Vážení spoluobčané!
V lokalitě Dráhy na dolním konci naší obce byly v roce 2011 a 2012
realizovány některé z plánovaných stavebních záměrů. V podzimních měsících
předloňského roku došlo vybudováním zemní kabelové smyčky nízkého napětí
pro nové rodinné domy k rozšíření elektrické distribuční sítě. Investorem stavby
byl ČEZ Distribuce. V průběhu loňského roku byla provedena oprava propustku,
oprava místní komunikace a první etapa vybudování nové místní komunikace
včetně obratiště a výhybny. Investorem těchto staveb byla Obec.
V letošním roce stavební ruch v této části obce ještě neutichne. Již v těchto
dnech byla započata realizace jednoho z dlouhodobě plánovaných záměrů. Jedná
se o stavbu nové distribuční trafostanice včetně zemního kabelového vedení
vysokého napětí přes zastavěnou část obce a nadzemního vedení vysokého
napětí mimo zastavěnou část. Nová trafostanice, která bude umístěna na
obecním pozemku u místní komunikace (poblíž vjezdu k Pohankům), nebude
stožárová, nýbrž kiosková o velikosti zhruba 2 x 1,60 x 1 metr. Investorem
stavby je ČEZ Distribuce a jejím dodavatelem je společnost Arpex Morava
z Bartošovic.
Jsem ráda, že se investorovi po mnohaletém úsilí podařilo stavbu zahájit,
neboť kapacita stávající sítě byla již nedostatečná a způsobovala občanům
v lokalitě Dráhy řadu problémů. Podařilo se tak společně s obcí vyřešit řadu
zejména majetkoprávních překážek souvisejících s umístěním trafostanice a
průchodem elektrického vedení. V této souvislosti je pro mne až zarážející
zkušenost, kterou jsem za léta příprav této zdánlivě jednoduché akce získala.
Dotčení občané ač věděli, že stavba je prospěšná především pro ně, neboť dojde
ke zlepšení technických parametrů a zvýšení kapacity rozvodné elektrické sítě,
projevovali dlouhodobě pramalou snahu vyjít obci a investorovi vstříc tím, že by
uvolnili formou věcného břemena nebo prodeje malé části svých pozemků pro
plánovaný záměr. Konečné technické řešení je tak kompromisem postaveným na
maximálním využití všech volných obecních pozemků a souhlasu či nutnosti
strpění občanů, pod jejímiž pozemky vedení bude procházet. Na pravděpodobné
dotazy občanů, které lze při realizaci akce očekávat, zda-li nová trafostanice a
vedení vysokého napětí mohly být umístěny jinde či vedeny jinudy, mohu již
dnes odpovědět, že nemohly, neboť nebyla jiná možnost, neberu-li v úvahu tu,
že by akce nebyla realizována vůbec.
Chci proto vyzvat všechny občany, kteří budou nějakým způsobem stavbou
dále dotčení, aby s investorem i dodavatelem odpovědně komunikovali a ve
svém vlastním zájmu spolupracovali, neboť jen takto bude možné tuto stavební
aktivitu úspěšně dokončit.
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Ve druhé polovině roku by na Drahách měly být postupně dokončeny i
všechny další plánované stavební záměry Obce, ke kterým ještě patří rozšíření
veřejného osvětlení a položení asfaltového povrchu ve zbývající části místní
komunikace. Tímto budou vytvořeny podmínky pro dostavbu rodinnými domky
na posledních třech parcelách směrem do pole ke Kunínu, které jsou územním
plánem pro tento účel určeny.
Pro úplnost mi dovolte informaci ještě o jedné stavbě týkající se elektrických
rozvodů, která bude na území naší obce realizována v průběhu měsíců březen až
září tohoto roku. Jedná se o rekonstrukci stávajícího nadzemního vedení
vysokého napětí (VN 22kV), které křižuje katastr naší obce, zahrnující výměnu
nevyhovujících stožárů, výměnu vodičů, nátěry konstrukcí a podobně.
Rekonstrukce bude postupně probíhat i v katastrálních územích sousedních obcí
Suchdol nad Odrou, Hůrka a Jeseník nad Odrou. Investorem stavby je i v tomto
případě ČEZ Distribuce a dodavatelem stavby je firma MSEM, a.s. z FrýdkuMístku.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří mají pro realizaci výše uvedených
záměrů pochopení a spolupracují při jejich naplnění.
Vážení občané, přeji vám příjemné prožití nadcházejících Velikonoc.

starostka

Orgány zastupitelstva obce
Výbory
Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory.
Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10 %
občanů hlásících se k národnosti jiné než české, zřizuje výbor pro národnostní
menšiny. Členy tohoto výboru jsou i zástupci národnostních menšin, pokud je
deleguje svaz utvořený podle zvláštního zákona; vždy však příslušníci
národnostních menšin musí tvořit nejméně polovinu všech členů výboru.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu
osadního výboru.
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Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti
odpovídá výbor zastupitelstvu obce.
Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. Usnesení
výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru.
Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů výboru.
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem
na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění
nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu, a
zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu,
popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)
Dana Klosová

Kalendárium
20.2.
Členové finančního výboru Josefina Bayerová a Václav Brodík provedli
kontrolu správnosti účtování faktur, pokladních dokladů a hotovosti pokladny
obecního úřadu.
20.2.
14. zasedání zastupitelstva obce.
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23.2.
Výroční členská schůze mysliveckého sdružení.
1.3.
Místostarostka Marie Mertová se zúčastnila porady „Pracovní skupina ženy –
MAS Regionu Poodří“ ve Skotnici.
2.3.
Bernartice cup – nohejbalový turnaj.
5.3.
Přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 provedli pracovníci Krajského úřadu.
5.3.
Místostarostka Marie Mertová se zúčastnila semináře „Vzdělaný zastupitel“
v Bartošovicích.

Kalendář akcí
 so
 so









23.3.2013
20.4.2013

ne
21.4.2013
ne
21.4.2013
út
30.4.2013
út
7.5.2013
pá
10.5.2013
13. - 15.5.2013
ne
2.6.2013
so
29.6.2013

Sběr železného šrotu
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu
Vítání občánků
Jarní vycházka
Stavění Máje
Lampiónový průvod
Zájezd pro důchodce
Sbírka použitého ošacení
Pouť
Den obce

Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.2.2013
14/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Milenu
Šturalovou a Michala Prašivku, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
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14/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program.
14/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zprávu o činnosti
Finančního výboru za rok 2012.
14/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zprávu o činnosti
Kontrolního výboru za rok 2012.
14/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.1/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Českému svazu včelařů, o.s. ZO Jeseník
nad Odrou.
14/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.2/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení Bříza Bernartice
nad Odrou.
14/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.3/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Sboru dobrovolných hasičů Bernartice
nad Odrou.
14/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.4/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Mysliveckému sdružení Bernartice nad
Odrou.
14/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.5/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení Bodlák
Bernartice nad Odrou.
14/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.6/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost TJ Sokol Bernartice nad Odrou.
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14/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.7/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení Bernatský
Klondajk Bernartice nad Odrou.
14/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.8/2013/D o
poskytnutí dotace na spolkovou činnost Občanskému sdružení zahrádkářů
Bernartice nad Odrou.
14/13
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu
č.11/2013/K mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Miloslavem Petrovičem bytem
Ostrava –Polanka nad Odrou. Předmětem smlouvy je prodej obecního pozemku
na parc.č. 1112/30 v k.ú. Bernartice nad Odrou.
14/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo
č.12/2013/SOD se společností Digis, spol. s r.o. na zajištění aktuálního
geografického informačního systému (GIS) katastrálního území Bernartice nad
Odrou včetně vložení požadovaných dat.
14/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o vyčlenění části místního
hřbitova v sektoru C pro urnové hroby.
14/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje místostarostku veřejným
průzkumem názorů občanů na možnosti využití stávajícího objektu smuteční
síně.
14/17
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku zajištěním
výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zateplení budovy MŠ“.
14/18
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku jednáním se
zástupci České pošty ve věci změny formy poštovní obsluhy v rámci projektu
Pošta Partner.
14/19
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje zastupitele Vojtěcha Knopa
zajištěním výběru dodavatele hasičského auta.
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14/20
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Rozpočtový výhled
do r. 2015.
14/21
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zápis z jednání
Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 11.12.2012.
14/22
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a
závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou.
14/23
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo poskytnout finanční dar
z rozpočtu obce ve výši 50.000,- Kč obětem neštěstí z domu č.p.39 ve
Frenštátě pod Radhoštěm.
V Bernarticích nad Odrou dne 20.2.2013
Mgr. Dana Klosová
starostka

Marie Mertová
místostarostka

Upozornění !!!
Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2013. Poplatek za odpady je stanoven
ve výši 450,- Kč. Děti do 15-ti let včetně a občané starší 80-ti let včetně mají
slevu 100,-Kč. Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování)
hradí 50% z ceny.
K datu splatnosti je každý občan trvale bydlící v naší obci povinen uhradit
alespoň polovinu ze stanovené celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je
stanovena k 30.9.2013.
Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území
katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt
v celkové výši 450,-Kč.
Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého dalšího
psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel psa je povinen
poplatek uhradit k 31.3.2013.
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Poplatky je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100, VS = číslo popisné plátce.
Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. Splatnost
předplatného je stanovena k 31.3.2013. V případě neuhrazení v termínu
splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno.
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě na
webových stránkách obce: www.bernarticenadodrou.cz

Oznámení
V sobotu 20. dubna 2013 v době od 13,00 do 16,00 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.

Vývoz BIOodpadu firmou OZO Ostrava s.r.o.
Tato informace je pro občany, kteří mají objednánu placenou službu - svoz
bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude probíhat od dubna vždy ve
středu v sudý týden. První vývoz proběhne 3.4.2013.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu OZO,
tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz
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Upozornění
Upozorňuje všechny občany, že 31. března končí období vegetačního klidu,
ve kterém je možné na základě povolení obecního úřadu kácet dřeviny. Toto
období začíná opět 1.října.
Dovoluji si dále upozornit všechny občany, z jejichž pozemků zasahují
dřeviny do nebo nad pozemky místních komunikací, aby provedli ořezy
takovýchto dřevin. Ořezy je možné provádět i během vegetačního klidu.
V opačném případě provede Obec jako vlastník místních komunikací
zodpovědný za bezpečnost na pozemních komunikacích tyto ořezy sama.
Dana Klosová

Informace České pošty s.p., obvod Nový Jičín
Z provozních důvodů bude od 1. 4. 2013 dočasně uzavřena pošta Bernartice nad
Odrou.
Služby budou zajištěny následovně :
- Příjem zásilek – zajistí poštovní doručovatel v rámci pochůzky
- Výplata důchodů – bude zajištěna poštovním doručovatelem
- Oznámené zásilky budou uloženy na poště Nový Jičín 1, adresát má
možnost telefonicky požádat o změnu ukládací pošty nebo opakované
doručení u jednotlivé zásilky – /tf. ústředna 556 764 201, požádat o
přepojení na výdej listovních – balíkových zásilek/
Hodiny pro veřejnost pošty Nový Jičín 1
Po – pá
So

8,00 - 18,00
8,00 - 12,00

Omlouváme se za vzniklé komplikace.
Česká pošta s.p.
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Vítání občánků
V neděli 21. dubna 2013 v 10.30 hodin se v přísálí kulturního domu
uskuteční vítání občánků do naší obce. Rodiče s dětmi budou osobně pozváni.
Srdečně zveme i ostatní rodinné příslušníky.
Milena Šturalová

Zájezd pro důchodce
Jako každoročně obecní úřad opět pořádá zájezd pro naše důchodce. Letos se
vydáme malebným prostředím Orlických hor. Navštívíme Muzeum řemesel
v Letohradě. Jedná se o jedno z největších muzeí tohoto typu v České republice.
Dále budeme pokračovat směrem k městu Králíky v předhůří Hrubého Jeseníku
na Horu Matky Boží. Zde navštívíme tento půvabný poutní areál s klášterní
zahradou, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ambity a kdo bude mít ještě zájem,
může se zúčastnit nově otevřené výstavy Památník internace, který je svým
zaměřením jediný svého druhu v ČR. Těšit se můžete také na chutný pozdní
oběd v restauraci Poutní dům. Opět budete mít možnost si vybrat ze dvou druhů
jídla. Na zpáteční cestě se už jen budeme kochat krásou naší krajiny.
A nyní bližší informace:
Termín zájezdu je pátek 10.5.2013. 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 18:00 hodin.
Cena za osobu je letos navýšena na 500,-Kč. V ceně je však zahrnuta doprava,
všechny vstupy (kromě Památníku internace) a chutný oběd.
Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Při úhradě si zároveň vyberete místenku
v autobuse a oběd.
Objednávky zájezdu s úhradou provádějte v pokladně na obecním úřadě.
Věra Košťálová
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Bernartice Cup 2013
V sobotu 2.3.2013 se v Bernarticích nad Odrou v tělocvičně již posedmé
uskutečnil každoroční zimní nohejbalový turnaj trojic. Dlouho očekávaná
sportovní akce mezi nohejbalisty se letos těšila nevídanému zájmu co do počtu
přihlášených mužstev. Naší snahou bylo a je rok od roku úroveň turnaje
zvyšovat, což se nám také i letos podařilo. Ale že projeví zájem 22 týmů vesměs
většina registrovaných nás překvapilo. Zahrát si na turnaji projevili zájem
dokonce z Uherského Hradiště, či Hradce Králové. Avšak z důvodu kapacity a
možnosti tělocvičny jsme byli nuceni počet mužstev snížit na maximálně
možných 12. V letošním roce se na turnaji představily téměř všechny týmy z
loňského ročníku. Výjimku tvořil tým Baracudy Ostrava, který nahradil Vítkov
a navíc přibyly Loučky u Oder. Hlavním lákadlem turnaje byl start hranického
Martina Štěpánka - trojnásobného žákovského a teď už i dorosteneckého mistra
republiky, který momentálně hostuje v Prostějově za dorost. Ten reprezentoval
společně s bratry Ondřejovými tým Heřmánek.
Turnaje se tedy zúčastnilo zmiňovaných 12 týmů rozdělených do dvou
základních skupin, dále následovalo jako vždy play off, které rozhodlo o
konečném pořadí. O vyrovnanosti turnaje svědčí fakt, že konečné pořadí ve
srovnání s loňským rokem až na výjimky bylo úplně jiné. Většina družstev si
opět dělalo zálusk na celkové prvenství v turnaji a čtvrtfinále pro poražené tím
pádem skončilo velikým zklamáním.
Naši obec reprezentovaly dva týmy, BERNARTČTÍ ČERTI ve složení:
Michal Bílek, Miloslav Martinát, Svatopluk Glogar, Jan Žemlík, a ZEPELIN
BERNARTICE: Pavel Zelenka, Pavel Zelenka ml., Tomáš Zelenka.
Čerti s námi většinou na turnaje nejezdí, výjimkou byl turnaj na Spálově, kde
obsadili loni na podzim senzační třetí místo, avšak i oni sami věděli, že
absolutní elita, která se sjela, bude nad jejich síly. A i když do čtvrtfinále
nepostoupili, prezentovali se sympatickým dojmem, několikrát potrápili
favorizované a zkušenosti, které nabrali, se v budoucnu budou určitě hodit.
Zepelin měl samozřejmě vyšší ambice, ale úvodní zápas turnaje nám vůbec
nevyšel a prohráli jsme se Závišicemi 0:2. Pak se však náš výkon rapidně zvedl.
Po vítězství nad Jakubčovicemi jsme se vezli na vítězné vlně. Porazili silné
Baracudy Ostrava, loňské přemožitele ve čtvrtfinále Jeseník nad Odrou a
konečně ve vyrovnaném utkání i Hodslavice. Společně se Závišicemi náš tým
měl po 8 bodech a vinou horšího vzájemného zápasu s tímto soupeřem, skončil
ve skupině na druhé pozici. Ve čtvrtfinále nás čekala Tichá.
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Tichá, tým který nás doposud nikdy neporazil, avšak snad všechny
dosavadní vzájemné střetnutí rozhodoval jediný míč, stál v cestě pro nás v tak
tolik očekávaném zápase pravdy. Bohužel se historie opakovala a tak jako loni s
Jeseníkem náš tým odešel poražen. Po prohraném prvním setu 8:10 jsme v
druhém vedli dokonce 8:6, ale víc jak se soupeřem jsme bojovali sami se sebou
a snad i v touze odčinit loňské nešťastné vyřazení, vzala za své nervozita.
Nervozita z důležitosti zápasu v domácím prostředí byla bohužel hodně znát.
Druhý set skončil 8:10. Úspěch v domácím prostředí je pro nás mnohem těžším
oříškem, než hrát na cizích turnajích, kde můžeme jen překvapit. Konečná pátá
příčka je pro nás teď zklamáním, byť s odstupem času bude mít svou hodnotu.
Vždyť pátí z dvanácti při této konkurenci je minimálně solidním umístěním.
Obzvláště, když zálusk na vítězství si dělalo snad deset mužstev. Náš tým je
momentálně konkurence schopný všem i doma a to je hlavní. Je jen na nás, jak
se s tím popereme. Tak snad už to za rok doma vyjde.
Rádi bychom poděkovali TJ Sokol a obecnímu úřadu za sponzorování a
hlavně všem, kteří se jakýmkoliv dílem podíleli na přípravě a chodu turnaje
chystaném týdny dopředu.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo: Heřmánky NG
2. místo:
Závišice
3. místo:
Tichá
4. místo:
Baracudy Ostrava
5. místo:
ZEPELIN BERNARTICE
6. místo:
Jakubčovice
7. místo:
Hodslavice
8. místo:
Příbor
9-12 místo: Loučky u Oder, Jeseník nad Odrou, BERNARTČTÍ ČERTI,
Jeseník II.
Pavel Zelenka
TJ Sokol - oddíl nohejbalu
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Vítězné mužstvo: Heřmánky

Bernartice cup – nohejbalový turnaj
Chtěl bych touto cestou poděkovat TJ Sokolu Bernartice nad Odrou, oddílu
nohejbalu, za pořádání nohejbalového turnaje trojic konaném v sobotu 2.3.2013.
Jako tým jsme se účastnili podruhé za sebou a musíme uznat, že je vidět
neustálé zlepšování se jak v pořádání akce jako takové, kdy na kurtech
nedocházelo k prostojům mezi jednotlivými utkáními, tak i faktu, že jídla a pití
bylo dostatek.
Vedení turnaje bylo příkladné a svědomité. Obsazení turnaje bylo rovněž
kvalitní, kdy byla naplněna kapacita 12 týmů, což je dle mé úvahy maximální
možná kapacita na jeden kurt. A snad dalších 8 týmů bylo odmítnuto právě díky
naplněnosti turnaje.
Děkuji ještě jednou a za tým Heřmánky posílám poděkování, stejně jako
apetit do pořádání podobných turnajů.
Miroslav Ondřej
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Cenné vítězství našich Bobříků
Dne 9. února 2013 se konalo další kolo neregistrované ligy ve florbale
mladších žáků. Jako už obvykle jsme se chystali ke společnému odjezdu celého
týmu od autobusové zastávky v Bernarticích, když nás překvapila síla stále
doznívající chřipkové epidemie. Do poslední chvíle naše účast na tomto turnaji
byla nejasná a s napětím jsme čekali, kdo z plánovaných 15 hráčů dorazí a k naší
radosti jsme nakonec měli 8 hráčů.
Bobříci byli připraveni se utkat o prvenství s Novým Jičínem “A“, Příborem,
Bílovcem, Kopřivnicí a Novým Jičínem “B“. Po příjezdu do tělocvičny při ZŠ
npor. Loma nás čekala pěkná šatna a příjemné prostředí, na které jsme zvyklí z
Bernartic. Každé utkání se hrálo v sestavě brankář a čtyři hráči (4+1) ve dvou
poločasech po osmi minutách.
Byla to právě absence, která nám umožnila namíchat zajímavý týmový koktejl:
Brankář: Martin Maňák
Kapitán týmu: David Novobilský
Hráči: Šimon Haitl, Václav a Vojtěch Vroblovi, Jan a Alenka Bukovjanovi, Jan
Horák
Když jsme viděli početní a věkové sestavy ostatních týmů, bylo jasné, že
půjde opět o velmi fyzicky náročné zápasy a tudíž musíme vsadit na kvalitu
nahrávek a střel na bránu ze zadních pozic. Přestože naši Bobříci jsou především
milé a krásné děti, tak každý vzal svou roli velmi odpovědně s cílem vystoupat
na co nejvyšší mety.
Vše bylo řečeno, řádně naplánováno a pustili jsme se do prvního zápasu proti
Novému Jičínu “A“. Zkušení hráči byli v obraně a mladší jsme vysunuli
dopředu, což je naše osvědčená strategie, která se hned po zahájení zápasu
ukázala v plné kráse prvním a otevíracím gólem Vojty Vrobla. Soupeř na sebe
nenechal dlouho čekat a utkání vyrovnal, nicméně velmi kvalitní obranou
Bernartic jsme vysouvali naše útočníky a Jan Bukovjan dokázal skórovat ještě
dvakrát. Do posledních sekund zápasu jsme vedli, ale překvapilo nás rychlé a
perfektní přečíslení protivníka a proto tento zápas skončil 3:3.
Po příjemném vstupu do prvního utkání jsme si věřili a díky přesným
nahrávkám jsme se pustili do dalšího experimentu kombinací dvojic útočníků a
obránců což znamenalo, že jsme po dohodě vysunuli silné hráče dopředu a
pustili se proti Příboru. Jakmile zazněl tón píšťalky, začal trvalý tlak na našeho
soupeře. V prvním poločase soupeř odolával obrannou hrou, ale v druhé části se
rozjel náš kapitán David Novobilský a svým hetrickem nadiktoval průběh
zápasu. Do úplné dokonalosti ho doplnil Šimon Haitl a Jan Bukovjan
s konečným výsledkem 5:2.
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Motivace rostla a byli jsme ve výborné kondici před velmi těžkým zápasem
proti Bílovci. Z celého turnaje to byl nejtvrdší zápas, což dokázalo i 2 min.
vyloučení protihráče, což nám přineslo gól v podání našeho kapitána. Velmi
dlouho byl zápas vyrovnaný a perfektní souhra všech hráčů nám umožnila přidat
ještě dva góly díky Davidu Novobilskému se sladkou tečkou na závěr v podání
Vaška Vrobla a tím jsme dovršili vítězství 3:1. Velké poděkování patří našemu
brankáři Martinovi Maňákovi, který podal v tomto utkání profesionální výkon.
Po krátké pauze jsme se postavili v tom čase proti vedoucímu týmu, kterým
byla Kopřivnice. Začali jsme opravdu takticky, neboť jsme nasadili naše
nejmladší hráče (Honzu H. a Alenku B.), kteří celou hru dokázali zpomalit a
přesto držet tempo a pak jsme jim nasadili šokovou terapii v podobě rychlých
střel, útoků a dokonalé techniky našich zkušených hráčů a stav byl dokonán 4:1.
Díky perfektnímu brankáři a gólům Novobilský 2x, Haitl, Vrobel Vašek jsme
zlomili favorita.
Před posledním zápasem i přes očekávanou fyzickou vyčerpanost byla naše
touha po vítězství obrovská a dokázali jsme zvítězit nad dalším silným
soupeřem, kterým byl Nový Jičín “B“. Šimon Haitl prokázal výbornou kondici a
skóroval hned dvakrát a doplnil ho ještě kapitán na konečný stav zápasu a to 3:2.
Tým se zápas od zápasu zlepšoval a dosáhli jsme na první místo a to díky 100%
nasazení a dokonalé souhře všech hráčů. Bonbónkem pro nás bylo vyhlášení
nejlepšího střelce, kterým se stal David Novobilský a i přesto, že se v této
kategorii nevyhlašuje nejlepší brankář, tak podle výsledku lze uznat, že
Bernartice mají svého šampióna Martina Maňáka.
Musím říci, že to byl den plný radosti a příjemných zážitků. Sluší se také
poděkovat všem, kteří náš tým podporují a to i přímo při utkáních, což je
povzbudivé jak pro děti, tak pro všechny dospělé.
Za B.Bobry Vlastimil Vrobel, trenér.
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Třetí kolo florbalové soutěže starších žáků – Příbor 24.2.2013
V sobotu 24.2. se naši Bernatští Bobři zúčastnili dalšího kola florbalové
soutěže, v pořadí již třetí. Pořadatelem byla Luna Příbor ze ZŠ npor. Loma. Po
příjezdu jsme byli překvapeni, jakou pěknou tělocvičnu v Příboře mají a také
nám učarovala jejich nová časomíra.
Po převlečení a oficiálním zahájení si jako první odehráli vzájemný zápas NJ
Fokus A a NJ Fokus B. Pečlivě jsme studovali hru soupeřů, neboť družstva
Nového Jičína a našich Bobrů jsou velice vyrovnaná a pokud jsme chtěli vyhrát,
bylo jasné, že kdo udělá vícero chyb, ten prohraje. Tento zápas skončil 8:3 pro
Fokus A.
Hned po tomto utkání nastoupili naši borci proti pořádající Luně Příbor.
Tento oddíl jsme prozatím vždy porazili a tak jsme byli zaskočeni dobrou hrou
tohoto družstva. Naše zaváhání nás zcela vyvedlo z míry a tomu odpovídala také
naše hra. Chyba střídala chybu a my dostávali zcela zbytečné góly. Prostě jsme
klasicky projeli náš první zápas 2:3. Branky vstřelili Jan Fojtů a Patrick Mik. Po
zápase v šatně jsme si rozebrali naše ,,boty,, a dospěli k závěru, …že konstalace
hvězd zcela nebyla v přímce a za vše v podstatě může konjunkce Jupitera… .
Hned v druhém utkání proti Fokusu B bylo jasné, že přímka se srovnala a že i
Jupiter se příznivě naklonil a nám se také hned volněji hrálo. Zápas jsme řídili a
i přes čtyři inkasované branky jsme deset vstřelili.
Branky: J.Fojtů – 4, F. Palička – 2, P.Mik – 3, D.Novobilský -1.
Třetí nejzajímavější utkání bylo proti NJ Fokusu A. Zápas byl zcela
vyrovnaný, absolutně nejrychlejší a obě družstva jela na maximum. Byla to moc
pěkná hra a skvělé zákroky brankářů. Nejméně tři zcela jisté branky z nájezdu
vychytal Daniel Ferda a jednu jeho okamžitou rozehrávku jsme zakončili
rychlým gólem. Celá akce trvala dvě sekundy. Do konce zbývaly jen dvě minuty
a my dostali vyrovnávací branku. Všichni byli v presu a nervozita stoupala. Na
vzájemné zápasy jsme s Fokusem A nikdy neprohráli. Byli jsme však vždy
druzí, protože při shodě bodů měli lepší skóre. Rozhodující okamžik nastal,
když po nedovoleném bránění rozhodčí přerušil hru na obranné půli protihráče
a všichni soupeři šli střídat a také brankář se v bráně narovnal a sledoval svou
střídačku. V tu chvíli si Filip Palička hbitě přitáhl míček a okamžitě vystřelil na
bránu.
…..gooooooooooool….. řvala celá naše střídačka jak smyslů zbavená a všem
třem trenérům dalo dost práce tuto zdivočelou masu opět uklidnit, jelikož zápas
ještě neskončil. Až do konečného hvizdu jsme byli jak na jehlách a celá
střídačka stála a sledovala časomíru a napjatě sledovala hru. Konec utkání jsme
oslavili bouřlivým jásotem a poprvé výhrou nad Fokusem A 6:5.
Branky: F.Palička – 5, Václav Vrobel – 1
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V posledním utkání proti Kopřivnici již byla znát únava hráčů a opět stoupl
markantně počet pádů. Naštěstí se nikdo nezranil a my častěji doplňovali hru
našimi hráči z mladší kategorie. Míčky se častěji vyhazovaly před soupeřova
brankáře a my jsme více hráli na dorážku. To se vyplatilo Vojtovi Vroblovi a ten
si po velké přetlačované také vstřelil gól. Utkání jsme vyhráli 13:1.
Branky: F.Palička – 4, P.Mik – 4, J.Fojtů – 2, Václav Vrobel – 2, Vojtěch
Vrobel – 1.
Skvěle připravený turnaj skončil a mohlo by se zdát, že jsme vyhráli, ale opět
se počítalo skóre. Vstřelili jsme 31 branek a 13 dostali. Nakonec však byla tři
družstva po třech bodech a po kontrole vzájemných zápasů a skóre to dopadlo
takto:
Fokus NJ A
Bernatští Bobři
Luna Příbor
DDM Kopřivnice
NJ Fokus B
Za celý oddíl Bernatských Bobrů chceme poděkovat organizátorům soutěže
za příjemné prostředí a hlavně zajištění odborného rozhodčího v podání pana
Nehery. Jeho rozhodování bylo přísné, ale spravedlivé. Děkujeme.
Za Bernatské Bobry Aleš Hubr, trenér.
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Sběr papíru
V úterý 16. dubna 2013 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm.
Děkujeme

Mgr. Jana Kociánová

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do Mateřské školy Bernartice nad Odrou se koná 23. - 25.dubna
2013 od 10.00 do 11.00 hodin.
Vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a potvrzení lékaře o
povinném očkování dítěte. Zapsány budou děti, které ve školním roce 2013 2014 dovrší věku 3 let.

V sobotu dne 23.3.2013 budou hasiči
od ranních hodin provádět
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě,
případně těžší věci pomůžeme vynést při svozu.

HASIČI
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Děkujeme myslivecké společnosti
S potěšením jsme přijaly pozvání mysliveckého sdružení na členskou schůzi,
která se konala 23.2.2013 v místnosti Kulturního domu v Bernarticích nad
Odrou. Velmi rády vzpomínáme na všechny Vaše dříve organizované akce a
společnou, vždy dobrou a hodnotnou zábavu. I my byly jsme kdysi mladé, a
proto Vám sdělujeme: „Buďte nadále takovou dobrou partou a dobrými
kamarády.“
Jinak v rámci služeb sdělujeme, že večeře byla na jedničku, a proto ihned po
ní, daly jsme si slivovičku. V muzice též působil dobrý KÁDR. Po dědině už se
šušká, že na příští schůzi zahraje Vám ŠLÁGR.
Mnoho úspěchů, zdraví a dobré pohody Vám všem i za ostatní ze srdce přeje
Marta, Jiřina a Vlasta.
V Bernarticích nad Odrou 26.2.2013
Pozn. redakce: Marta Šimíčková, Jiřina Kelnarová a Vlasta Papáková

Jarní vycházka
TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce na
tradiční jarní vycházku,
která se koná v neděli 21. dubna 2013.
Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin.
Chatka je na hranici katastru obce (souřadnice: 49.62 šířka, 17.93 délka). Za
mostem přes Odru se dejte doleva po vyjezděné cestě blíže k lesíku na loukách
až dojdete k chatičce, před kterou je několik laviček a ohniště.
Je tu možnost opéct si na ohni špekáček, který můžete pak v hospodě U Odry
spláchnout pivem.
Věřme, že bude pěkné počasí a přijde Vás hodně, ať už pěšky nebo na kole.
Na Vaši účast se těší pořadatelé
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Vyprávěnka o Lesném mlýně č. 25
Od pantáty mlynáře Bajera Rudolfa, jak on je slýchával od vyprávěčů –
mlečů – co chodívali do mlýna.
Tož to prý s Lesným mlýnem bylo tak:
Starý Oderský mlýn č. 26 byl prý na spodní vodu a už v letech kolem roku
1680 až 1720 byl Starý a chátral a také byl jen na jedno složení, tak byl i málo
výkonný.
Tenkrát za majitelů mlynářů Jury Melče a nebo Václava Melče uvažováno o
postavení nového, výkonnějšího mlýna – hlavně s pohonem na vrchní vodu. Ale
ty úvahy nebyly jednoduché!
Nebylo prý peněz a také nebylo na Odře příhodného místa. Řešilo a
rozumovalo se všelijak a skoro už ujednáno, že se nový mlýn postaví na louce
po pravém břehu Odry pod kopcem a lesem „Stráň“, kde řeka Odra vytváří
zátočinu od cesty nynějších chat a vrací se zpět k cestě u nynější Mrlíkové
studánky. Louka ta, tenkrát obecní, byla asi v roce 1820 prodána gruntu č. 5, ale
stejně se zamýšlené stavby sešlo, hlavně nebylo peněz. Prý, ale novojická
vrchnost měla svůj zájem na postavení nového mlýna a rozhodla tak, že se svojí
režii a svých peněz postavila okolo roku 1700 budovu nového mlýna se splavem
v místech tenkrát své panské valchy, poblíž svých budov dřevěných panských
seníků. Na té valše bydlel jako nájemce ještě okolo roku 1700 nějaký Adam
Švach.
Vrchnost budovu mlýna postavila a mlýn s valchou hned pronajala hornímu
mlynáři ze Starého mlýna Jiřímu Melčovi a dále Janu Horákovi. Ale v roce 1739
mlynář ze Starého mlýna Václav Melč Lesný mlýn od vrchnosti koupil.
Ale při stavbě splavu na Odře a náhonu k vodnímu kolu a stavbě budovy
mlýna došlo k některým závažným chybám! Jednou z největších bylo postavení
základů budovy mlýna téměř rovně s terénem a příčina byla ta, že hřeben
(koruna) splavu byl tenkrát nižší než je dnes – asi o 40 cm, což tenkrát prý
k záplavám budovy mlýna při povodních nedocházelo. Ale výkonnost mlýna při
loudavém toku řeky Odry v letních měsících byla malá. Počalo prý se uvažovat,
hřeben (korunu) splavu zvýšit!
To se také stalo kolem roku 1880, kdy přešel Lesný mlýn do majetku
novojické rodiny Jedekových (nájemce mlýna byl tenkrát nějaký Göttlicher).
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Rodina Jedekova tenkrát využila možnosti levného nákupu vhodného kamení,
které bylo po různu připravováno po areálu „Bařin“, kde byla plánována
výstavba železnice z Nového Jičína podél bernartického mlýna do Suchdolu nad
Odrou, ale ke stavbě nedošlo a kámen byl rozprodán (také na základy nové
školy r. 1880) a také rodina Jedekova z těch kamenů použila na zvednutí koruny
splavu u mlýna – prý asi o těch 40 cm.
Mlýn pak měl sice větší výkon, ale při povodních se hladina v Odře v těch
místech také zvedala a zvedá a ty následky povodní ve mlýně jsou dodnes!
Pan Bajer k tomu dodává:
„Jak jsem v roce 1951 – v letních měsících opravoval už dosti zchátralou
korunu splavu, tož jsem se na vlastní oči přesvědčil, že koruna splavu nebyla
původní a byla nadstavována.
Uvažoval jsem dlouho, jestli zchátralou nadstavovanou korunu splavu
zbourat a tak hladinu v jezu zvýšit, ale nebylo to tak jednoduché a musel by se
celý splav asi zbourat a postavit nový a to jsem si netroufal. Tak jsem korunu
splavu dobře opravil a nechal to tak, ovšem povodně dělají své!
I tak oprava koruny vyžadovala starosti nad moje síly a nebylo ani
odborníků!“
Z vyprávění p. Rudolfa Bajera z roku 1954.
R. Bajer narozen r. 1900 a zemřel r. 1989.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

Povodně a zub času opravdu udělaly své. Splav stále držel, ale po povodních v roce 1997
bylo zřejmé, že bude nutno jeho situaci řešit. Dlouho se jednalo a probíhaly přípravy až
nakonec byl v roce 2009 starý splav zbourán a místo něj vybudován Povodím Odry nový.
(více ve Zpravodaji 11/2009)
Poznámka redakce
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Pozor na jarní práce!
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale
hasiči mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce.
Mnozí občané si chtějí usnadnit práci s odstraňováním
staré trávy na zatravněných plochách v okolí svých
rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího
plošného vypalování travního porostu, aniž by si
uvědomovali, že tím nejen porušují zákon, ale současně
ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí
finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20 000 Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000 Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje
místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár
již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým
dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale
jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy
postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a
dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď
telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844, nebo ve výjimečných případech 150, případně elektronickým
formulářem, který je umístěn na webových stránkách Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“.
Na základě těchto včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky
pro spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat.
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Při porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000
Kč.
Fyzické osoby (občané), kteří hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají za
povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat
tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze
nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na
bezpečnost a chovat se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa,
neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu,
jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a
následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na životech. V případě
vzniku požáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby
pokutou až do výše 25 000 Kč.
nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5
741 11 Nový Jičín

Oznámení
Taťána a Karel Staňkovi oznamují změnu otvírací doby hospůdky „U Odry“
od 1. dubna 2013:
pondělí – sobota
neděle

16.00 – 22.00 hodin
10.00 – 22.00 hodin
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RESTAURACE „U BŘÍZ“
BERNARTICE NAD ODROU
VÁM NABÍZÍ:
∗ OD 23. 3. 2013 KAŽDOU SOBOTU A NEDĚLI
DOMÁCÍ ZÁKUSKY, POHÁRY,
CHLEBÍČKY
CHLEBÍ KY
∗ KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU PIZZA
MOŽNOST POSEZENÍ V NEKUŘÁCKÉ
JÍDELNĚ S DĚTSKÝM KOUTKEM

DÁLE SI VÁS DOVOLUJEME
SRDEČNĚ POZVAT NA ZVĚŘINOV
ZV INOVÉ
INOVÉ
HODY , KTERÉ SE BUDOU KONAT
V SOBOTU 23. A V NEDĚLI
NED LI
24. BŘEZNA
EZNA 2013 OD 1130 HODIN.

V NEDĚLI 31. BŘEZNA
B EZNA 2013 VÁS SRDEČNĚ
ZVEME NA VELIKONOČN
VELIKONO NÍ VESELENÍ
VESELENÍ
S PŮLNO
LNOČN
LNO NÍ POMLÁZKOU
POMLÁZKOU,
OU KTERÉ SE
USKUTEČNÍ V JÍDELNĚ RESTAURACE U BŘÍZ
OD 1900 HODIN. K TANCI A POSLECHU BUDE
HRÁT LUBOMÍR SCHENK.
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Pranostiky na březen
Březen, za kamna vlezem,
duben, ještě tam budem,
máj, půjdem v háj!
Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá.
Březen mokrý – rolník smutný!
Byť byl jarní den jak na zakázku,
nechoď ještě na procházku,
ať tvé zdraví neztratí svou sázku!
O svatém Tomáši sníh bředne na kaši.
Na svatého Řehoře, den s nocí v jedné míře.
Na svatého Jáchyma skončila se už zima.
Na Kvida už končí zima.
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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
Mob. +420 602 630 764
Fax: +420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
č. účtu 23325801/0100
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