kteří budou chtít využít tohoto způsobu dopravy,
nechť se zapíší na listinu v kostele.
Jáhenské svěcení příjme bratr Jan z rukou Ostravsko-opavského biskupa
Františka Václava Lobkowicze. Jáhenské svěcení je první stupeň kněžského
svěcení, které dá-li Pán přijme bratr Jan v příštím roce.
V neděli 3.7.2011 v 9:15 hodin bude nově vysvěcený jáhen Jan poprvé
přisluhovat u oltáře při mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie
v Bernarticích nad Odrou.
Využijme této vzácné příležitosti k osobnímu načerpání a povzbuzení ve víře.
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Oklepek v Bernarticích
Když skončily žně a začalo foukat z polí, tož ze stodol se počínal ozývat
klapot cepů: „na dva, na dva“ (ve dvojmo), „na trojku, na trojku“ (ve tři), „do
čtveřice, do čtveřice“ (ve čtyři), „půl páté kopy, půl páté kopy“ (v patero).
Všichni se snažili být brzy hotoví s mlácením. Bylo nutno připravit zrno na
setí ozimů a zavézt i do mlýna, neboť zásoba mouky z „loňského“ už také
docházela.
U nás v Bernarticích pohánělo hospodáře i vědomí, že být posledním
v dědině z mlátících je ostuda.
Jako zlý sen je strašila představa, že na ně zůstane „Oklepek“ a že vedle
hanby budou muset i zaplatit v hospodě bečku piva.
Co, či kdo to vlastně ten „Oklepek“ byl?
Byla to taková figura upletená z kroucené slámy, která byla nahoře svázána
provázkem, takže klásí tvořilo kštici. Úvaz pod načechráním představoval krk.
Dlouhé tělo (asi ¾ metru i delší) bylo dole podvázané a rozdvojovalo se do dvou
noh. Pod krkem byly připojeny ruce, vzadu ocas – obojí ze slámy.
Oklepka bylo možno udělat až po mlácení, jinak prý potkalo stodolu, kde byl
neoprávněně upleten, neštěstí – lehla popelem, nebo v přístodůlkách zatuchlo
obilí a podobně. Tak se říkalo!
Jak byl Oklepek udělán, nastala nejodpovědnější část celé akce. Musel se
vybrat nejbystřejší a nejhbitější z mlátících – obyčejně někdo mladý, který měl
za úkol nepozorovaně Oklepek dopravit do některé ze stodol, kde se ještě
mlátilo. Ale pozor, ne tajně v noci, ale za dne, kdy se mlátilo a na humně bylo
plno lidí.
Když se mu to podařilo, bylo dobře. Ale běda, pokád ho chytili. Protáhli mu
rukávy košile nebo kabátu tyčku a přivázali k ní ruce. Pokud nebyl do pasu
oblečen, tak mu tyč přiložili k zádům a ruce k ní přivázali přímo. Oklepka mu
upevnili za krk a tvář mu omazali sazemi a s ostudou musel kráčet přes náves
domů.
A švanda začala znova a opakovala se tak dlouho, dokud se Oklepek
nepodařilo udat!
Pokud se ale Oklepek objevil mezi mlátícími v cizí stodole nezpozorován a
„dárce“ v tichosti zmizel, museli se „obdarovaní“ snažit rychle domlátit a hanbu
– neboť o jejich obšťastnění se hned dozvěděla celá dědina – urychleně předat
dále. Měli však ztíženou situaci, neboť všeci již věděli, že Oklepek je již na
světě a u nich. Proto jeho nositel musel prokázat mimořádnou vynalézavost, aby
oklamal stráže, které ihned po ohlášení existence Oklepka všichni, kteří ještě
mlátili, postavili.
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Ale přes všechna „bezpečnostní“ opatření se téměř vždy podařilo strážce
oklamat a Oklepka do cizí stodoly dopravit, třeba i pomocí přátel, kteří
odlákávali pozornost. A tak Oklepek, než se domlátilo, změnil majitele desetkrát
i patnáctkrát. Až těm posledním zůstal pro ostudu.
Do dnešního dne se bohužel žádný Oklepek nedochoval, neboť každoroční
poslední majitel se ho rychle zbavil tím, že ho spálil. Zůstaly na něj jen
vzpomínky. Ale i ty mizí společně s pamětníky.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
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M é kroky hudba provází

Z a m ostem u O dry

Hudbou mi zní
k a ž d i čk ý k o u t e k k r a j i n y .
T y písn ě ze strom u padají,
m é kroky dom a vítají.

N abitá stresy,
p ře j d u m o s t ,
najednou je tu volnosti
dost a dost.

P rocházím jenom lehce
j a k o k d y ž čl o v ěk j í t a n i n e c h c e .
N a K ři čk u v z p o m í n á m ,
jeho píseň n a rtech m ám .

R ozhlédnu se,
t r o š k u s e z a t o čí m ,
s pokorou v srdci
n a lo u k y v y k r o čím .

J e n o m z v o ln a , p o m a lo u čk u …
n e c h c i t ě z a š lá p n o u t , b r o u čk u .
M elodii pobru ku ji,
slova však m yšlenkám podrobuji.

P rocházka po lu kách,
čl o v ěk a n a l a d í
jako hudba,
c o v n ěm z n í .

P rošla jsem v životě m noho cest
žádn á m ne n edokázala
jako ta bernartská
životem vést a vždycky svést…

Z p o čá t k u b o u řl i v á ,
tou lou kou v pianissim u dozn ívá.

S plývám s krajinou
m á m ji z a n á d h e r n o u a n a s v ět ě je d i n o u .

H a n a H o lčá k o v á
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Prázdniny – radost i starost …
I když jsou prázdniny obdobím odpočinku a různých
letních radovánek, nemůžeme bohužel zapomínat na to, že
i o prázdninách musíme věnovat pozornost našim dětem a
tomu, jak tráví svůj volný čas. Měli bychom myslet na to,
že děti jsou zkoumavé a proto nenechávat zbytečně
v jejich dosahu zápalky, zapalovače, zábavnou
pyrotechniku, svíčky nebo různé chemické přípravky,
které by se mohly lehce stát předmětem experimentů a pokusů, které často končí
požáry, úrazy nebo v nejhorších případech i smrtí. Upozornit děti, že plynové a
elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a aby si při
odchodu z domu ověřily, zda jsou všechny tyto spotřebiče vypnuty.
Všichni bychom dále měli mít v paměti zásady pro rozdělávání ohně nejen
na vyhrazeném tábořišti:
- oheň rozdělávat vždy za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru nebo
extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro případ, že
je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli v blízkosti
ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná pyrotechnika,
nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že nehrozí
jeho samovolné rozhoření.
Samozřejmě, že zdaleka nelze vyjmenovat všechna nebezpečí, která na děti o
prázdninách čekají, ale jako rodiče bychom se měli pokusit své děti na možné
nástrahy upozornit a varovat je před nimi.

25

A co my dospělí? Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete ve
vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo
dokonce životem a že plynový zapalovač položený volně za oknem vozidla je
následkem přehřátí častou příčinou požáru vozidla. Na bezpečnost v letních
měsících bychom měli myslet při každé činnosti spojené například s opékáním a
grilováním a dále rovněž při manipulaci s hořlavými kapalinami při natírání,
lakování apod., kdy vlivem teplého počasí dochází k odpařování a rychlejšímu
vzniku výbušné koncentrace. A v případě, že se stanete přímými účastníky nebo
svědky požáru nebo jiné mimořádné události, volejte hasiče na linku 150 nebo
112.
Hezké a bezstarostné léto přejí hasiči HZS MSK, územního odboru Nový Jičín

Kurz anglického jazyka
Od měsíce října 2011 bude v naší obci probíhat kurz anglického jazyka pro
dospělé.
Milena Šturalová, tel. 603 598 717
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Pranostiky na červen
Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneš kositi.
Často-li se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Když na Medarda prší, nebudou toho roku houby růst.
Na svatého Aloise poseč louku, neboj se.
Čím dříve před svatým Janem hřiby rostou, tím dříve před Vánocemi sněží.
Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.
Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava.
Na Petra a Pavla den jasný a čistý – rok úrodný a jistý.
Petr a Pavel chodí s nůší, kořínky a houby suší.

Přejeme všem dětem úspěšné zakončení školního roku a krásné a
pohodové prázdniny.
Všem spoluobčanům přejeme klidnou, ničím nerušenou, nedeštivou
dovolenou a bezpečný návrat domů.
Zaměstnanci obecního úřadu
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KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. Dana Klosová, starostka obce
Tel.:
+420 556 715 215
E-mail: starostka@bernarticenadodrou.cz
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
Fax:
+420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
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