Vážení spoluobčané!
Vzpomínám si na to jako dnes, když jsem se před lety provdala do Bernartic,
jak mi můj tchán udělal zasvěcenou přednášku o užitečnosti „dědinské“
hospody. Něco v tom smyslu, že hospoda byla, je a bude místem veřejného
setkávání lidí, kde se „všechno vyřeší“, centrem společenského dění a svým
způsobem i podporovatelem kulturních tradic. Tehdy jako mladá jsem si spíše
myslela, že takto vznešeně zdůvodňoval své návštěvy hospody a až později jsem
i z vlastní zkušenosti pochopila, že měl vlastně pravdu. Vždycky, když se mluví
o hospodě, si na jeho slova vzpomenu.
Vzpomněla jsem si na něho na přelomu tisíciletí, kdy jsme se jako rodina po
letech vrátili do Bernartic a hospoda U Bříz nefungovala, protože nebyly
vyjasněny majetkové poměry s Jednotou. Říkala jsem si tehdy, že by se musel
„v hrobě obrátit“, kdyby to věděl. Nicméně tehdejší představitelé obce se pustili
do sporu s Jednotou o vlastnictví objektu hospody U Bříz a uspěli. Nikdo však
tehdy ani netušil, že soudní spory s Jednotou budou pokračovat ještě léta. Přesto
však došlo v roce 2003 ke znovuotevření hospody, kterou Obec Bernartice nad
Odrou, jako nový vlastník, pronajala na dobu deseti let za podmínky, že nájemce
(paní Vlasta Němečková) bude místo splácení nájmu obci investovat finanční
prostředky přímo do zvelebení hospody, neboť obec v té době na to neměla. To
se také stalo a od té doby hospoda U Bříz v obci opět funguje. A jak už to
v životě bývá, kvalita poskytovaných služeb se za tu dobu v očích občanů
měnila tu k lepšímu, tu k horšímu, v zásadě se však všichni shodovali a shodují
na tom, že je dobře, že tady hospodu opět máme.
Od mého nástupu do úřadu v roce 2006 se zastupitelstvo pravidelně zabývá
připomínkami a náměty občanů na další rozvoj a celkové zlepšení úrovně
místních pohostinských služeb, což je také obsaženo ve schváleném plánu
rozvoje obce. Stejně jako jsme nedávno po malých krocích zkulturnili náš sál a
přilehlé prostory, měli jsme a máme také v úmyslu postupně zlepšit celkové
prostředí místní hospody U Bříz.
Teprve až v letošním roce jsou však k tomu vytvořeny vhodné podmínky.
Zaprvé: Až na počátku letošního roku byl definitivně ukončen zmíněný
dlouholetý soudní spor s Jednotou o vlastnictví objektu hospody. Můžeme tedy
investovat do vlastního (obecního) majetku.
Zadruhé: V září letošního roku vyprší po deseti letech platnost smlouvy
stávajícímu nájemci paní Vlastě Němečkové, a to je příležitost pro zahájení a
provedení alespoň nezbytných oprav a rekonstrukcí, aby budoucí nájemce měl
vytvořeny lepší podmínky pro poskytování služeb.
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Ve schváleném obecním rozpočtu na letošní rok jsou plánovány finanční
prostředky na obnovu elektroinstalace, která již nevyhovuje současným
požadavkům, na nové osvětlení, na opravu vnitřních omítek případně i na
výměnu vnitřních dveří, vymalování a podobně. Předběžně proto plánujeme, že
hospoda bude z důvodů provádění těchto oprav ve druhé polovině září a v říjnu
letošního roku uzavřena.
Zároveň zastupitelstvo obce připraví podmínky nové nájemní smlouvy, v níž
budou stanoveny požadavky na poskytování pohostinských služeb jako
například otevírací doba, požadavky na provoz kuchyně, poskytování služeb
v souvislosti s provozem sálu a další. V souladu se zákonem budou pak
podmínky nájmu zveřejněny, aby se mohli zájemci o poskytování těchto služeb
řádně přihlásit. Zastupitelům obce záleží na tom, aby úroveň pohostinských
služeb v obci rostla, a z tohoto hlediska budou přistupovat i k výběru budoucího
nájemce.
Budu ráda, když se nám naše záměry podaří a na podzim letošního roku si
budeme moci dát skleničku stejně dobrého piva jako dnes avšak v trochu hezčím
prostředí.

starostka
P.S.

A ještě na vysvětlenou.
Někteří občané se mylně domnívají, že současným nájemcem hospody U Bříz je
paní Táňa Staňková, ta je však podnájemcem paní Vlasty Němečkové. Do
obchodních vztahů mezi nájemcem a podnájemcem obec nemá právo vstupovat.
O uzavření nové nájemní smlouvy s obcí, jejíž podmínky budou řádně
zveřejněny, se však má právo ucházet samostatně kterýkoliv podnikatelský
subjekt tedy i stávající nájemce či podnájemce.
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Kalendárium
15.3.
Účetní Ilona Stavinohová se zúčastnila školení „Veřejné zdravotní pojištění,
agenda zdravotního pojištění“ v Novém Jičíně.
16.3.
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 7. ročník večerního turnaje v ping-pongu.
23.3.
Sběr železného šrotu – hasiči
26.3.
Semináře „Evidence obyvatel“ se na Krajském úřadě v Ostravě zúčastnila
správní pracovnice Věra Košťálová
28.3.
15. zasedání zastupitelstva obce.
4.4.
Účetní Ilona Stavinohová absolvovala školení „Účtování o majetku obce a české
účetní standardy 709 a 710“ v Ostravě
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Vítání občánků
Jarní vycházka
Očkování psů
Stavění Máje
Florbalový turnaj mladší žáci
Uctění památky svátku sv. Floriána spojena
s žehnáním hasičského vozu
Florbalový turnaj starší žáci
Lampiónový průvod
Zájezd pro důchodce
Sbírka použitého ošacení
Kácení Máje
Pouť
Hasičská soutěž dětí
Hasičská soutěž o Bernacký pohár
Den obce
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USNESENÍ
z 15. zasedání zastupitelstva
obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 28.3.2013

15/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Josefinu
Bayerovou a Vojtěcha Knopa, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
15/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program.
15/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o přijetí úvěru (Smlouva
č.21/2013/U). Poskytovatelem úvěru ve výši 2.000.000,- Kč se splatností do čtyř
let je Komerční banka.
15/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku podpisem smluv a
závazků vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou.
V Bernarticích nad Odrou dne 28.3.2013

Mgr. Dana Klosová
starostka

Marie Mertová
místostarostka

Očkování psů
V pondělí 22.4.2013 od 16.00 hodin proběhne na parkovišti před restaurací
„U Bříz“ očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou očkovací průkaz psa.
Cena vakcíny je 100,-Kč.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc
sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z
ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech 13. – 15. května 2013
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý
8:00 - 15:00 hodin
na chodbě kulturního domu v Bernarticích nad Odrou
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Otvírací hodiny České pošty obcí v nejbližším okolí
Nový Jičín
Tel. 556 764 201

Po – Pá
So

8.00 – 18.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin

Jeseník nad Odrou
Tel. 556 739 012

Po a St
Út, Čt, Pá

8.00 – 10.30 a 14.00 – 16.30 hodin
8.00 – 10.30 a 14.00 – 15.00 hodin

Suchdol nad Odrou
Tel. 556 736 570

Po a Čt
Út, St, Pá

8.00 – 11.00 a 13.30 – 17.00 hodin
8.00 – 11.00 a 13.30 – 16.00 hodin

Starý Jičín
Tel. 556 752 603

Po, St, Čt, Pá
Út

7.30 – 9.45 a 13.45 – 16.00 hodin
7.30 – 9.45 hodin

Nový Jičín – Loučka
Tel. 556 756 778

Po – Pá

8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin

Kunín
Tel. 556 749 957

Po a St
Út, Čt, Pá

8.00 – 10.30 a 13.00 – 17.00 hodin
8.00 – 10.30 a 13.00 – 16.00 hodin

Šenov u N. Jičína
Tel. 556 708 289

Po – Pá

8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hodin

Děkujeme, že třídíte
Na internetových stránkách TRIDIME.INFO, které v rámci kampaně na
podporu třídění odpadu v Moravskoslezském kraji provozuje autorizovaná
obalová společnost EKO-KOM a.s., byly zveřejněny kompletní výsledky
porovnání obcí a měst MSK ve výtěžnosti tříděného sběru odpadu za rok 2012.
V kategorii do 4.000 obyvatel se naše obec umístila na krásném 33. místě
z celkového počtu 257 obcí.
Výsledky najdete na titulní stránce www.tridime.info
Kromě toho na stránkách najdete další pravidelně aktualizované informace na
téma odpadové hospodářství v sekci AKTUALITY rovněž na titulní stránce.
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Lampiónový průvod
V úterý 7. května 2013 se uskuteční tradiční lampiónový
průvod. Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z horního konce od Papáků č. 51
směrem k Pomníku padlých.
Po vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji táborák a
občerstvení.

Zájezd pro důchodce
Oznamujeme, že jsou stále ještě volná místa na zájezd pro důchodce, který se
koná v pátek 10.5.2013.
Cíl zájezdu:
Muzeum řemesel v Letohradě
Hora Matky Boží u Králíků
Odjezd autobusu v 7:00 hodin z křižovatky (zastávky na Oboře, u Horutů č. 48,
na Hajziboně a na točně u Varmužů).
Plánovaný příjezd asi v 18:00 hodin.
Cena za osobu 500,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava, jednotlivé vstupy a chutný
pozdní oběd. Tento zájezd je fyzicky NENÁROČNÝ.
Bližší informace k zájezdu naleznete v březnovém zpravodaji na str. 10 nebo na
webu obce: http://www.bernarticenadodrou.cz/kalendar-akci.asp
Objednávky zájezdu s úhradou provádějte v pokladně na obecním úřadě
nejpozději do konce dubna.
Věra Košťálová
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Suchdolano 2013
Dne 16.3.2013 se odehrál florbalový turnaj mladších i starších žáků
v Suchdole nad Odrou. Sraz byl v 7:30 hodin na křižovatce v Bernarticích,
z které jsme odjeli do Suchdolu nad Odrou. Když jsme přijeli, tak jsme doufali,
že vyjdou dresy na každého hráče, protože Bobříci přijeli úplně všichni. Zabrali
jsme celou velkou šatnu. Dohromady na turnaji mladších žáků bylo 7 týmů Suchdol, Pustějov, Hladké Životice, Studénka, Nový Jičín, my a Staré město,
které přijelo až z jižní Moravy. Protože bylo tolik týmů, trenéři se rozhodli, že
každou kategorii rozdělí do dvou skupin a výherci budou hrát o finále a poražení
o páté a šesté místo.
První zápas s Novým Jičínem Bernatští Bobříci nezačali nejlépe. Na začátku
se sice dostal Vojtěch Vrobel do situace, kdy jel sám na bránu, ale nepodařilo se
mu gólovou šanci proměnit. Za chvíli byla další velká šance, kterou měl opět
Vojtěch Vrobel, když měl velký prostor pro střelu, která ale skončila
v brankářových rukou. Bobříci najednou přestali tlačit a Nový Jičín měl hodně
prostoru k tomu, aby střelil 4 góly po sobě. První brankou přinesl kapitán
Václav Vrobel na bernatskou střídačku radost, ve které pokračoval podařeným
gólem Petr Hopp. Do konce zápasu se prosazovali pouze hráči z Nového Jičína.
Zápas Bobříci prohráli 2 : 7.
Druhý zápas se Suchdolem začal ještě hůře, když Bobříci dostali hattrick a za
stavu tři nula bylo sebevědomí hodně malé. První branku Bobříků vstřelil
kapitán Václav Vrobel. Celému týmu najednou stouplo sebevědomí, za chvíli
Václav Vrobel střelil znova, ale bohužel pouze do tyčky. Do konce zápasu už
Bobříci nedali žádný gól, ale bohužel dostali další čtyři. Konečné skóre zápasu
bylo v neprospěch Bernartic 1 : 7 a spadli na poslední dvě místa.
V dalším zápase se utkali Bobříci proti pustějovským holkám. Proto se
rozhodlo, že půjde hrát i nejmladší hráč Vít Vrobel, který nastoupil od začátku a
střídal Alenku Bukovjanovou, druhou nejmladší v Bobřících. Celý zápas ovládli
naši. První branku střelil kapitán Václav Vrobel. O druhý gól se postaral krásnou
střelou do víka Petr Hopp. Po našem lehkém zaváhání se prosadily také holky
z Pustějova, když střelily branku na 1 : 2. Což byla vcelku škoda, protože
brankář Martin Maňák mohl vychytat svou první nulu na turnaji. Konečný
výsledek upravil Dominik Horut na čtyři dva. Tím pádem Bernartice vyhrály
zápas o šesté a sedmé místo. Konečný výsledek všech týmů byl první Nový
Jičín, Suchdol nad Odrou, Studénka, Hladké Životice, Bernartice nad Odrou a
poslední Pustějov.
Kapitán Bernatských Bobrů, Jan Fojtů.
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Za Bernatské Bobříky hráli : kap. Václav Vrobel, brankář Martin Maňák,
Vojtěch a Vít Vroblovi, Petr a Pavel Hoppovi, Jan a Alenka Bukovjanovi,
Ondřej Staňek, Dominik Horut, Jan Horák, Šimon Štýber a David Šturala.

FLORBALOVÝ TURNAJ SUCHDOLANO
Dne 16.3.2013 jsme se sešli na křižovatce v Bernarticích. V 7:30 hodin jsme
měli odjezd. Dojeli jsme do Suchdolu, převlékli jsme se, řádně rozcvičili a
připravili na první zápas, ve kterém jsme se utkali s ZŠ JUBILEJNÍ NOVÝ
JIČÍN. Byl to velice vyrovnaný zápas, který lépe zvládli hráči z Nového Jičína.
Vyhráli 3:2. Branky Bernatských Bobrů dal kapitán Jan Fojtů.
Ve druhém zápase jsme se utkali s ZŠ SUCHDOL NAD ODROU. Byl to
opět tvrdý a vyrovnaný zápas. Tenhle zápas jsme zvládli lépe my. Vyhráli jsme
1:0 po brance Honzy Fojtů.
Dalším zápasem už bylo semifinále, ve kterém jsme nastoupili proti FBC
STARÉ MĚSTO. V tomhle utkání jsme se rozstříleli a celkové skóre bylo 10:1
pro Bernatské Bobry.
Dalším zápasem bylo naše vysněné finále. Na finále nás trenér řádně připravil.
V tomhle zápase jsme si nevedli špatně. Bylo to opět vyrovnané utkání, ve
kterém rozhodovala rychlost hry a chyby soupeře.
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Tenhle zápas lépe dopadl pro Nový Jičín. Vyhráli 2:1. Branku Bernatských
Bobrů vstřelil opět Jan Fojtů. Umístili jsme se na krásném 2. místě.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ JUBILEJNÍ NOVÝ JIČÍN
BOBŘI BERNARTICE NAD ODROU
FBC STARÉ MĚSTO
ZŠ STUDÉNKA
ZŠ SUCHDOL NAD ODROU
PUSTĚJOV

Obec reprezentovali:
Kapitán: Jan Fojtů
Brankář: Daniel Ferda
Patrik Mik
Jan Šimíček
Lumír Gola

Za B.B. napsal Daniel Ferda

Pátý ročník velikonočního florbalového turnaje Bernartice 2013
V sobotu 23.3.2013 se uskutečnil v místní tělocvičně pátý ročník oblíbeného
florbalového turnaje mladších žáků. Účast nám potvrdili stálí účastníci ZŠ
Suchdol nad Odrou, TJ Sokol Pustějov, místní Bernatští Bobři (kteří pro velký
zájem postavili dvě družstva, kdy ti úplně nejmenší se nazvali Šmoulíci). Nově
se přidalo družstvo z Hladkých Životic. Celkově naši tělocvičnu naplnilo
padesát dětí, sedm trenérů a něco málo rodičů.
Na tomto turnaji si poprvé zahráli i naši nejmenší hráči z oddílu. Jelikož by
nebyli schopni konkurovat ostatním týmům, po dohodě s ostatními trenéry bylo
dovoleno, aby tomuto Šmoulímu týmu v bráně chytal Daniel Ferda, který svou
odborností snižoval jejich handicap.
Bobříci předvedli zcela opačnou hru, jakou hráli na posledním turnaji na
Suchdolanu. Podařilo se nám obsazovat protihráče a hra se nám dařila. TJ Sokol
Pustějov jsme porazili 10:1.
Branky vstřelili: Novobilský David 2, Horut Dominik 2, Volf Daniel 2,
Bukovjan Jan 2, Vrobel Václav a Vojtěch po jedné brance.
Vzájemný zápas se Šmoulíky dopadl 8:0 pro Bobříky. Oba týmy hrály
s úsměvem a v pohodě.
Branky: D. Novobilský 2, D. Volf 2, Vrobel Vojta, J.Bukovjan, D. Horut a
Vrobel Václav po jedné brance.
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Do utkání se Suchdolem vstupovali Bobříci plni elánu a s nadšením. Až do
poslední minuty to vypadalo na remízu, ale nešťastným gólem jsme opět
prohráli 3:4. „Ajta krajta…“, tak příště, no…
Branky: Vrobel Václav 2 a Volf Daniel 1.
Zápas s nováčky turnajů Hladkými Životicemi byl nejhezčím. Krásné akce a
skvělé zákroky brankářů na obou stranách a zasloužené skóre 8:5 pro Bobříky
bylo uspokojením.
Branky: Václav Vrobel 3, D. Novobilský 2, D. Volf 2 a J. Bukovjan 1.
Šmoulíci se do turnaje pustili s nadšením a i když se jim hra občas ztrácela a
oni ji nacházeli úplně jinde, byli všichni spokojeni. Markantní rozdíl věku hráčů,
úrovně hry a kadenci střeleb s přehledem redukoval brankář Daniel Ferda. Za
jeho zády končila menší část balónků a ač se Šmoulíci snažili sebevíce, jejich
síly na protihráče v řadě soubojů nestačili. Do hry jsme však vstupovali, že i
když prohrajeme, prohrajeme s hlavou vztyčenou. V případě, že došlo při hře
k osobním soubojům o balónek, poznali naši protihráči, že v blízké době bude
v Bernarticích nová vlna hráčů florbalu nejvyšší úrovně.
Do posledního utkání ze čtyř, šli Šmoulíci nabuzeni a znovu hráli z plných
plic. To se jim vyplatilo a protihráče zcela zaskočila bomba, jakou vstřelil zcela
zapomenutý David Šturala rozhodující a jediný gól Šmoulíků na turnaji. Takže
všichni jásali a černé odhady se nesplnily. Poslední zápas vyhráli 1:0. Šmoulíci
na svém prvním turnaji nebyli poslední, ale umístili se na krásném čtvrtém
místě. Kdo jste tam byli… mi to jistě potvrdíte. … nezměrná radost….
Pořadí na turnaji: 1. ZŠ Suchdol nad Odrou
2. Bernatští Bobříci
3. Hladké Životice
4. Šmoulíci !!!
5. TJ Sokol Pustějov
Obec reprezentovali:
Bobříci – kap.Václav Vrobel, David Novobilský, Daniel Volf, Vojta Vrobel,
Jan Bukovjan, Dominik Horut a brankář Martin Maňák.
Šmoulíci – kap. Alenka Bukovjanová, Víťa Vrobel, Lukáš Hubr, Adam Rigole,
David Šturala, Šimon Štýber a brankář Danek Ferda.
Děkujeme TJ Sokol, obci, ZŠ a rodičům za pomoc při realizaci tohoto
turnaje.
Za Bernatské Bobry Aleš Hubr, trenér.
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Srdečně zveme všechny příznivce florbalu na turnaje mladších
a starších žáků, které se konají:
mladší žáci v sobotu 4.5.2013
starší žáci v neděli 5.5.2013
Bernatští Bobři
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Třetí kolo neregistrované ligy mládeže ve florbale – mladší žáci –
neděle 24.3.2013
Na neděli 23.3. připravili pořadatelé další kolo turnaje ve florbale tentokrát
v hale ABC v Novém Jičíně. Celkem se nás sešlo osm týmů. Z Nového Jičína 4,
Kopřivnice, Příboru, Bílovce a Bernatští Bobříci. K dispozici byla dvě hřiště,
utkání 2 x 10 min a každé družstvo odehrálo na turnaji sedm vzájemných zápasů
o celkové hrací době 140 min. Čekal nás velice náročný turnaj a jelikož jsme
byli nejmladší družstvo na turnaji, byli jsme plni očekávání a napětí.
Hned úvodní zápas s Kopřivnickými děvčaty nám vyšel skvěle a vyhráli jsme
jej 4:2. Nasadili jsme i našeho nejmenšího šestiletého hráče Víťu Vrobla a to
vám byl hned šrumec… Prolomili jsme konečně sérii proher prvních zápasů a to
byl teprve začátek…
Branky: Jan Bukovjan 2, Václav Vrobel a Dominik Horut po jedné brance.
Druhé utkání proti NJ Fokus (opět děvčata) byl již o poznání těžší, ale i tento
zápas jsme úspěšně zvládli a také jej vyhráli 4:3. Holky měli ráznou obranářku,
přes kterou se velice těžce pronikalo k bráně, ale šlo to.
Branky: Jan Bukovjan, Václav a Vojta Vroblovi a David Novobilský, každý po
jedné brance.
Třetí utkání proti Bílovci byl opravdový boj a nejtěžší zápas celého turnaje.
V tomto utkání byly velice vysoké emoce a po opakovaných přehlížených
zákrocích poškozujících Bobří družstvo to už trenér Bobr neunesl a prolomil
hráze. Po uklidnění a vyříkání si situace hra pokračovala a my opět vyhráli 5:4.
Branky: D. Novobilský a J. Bukovjan 2 a D.Volf jednu branku.
Čtvrté utkání proti Příboru bylo plné nedorozumění se hráčů našeho družstva
a jednu chvíli jsme i prohrávali 2:1. Na hráčích byla již znát únava (Václav
Vrobel a David Novobilský hráli bez vystřídání již 80 min.) a po povoleném
Tajmu, jsme změnou hry otočili utkání a vyhráli za skóre 4:2.
Branky: D. Novobilský 2, J.Bukovjan a Václav Vrobel jednu branku.
Další utkání proti NJ Fokus C bylo pro nás utrpení a zcela jsme vypadli ze
hry. Po absolutně nekoordinované hře a našich hloupých chybách jsme s druhým
nejslabším týmem stále doháněli skóre. Vítězství bylo vydřené a celé družstvo
bylo rádo, že je konec, protože jsme se tímto utkáním prokousali, ani nevíme
jak. No hrůza. Konečný stav 4:1 bych ani nerozebíral.
Branky: D. Volf 2, D. Novobilský a Václav Vrobel po jedné brance.
V šestém utkání proti NJ Fokus B jsme čekali tvrdého soupeře. Kluci
z Fokusu prozatím hráli výborně a my očekávali těžký zápas. Jaké bylo naše
překvapení, když jsme hned po zahájení vstřelili dvě branky a do konce utkání
ještě další čtyři. Sami jsme přitom hlavně díky Martinovi Maňákovi nedostali
ani jeden gól. Další výhra a to hned 6:0.
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Branky: Vojta Vrobel a Jan Bukovjan 2 a Dominik Horut a David Novobilský
jednu branku.
Poslední nejtěžší utkání jsme odehráli s NJ Fokus A. Hra byla dlouho
vyrovnaná a branky jsme lehce dostávali a velice těžce dávali. Dva krásné góly
dal David Novobilský, ale přesto jsme do poslední minuty prohrávali 5:4. Avšak
v poslední minutě vstřelil Daniel Volf rozhodující branku, ale jakou… no míček
sotva tak dojel k bráně a pak nevíme ani jak, projel brankáři mezi nohama…a
bylo to 5:5.
Branky: Vojta Vrobel a David Novobilský 2, Daniel Volf jednu branku.
Tento velice fyzicky náročný a vyčerpávající turnaj byl u konce a my byli
rádi, že jsme rádi.
Pořadí:
1. Bernatští Bobři
7
6–1–0
32:17 13 bodů
2. SVČ Fokus B
7
4–2–1
21:18 10 bodů
3. SVČ Fokus A
7
4–1–2
36:17 9 bodů
4. DDM Bílovec
7
3–2–2
32:19 8 bodů
5. SVČ Fokus Holky
7
2–3–2
25:18 7 bodů
6. Luna Příbor
7
3–0–4
17:25 6 bodů
7. DDM Kopřivnice
7
1–1–5
18:28 3 body
8. SVČ Fokus C
7
0–0–7
8:47 0 bodů
Za celou trenérskou lavici bych chtěl celému oddílu pogratulovat a ocenit
zvláště kap.Václava Vrobla a Davida Novobilského za obětavou hru a nezměrné
úsilí, které do tohoto turnaje vložili a je hlavně jejich zásluhou, že podrželi celý
tým a společně dosáhli na první místo. Gratulujeme, trenéři.
Obec reprezentovali: kap. Václav Vrobel, David Novobilský, Daniel Volf, Vojta
a Vít Vroblovi, Jan a Alenka Bukovjanovi, Lukáš Hubr, Dominik Horut a
výborný Martin Maňák.
Za BB Aleš Hubr, trenér.
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Florbalový turnaj malotřídních škol
21.3.2013 se odehrál tradiční Florbalový turnaj malotřídních škol. Kromě
družstva ze Šenova, kde děti byly ve Škole v přírodě, přijela družstva
z Libhoště, Jeseníku a Hostašovic.
Aby si děti vydatně zahrály, postavili jsme my, domácí a Jeseník po dvou
družstvech. Z šesti družstev se naše 2 družstva s naprostou shodou počtu
získaných bodů i nastřílených branek umístila na 3. – 4. místě. V družstvu „A“
reprezentovali naši školu: kapitán Petr Hopp, K.Tušlová, M.Knopová, D.Horut,
L.Bayerová a O.Staněk.
Družstvo „B“ reprezentovali: kapitán A.Handrych, K.Zelenková,
E.Borýsková, M.Maňák, Pavel Hopp, A.Školoudíková.
Na 1. místě se umístilo družstvo Jeseník „A“, 2. místo obsadilo družstvo
z Hostašovic, 5. místo získaly děti z Libhoště a 6. místo si odvezlo družstvo
Jeseník „B“.
Celý turnaj se odehrál v příjemné a sportovní atmosféře. Všechna družstva
byla odměněna diplomy a sportovními cenami.
Chtěla bych velmi pochválit a poděkovat všem dětem, které pravidelně
chodily ráno na přípravné zápasy a také rodičům a všem divákům, kteří si našli
čas a přišli se podívat a povzbudit. Děkujeme a těšíme se zase za rok.
Mgr. Jana Rusínová

Pondělí bez učení
V pondělí 25.3. nás čekal výlet do Nového Jičína, kde jsme navštívili
Žerotínský zámek, Beskydské divadlo a Městskou knihovnu.
Vše začalo ráno, kdy naše třída odjela autobusem do Nového Jičína. Odtud
jsme se přesunuli do Žerotínského zámku. Tam jsme si mohli vyrobit ozdobnou
větvičku a uplést velikonoční pomlázku. Nakonec jsme ochutnali tradiční
preclíky.
Potom jsme se přemístili k Beskydskému divadlu, kde jsme asi 10 minut
čekali. Po velmi studených 10 minutách jsme konečně vstoupili do divadla.
Netrpělivě jsme čekali až do chvíle, kdy nás uvítal frontman kapely Jumping
drums, která hrála na různé druhy bubnů. Měla 3 členy a ti nám zahráli 2
skladby. Potom si prozkoušeli naše rytmické cítění, také jsme měli možnost si
na bubny zahrát sami. Závěrem nám zahráli další 2 skladby.
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Po koncertě jsme se odebrali do Městské knihovny, kde nám paní knihovnice
ukázala uspořádání knih podle oborů.
Tímto náš program skončil a nám nezbývalo nic jiného, než se vrátit zpět do
školy.
Nejvíc mě zaujal koncert kapely Jumping drums, určitě bych na něj chtěl jít
ještě jednou.
Za kolektiv 4. a 5. třídy Dominik Horut

TURNAJ V PING-PONGU
Dne 16. března 2013 uspořádali hasiči v tělocvičně 7. ročník
večerního turnaje v ping-pongu.
K šesti hracím stolům se hráči rozlosovali do skupin, kde hráli
každý s každým. Celkem se do turnaje přihlásilo 37 hráčů, z toho
dvě ženy. Hasiči připravili bohaté občerstvení a starali se o hráče i
diváky až do pozdních večerních hodin. Do užšího finále postupovalo 16
hráčů. Tito finalisté poté hráli vyřazovacím způsobem až po závěrečný finálový
zápas, ve kterém se o vítězství utkali Matěj Žák a Patrick Mik. Po krásném
souboji nakonec zvítězil Patrick. Třetí místo vybojoval Libor Stavinoha, který
v utkání o bronz porazil Ladislava Hájka.
Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do turnaje, si dobře zahráli a diváci,
že se dobře pobavili.
Za SDH Bernartice nad Odrou
Tomáš Horut
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Stavění MÁJE
Bernartští hasiči upozorňují, že v úterý 30. dubna 2013 od 17.00 hodin se bude u
obecního úřadu připravovat a strojit „Májka“. Ta se bude posléze asi od 18.00
hodin stavět. Zveme všechny šikovné spoluobčany na tuto každoroční akci.
O posilnění se bude postaráno.
Těší se HASIČI
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HASIČI Z BERNARTIC NAD ODROU OZNAMUJÍ, ŽE V
NEDĚLI 5. 5. 2013
SE V KOSTELE V BERNARTICÍCH NAD ODROU BUDE
KONAT UCTĚNÍ PAMÁTKY SVÁTKU SV. FLORIÁNA
SPOJENÁ S ŽEHNÁNÍM HASIČSKÉHO VOZU
Program: - 9:15 slavnostní Mše svatá v kostele Navštívení Panny Marie
- 10:20 položení věnce ke Kříži na místním hřbitově
- 10:30 slavnostní průvod hasičů od kostela k restauraci U Bříz
- 10:40 žehnání hasičského vozu
Po žehnání hasičského vozu Vás zveme na posezení s menším pohoštěním,
které se bude konat v připravených stanech na parkovišti
před restaurací U Bříz.
Výbor SDH Bernartice nad Odrou
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Bernartické tvarůžky
Na podzim v roce 1969 jsem šel něco zařizovat do kanceláře k pracovníkům
JZD, tehdá na středisku č. 1 na fojtství.
Funkcionáře jsem našel v jedné z komor, kde připravovali padané ovoce na
kvas. Při řeči mě zaujal pohled na velký a kdysi asi účelový dřevěný škopek, do
kterého ovoce sypali. Škopek měl průměr dna přes dva metry a nebyl vyšší než
padesát centimetrů a stáhnutý dvěma obručemi. Pracovníci říkali, že ten škopek
měli fojti asi na „šlapaní“ zelí. Mě se to ale nezdálo pravdivé a náhoda tomu
chtěla, že jsem při zpáteční cestě na dvoře fojtství potkal družstevnici paní Ant.
Kyselou – nar. 13.6.1906 – a v rozprávce jsem se zmínil o tom dřevěném
škopku a ona hned na to odpověděla:
„Tož ten škopek neměli fojti na zelí! A za mojích mladých let jsem často
jako sousedka na fojtství chodila vypomáhať a tomu škopku se povědalo
„tvarůžkový“. Z vyprávění doma a od starších lidí vím, že fojtě kolem roku
1900 až tuším do první světové války měli na fojtství mlékárnu.
Tenkrát prý měli dobrý chov krav (asi kravařský) a nadojili denně přes dvě
stě litrů mléka. A to byl problém všecko to mléko zužitkovať. Přebytečné mléko
i máslo se denně vozilo do města N. Jičína, ale co s tvarohem? Tož fojtě založili
tvarůžkárnu.“
A paní Kyselá pokračuje, co si ještě pamatuje z vyprávění:
„Počátkem byl tvaroh, musel prý být naprosto čistý a čerstvý a dělal se ze
sbíraného mléka. Tvaroh bylo nejprve nutné částečně zbavit syrovátky, ne však
docela: hranice prý byla mezi tvarohem měkkým a tvrdým. To se provádělo
v zařízení zvaném tvarůžník! Utužený tvaroh se potom důkladně v dřevěných
trokách prohnětl se solí, někdy i s kmínem, rukama a později při větším
množství se šlapal v tom rozměrném škopku. Názornou představu o
namáhavosti této práce si můžeme ukázat na právě zachovalém a vzpomenutém
rozměrném škopku, do kterého se dávala až třiceticentimetrová vrstva tvarohu a
tu šlapaly dvě ženy více než hodinu. Směs se pak zhruba na den ukládala do
pečlivě vydrhnutých dřevěných sudů, aby prý si v nich trochu odpočinula.
Protože se tvarůžky tak zvaně pleskaly, ženám, které je ve svých dlaních
tvarovaly se pravilo pleskačky. Tato práce a vůbec většina těžké dřiny okolo,
byla výhradně ženská záležitost, přičemž zručná pleskačka dokázala za jediný
den vypleskat až neuvěřitelných čtyři tisíce kusů!
K posledku tvarůžkáření na fojtství se začaly používat klapačky, což byly
dřevěné ruční formy a ženám se začalo říkat klapačky. Dělaly se i tvarůžkové
tyčinky. Vytvarované sýry se potom rovnaly na šindele (neohoblované smrkové
desky) a ty se ukládaly na podary (asi regále).
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Tam se nechávaly tvarůžky při běžné denní teplotě několik dnů oschnout a
přitom se každodenně přerovnávaly a obracely. Zde byla nutná osobní zkušenost
a fortel poznat pravou chvíli k dalším výrobním krokům. To nešlo jinak zjistit,
než citlivým a vycvičeným hmatem. Uschlé tvarůžky se omývaly v osolené
syrovátce nebo slané vodě a dávaly okapat do beden s dřevěným dnem. Pak se
štosovaly a po třetím přerovnání se rolovaly do válečků po pěti až šesti kusech a
ukládaly do studené místnosti ke konečnému dozrání. Muselo se dávat pozor,
aby na ně nešly mouchy a jiná havěť.
Tož tak prý se zhruba na fojtství dělaly tvarůžky“: říká paní Kyselá. „Oni ti
fojti je pak pro obchod posílali volně ložené v bedničkách ze štípaných
smrkových loubků a posílali prý je ze Suchdola vlakem do obchodů v Ostravě a
prý i do Krakova. V dědině se prý od fojtů málo ty tvarůžky brávaly. Prý bývaly
drahé. A po domech v dědině byl tradiční starý sýr s máslem.“
Paní Kyselá si pamatovala i několik bernartických tvarůžkových receptů:
Masové tvarůžkové tyčinky
Potřebujeme čtvrt kila mletého libového vepřového masa a čtvrt kila mletého
hovězího masa, sedm tvarůžků (tyčinek), jedno vejce, strouhanku, sádlo,
sladkou i pálivou papriku, pepř, sůl.
Mleté maso smícháme s vejcem, solí a kořením, podle potřeby zahustíme
strouhankou a důkladně propracujeme. Tyčinky tvarůžků příčně rozdělíme na
polovinu a každý kousek obalíme do odpovídajícího množství masové směsi.
Takto vzniklé špalíčky narovnáme na plech bohatě vymaštěný sádlem a ve
vyhřáté troubě zprudka upečeme. Recept asi pro čtyři osoby.
Tvarůžkové knedlíky bez vajec
Pro jednu osobu potřebujeme tři až čtyři houskové knedlíky (podle hladu), tři
kulaté tvarůžky, polovinu průměrné cibule, pět dekagramů špeku (slaniny),
špetku pepře a případně sůl. Potřebu vynásobíme počtem hostujících.
Špek nakrájíme na drobné kostičky, necháme v rendlíku zesklovatět, potom na
ně dozlatova osmahneme cibuli a na kostičky nakrájené knedlíky. Přidáme
tvarůžky nakrájené na tenké plátky, opepříme, podle potřeby dosolíme na velmi
mírném plameni pilně mícháme, ale pozor dokud se tvarůžek nerozpustí!
Tož tolik z mála zachovalých bernartických tvarůžkových receptů od p.
Kyselé a ještě dodatek:
Hospodyně – hlavně selky – při pečení lepších (bernartských) koláčů v těch
dobách počaly používat i tvarůžkovou posýpku a ten zvyk se v obci zachoval
dodnes. Pochopitelně už ne z fojtových tvarůžků.
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Tvarůžková posýpka
Dělá se z vyztuženého tvarohu, ale lepší je z tvarůžků – přidávají se žloutky a
šafrán. Ze směsi se vyhnětou bochánky a na speciální desku s rýhami se dají
sušit do trouby v peci. Suší se až šest hodin.
Dobře prosušené se postrouhají a pak se používají na posýpání tvarohových a
hruškových koláčů. Je to chuťově velmi příjemná posýpka a bernartická
koláčová specialita.
Tož tolik o výrobě tvarůžků na fojtství č. 1 v Bernarticích. Možná, že tam ten
„tvarůžkový“ škopek ještě je! Stál tehdy vedle něho u zdi i ruční lis na tvaroh –
„tvarůžník“ – nebo „tužák“ na tvaroh.
Nevím, zdali jsem to srozumitelně zaznamenal.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

“Naši furianti“
Tak, jako obvykle, jsem šel odnést do žlutého kontejneru vytříděné plasty a
po otevření mi nejdříve padla do oka hromada papírových proložek. Nejdříve
jsem se zarazil, že asi někdo nepozná modrou barvu od žluté, přeložky jsem
přehodil do modrého a pod uvolněným místem - další krabice a modrý pytel. To
už jsem se „nakrk“, krabici a pytel vytáhl, no a pod nimi další dva pytle. Lidé
jsou prapůvodem sběrači a lovci, ale když jsem tahal pytle z kontejneru, stále
jsem se ohlížel, zdali mne někdo nepozoruje. Nasypal jsem donesené plasty do
kontejneru, zhruba prohrabal pytle a igelity a plasty skončily tamtéž. Došel jsem
domů pro kolečka, a s tímto překypujícím nákladem, každou chvíli hrozící
vyklopením, jsem se dokodrcal domů.
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Ještě narychlo jsem proletěl očima pytle, dřevo a papíry na spálení, železo do
sběru, barvy, lepidlo, oleje připravit do nebezpečného odpadu, porcelán, sklo na
odnesení do kontejneru a zdechlá myš skončila na hnoji.
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Proč to píšu?

Nikdo není dokonalý, ale nestalo se to poprvé. Nevím, OZO asi má
pracovníky ke třídění odpadu, ale co když jen omezeně. Ne nadarmo jsou na
kontejnerech znázorněny věci, které se mohou do jednotlivých, podle druhu,
házet. Co když někdo řekne NE, vy tam tolik kontejnerů nepotřebujete, když se
tam vleze i to, co tam nepatří, nebo co když obec dostane pokutu, co když OZO
dělá soutěž o nejlépe třídící vesnici. Nevím.
Jo a proč „Naši furianti“? Kdo tuto divadelní hru od Stroupežnického zná,
Kristýnka, která si zapsala do sešitku krásnou písničku, měla náhodou úplně
stejné písmo, jakou byla napsána hanlivá cedulička, která měla dopomoci
k ponocenství krejčímu Fialovi, jejímu otci. No a i v tomto případě existuje
podobná cedulička, na kterou jsem narazil, když jsem pálil vytřízené dřevo a
papíry i „furiantství“ v podobném způsobu chování některých z nás.
Petr Drlík
Pozn. redakce: I z tohoto důvodu může dojít v příštích letech ke zvýšení poplatku za odpady!

Zamyšlení
Velmi často procházím uličkami naší malebné vesnice a kochám se
pohledem na vkusně a hezky upravené předzahrádky, které naši občané u svých
domků udržují. Není tomu tak v každé obci, ale občané si udržují i travnaté
plochy mezi silnicí (uličkou) a svým oplocením. Je smutné, že někteří z nás tuto
práci bez váhání zničí. Ptáte se jak? Svými auty v trávě rozjezdí koleje, které
zvláště v jarním období, nebo po dešti lze jen velmi těžko vyrovnat a následně
pak tato místa kosit.
Buďme prosím ohleduplní k sobě a ke svému okolí.
Marie Mertová
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Poděkování
„Dneska je cvičení se strejdou Davidem? Juchúúú!“
Takovou reakci jsem slýchala pravidelně každé úterý od svých dětí, které se
těšily na příjemné zpestření letošní dlouhé zimy.
Ráda bych touto cestou moc poděkovala Davidovi a Katce Glogarovým a
Renku Neklovi za jejich volný čas a energii, kterou každoročně od podzimu do
jara věnují našim nejmenším.
Děkuji také TJ Sokol, že umožňuje, aby toto cvičení bylo pro děti bezplatné.
Petra Hubrová
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Pozn. redakce: Nabízená pozice je pouze na několik měsíců
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Pranostiky na duben
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí.
Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě.
Duben větrem-li se zmítá, urodí se hojně sena, žita.
Na svatého Marka deštivo – sedm týdnů blátivo.
Na svatého Marka brambor plná řádka.
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