Vážení spoluobčané,
novela stavebního zákona z roku 2006 ustanovila všem obcím povinnost vydat
do r. 2015 (aktuálně prodlouženo do r. 2020) nový územní plán (dále také ÚP).
To bylo podnětem pro zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou, které v září
roku 2007 schválilo pořízení nového územního plánu. Jako určený zastupitel pro
pořizování ÚP byla schválena zastupitelka Ing. Bc. Dagmar Glogarová.
Pořizovatelem se stal odbor územního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu v Novém Jičíně a jako zhotovitel ÚP byla vybrána ve výběrovém řízení
firma Archplan z Ostravy. Začal proces pořizování ÚP naší obce, na kterém
pracujeme téměř sedm let.
Právě v těchto dnech se stává tématika územního plánování pro naše občany
opět aktuální. Blíží se totiž datum veřejného projednání návrhu ÚP Bernartice
nad Odrou, které je jedním z posledních procesních kroků nezbytných pro
vydání ÚP.
V této souvislosti si dovolím připomenout nejdůležitější fakta celého
procesu:
Září 2007
Zastupitelstvo obce rozhodlo pořídit nový ÚP a započaly práce na procesu
pořízení ÚP.
Říjen 2008
Bylo zpracováno Zadání nového ÚP, ke kterému vyjádřili občané své
připomínky.
Prosinec 2008
Zastupitelstvo obce schválilo Zadání ÚP a bylo zahájeno zpracovávání návrhu
ÚP.
Červen 2009
Obec získala na zpracování ÚP dotaci ve výši 239.000,- Kč.
Srpen 2010
V Kulturním domě v Bernarticích nad Odrou se konalo veřejné projednání
návrhu ÚP, ke kterému mohli občané vyjádřit své námitky a připomínky.
Září 2010 – únor 2012
Proces vyhodnocení stanovisek, námitek a připomínek. Na základě vyhodnocení
výsledků projednání návrhu ÚP bylo vyhodnoceno, že návrh je nutno z důvodu
velkého velkému počtu podaných námitek a připomínek přepracovat.
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Březen 2012
Na základě vyhodnocených námitek a připomínek schválilo zastupitelstvo obce
Pokyny pro zpracování nového návrhu ÚP Bernartice nad Odrou a celý proces
projednávání návrhu ÚP začal znovu.
Srpen 2013
Uskutečnilo se společné jednání o návrhu ÚP Bernartice nad Odrou a krajský
úřad, dotčené orgány a sousední obce mohly uplatnit k návrhu svá stanoviska a
připomínky. Tento návrh ÚP byl také zveřejněn a každý k němu mohl uplatnit
své připomínky.
Duben 2014
Oznámení o zahájení řízení a veřejném projednání návrhu ÚP Bernartice nad
Odrou a vyhodnocení jeho vlivu na udržitelný rozvoj území.
Od 25. dubna 2014 do 4. červena 2014
je zveřejněno úplné znění návrhu ÚP Bernartice nad Odrou.
Všechny potřebné informace jsou zveřejněny na úřední desce obce Bernartice
nad Odrou a na úřední desce města Nového Jičína.
Do tištěné podoby návrhu ÚP se můžete podívat například na našem obecním
úřadě, Vaše dotazy s Vámi rádi probereme. V případě nejasností nás můžete
kontaktovat.
28. května 2014
V Kulturním domě v Bernarticích nad Odrou se v 16,00 hodin uskuteční veřejné
projednání návrhu ÚP s občany.
Písemná stanoviska, námitky a připomínky k návrhu ÚP lze uplatnit v termínu
do 4. června 2014.
Vážení spoluobčané, pořizování ÚP je nesmírně složitý legislativní proces.
Vydání ÚP ovlivňují desítky institucí, úřadů, dotčených orgánů a samozřejmě
občanů. Každý hájí své zájmy, uplatňuje své požadavky a stanovuje své
podmínky. Všichni se však musí pohybovat v mezích zákonů, prováděcích
vyhlášek a měli by respektovat aktuální judikaturu. Je proto celkem
pochopitelné, že ne každý občan je schopen se v této poměrně složité
problematice zcela orientovat a udělat si jasný názor. K tomu může pomoci
veřejné projednání návrhu ÚP, aby občanům zajímajícím se o rozvoj obce a o
koncepci jejího budoucího rozvoje, byly zodpovězeny a vysvětleny dotazy a
případné nejasnosti.
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Vážení občané, v této souvislosti si vás dovoluji vyzvat, abyste se v případě,
že potřebujete o ÚP cokoliv vědět, kdykoliv do 4. června, kdy končí lhůta pro
podávání písemných námitek a připomínek, s důvěrou obrátili na mě, na paní
Glogarovou nebo na pracovníky úřadu územního plánování v Novém Jičíně. Jen
tak můžete získat o ÚP objektivní a pravdivé informace.
Současné zastupitelstvo obce po celé volební období pracovalo na tom, aby
mohl být ÚP vydán a splněn tak zákonný požadavek na rozvoj území naší obce.
Nyní existuje reálná šance, aby se to podařilo. V opačném případě nás totiž čeká
vrácení dotace a další měsíce nebo léta průtahů, čekání a nejistoty. V této
souvislosti vás chci, vážení občané, požádat, abyste k projednání návrhu ÚP
přistoupili uvážlivě a zodpovědně. Jedině takto bude moci následně
zastupitelstvo vydat nový ÚP obce a zajistit tak její další rozvoj. Skutečnost, že
by obec neměla platný ÚP, by nakonec ovlivnila negativně všechny občany
obce. Chci jen zdůraznit, že demokracie, o kterou náš národ léta bojoval a kterou
dnes máme, je především odpovědnost za své názory a činy, a o to vás dnes
žádám.
Věřím, že „selský rozum“, který vždycky byl a je našim občanům vlastní,
nám pomůže tento dlouhotrvající proces úspěšně ukončit a vydat nový územní
plán.

starostka

Kalendárium
20.4.
Velikonoční diskotéka v sále kulturního domu – hasiči
25.4.
Účast pana Knopa, Kroupy, Gavlase a Dreslera na školení Velitelů jednotek
SDH obcí a družstev v Petřvaldě
27.4.
Jarní vycházka – TJ Sokol oddíl turistiky
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30.4.
První schůzka členů okrskové volební komise pro volby do Evropské unie
30.4.
Schůzka členů přípravné skupiny pro Hry bez venkovských hranic
30.4.
Stavění Májky u obecního úřadu - hasiči
3.5.
Schůzka členů přípravného skupiny pro Hry bez venkovských hranic
3.5.
Repríza divadelního představení „Naši furianti“ - ochotnický soubor Bodlák
7.5.
Lampiónový průvod
10.5.
Schůzka členů přípravného skupiny pro Hry bez venkovských hranic
13.5.
Schůzka všech vedoucích družstev a rozhodčích pro Hry bez venkovských
hranic

Kalendář akcí












pá
23.5.2014
pá
23.5.2014
23. – 24.5.2014
st
28.5.2014
pá
30.5.2014
so
31.5.2014
ne
1.6.2014
so
7.6.2014
ne
15.6.2014
so
28.6.2014
so
9.8.2014

Zájezd pro důchodce
Noc kostelů
Volby do Evropského parlamentu
Veřejné projednávání návrhu územního plánu
Kácení máje
Hasičská soutěž - děti
Pouť
Hry bez venkovských hranic
Hasičská soutěž
Den obce
Letní nohejbalový turnaj trojic
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka obce Bernartice nad Odrou Mgr. Dana Klosová podle § 32 odst. 2 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Evropského paramentu se uskuteční ve dnech:
v pátek 23. května 2014
v sobotu 24. května 2014

od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Bernartice nad Odrou je volební místnost
v prostorách v přízemí budovy Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou č.p.
200.
3. Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby je Obecní úřad Bernartice
nad Odrou.
4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky), nebo totožnost
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
7. Starostka obce určuje 2 zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků, odděleny tak,
aby byla zajištěna tajnost hlasování.
8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost
prostřednictvím přenosné volební schránky a to pouze na území obce Bernartice nad
Odrou.
V Bernarticích nad Odrou 6.5.2014
Telefon do volební místnosti: 602 630 764
Mgr. Dana Klosová, v. r.
starostka obce
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Upozornění pro klienty Pošty Partner Bernartice nad Odrou
Plánované uzavírky přepážky:
pátek 23.5.2014
celý týden 7. – 11.7.2014
Poštovní služby v těchto termínech zajišťuje Česká pošta Nový Jičín
Po-Pá
8.00 – 18.00 hodin
So
8.00 – 12.00 hodin
Věra Košťálová

Sběrný kontejner na oděvy
Začátkem tohoto roku jsme před prodejnou Jednoty umístili sběrný
kontejner na oděvy. Sběr provádí firma REVENGE, a.s. z Boskovic.
Pro informaci uvádíme množství oděvů, které bylo z naší obce
odvezeno:
Leden
Únor
Březen

243 kg
120 kg
174 kg

Připomínáme, že do kontejneru je možné ukládat oděvy, obuv a
hračky určeny k dalšímu použití. Nejedná se tedy o odpad.
Děkujeme všem občanům, kteří této služby využívají.
Daniela Horutová
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GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Samostatný odbor komunikace
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: 257 044 025

Finanční správa začne rozesílat složenky k zaplacení daně z nemovitých věcí

Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech zasílá
Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých
věcí složenky k placení této daně.
Protože 31. květen, jímž podle zákona o dani z nemovitých věcí končí lhůta
pro placení této daně nebo její první splátky, připadá v roce 2014 na sobotu,
končí tato lhůta až v pondělí 2. června 2014. Nepřesáhne-li výše daně
z nemovitých věcí částku 5000 korun, je v uvedené lhůtě splatná celá daň
najednou. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak
poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.
Složenkou lze daň zaplatit na kterékoli poště. Je však možné ji uhradit i
bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu. V tom případě
se použijí údaje pro placení daně uvedené na složence, liší se pouze konstantním
symbolem, který je pro placení složenkou 1149, pro platbu převodem 1148.
Poplatníci mohou také provést úhradu daně v pokladnách územních
pracovišť finančních úřadů. V zájmu zajištění plynulého placení v pokladnách
budou složenky rozesílány v pořadí nezávislém na místní působnosti finančních
úřadů. Proto je třeba počítat s tím, že v jednotlivých lokalitách neobdrží všichni
poplatníci složenky současně, ale budou postupně v průběhu dubna a května
rozesílány tak, aby poslední z nich poplatníci obdrželi nejpozději do 25. května.
Daň z nemovitých věcí je sloučena do jedné částky za všechny nemovité věci
poplatníka, které se nachází na území příslušného kraje nebo hlavního města
Prahy.
Na každé složence je uveden název a číslo bankovního účtu místně
příslušného finančního úřadu, na který je nutno daň zaplatit.
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Na oddělitelné části složenky (nikoliv na složence samotné) je uvedena celková
výše daně z nemovitých věcí na rok 2014, splatná příslušnému finančnímu
úřadu, a také výše případného přeplatku nebo nedoplatku na dani z nemovitých
věcí.
Na složence poplatník vyplní celkovou hrazenou částku, která může
zahrnovat nejen celkovou výši daně nebo její první splátky, ale také případný
daňový nedoplatek nebo příslušenství daně.
Na oddělitelné části složenky je uveden také název a adresa spravujícího
územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový
spis k dani z nemovitých věcí, a jehož prostřednictvím komunikuje s finančním
úřadem.
Má-li poplatník nemovité věci, které se nachází v ČR na území dvou nebo
více krajů (tj. v obvodech místní působnosti dvou nebo více finančních úřadů),
obdrží od finanční správy jednu obálku, ve které budou vloženy jednotlivé
složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitých věcí, u nichž na zdaňovací období roku 2014
došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce
vypočtené v daňovém přiznání, sděluje místně příslušný finanční úřad novou
výši daně nejčastěji hromadným předpisným seznamem. Tento seznam bude
pro poplatníky zpřístupněn k nahlédnutí na všech územních pracovištích
příslušného finančního úřadu v pracovních dnech od 30. dubna do 2. června
2014 včetně.
Finanční úřad vydává hromadný předpisný seznam na daň z nemovitých věcí
za celý obvod své územní působnosti, tj. za příslušný kraj nebo za hl. město
Prahu, a tuto skutečnost oznámí veřejnou vyhláškou na úředních deskách
všech svých územních pracovišť. Vyhlášky finančních úřadů o zpřístupnění
hromadného předpisného seznamu budou zveřejněny také na úředních deskách
obcí v příslušném kraji.
Finanční správa ČR upozorňuje poplatníky na informační letáky k placení
daně z nemovitých věcí a zpřístupnění hromadných předpisných seznamů,
zveřejněné
na
jejích
internetových
stránkách
na
adrese:
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf10_7.pdf a
http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/MF-Inf15_5.pdf.

8

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí
Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Finanční úřad pro Středočeský kraj
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Finanční úřad pro Karlovarský kraj
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Finanční úřad pro Liberecký kraj
Finanční úřad pro Královehradecký kraj
Finanční úřad pro Pardubický kraj
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Finanční úřad pro Zlínský kraj

7755-77628031/0710
7755-77628111/0710
7755-77627231/0710
7755-77627311/0710
7755-77629341/0710
7755-77621411/0710
7755-77628461/0710
7755-77626511/0710
7755-77622561/0710
7755-67626681/0710
7755-77628621/0710
7755-47623811/0710
7755-77621761/0710
7755-47620661/0710

V Praze dne 24. dubna 2014
Ing. Petra Petlachová
Ředitelka Samostatného odboru komunikace, tisková mluvčí
Generální finanční ředitelství
GSM: 602 674 903

„Chuť a vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní.“
V pátek 2.5.2014 se konal kurz pečení tradičního pooderského pečiva v rámci
mezinárodního projektu spolupráce MAS Regionu Poodří s Regionem
Podpolaní.
Akci pořádala Místní akční skupina Regionu Poodří, která sdružuje více obcí.
Některé z těchto obcí se podílely na průběhu kurzu pečení. Mezi ně patří i naše
obec, která přispěla k tomu, aby se kurz pečení mohl konat.
Paní Milada Pohanková, Marie Bayerová, Věra Borýsková a Jarmila Dudová
byly osloveny manažerem MAS Regionu Poodří Ing. Oldřichem Usvaldem, aby
předvedly své umění v pečení tradičního pečiva širšímu okruhu návštěvníků.
Naše ženy tedy v průběhu pátečního odpoledne upekly hostům – hnětky,
zelníky, pagáče a tažené štrůdly. Vše se odehrávalo v rodném domě Johana
Gregora Mendela ve Vražném-Hynčicích. Celý průběh akce byl dokumentován
slovem i obrazem.
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Není to vůbec jednoduché, když Vás při práci sleduje kamera, komentátor a
přísedící hosté. Naše pekařky zvládly vše na jedničku. Všechny výrobky se
podařily, tudíž i hosté, kteří napjatě práci sledovali, mohli na místě upečené
výrobky ochutnat.
Celý průběh kurzu jsem měla možnost sledovat, chtěla bych proto touto
cestou poděkovat p. Pohankové, p. Bayerové, p. Borýskové a p. Dudové za to,
že se mohly Bernartice prezentovat s tradičními výrobky, které byly, jsou a
věřím, že budou stále živé.
Marie Mertová

10

11

Hry bez venkovských hranic
Jistě si vzpomínáte na soutěžní pořad, který běžel v televizi v 90. letech.
Jmenoval se „Hry bez hranic“ a zápolila v něm jednotlivá družstva různých zemí
v rozličných disciplínách.
Málokdo ale ví, že podobná aktivita s názvem „Hry bez venkovských hranic“
probíhá v Regionu Poodří již mnoho let.
Letošní hry se budou konat 7. června v Bernarticích nad Odrou. Jedná se již
o XVI. ročník her, ve kterém budou v zábavných soutěžních disciplínách zápolit
osmičlenná družstva z osmnácti obcí Regionu Poodří.
Přijďte povzbudit soutěžící družstva nebo se jen tak podívat a pobavit.
Soutěžní disciplíny budou probíhat na hřišti za školou. Občerstvení bude
zajištěno.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Vážení spoluobčané,
MAS Regionu Poodří, o. s.
v rámci aktivit a činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří, obracíme se na
Vás o spolupráci a pomoc. A to při zabezpečení tradičních regionálních receptů
a výstavních exponátů (skříň, kuchyňský stůl se židlemi, nádobí, truhly, textilní
recepty a další) do starobylé kuchyně, která rozšíří stávající expozici
Moravského Kravařska na zámku v Bartošovicích. Exponáty lze darovat nebo
zapůjčit.
Cílem expozice je ukázat život našich předků a uchovat toto dědictví dalším
generacím.
Expozice je realizována v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Chuť a
vůně regionálních jídel a specialit v Poodří a Podpolaní“, který je financován z
Programu rozvoje venkova MZe, opatření IV.2.1.
Exponáty přijímáme po telefonické domluvě na tel. čísle 556 720 491, a recepty
regionálních pokrmů poštou nebo na e-mail: mas@regionpoodri.cz.
Bartošovice č. 1 – zámek, 742 54
www.mas.regionpoodri.cz, tel.: 556 720 491

14

Florbalový turnaj Bobříků ve Fulneku - 27.4.2014
Jak to viděli naši hráči:
Kap. Vojta Vrobel: První zápas jsme hráli se Suchdolem. Jediný gól dal Lukáš
Hubr. Nakonec jsme prohráli. Druhý zápas se nám taky nezdařil, hráli jsme ho
s Hladkými Životicemi. Nakonec jsme taky prohráli. Třetí zápas jsme hráli proti
Pustějovu a vyhráli jsme 6:1. Úplně malí skončili na 1. místě a my na 3. místě.
Dominik Horut: V neděli 27.4. se náš oddíl florbalu mladších žáků zúčastnil
turnaje ve Fulneku. Turnaje se účastnila družstva ze Suchdolu nad Odrou,
Hladkých Životic, Pustějova a Bernartic nad Odrou. První zápas jsme hráli se
Suchdolem a prohráli jsme ho na plné čáře 8:1 (bylo to „jen“ 7:1 AH).
Nepomohla ani výborná obrana Vojty Vrobla. Góly: Lukáš Hubr 1. Druhý zápas
s Hladkými Životicemi se také moc nepovedl a opět jsme prohráli 10:4. Góly nevím. Ve třetím zápase jsme se už konečně rozkoukali a nad Pustějovem jsme
vyhráli 11:1 a začali si hrát svou hru. Góly: Dominik Horut 3. Bohužel jsme se
rozkoukali až v posledním zápase a tak pořadí dopadlo takhle:
1. Suchdol nad Odrou
2. Hladké Životice
3. Bernatští Bobříci
4. Pustějov
Protože si ale nejmenší Bobříci nezahráli, domluvilo se, že si zahrají
s mladšíma z ostatních družstev. Hráli s Životicemi a Pustějovem. V obou
zápasech byli doslova mistři a vedli si skvěle. Myslím si, že jsme turnaj odehráli
špatně, tak musíme více trénovat.
Lukáš Hubr a Matěj Novobilský – Líbilo se nám, že jsme vyhráli 3. místo.
Remízovali jsme s Hladkými Životicemi 0:0. Druhý zápas jsme vyhráli 6:0 proti
Pustějovu. Líbilo se nám, že jsme si nahrávali a že jsme měli dobrého brankáře.
Víťa dal 2 góly anebo víc, Matěj dal 1 gól a Lukáš taky 1 gól. Velcí pak prohráli
proti Suchdolu 7:1. Potom hráli proti Hladkým Životicím a prohráli 8:5 (bylo to
4:7 -AH ). Poslední zápas jsme vyhráli proti Pustějovu 11:1. Martin dal 3 nebo 2
góly, Dominik dal 2 nebo 3 góly a Vojta dal 4 nebo 5 gólů a brankář vychytal 14
nebo 15 branek a chytal velmi dobře. Hodně se nám ten turnaj líbil.
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Nejmladší Víťa Vrobel – Náš první zápas jsme hráli se Suchdolem nad Odrou.
Tento zápas jsme prohráli, protože jsme si nenahrávali a nehráli týmovou hru.
Druhý zápas byl také špatný, protože jsme zase sólovali. Třetí zápas vypadal
konečně trochu slibně, protože jsme už vyhráli! Ale tento turnaj bych zhodnotil
jako totální fiasko. Nakonec jsme si však dovezli bronzové medaile Huráá.
Děkuji všem Bobříkům za příspěvky do zpravodaje a čtenářům bych chtěl
jenom vzkázat, že takové fiasko to opravdu nebylo… Vždyť to by přece
nedostali naši Bobříci medaile. Jak to tedy opravdu bylo…
BB - Suchdol nad Odrou 1:7, BB – Hl. Životice 4:7, BB – Pustějov 11:1. Pak si
mimo soutěž zase zahráli naši nejmenší (Lukáš, Vítek a Matýsek). Ti remízovali
s HL. Životicemi a porazili Pustějov 3:0.
Celkově na turnaji dali góly: kap. Vojta Vrobel - 3, Martin Maňák – 8,
Dominik Horut – 3, Vítek Vrobel – 3, Lukáš Hubr – 1 a Matěj Novobilský – 1.
Na protihráčovu bránu jsme vystřelili 56x. Dali jsme 19 branek a dostali 15.
Honza Bukovjan zasahoval 42x a inkasoval 15 branek. Všem Bobříkům
děkujeme za reprezentování obce na turnaji.
Trenéři Volf Stanislav, Vrobel Vlastimil a Hubr Aleš.

16

Turnaj v miniházené – Císařská liga
V pátek 25.4.2014 jsme odehráli 3. kolo Císařské ligy v miniházené v Novém
Jičíně. Našimi soupeři byla družstva z Jeseníku nad Odrou, Vražného, Životic u
Nového Jičína a Mankovic.
Naši školu reprezentovali již ostřílení házenkáři a házenkářky: Lucka
Fendrichová, Martin Maňák, Dominik Horut a nováček Monika Knopová (ale
hrála jako ostřílený hráč). Ze 4. ročníku nás reprezentovali Ondra Staněk, Míša
Petr a Pavel Hopp.
Po zápasech, které se hrály 2x10 minut, jsme vybojovali 3 vítězství a jednu
prohru. Zoubek jsme si vylomili na družstvu z Jeseníka nad Odrou. Jejich
brankář byl téměř neprůstřelný. Takže jsme si po bojích přivezli už po třetí
krásné 2. místo, za prvním Jeseníkem nad Odrou.
Děkuji našim dětem za vzornou reprezentaci školy, doufám, že nám vydrží
síly a zdraví do 4. kola, které se koná v květnu. Držte nám palce.
Jana Rusínová

Dopravní výchova
V úterý 29.4.2014 se žáci 4. a 5. r. zúčastnili jarní části výuky Dopravní
výchovy v Novém Jičíně v ZŠ Jubilejní. Při podzimní části se děti seznámily
s dopravními značkami, situacemi na komunikacích, křižovatkách, se vším, co
má vědět a znát desetiletý cyklista, který chce jezdit sám a bezpečně, bez
doprovodu dospělé osoby.
Od podzimu do jara jsme ve škole tyto znalosti prohlubovali a procvičovali.
V jarní části si děti své znalosti s policisty zopakovali, pak napsali test a
následovala jízda zručnosti a jízda po kruhových objezdech na dopravním hřišti.
Jak dopadly testy? Z 21 žáků splnilo test pouze 11dětí. Ti, kteří to měli, jak se
říká „o fous“, dostali ještě jednu šanci ve škole po zopakování si vědomostí. Na
2. pokus po týdnu uspěli z 11 žáků jen 4. Ti, kteří prošli testy a uspěli v jízdě
zručnosti, získali „ Průkaz cyklisty“. Ti neúspěšní by se nad tím měli zamyslet a
příští rok to napravit.
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Většina dětí má pocit, že když umí jezdit na kole, že to stačí. Ale v dnešním
hustém a nebezpečném silničním provozu je to málo. Už kvůli vlastní
bezpečnosti by děti měly velmi dobře ovládat základy bezpečného pohybu na
komunikacích. Ve škole se všechno naučit nedá. Jak se říká, dobré příklady
táhnou, zejména ty rodičovské. Povídejte si s dětmi při cestách v autě nebo na
kole, vysvětlujte co ano a co ne! A proč? Myslíme si, že děti po tom touží a
ocení to. A hlavně, jde o bezpečí našich dětí.
Jana Rusínová

Exkurze
V rámci ekologické výchovy a připomenutí si „Dne Země“ jsme 24.4.2014
byli na exkurzi na skládce v Životicích u Nového Jičína. Děti měly možnost
v praxi poznat, co se děje s komunálním odpadem a že tato skládka není jen hora
odpadků a pachů, ale že když se přemýšlí, tak i nepříjemné věci mohou přinášet
užitek.
Postřehy dětí
4. a 5. třída: „ Dověděli jsme, že ………….
 firma Asompo, dříve Sompo, měla na začátku 2 zaměstnance, nyní má asi
20 (Monika)
 byla vybudovaná v prostorách bývalé vojenské střelnice (Dominik)
 viděli jsme film o historii skládky před 20 lety (Ondřej)
 na skládce je asi 2 mil. tun odpadů (Honza)
 i odpady můžou být „užitečné“, z odpadů se vyrábí bioplyn (Míša)
 ten pohání generátory, které vyrábí elektr. energii, kterou odvádějí do sítě
ČEZU (Šimon)
 při výrobě elektřiny vzniká teplo, kterým se vytápí správní budova a
sušárna dřeva (Martin)
 stroj, který odpad rozhrnoval a udusával, váží 27tun (Petra)
 tento stroj se jim jednou zahrabal v odpadcích a nebylo jednoduché ho
vyhrabat ( Elen)
 jeli jsme s představou smradlavé skládky (všichni)
 byli jsme překvapeni hezky upraveným prostředím, které připomínalo
více než skládku park
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1. třída:
 Já jsem tam viděla hrozně moc odpadu…(Adélka)
 Mě zajímalo, že se z odpadu dělá hořlavý plyn, který může vybuchnout a
ještě se mi líbila sekačka Spider (Filip T.)
 Mi se líbilo auto, které drtilo odpadky (Vojta P.)
 Líbilo se mi, jak auta přejížděla a drtila ty odpadky (Honzík)
 Mě se líbili ti raci a bagr, co měl špičatá kola a drtil odpadky (Vojta N.)
 Mě se líbilo, když ten pán povídal v té ukázce jak skládka vznikala (Filip
T.)
 Já jsem byla ráda, že jsem mohla vidět auta se špičatými koly a racky na
poli (Pája)
2. a 3.třída:
 Hodně mě zajímal bagr s železnými koly. A to, že se cisternou odváží
špatná voda…(Tadeáš)
 Mě zaujala sekačka na ovládání (Matěj)
 Líbila se mi jáma s pneumatikami (Tadeáš)
 Je zajímavé, jak ty odpadky postupně zakryli trávou a vznikl umělý kopec
(Lukáš)
 Líbilo se mi video (Robin)
 Zaujal mě velký počet racků (Terezka)
Děti naší ZŠ

Sběr starého papíru
V úterý 15.4. uspořádala naše škola již tradiční jarní sběr starého papíru a
kartonu. Tentokrát se vysbíralo krásných 7340 kg. Děkujeme všem, kteří nám
pomohli se svozem, jmenovitě – paní Borýsková, paní Zelenková, paní
Šmejkalová, pan Hubr, pan Knop a pan Kavan. A samozřejmě i těm, kteří nám
sběr pro děti pečlivě přichystali před své domy. Budeme se opět těšit na
podzimní sběr.
Hana Sperathová a Veronika Barošová
19

Stavění a kácení MÁJE
Ve středu 30. dubna 2014 jsme od 18:00 hodin u obecního
úřadu stavěli „májku“. Počasí nám přálo a sešlo se nás dost,
abychom každoroční akci dodrželi, „májku“ zdárně postavili a
bečku s chutí vypili. Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli, ale
také děkujeme přihlížejícím, bez jejichž povzbuzování by to bylo
určitě obtížnější.
Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na kácení „májky“, které se uskuteční
v pátek 30. května 2014 od 18:00 hodin před obecním úřadem a poté
v hasičské zbrojnici. Budou připraveny tradiční uzené žebra a o ostatní
občerstvení bude jako vždy pečlivě postaráno. Přichystána bude tombola a
jednou z cen bude pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit.
Těší se HASIČI
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Tichý společník II.
Je tomu 2 roky, co se v „budce“ na modřínu u Papáků vylíhlo 5 soviček
puštíka obecného. Další rok se neobjevily, letos také ne. Na lípě, na rozcestí u
Rosů je již více jak 13 let upevněno několik budek, které vyrobil a instaloval
pan Papák spolu s panem Rosou. Ty malé byly většinou obydlené každý rok. Ta
největší s vletovým průměrem 10 cm byla upevněna nejvýše.
Vloni kolem velké budky nebylo vidět žádný větší pohyb, letos se zdálo, že
také ne. Jen asi poslední měsíc bylo večer slyšet v okolí soví houkání. No jo, je
blízko les, ale poslední týden nám občas nad hlavami přeletěl neslyšný stín a
„zaparkoval“ na sloupu u Kapličky svatého Martina. To už jsme zbystřili –
v okolí musí mít sova mladé.
Ve středu večer, místo odhlášeného lampionového průvodu jsme chvíli
poseděli u Papáků a v pozdní večer v takovém to nevlídném „podzimním“
počasí pospíchali domů. U lípy před Rosy, ve světle poblikávajícího pouličního
osvětlení jsme zahlédli hromádku něčeho, ne většího než mraveniště v trávě.
V tom deštivém počasí nás ta hromádka chlupů obezřetně sledovala. Tu noc
jsem ještě několikrát kontroloval, co mládě. Sedělo vždy na stejném místě,
z jedné strany hlavní silnice z té druhé polní cesta. Při poslední kontrole tam již
nesedělo, ale zahlédl jsem letět sovu a ze tmy se ozývalo důrazné volání
mladého puštíka, jako když pukáte bublinkovou fólii.
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Na druhý den, vědomi si toho, že sovička se pohybuje na dosti nebezpečném
místě blízko hlavní silnice, jsme ji přemístili blíže k lesu, na vysokou borovici.
Večer po setmění jsem ji ještě zkontroloval, zdali ji stará sova našla. Přecupitala
si blíže ke konci větve. Když ale při další kontrole proletěla přes zahrady sova,
vzpomněl jsem na „atentát“ přede dvěma roky, poškrábanou tvář a modřiny u
souseda, raději jsem se jí klidil z teritoria a v bezpečí naší zahrady poslouchal
houkaní sovy nejdříve takové důrazné, potom smířlivé prokládané slabšími
odpověďmi malé sovičky. Tento jejich dialog trval hodnou chvíli. Druhý den již
větev na borovici byla prázdná.
Při přemisťování jsem si dofotil sovičku na borovici i z anfasu, snad kdybych
ji někdy potkal, zdali ji poznám. Je to noční dravec a doufáme, že se spolu
s rodiči postará o myši a jinou havěť, kterým letošní mírná zima jistě přála.
Kdo by si chtěl sám postavit takovou budku a umístit ve svém okolí, tady je
malý návod.

Typ budky

Vletový otvor

Rozměry dna

Hloubka dutiny

A. Modřinka

27 - 28 mm

min. 12 x 12 cm

20 - 25 cm

B. Koňadra

33 - 34 mm

min. 12 x 14 cm

min. 20 - 25 cm

C. Lejsek

30 x 45 (50) mm

min. 14 x 14 cm

min. 18 - 20 cm

D. Špaček

45 - 50 mm

min. 15 x 15

min. 25 - 30 cm

E. Kavka

60 - 70 mm

min. 20 x 20 cm

min. 35 cm

F. Doupňák

80 - 120 mm

min. 30 x 30 cm

min. 40 cm

Více info: http://www.birdlife.cz/index.php?ID=201
Petr Drlík a Miroslav Papák
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Noc kostelů
Dne 23.5.2014 se farnost Bernartice nad Odrou připojuje k celorepublikové
akci Noc kostelů. Zahájení bude v 19.00 hodin několika skladbami duchovní
hudby za doprovodu zpěvu. Poté bude možné si prohlédnout kostel i prostory,
které nejsou běžně přístupné a to až do 23.00 hodin.
Farní rada farnosti Bernartice nad Odrou
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Pranostiky na květen
Na svatého Stanislava mají brambory svátek.
Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.
Májová voda vypije víno.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
Bujný květ - plný úl.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí,
ale o svatém Jáně ani za vodu v džbáně.
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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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