Vážení spoluobčané,
v sobotu 12. dubna se v provedení bernackého ochotnického divadla Bodlák
uskutečnila v našem kulturním domě úspěšná premiéra realistického dramatu
Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Tato hra se zpěvy, která pojednává o
mezilidských vztazích a o životě na vesnici, se na divadelních prknech,
profesionálních i amatérských, hraje už od r. 1887, kdy se v Národním divadle
uskutečnila premiéra hry.
K rozhodnutí nastudovat právě Naše furianty přispěla bezesporu tématika hry
naší vesnické mentalitě tak blízká a také určitá nadčasovost hry. Lidské
charaktery se totiž nemění a projevují se v závislosti na čase a okolnostech, ve
kterých se děj odehrává. A tak i hra tolik let stará dnešního diváka pobaví a
možná i poučí. Ale další hodnocení hry bych ponechala na samotných divácích.
Sobotní premiéry se jich zúčastnil úctyhodný počet (185) a věřím, že i repríza,
která bude v sobotu 3. května, přiláká další diváky.
Ochotnické divadlo je v Česku fenomén. Existuje mnoho obcí a měst, kde
působí ochotnické divadelní soubory, jejichž členy spojuje touha společně něco
vytvořit a divákovi prostřednictvím divadelní postavy něco sdělit. V dnešní
hektické době, kdy komunikace mezi lidmi probíhá elektronickou formou (SMS,
email, facebook …), kdy děti a studenti stále méně čtou a hovor mezi lidmi jak
se říká „vázne“, považuji divadlo za jeden z prostředků, který nenahraditelnost
slovního vyjádření a osobního kontaktu udržuje. A na divadelní ochotníky se se
zájmem přijdou podívat i ti, kteří do divadla pravidelně nechodí. A co více si
můžeme přát?!
Dovolte mi nyní, abych stručně připomněla historii ochotnického divadla
v Bernarticích nad Odrou. Málokdo ví, že počátky naší divadelní scény zasahují
již do konce 19. století. Ano, ochotníci v naší obci mají tradici více jak 120 let.
První divadelní hry se hrávaly pod režijním vedením pana Albína Kunetky
v domě č. 105 (Bydliště současného režiséra). Další představení se hrávala ve
staré hospodě u Handrychů, jejíž budova stála na křižovatce a která je již
zbořena. Po první světové válce navázaly na předválečnou ochotnickou činnost
spolky Sokol, Orel a další. Takto divadlo fungovalo až do r. 1938, kdy Němci
všechny české spolky zakázali. Obnovení ochotnické činnosti nastává po
osvobození 1945. V r. 1948 byla založena Osvětová beseda a při ní ochotnický
divadelní soubor Lidová scéna. Pod vedením významné osobnosti poválečné
doby Karla Klose sehrál soubor osmnáct divadelních her. Velkým mezníkem
v ochotnickém divadle je zahájení okresní divadelní přehlídky amatérských
souborů v r. 1965 pod názvem Bernartické divadelní jaro. Přehlídka se konala
každoročně a do r. 1974, kdy započala přestavba kulturního domu.
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V r. 1980 vstupuje na režisérské pole Ivan Prašivka, který úspěšně vedl naše
ochotníky až do r. 2009. V souvislosti s režisérskou činností nemohu nezmínit
ještě dvě jména, a sice Jitku Staňkovou a Jarmilu Prašivkovou, které ve škole
připravovaly na „divadelní kariéru“ naše nejmenší.
V r. 2009 se jako nástupce Ivana Prašivky ujímá vedení ochotnického
souboru Zdeněk Klos. Prvním krokem pod jeho vedením bylo založení spolku
Bodlák. Tím započala další a doufám, že stejně úspěšná éra ochotnického
divadla jako ty předchozí.
První hrou, kterou soubor nastudoval, byla činohra se zpěvy s názvem Žena
hašteřivá a manžel zoufanlivý (Premiéra 2010). Soubor odehrál úspěšně jedenáct
představení. Hra sklidila úspěch také na divadelní přehlídce Hanácký máj
v Němčicích nad Hanou. V pořadí druhou hrou Bodláku, se kterou se soubor
představil dvanáctkrát, byla pětiaktová satirická komedie Nikolaje Vasiljeviče
Gogola Revizor (Premiéra 2012). Poslední a v těchto dnech právě aktuální je již
v úvodu zmiňovaná divadelní hra Naši furianti, která má před sebou doufám
ještě řadu úspěšných repríz.
V této divadelní hře se na společné scéně sešli poprvé vedle ostřílených a
zkušených divadelních harcovníků i mladí ochotníci tak zvaní Bodláčci, kteří
měli odvahu a chuť zkusit si zahrát „velké divadlo“. Myslím, že se jim to stejně
jako dalším nováčkům souboru povedlo. V Našich furiantech vedle sebe stáli na
jevišti herci s věkovým rozdílem šedesáti let a všichni hráli s obrovským
nasazením a chutí. A tak je herecká štafeta ochotníků neustále předávána dalším
generacím a já věřím, že se o budoucnost ochotnického divadla v Bernarticích
nad Odrou nemusíme obávat a že nás budou naši divadelníci dál „nabíjet“ svým
entuziasmem a energií tolik potřebnou k životu. Za to jim velký dík.

starostka

Kalendárium
19.3.
Všeobecná zdravotní pojišťovna otevřela v prostorách obecního úřadu klientské
pracoviště, které bude otevřeno každou třetí středu v měsíci od 14,00 hod do
16,00 hod.
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27.3.
Valná hromada svazku obcí Region Poodří.
29.3.
Sběr železa - hasiči.
5.4.
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu.
11.4.
Zahájení provozu restaurace U Bříz.
12.4.
Premiéra divadelního představení „Naši furianti“ - ochotnický soubor Bodlák

Kalendář akcí
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Diskotéka – hasiči
Jarní vycházka
Stavění máje
Repríza divadelního představení „Naši furianti“
Lampiónový průvod
Den matek
Vítání občánků
Sbírka použitého ošacení
Zájezd důchodci
Volby do Evropského parlamentu
Kácení máje
Hasičská soutěž - děti
Pouť
Hry bez venkovských hranic
Hasičská soutěž
Den obce

Oznámení k vývozu popelnic
Z důvodu Velikonočních svátků proběhne vývoz popelnic mimořádně v úterý
22. dubna.
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Lampiónový průvod
Ve středu 7. května 2014 se uskuteční tradiční lampiónový průvod. Začátek
je ve 20.00 hodin a půjdeme z dolního konce od Kouřilů č. 7 směrem
k Pomníku padlých.
Po vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji táborák a
občerstvení.

Upozornění pro klienty Pošty Partner Bernartice nad Odrou
Z důvodu čerpání dovolené bude přepážka uzavřena v pátek 25.4.2014 a také
v pátek 23.5.2014.
Věra Košťálová

Vítání občánků
V neděli 18. května 2014 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

Zaměstnanci obecního úřadu přejí veselé
Velikonoce, bohatou pomlázku a jarní dny plné
sluníčka 
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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 19. – 21. května 2014
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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Restaurace U Bříz opět otevřena
Po několikaměsíční pauze jsme se znovu dočkali otevření restaurace
U bříz. Novým nájemcem je pan Jan Kneblík z Nového Jičína.
Restaurace nabízí denní obědové menu, klasickou českou kuchyni a
výbornou pizzu. Na čepu je Radegast, Plzeň, Birrel i Kofola.
Prostory jídelny je možné využít k menším rodinným oslavám apod.
Neváhejte s návštěvou!

PO

10 - 22

Provoz kuchyně 11 - 21

ÚT

10 - 22

Provoz kuchyně 11 - 21

ST

10 - 22

Provoz kuchyně 11 - 21

ČT

10 - 22

Provoz kuchyně 11 - 21

PÁ

10 - 24

Provoz kuchyně 11 - 22

SO

9 – 24

Provoz kuchyně 11 - 22

NE

8 – 21

Provoz kuchyně 11 - 20

Restaurace U Bříz od 1.5.2014 zahajuje rozvoz denního menu pro občany
Bernartic nad Odrou a okolí až domů ZDARMA !!!
Cena menu od 63,-Kč
Bližší informace v restauraci
nebo na tel.: 736 178 034
www.restauraceubriz.estranky.cz
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Jdeme do divadla nebo na divadlo
V Bernarticích nad Odrou jsme šli na divadlo a udělali jsme velmi dobře.
Opravdu se bylo na co dívat. Výkony velkých i malých rolí byly profesionální,
dobrá nálada, příjemná zábava, vše dobré. I amatéři dokážou zahrát jako
profesionálové.
Děkujeme a jen tak dál!
Dana a Pepík Davidovi

Sport ve škole
Ve čtvrtek 10.4.2014 jsme se opět sešli k turnaji malotřídních škol ve
florbalu. Naše každoroční klání začalo jako obvykle ve 13 hodin. Přivítali jsme
děti a jejich doprovod ze škol z Libhoště, Hostašovic, Jeseníku nad Odrou,
Šenova u Nového Jičína a družstvo domácích ve složení:
Martin Maňák (5.r.), Monika Knopová (5.r.), Lucka Fendrichová (5.r.), Ondra
Staněk (4.r.), Míša Petr (4.r.), Aneta Glogarová (3.r.) a Lukáš Hubr (3.r.)
Po rozlosování jsme se pustili do hry. S velkým potěšením musím říci, že děti
všech škol rok od roku zvyšují svou úroveň hry, hra je zábavou, ale sportovní
nasazení a bojovný duch družstev je hodně vysoko. Zejména bych chtěla
pochválit děvčata všech družstev, jejich odvaha a bojovnost se vyrovná klučičí
bojovnosti.
No a výsledek? Skvělý pro nás. Čtyři výhry a jedna remíza nás vynesly na
zasloužené 1. místo, 2. místo patřilo družstvu Hostašovic, 3. místo obsadilo
družstvo Jeseníku nad Odrou, na 4. místě se umístilo družstvo ze Šenova a
poslední 5. místo si letos odvezlo družstvo do Libhoště. Odměny a diplomy
byly rozdány a rozloučili jsme se.
Děkuji všem našim bojovníkům za vzornou reprezentaci naší školy.
Děkujeme také divákům, kteří přišli povzbudit naše sportovce a těšíme se zase
za rok.
Sportu zdar a florbalu zvláště.
Jana Rusínová
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Suchdoláno 2014
V sobotu 15.3.2014 se konal v Suchdole nad Odrou tradiční florbalový turnaj
starších žáků Suchdoláno 2014.
Účastnili se jej družstva ze Suchdolu nad Odrou, Pustějova, Hladkých
Životic a naši Bernatští Bobři. Turnaj se konal v krásně zrekonstruované
tělocvičně ZŠ. O dodržování pravidel se staral hokejový rozhodčí ze Studénky a
nutno s předstihem podotknout, že tento turnaj zvládl na výbornou. Více
takových odborníků.
Úvodní zápas s družstvem Tygři Hladké Životice probíhal v rychlém tempu a
přesto, že se málo střílelo, padlo docela hodně branek. Prostě co střela, to gól.
Na protivníka jsme hráli těsnou osobní hru a to byl náš základ úspěšného
završení tohoto zápasu. Nastříleli jsme třináct branek a dostali šest.
Branky: kap. Jan Fojtů - 7, Václav Vrobel - 2, David Novobilský - 1, Jan
Šimíček - 1, Vojtěch Vrobel - 1 a Daniel Volf - 1.
Druhý zápas s TJ Sokol Pustějov byl zcela pod naší kontrolou. Zahráli si
hlavně mladší hráči a dokonce i ti nejmenší. Starší, převážně zkušené hráče,
jsme šetřili na poslední finálové utkání. Vstřelili jsme šest branek a dostali dvě.
Branky: kap. Jan Fojtů - 1, Jan Šimíček - 3, David Novobilský - 1, Václav
Vrobel - 1.
Již před posledním zápasem proti Suchdolu nad Odrou jsme věděli, že tohle
bude finálový zápas. A taky že byl. Velice pěkná hra na obou stranách a hlavně
fair - play. S ubývajícími minutami se vítězství klonilo na jednu a pak zase na
druhou stanu. Do druhého poločasu jsme šli s jednobodovou ztrátou a ještě více
zabrali. Kluci ze Suchdolu nad Odrou nás však začali pomalu, ale jistě přehrávat
po fyzické stránce a to šlo ruku v ruce s jejich gólovým růstem. S vypětím
posledních sil jsme přesto tohle velice fyzicky náročné utkání čestně prohráli.
Vstřelili jsme sedm branek, ale inkasovali celých deset. Branky: Jan Fojtů - 3,
David Novobilský - 2 a Jan Šimíček - 2.
Konečné pořadí na turnaji:
1. ZŠ Suchdol nad Odrou
2. Bernatští Bobři
3. Tygři Hladké Životice
4. TJ Sokol Pustějov
Turnaj byl dobře připravený a organizovaný. Nedošlo k žádnému zranění a
nikoho jsme nikde nezapomněli, což je nejdůležitější. Celkově jsme nastříleli
dvacet šest branek a dostali osmnáct. Čtyřicet střel jsme střelili na soupeřovu
bránu a třicetkrát bylo střeleno na naši. Blahopřejeme celému oddílu za výtečný
výkon, maximální nasazení a skvělé umístění.
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Obec reprezentovali: kap. Jan Fotů, brankář – Aneta Šturalová, hráči –
Václav Vrobel, David Novobilský, Jan Šimíček, Daniel Volf, Patrik Sperath,
Vojta Vrobel, Ondra Staněk a náhradníci – Vítek Vrobel a Lukáš Hubr.
Aleš Hubr, trenér

Zimní soutěž 2013/2014 v nohejbale trojic
V sobotu dne 22.3.2014 vyvrcholila závěrečným 6. kolem Zimní soutěž v
nohejbale trojic. Celá soutěž, která měla trvání 6 měsíců, se kompletně odehrála
v Bernarticích nad Odrou. O tom, do jaké míry jsme byli úspěšní, posuďte
sami...
Zepelin v 6. kole obsadil 1. místo a navázal tak úspěšně na předchozích 5 kol,
kdy obsadil vždy místo druhé.
V celkovém a zároveň konečném pořadí obsadil s 31 body (sety 58:15)
skvělé 2.místo !!! Zápasová bilance 25 výher, 7 remíz a 4 porážky asi nejlépe
vypovídá, jak moc úspěšný 1. ročník nově vzniklé soutěže pro nás byl.
Náš druhý celek - Čerti, který v soutěži sbíral především zkušenosti s
papírově silnějšími týmy, se v závěrečném kole postaral o svůj nejlepší výsledek
- 5.místo. V konečném pořadí to však bohužel stačilo na poslední sedmou
příčku.
Rádi bychom touhle cestou poděkovali těm, kteří se podíleli na přípravě a
chodu celé soutěže. Už jen vše zrealizovat dalo nemalé úsilí. Nakonec však vše
dopadlo na výbornou. Poděkování dále patří sponzorům - Obecnímu úřadu v
Bernarticích nad Odrou a TJ Sokol.
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Jsme rádi, že celá soutěž jak po organizační tak i po výsledkové části dopadla
nad očekávání. Domů si všichni hráči vezou nejen krásné zážitky, ale i nově
vyrobená trička soutěže. Ti nejlepší i krásné ceny.
Našemu nohejbalovému oddílu tak úspěšně skončila halová část. A co nás
dál čeká?
- ukončení zimní části sezony
- nohejbalové soustředění
- účast na turnajích v jiných obcích
- spolupořádání turnaje v Klokočůvku
- Bernartice Open - 9.8.2014
(Bernartice nad Odrou - asfaltové a antukové hřiště za školou)
- Zimní soutěž - říjen 2014 - březen 2015 (s největší pravděpodobností opět v
Bernarticích nad Odrou)
Více info + foto na: http://bernartice-nohejbal.webnode.cz
Pavel Zelenka ml.
TJ Sokol - oddíl nohejbalu
Zimní soutěž 2013 / 2014 - konečné pořadí:
1. Místo: Jakubčovice

35 bodů (sety 64:9)

2. Místo: Zepelin Bernartice

31 bodů (sety 58:15)

3. Místo: Hoprdox Studénka

21 bodů (sety 43:33)

4. Místo: Hodslavice Revival

16 bodů (sety 37:36)

5. Místo: Suchdol nad Odrou

13 bodů (sety 29:44)

6. Místo: Jeseník nad Odrou

7 bodů (sety 14:58)

7. Místo: Čerti Bernartice

3 body (sety 11:61)

ZIMNÍ SOUTĚŽ - NOHEJBAL TROJIC (říjen 2013 - březen 2014)
Výsledky 6.kola:
Zepelin - Suchdol 2:0 (10:7, 10:5), Zepelin - Hodslavice 1:1 (8:10, 10:8),
Zepelin - Jeseník 2:0 (10:3, 10:5), Zepelin - Jakubčovice 1:1 (8:10,10:9) ,
Zepelin - Studénka 2:0 (10:8, 10:9 ), Zepelin - Čerti 2:0 (10:6, 10:8), Čerti Suchdol 0:2 (4:10, 5:10), Čerti - Hodslavice 1:1 (5:10, 10:9), Čerti - Jeseník
2:0 (10:9,10:6), Čerti - Jakubčovice 0:2 (3:10, 7:10), Čerti - Studénka 1:1
(5:10, 10:8)
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Zepelin Bernartice 2.místo (Zelenka P., Zelenka P. ml., Zelenka T.)

Pořadí 6.kola:
1. Místo: Zepelin Bernartice

6 bodů (sety 10:2)

2. Místo: Jakubčovice

5 bodů (sety 9:3)

3. Místo: Hodslavice Revival

4 body (sety 8:4)

4. Místo: Suchdol

3 body (sety 7:5)

5. Místo: Čerti Bernartice

2 body (sety 4:8)

6. Místo: Hoprdox Studénka

1 bod (sety 3:9)

7. Místo: Jeseník

0 bodů (sety 1:11
11
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Začínající tenisté
Na podzim roku 2013 jsem začala předávat své tenisové zkušenosti místním
dětem a začali jsme se scházet hodinu týdně na antukovém hřišti. V zimě jsme
se přesunuli do tělocvičny, kde děti docházejí na hodinu každou středu.
Začátky nebyly pro děti ani pro mě nijak jednoduché. Děti se musely nejdříve
naučit citu pro míč, správné držení rakety, postaveni nohou a fáze základních
dvou úderů. To vyžaduje od dětí určitou schopnost soustředění a pohybovou
koordinaci. A hlavně neustálé opakování, aby správný pohyb zautomatizovaly.
Abych děti od tenisu neodradila, zařazuji do hodin spoustu her, soutěží a
vhodnou motivaci. Každou středu si děti nosí nejen tenisovou raketu a boty, ale
taky dobrou náladu a chuť se něčemu novému naučit.
Nyní hraji se skupinou devíti dětí, ale abych zvýšila intenzitu tréninku a taky
individuální přístup, plánuji děti rozdělit na dvě skupiny. Děti už se totiž učí
základům nejen forhendu a bekhendu, ale taky základům volejů a podání.
Od září 2014 budu nabírat nové děti, které dovršily veku pěti let.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za podporu a hlavně
pomoc s přípravou a úklidem tenisového kurtu.
Za všechny malé a velké tenisty
Martina Felux
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Florbalový turnaj v Suchdole nad Odrou
V sobotu 22.4. se uskutečnil v Suchdole nad Odrou turnaj ve florbalu
mladších žáků do šestých tříd. Naši Bobříci se na turnaj velice těšili a doufali, že
konečně porazí všechny soupeře a po řadě druhých míst konečně vyhrají.
Úvodní utkání proti Hladkým Životicím nám vyšlo dobře a i přes řadu našich
chyb jsme je hladce porazili 6:3. Branky vstřelili: kap. Vojta Vrobel – 4 a Martin
Maňák – 2.
Ve druhém utkání proti TJ Sokol Pustějov jsme opět dělali řadu zbytečných
chyb. Za těžce vybojované branky jsme vlastním přičiněním lehce branky
dostávali. Hráči Pustějova se ve hře hodně zlepšili a zle nám zatápěli. Díky naší
důrazné hře před branou protihráče jsme avšak na dorážce a střele z obrany
udolali. Vyhráli jsme 8:4. Branky: kap. Vojta Vrobel – 2, Ondra Staněk – 1,
Martin Maňák – 2 a Dominik Horut – 3.
V posledním utkání proti ZŠ Suchdol nad Odrou šlo o všechno. Před utkáním
v šatně jsme si rozebrali všechny naše nedostatky, slíbili si, že nebudeme dělat
zbytečné chyby a dopadlo to stejně, jako u předchozích utkání. Celý zápas jsme
doháněli bodovou ztrátu. Před koncem poločasu jsme silně obrátili hru v náš
prospěch a dali dva rychlé góly. Tento tlak jsme však neudrželi a fyzicky
nezvládli. Stále nám chybí alespoň jeden starší hráč na střídačce. Porážka byla
neodvratná a my prohráli tento důležitý zápas 7:9. Branky: kap. Vojta Vrobel –
5, Ondra Staněk -1 a Martin Maňák -1.
Nastříleli jsme 21 branek a dostali 16. Na protivníkovu bránu jsme střelili
49x a náš brankář měl 34 zákroků.
Pořadí na turnaji:
1. ZŠ SUCHDOL NAD ODROU
2. BERNATŠTÍ BOBŘÍCI
3. TJ SOKOL PUSTĚJOV
4. HLADKÉ ŽIVOTICE
V tomto turnaji náš tým udělal spoustu chyb přímo ze hry a i přes obrovské
nasazení hráčů, na příčku nejvyšší jsme s naší hrou dosáhnout nemohli. Je před
námi těžká cesta. Musíme si vrýt do podvědomí, že úspěch jedince je až za
úspěchem celého týmu. I toto je však zkušenost a na zkušenostech budeme
stavět. Ale jak říká staré čínské přísloví „Ryba smrdí od hlavy….“ - začneme u
trenérů. Změníme přístup.
Obec reprezentovali: kap. Vojta Vrobel, brankář Honza Bukovjan a hráči Ondra
Staněk, Martin Maňák, Petr a Pavel Hoppovi, Dominik Horut, Lukáš Hubr,
Matěj Novobilský a Víťa Vrobel.
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Za B.B. Aleš Hubr, trenér.

6. ročník velikonočního florbalového turnaje
V sobotu 5.4. se u nás v Bernarticích nad Odrou konal turnaj mladších žáků
ve florbalu. TJ Sokol Bernartice nad Odrou uspořádal již šestým rokem, tento
mezi dětmi velmi oblíbený turnaj. Účastnili se jej stálá družstva naší „soutěže“.
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Hned v úvodním utkání se Suchdolem nad Odrou jsme protihráčům usnadnili
hru naším hendikepem. Ten stále spočívá v naší pomalé reakci na svižnější hru
protihráče. Bobříci se opravdu snažili, ale protihráči byli pořád kousek před
námi. Celý zápas jsme doháněli skóre. I když hráli Bobříci celé utkání pod
tlakem a začali ztrácet chvílemi naději, líbilo se nám, že se nezačali navzájem
osočovat a atmosféru ještě více dusit. Uštvané utkání jsme prohráli 6 :11.
Branky: kap. Ondra Staněk – 1, Vojta Vrobel – 4 a Martin Maňák – 1.
Druhé utkání proti Hladkým Životicím už bylo něco jiného. Bobříci si více
hlídali hru, drželi pevně obranu a hlavně začali spolu komunikovat. Nahrávky
byly rychlé a střelci si pěkně nabíhali na dorážky. V tomto utkání padla řada
pěkných branek a my s přehledem vyhráli 10 : 1.
Branky: kap. Ondra Staněk – 2, Vojta Vrobel – 2, Martin Maňák – 4, Pavel
Hopp – 1 a Dominik Horut – 1.
Třetí, poslední utkání proti Pustějovu, jsme hráli opět se zajištěnou obranou a
celkově kontrolovali hru. Protihráče jsme nepouštěli ke střelám a i přes malé
množství střel jsme dávali opět pěkné branky. Tato poslední utkání bývají
nebezpečná na zranění. Hráči jsou již unaveni a více padají. Přes řadu těchto
pádů, však nedošlo naštěstí k žádnému zranění a my vyhráli 6 : 1.
Branky: kap. Ondra Staněk – 1, Vojta Vrobel – 2, Martin Maňák – 1, Petr Hopp1 a Pavel Hopp – 1.
Pořadí:

1. ZŠ Suchdol nad Odrou
2. Bernatští Bobříci
3. TJ Sokol Pustějov
4. Hladké Životice

Na tomto turnaji jsme se trenéři domluvili a nechali mimo soutěž zahrát i
naše nejmladší hráče. Víťu Vrobla, Lukáše Hubra a Matěje Novobilského.
V bráně Honza Bukovjan. Zahráli si proti Hladkým Životicím a Pustějovu. Oba
tyto soupeře Bobříci s přehledem rozstříleli 3 : 0 a 2 : 0. Nahrávali si, bránili
společně a svou týmovou hrou soupeře zcela rozebrali. Výborný výkon.
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Velikonoční turnaj nedopadl podle našich představ a my máme stále co
zlepšovat. Nastříleli jsme 22 branek a dostali 8. Což je pěkné. Celý oddíl
Bobříků podal dobrý výkon a obzvlášť kap. Ondra Staněk, Vojta Vrobel, Matrin
Maňák a brankář Honza Bukovjan, svou hrou hodně pomohli celému oddílu
k tak pěknému druhému místu.
Za celý oddíl Bernatských Bobrů bych velice rád poděkoval Obci Bernartice
nad Odrou, TJ Sokol a ZŠ Bernartice nad Odrou. Janě Maňákové a babičce
Honzy Bukovjana za pomoc, výdej jídla, úklidu tělocvičny a podporu při
přípravě turnaje. Děkujeme.

Obec reprezentovali: kap. Ondra Staněk, brankář Honza Bukovjan, Vojta
Vrobel, Martin Maňák, Dominik Horut, Petr a Pavel Hoppovi, Lukáš Hubr,
Vítek Vrobel a Matěj Novobilský.
ZA B.B. Aleš Hubr, trenér.
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TURNAJ V PING-PONGU
V sobotu 15. března 2014 uspořádali hasiči v tělocvičně 8. 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 36 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 Matěj. Třetí místo vybojoval Libor Stavinoha, který v utkání o
bronz porazil Petra Poláčka. Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do
turnaje, si dobře zahráli a diváci, že se dobře pobavili.
za hasiče
Tomáš Horut
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Jarní vycházka
TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce na
tradiční jarní vycházku,
která se koná v neděli 27. dubna 2014.
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

Jaro v honitbě
Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku. Souvisí to s tím,
že s příchodem jara příroda ožívá, vracejí se tažní ptáci, začíná hnízdění.
Myslivci tou dobou kontrolují stav zvěře v honitbách po náročném zimním
období, opravují a čistí krmelce i další myslivecká zařízení a také se připravují
plány mysliveckého hospodaření. Měli bychom se postarat o klid v honitbě.
Objevují se mláďata, samice se připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto
je v tuto dobu nežádoucí zvěř zbytečně rušit.
KLADENÍ MLÁĎAT A DODRŽOVÁNÍ KLIDU V HONITBÁCH
Srnčí zvěř mění srst ze zimní hnědošedé na letní, která má rezavý odstín. Podle
rychlosti přebarvování lze hodnotit i zdravotní stav jedinců. Koncem května
začíná spárkatá zvěř klást mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, hnízdí bažanti.
Na tichých procházkách přírodou lze spatřit bachyně s malými selátky.
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To vše znamená hodně starostí a práce nejen pro mysliveckého hospodáře, ale i
pro mysliveckou stráž, která by, zejména v této době, měla být v honitbě skoro
každý den a upozorňovat veřejnost, že bezohledné rušení zvěře a volné pobíhání
psů je v tomto období pro zvěř velmi škodlivé. Ohroženy nejsou jenom dospělé
matky. Zejména mláďatům hrozí bezprostřední nebezpečí zadávením. Psi dále
ruší na zemi hnízdící ptáky, kterým se při častějším opouštění hnízda snižuje
líhnivost snůšky či hnízdo zcela opouštějí.
Volný pohyb psů v honitbě se v poslední době stává velkým "jablkem sváru"
mezi myslivci a pejskaři. Děje se tak většinou z neznalosti a ke konfliktům často
dochází naprosto zbytečně, proto se pojďme na tento problém podívat trochu
podrobněji...
Právo zastřelit tzv. toulavého psa nemá přímo myslivec, ale myslivecký
hospodář nebo myslivecká stráž. Podmínky, za jakých může psa zastřelit,
stanovuje Zákon o myslivosti
Myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo
vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na
oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se
nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké,
zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě
ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení;
pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost
od jeho oplocení a dále také podle § 63 a 64 zákona o myslivosti může orgán
státní správy myslivosti za volné pobíhání psů v honitbě uložit pokutu až 30 000
Kč fyzické osobě a 40 000 Kč právnické osobě.
Kritickým obdobím je doba vysoké březosti samic, kdy nosí již veliké plody,
fyzická námaha je pro ně velmi obtížná a snadno dojde k vyčerpání nebo
zranění. Tedy zhruba od března do kladení mláďat, které připadá na období jara
od dubna až května do června. Kryje se s obdobím snůšek vajec a sezení na
hnízdech zvěře pernaté (bažanti, koroptve, vodní ptactvo) a dalších druhů ptáků.
Člověku se srdcem na pravém místě a s opravdovým vztahem ke zvířatům
by jistě nebylo jedno, zda způsobí újmu divokým zvířatům, natož aby ji způsobil
úmyslně.
Přesto
se
to
stává,
převážně
asi
z
neznalosti.
Znamená to tedy, že bychom neměli se psy do přírody chodit a nepouštět je
z vodítka? To určitě není nutné. Ovšem stejně tak není nutné, aby pes byl celou
procházky na volno. Psovi nijak neublíží, pokud ho připneme v místech, kde
jsou třeba stopy zvěře, houští, mlaziny a podobně. Naopak, alespoň mu
připomeneme, jak se má chovat na vodítku. Neposlušné psy vodíme v lese
pouze na vodítku.
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Stejně tak není zrovna rozumné, aby se náš pes připletl k cílenému odlovu.
Tedy od poloviny května, kdy začíná doba lovu srnce obecného, se snažíme
nerušit ve večerních a ranních hodinách myslivce na posedech (myslivec na
několikahodinové čekané Vám asi zrovna nepoděkuje...)
PŘI PROCHÁZKÁCH JARNÍ PŘÍRODOU SE TAKY MŮŽEME SETKAT S
NĚKOLIKA SITUACEMI
Pokud někdo nalezne opuštěné mládě na louce či v blízkosti lesa, je nutno jej
ponechat na původním místě a co nejdříve nejkratší cestou se vzdálit od tohoto
místa, aby nezanechal pachovou stopu v blízkosti mláděte. Pokud bychom se
mláďat dotýkali, můžeme ho svým chováním odsoudit na smrt, protože ho
matka již nemusí přijmout.
Pro srnčí zvěř je nebezpečná řepka. Na velkých lánech má srnčí dostatek
klidu pro pastvu. Řepka ale obsahuje jedovaté glukosinuláty, snadno zkvasitelné
cukry, velmi malé množství vlákniny a nevyhovující poměr mezi Ca, Mg a K.
Řepky jsou od konce února přihnojovány dusíkatými hnojivy, a nově rostoucí
listy jsou proto plné dusičnanů. V odumírajících starších listech řepky dochází k
rozvoji plísní. Z toho všeho vyplývá, že řepka je pro zvěř sice velmi lákavá,
může jí však hodně ublížit. Pastva na zelených a šťavnatých lístcích řepky
olejky může zvěři způsobit těžké průjmy, a při jednostranné konzumaci
způsobuje poruchy nervového systému, oslepnutí a v krajním případě až smrt.
Současné odrůdy (tzv. „dvounulové“) jsou pro zvěř chutnější a srnčí konzumuje
větší množství hmoty i s nebezpečnými glukosinoláty, které způsobují otravy.
Myslivci se proto soustředí v oblastech s vysokými osevy řepky ozimé na
doplňkové přikrmování čerstvým senem, krmnou solí a minerálními lizy v
blízkosti lánů řepky. Sledují zdravotní stav zvěře a měli by včas reagovat na
hrozící nebezpečí. Pokud někdo uvidí podezřele se chovající srnčí zvěř, měl by
na tuto skutečnost upozornit místního mysliveckého hospodáře.
Petr Šimíček
MS Bernartice nad Odrou
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Charita Nový Jičín
rozšířila pro občany své služby
Charita Nový Jičín (CHNJ) by ráda tímto
nabídla a připomněla občanům Bernartic nad
Odrou své stávající i nově rozšířené služby.
Od roku 2014 se stala CHNJ nově
poskytovatelem azylových sociálních služeb
v Novém Jičíně a jeho okolí. V Charitním
domě Blahoslavené Matky Terezy v Novém
Jičíně, na ulici Dolní brána č. 57, tak
samostatně zajišťuje pobytovou azylovou
službu pro matky s dětmi v tísni, rodiny a
muže. Součástí této služby je také
Noclehárna, sloužící jako dočasné útočiště
pro osoby bez přístřeší.
KLIENTI CHARITNÍHO DOMU OCHOTNĚ

PANÍ KYSELÉ Z NOVÉHO JIČÍNA USNADNILI

POMÁHAJÍ PŘI STĚHOVÁNÍ DAROVANÉHO

ZAPŮJČENÉ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY JEJÍ DOMÁCÍ

NÁBYTKU.

PÉČI O MAMINKU

V uplynulém roce se z výtěžku Tříkrálové
sbírky podařilo naší charitě také dovybavit
Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Tato služba
otevřela občanům novou možnost levného a
dostupného
zapůjčení
potřebného
zdravotnického materiálu. Za symbolický
měsíční poplatek si zde mohou lidé půjčit pro
sebe, či své blízké např. polohovací lůžka,
invalidní vozíky, chodítka, apod. Konkrétní
sortiment je i s ceníkem k nahlédnutí na webu
Charity Nový Jičín.
Na počátku roku 2013 vznikla také myšlenka zřízení Charitního nábytníku.
Tato byla následně úspěšně zrealizována. Charitní nábytník tak začal s velkým
úspěchem sloužit lidem k odložení již nepotřebného, avšak stále ještě
použitelného nábytku (postele, sedačky, skříně, stoly, židle, kuchyňské
linky,….). Takto darované věci dále slouží jako významná pomoc při nových
začátcích, kupříkladu mladým rodinám, jedincům, ale také v neposlední řadě
obětem živelných pohrom.
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V počátku zdánlivě nesnadný problém s vlastní dopravou darovaného nábytku
nám pomohla vyřešit společnost VOP CZ, s.p., která nám velkoryse darovala
pro tyto účely dodávku Peugeot Boxer a svým finančním darem také společnost
Plakor Co, LTD. Díky tomuto jsme schopni po telefonické i osobní domluvě
zajistit veškerý svoz i odvoz.
Rádi bychom tímto připomněli také stále fungující a oblíbený Charitní šatník.
Provozní doba šatníku je vždy ve čtvrtek od 14.00 - 17.00 v suterénu Charitního
domu Bl. Matky Terezy v Novém Jičíně, na ulici Dolní brána č. 57 (azylový
dům). V tuto dobu si mohou případní zájemci zakoupit nejen oděvy, ale také
drobné kuchyňské pomůcky z druhé ruky. Příjem oblečení a drobností do
domácnosti v čistém a použitelném stavu, je možný jak ve výše uvedených
hodinách přímo v prostorách šatníku, tak také v podstatě kdykoliv přímo na
služebně výše jmenovaného Charitního domu. Díky této pravidelné stávající
službě tak nepořádá CHNJ hromadné sbírky ošacení jednotlivě po obcích. Tyto
svozy, sběry šatstva, ačkoli hlásají na svých letácích, že jsou „charitativní“
nemají s naší Charitou nic společného a ve skutečnosti se jedná o čistě komerční
záležitost pořádajících firem.
Další neméně důležitým dílem CHNJ PROSTORY CHARITNÍHO ŠATNÍKU
je projekt Přímé humanitární pomoci.
Tato je také z velké části financována
z výtěžku Tříkrálové sbírky. Jedná se o
finanční i materiální pomoc občanům,
žijícím v těžké sociální situaci, ať už
z důvodu nedostatku financí, rodinného
zázemí či náhlého zhoršení zdravotního
stavu, ale také lidem, kteří se ocitnou bez
jakýchkoliv
prostředků
v důsledku
živelných pohrom.
V poslední době zaznamenáváme ke své velké spokojenosti narůstající zájem
o naše služby a kladné ohlasy na tyto aktivity. Nutno však také podotknout, že
veškerý vesměs symbolický příjem z těchto služeb je určen na pokrytí nutných
nákladů spojených s jejich provozem.
Zájemci o naše služby naleznou veškeré informace na webu CHNJ nebo
přímo na níže uvedených kontaktech, kde Vám příslušní pracovníci rádi a
ochotně zodpoví Vaše dotazy.
ul. Dolní Brána 57, 74101 Nový Jičín
tel.: 556 709 240, 731 697 881
chdtereza@charita.cz web : www.novyjicin.charita.cz
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NAKUPUJTE ZA VELKOOBCHODNÍ CENY
Velkoobchod IR Thermic v Bernarticích nad Odrou č.p. 156 (naproti obecního úradu) Vám
nabízí možnost nákupu zboží za velkoobchodní ceny.
• Konzervování

• Víčka (Omnia, Twist, Pano, Plast)
• Sklenice (Omnia, Twist, Gastro)
• Plechovky (na maso, průměr 99, 73 mm, zavíračky)

• Drogerie
• Elektro

• Madel (profesionální italská drogerie)
• Baterie a žárovky
• Infratopení – nejúspornější forma vytápění

Příklady cen:
Víčko Twist 82
Sklenice Twist 720 ml
Plechova 1 Kg
Baterie alkalická LR06
Žárovka ECO halogen

2 Kč/ks
Karton 1,7 Kč/ks
Běžná cena: 3-4 Kč/ks
6,5 Kč/ks
Paleta 5,5 Kč/ks
Běžná cena: 9-11 Kč/ks
11 Kč/ks
Karton 9,5 Kč/ks
Běžná cena 14-16 Kč/ks
11 Kč/ks Krabice(72 ks) 9,5Kč/ks, Běžná cena: 15-20 Kč/ks
35 Kč/ks Krabie(100 ks) 31 Kč/ks, Běžná cena: 50-60 Kč/ks

Více informací naleznete na internetových stránkách www.irthermic.cz.
Veškeré zboží vedeme skladem v provozovně v Bernarticích nad Odrou č.p. 156.
Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 16:00 hodin
Dodáváme zboží včelařům, řezníkům, malým i velkým konzervárnám,
velkoobchodům, obchodníkům i konečným spotřebitelům.
Firmám nad 25 zaměstnanců nabízíme náhradní plnění!

Firmám nad 25 zaměstnancům nabízíme náhradní plnění!
IR Thermic s.r.o. Velkoobchod – sklad Bernartice nad Odrou č.p. 156
Tel.: +420 777 079 070, +420 777 079 073, +420 777 079 074
Webové stránky:
www.irthermic.cz,
www.irthermic.com,
www.drogerieorgon.cz
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Stavění MÁJE
Bernartští hasiči oznamují, že se ve středu 30. dubna 2014 od 17.00 hodin
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 občerstvení bude pečlivě postaráno.
Těší se hasiči

Firma Dřevo-uhlí oznamuje, že právě probíhají jarní slevy. Kupte
si včas hnědé uhlí, černé uhlí, koks, brikety a palivové dřevo. Uhlí
je skladováno v kryté hale. Zvýhodněná doprava zajištěna.
Vážíme na digitální váze.
Těšíme se na vaše zavolání po-pá od 8 do 16 hod. tel. 737 089 812

Pranostiky na duben
Copak by to bylo za duben, aby jaro nevyvedl aprílem.
Na desátý den v dubnu setý bývá krásný len.
Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel zplesniví.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Mokrý duben – hojnost ovoce.
Jaký duben, takový říjen.
Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí.
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KONTAKTNÍ INFORMACE:
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
+420 602 630 764
Fax:
+420 556 708 522
E-mail:
obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
č. účtu 23325801/0100
Obecní úřad + Pošta Partner I.
Tel:
+420 556 715 217
E-mail:
obec-posta@bernarticenadodrou.cz
Starostka:
Tel.:
+420 556 715 215
+420 606 236 454
E-mail:
starostka@bernarticenadodrou.cz
Místostarostka:
Tel.:
+420 733 386 628
E-mail:
mertovamarie109@seznam.cz
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