Vážení spoluobčané,
jarní měsíce, zejména květen a červen, patří k těm nejdeštivějším v roce.
Není tedy divu, že v nás toto období evokuje nepříjemné vzpomínky na
povodňové události v naší obci před šesti lety. Všichni, které nějakým způsobem
„velká voda“ zasáhla, mi dají jistě za pravdu, že středou 24. června 2009, kdy k
nám povodeň naprosto neočekávaně přišla, se pro mnohé hodně změnilo. A tak
začátek každého léta, na které se všichni těšíme, v nás od té doby zároveň budí
jakousi ostražitost či bdělost. Jsme zkrátka na pozoru před mocnou přírodou, o
jejíž síle nikdo nepochybuje. Sami jsme poučenější a v tomto smyslu také i
silnější, než jsme byli dříve. A přesto, mluvím-li, či píšu o povodni, vždy mám
„husí kůži“.
Povodně nám daly nepřeberné množství zkušeností a poučení především
v oblasti krizového řízení a také se toho v této oblasti mnoho změnilo.
Samozřejmě si všichni přejeme, abychom žádnému problému s vodou či jiným
ničivým živlem nemuseli čelit, ale je naší povinností být alespoň v rámci
možností připravení.
Informovanost a včasné varování občanů v jakékoliv krizové situaci jsou
klíčové. Jednotný systém varování a informování je v České republice budován
od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují
bezprostřední varování obyvatelstva. Starostové obcí jsou průběžně
prostřednictvím elektronické komunikace a zasíláním SMS zpráv informováni o
možném nebezpečí, a to jak Hasičským záchranným sborem a Policií České
republiky, tak také Povodím Odry.
Na prevenci protipovodňové ochrany byly a jsou vynakládány velké finanční
prostředky, kterých jsme také pro potřeby naší obce využili:
„Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření v Regionu Poodří“ (2012)
Studie byla vypracována pro všechny povodní postižené obce Regionu Poodří.
Obsahuje proto i návrh možných protipovodňových opatření v Bernarticích nad
Odrou. Ta zůstávají zatím „v šuplíku“, protože se setkala s většinovým
nesouhlasem vlastníků pozemků, na kterých byla protipovodňová opatření
navržena.

1

Elektronická siréna (2013)
Díky dotacím máme v naší obci nejmodernější elektronickou sirénu opatřenou
hlasovým modulem, to znamená, že „může mluvit“. Je umístěna na střeše naší
základní školy a může být dálkově ovládána z krajského operačního střediska
hasičů v Ostravě. Sirénu můžeme ovládat dálkově i my, a sice přes mobilní
telefon. Oprávnění k obsluze a užívání sirény má v naší obci pět osob. Starostka,
místostarosta a starosta hasičů, pracovnice obecního úřadu a velitel hasičů.
Záplavové území vodního toku Teplá (2014)
Na základě studie bylo vymezeno záplavové území vodního toku Teplá a byly
vymezeny aktivní zóny záplavového území. Tyto zóny je třeba respektovat.
Z tohoto důvodu je žádoucí veškeré stavební aktivity v blízkosti toku Teplá
konzultovat s pracovníky Povodí Odry.
Varovný a vyrozumívací systém (2014)
Nově vybudovanou síť bezdrátového rozhlasu lze ovládat z řídící digitální
ústředny na obecním úřadě. Hlášení lze rovněž naprogramovat na jakoukoliv
hodinu a lze operativně hlásit kdykoliv z mobilního telefonu mimo objekt
obecního úřadu.
Lokální varovný systém - LVS (2015)
Nově zbudovaný lokální výstražní systém, který je umístěn na horním toku
Teplá v obci Hůrka, bude sloužit pro potřeby místní ochrany. Provozovatelem
tohoto systému je naše obec. Hladinoměr zajistí naší obci včasnou výstrahu před
povodní na tomto toku. Výstupy z měření a informace o stupni povodňové
aktivity, které jsou denně aktuální, jsou na internetu veřejně přístupné
(www.envimonitoring.cz) V případě ohrožení obdrží informace na mobil
starosta obce, velitel hasičů, starosta hasičů a pracovnice obecního úřadu.
Digitální povodňový plán (2015)
Zákonnou povinností obce je mít zpracovaný povodňový plán. Digitální
povodňový plán obce Bernartice nad Odrou, který v současné době
dokončujeme, je zpracován pro celé naše území. Zpracování povodňových plánů
patří mezi základní přípravná opatření v ochraně před povodněmi. Aktualizace
dat bude prováděna alespoň jedenkrát ročně. Digitální povodňový plán bude
veřejnosti přístupný na našich webových stránkách. Tento plán je rovněž
součástí Povodňového informačního systému (POVIS), jehož cílem je
zabezpečit v průběhu povodně kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými
subjekty a zrychlit zejména přenos informací.
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Každá obec se do systému POVIS dostane přes svá přístupová data. Povinností
všech členů systému je průběžně aktualizovat své údaje, především pak kontakty
na členy Povodňové komise.
Hlavní těžiště práce naší povodňové komise je v oblasti prevence nikoliv jen
v době povodní. V pondělí 18. května 2015 se uskutečnilo její pracovní setkání,
na kterém projednala konečnou verzi povodňového plánu a provedla aktualizaci
členů hlásné a hlídkové služby. Hlásná služba zabezpečuje předání informací
(hlásí) povodňové komisi možné nebezpečí. Hlídkovou službu využíváme v
tom případě, že nastal stav pohotovosti (II. stupeň povodňové aktivity).
Hlídková služba, kterou tvoří členové hasičského sboru, monitoruje situaci
především v noci, aby mohla v případě nutnosti informovat povodňovou komisi.
V tomto týdnu se zúčastní místostarosta obce Tomáš Horut semináře
„Vzdělávání v oblasti krizového řízení“. O novinkách nás bude jistě informovat.
Vážení občané, cílem dnešního úvodníku nebylo vás znepokojit, ale naopak
ujistit vás, že nesedíme se „založenýma rukama“, ale snažíme se co nejvíce
udělat pro zajištění naší ochrany a bezpečnosti.
A na závěr to, co byste měli každopádně vědět:
V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události se ozve varovný signál
„Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény
po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových
intervalech. Pokud uslyšíte varovný signál sirény kdykoliv mimo pravé
poledne první středu v měsíci, prosím zpozorněte, popřípadě vyjděte ven a
vyčkejte, protože po ukončení sirény bude následovat mluvené slovo a
informace o tom, co se děje. V případě, že mluvené slovo neslyšíte nebo
špatně rozumíte, kontaktujte sousedy nebo známé, abyste se důležité
informace co nejrychleji dozvěděli. Následně můžete být informováni
i sdělovacími prostředky, vozidly složek integrovaného záchranného
systému nebo jiným způsobem o tom, co se děje.
Ale abych skončila poněkud optimističtěji. V příštích dnech bude dokončena
oprava fasády budovy našeho obecního úřadu a na fasádu bude připevněna nová
dřevěná plastika svatého Floriána, patrona hasičů. A tak věřím, že tento odvěký
symbol bude držet ochrannou ruku nejenom nad našimi hasiči, ale nad všemi
obyvateli naší obce.

starostka
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Kalendář akcí
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22.5.
29.5.
30.5.
31.5.
6.6.
6.6.
14.6.
20.6.
27.6.
3.10.
9.10.
7.11.
15.11.
18.12.

Zájezd důchodců
Kácení máje
Soutěž mladých hasičů
Pouť
Hry bez venkovských hranic – Vražné
Zájezd zahrádkářů
Hasičská soutěž
Bernaton - běžecký štafetový závod na 3x5 km
Den obce
Turistický pochod
Posezení s důchodci
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Vítání občánků
Adventní odpoledne s koncertem
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Kalendárium
14.4.
Na parkovišti u Bříz proběhlo očkování psů.
20. - 22.4.
Diakonie Broumov uspořádala sbírku použitého ošacení pro potřebné.
21.4.
Děti naší základní školy provedly sběr starého papíru.
26.4.
TJ Sokol Bernartice nad Odrou oddíl turistiky pořádal „Jarní vycházku“.
30.4.
Divadelní soubor Bodlák reprezentoval naši obec na divadelní přehlídce
Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou.
1.5.
Naši hasiči postavili Májku.
3.5.
Slavnostní mše svatá s žehnáním dřevěné sošky svatého Floriána.
6.5.
Pracovní setkání zastupitelů obce.
5. – 6.5.
Zápis do mateřské školy na školní rok 2015 – 2016
7.5.
Lampiónový průvod.
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Fotbalové jaro
Po dlouhé zimní pauze nám, fotbalistům, opět začíná fotbalová horečka.
Během zimy jsme sehráli několik přátelských utkání. Ty nám ukázaly, co máme
zlepšovat. Koncem března, na sklonku zimní přípravy, jsme absolvovali čtyř
denní soustředění v Trojanovicích, které jsme ukončili tradičním výběhem na
Pustevny. Zvláštní DÍKY patří Milovi Martinátovi, který nám připravil
vynikající guláš a taky holkám Gabči Malinčíkové a Anet Davidové, které se
staraly, abychom nestrádaly hlady. A teď zpět na hřiště. Sezónu jsme zahájily již
12. dubna zápasem s Veřovicemi B, které jsme zásluhou hattricku Radka Frýdla
zvítězily 3:2. Divácká kulisa byla vynikající, a proto se těšíme na Vaší podporu i
v následujících utkáních u Odry, ale i na hřištích soupeřů.
Za fotbalisty Radim Horák
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Muži - IV. Třída skupina „A“. Jaro 2015

Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

Výsledek

19.4.2015 NE 15:30 Sokol Bernartice n/O

AFC Vepřovice B

26.4.2015
3.5.2015
10.5.2015
16.5.2015
24.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
14.6.2015

SK Nová Horka
Sokol Bernartice n/O
FK Hodslavice
Sokol Bernartice n/O
Sokol Bernartice n/O
Sokol Bernartice n/O
TJ Mořkov B
FC Vlčovice-Mniší B

NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE

16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Sokol Bernartice n/O
Sokol Straník
Sokol Bernartice n/O
Sokol Tichá B
Sokol Sedlnice
Sokol Kunín B
Sokol Bernartice n/O
Sokol Bernartice n/O

3:2
:
:
:
:
:
:
:
:

Tabulka IV. Třídy skupiny „A“ po podzimu 2014
(v tabulce není započítaná výhra nad Veřovicemi)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
Sokol Sedlnice
AFC Veřovice B
Sokol Kunín B
Sokol Tichá B
Sokol Bernartice n/O
Sokol Straník
FK Hodslavice
SK Nová Horka
TJ Mořkov B
FC Vlčovice-Mniší B

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
5
2
5
4
4
3
4
1
2
1

Vpp
1
6
0
2
0
1
0
3
0
1
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Ppp
1
0
2
1
2
2
1
2
2
1

P
2
1
2
2
3
3
4
3
5
6

Skóre
21:13
12:10
15:9
13:9
13:9
19:15
15:19
11:15
13:24
12:21

B
18
18
17
17
14
13
13
11
8
6

ZIMNÍ SOUTĚŽ 2014 /15
V sobotu 21.3.2015 vyvrcholil v Bernarticích 2. ročník Zimní Soutěže v
nohejbale trojic. Závěrečné finálové 6. kolo nabídlo napínavé rozuzlení a určilo
tak konečné pořadí v tomto ročníku.
Celkové prvenství obhájili hráči z Jakubčovic. Druzí skončili zástupci
Valašského Meziříčí, kterým sebral definitivně naději na prvenství výhrou náš
tým. Třetí místo vzhledem k probíhající sezoně obsadil senzačně náš domácí
Zepelin. Vždyť ještě 2 kola před koncem sezony byl až pátý!!! Domácí tak opět
potvrdili vzrůstající formu v posledních měsících a na obou pořádaných
podnicích v tomto roce (zimní soutěž + Bernartice cup) obsadil stupně vítězů.
Po odehrání zápasů následovalo společné focení, předání cen a večeře. Hráči
si tak jako loni odnesli i památeční trička, které jim nechal zhotovit náš oddíl.
Závěrem mi dovolte poděkovat paní starostce, která se zhostila vyhlášení
vítězů, Zdeňce Bílkové za výpomoc v bufetu a hlavně Míši Krumpolcové, která
s námi jezdí po turnajích a pomáhá s chodem oddílu více jak devět let!!!
Poděkování patří taktéž sponzorům:
obecní úřad, Jan Kneblík, TJ Sokol, KAEM Tisk
nejlepší hráč zimní soutěže: Tomáš Andris - Valašské Meziříčí
nejstarší hráč zimní soutěže: Pavel Cafourek - Jeseník n/O
Zimní soutěž - 6.kolo 21.3.2015
výsledky domácích celků v 6.kole:
Zepelin - Val. Mez 2:0 (10:3, 10:7), Zepelin - Hodslavice 2:0 (10:7, 10:8),
Zepelin - Jeseník 2:0 (10:5, 10:9), Zepelin - Jakubčovice 0:2 (5:10, 3:10),
Zepelin - Studénka 2:0 (10:9, 10:3), Zepelin - Čerti 2:0 (10:3, 10:8), Čerti Vel. Mez. 0:2 (6:10, 4:10), Čerti - Hodslavice 0:2 (2:10, 3:10), Čerti - Jeseník
0:2 (8:10, 6:10), Čerti - Jakubčovice 0:2 (5:10, 3:10), Čerti - Studénka 0:2
(8:10, 5:10)
6.kolo - FINÁLE - pořadí:
1.MÍSTO: JAKUBČOVICE - 6b
2.MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 5b
3.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 4b
4.MÍSTO: STUDÉNKA -3b
5.MÍSTO: HODSLAVICE - 2b
6.MÍSTO: JESENÍK - 1b
7.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE -0b
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celkové pořadí zimní soutěže:
1.MÍSTO: JAKUBČOVICE - 32 b
2.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 29 b
3.MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 21 b
4.MÍSTO: HODSLAVICE - 20 b
5.MÍSTO: STUDÉNKA - 18 b
6.MÍSTO: JESENÍK - 3 b
7.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 3 b
*dodatečný zápas o 6 místo: ČERTI - JESENÍK 0:2
ZIMNÍ SOUTĚŽ - 2014/15
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ZEPELIN BERNARTICE - 3. MÍSTO
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Lubinský zpěváček
Naše zpívání mělo pokračování ve čtvrtek 16. dubna na pěvecké soutěži
malotřídních škol „Lubinský zpěváček“ v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici. Za
naši školičku soutěžilo devět dětí. Přivezli jsme si ocenění z každé kategorie, ve
které děti podle věku zpívaly.
Výsledky soutěže:
1. třída: Markéta Hoppová – 2. místo
3. třída: Adam Rigole – 2. místo
4. třída: Markéta Hájková – 1. místo
5. třída: Pavel Hopp – 2. místo
kategorie dua: Adéla Školoudíková a Kristýna Pacolová – 2. místo
Děkujeme rodičům za podporu při této akci.
Mgr. Veronika Barošová

A takto krásně se o nás píše v Kopřivnických novinách 23. dubna….
Lubinský zpěváček odletěl do Bernartic
Jubilejní 15. ročník pěvecké soutěže Lubinský zpěváček proběhl ve čtvrtek
16. dubna v Domě dětí a mládeže v Kopřivnici. Soutěže se zúčastnilo 64 dětí ze
sedmi malotřídních škol – z Bernartic, Libhoště, Lichnova, Lubiny, Mniší,
Závišic a Ženklavy.
Soutěžilo se podle jednotlivých ročníků od 1. do 5. třídy, zvláštní kategorii
tvořila dua a tria. Soutěž se již po druhé konala v sále domu dětí, protože
kapacitní možnosti pořadatelské školy už byly vyčerpány.
Nejtěžší práci měla porota v kategorii 4. tříd, kde vystupující podali tak
skvělé a vyrovnané výkony, že kromě vítězné Markéty Hájkové z Bernartic,
byly uděleny dvě druhé a dvě třetí ceny.
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Jarní část sběru starého papíru
V úterý 22.4.2015 proběhlo jarní kolo každoročního sběru starého papíru.
Sběru se zúčastnily všechny zdravé ruce a nohy ze školy. Děti byly opět
rozděleny do skupin podle svého bydliště a zároveň byly v každé skupině
zastoupeny všechny věkové skupiny. Vždy byli ve skupině žáci 4. a 5. ročníku,
kteří už mají s akcí dost velké zkušenosti.
Máme radost, že se vždy objeví pomocníci, kteří už s naší školou „nemají nic
společného„ a mladším pomůžou. Děkujeme za pomoc i dospělým, p.
Pantůčkové, Zelenkové, taky Katce a Ádi, p. Novákové, panu Chalupovi
Stavinohovi a Tomáškovi.
Pro děti je dost náročné (ale ne nezvládnutelné) dovést zdárně bez rozsypání
sběr ze střední části obce a z dolního konce až ke škole, zvláště, když se špatně
svázané nebo nesvázané krabice rozpadají. Proto bychom chtěli požádat
obyvatele z části Větřák, aby příště lépe zpevnili sběrové balíky. V opačném
případě nebudou odvezeny. Děkujeme za pochopení.
sběroví referenti: Mgr. Jana Rusínová a Hanka Sperathová
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Návštěva v Záchranné stanici v Bartošovicích
Ve čtvrtek 6.5.2015 jsme se celá škola vydali do Záchranné stanice pro
zvířata, která by bez pomoci lidí nepřežila, protože se jim stala nějaká nehoda,
většinou způsobená lidmi. O zvířata se starají, dokud se neuzdraví a potom se je
snaží vypustit zpět do volné přírody, ale někdy se to nepodaří.
Přijeli jsme a uvítala nás slečna. Rozdělili jsme se na 2 skupiny. Naši skupinu
provázel p. Kašinský. Jelikož pršelo, šli jsme do místnosti, kde nám p. Kašinský
ukazoval fotky, videa a vyprávěl nám příběhy zvířat, která tu mají nebo měli.
Nejvíce nás zaujali ježci, kteří se hádali a vydávali zvuky jako štěkající šakal.
Po obrázkové projekci, když přestalo pršet, jsme se šli podívat ven na zvířata,
která tam přebývají, např. čáp bílý i černý, želva, kterou si lidé kupují do
akvária, ale potom zjistí, že jim požírá rybičky, tak ji vypustí do přírody. Měli
tam i ptáky, kteří nemohli létat, protože si popálili křídla o dráty elektrického
vedení. Ve výbězích jsme viděli káňata, orly, krkavce, různé sovy, zajíce,
králíky divoké a spoustu jiných zvířat. Potom jsme navštívili expozici
vycpaných zvířat a modely zvířat, která tam neměli. Na konci jsme si mohli
koupit suvenýry a pohlednice.
V záchranné stanici se nám moc líbilo, myslíme, že je fajn, že pomáháme
zraněným nebo opuštěným zvířatům. Návštěvu doporučujeme všem, kteří se
chtějí dovědět něco zajímavého o zvířatech a podívat se do pěkného prostředí.
Třeba na kolech, vede tudy cyklostezka. Pro veřejnost mají otevřeno v soboty,
neděle i státní svátky.
Cyril Haitl, Aneta Glogarová, Katka Pantůčková, Kristýna Pacolová, Elen
Bonková (žáci 4. -5. třídy)
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Zájezd do Krakowa
Občanské sdružení zahrádkářů Vás zve na zájezd

Královské město KRAKOW
Termín: sobota 6.6.2015
Cena: 250Kč/os
V ceně je doprava autobusem a průvodce
Odjezd: v 6:00 hodin z Bernartic na Odrou z křižovatky
Královské město Krakov
Návrší Wawel - Královský hrad - místo korunovace a odpočinku polských králů
a významných osobností, dále Královská cesta, Jagelonská universita, městské
opevnění a brána Barbakan, Mariánský kostel, hlavní náměstí - Sukenice
Odpoledne volno – možnost navštívit Královský hrad na Wavelu
17:30 hodin odjezd zpět
20:30 hodin předpokládaný návrat
Přihlášky u paní Marie Karafiátové na č.p. 214
nebo na mail monika.martinatova@seznam.cz
Srdečně zve všechny občany OSZ Bernartice nad Odrou
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STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJE
V pátek 1. května 2015 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. Druhý den jsme si to
neplánovaně zopakovali znovu. 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 29. května 2015 od 18:00 hodin před obecním úřadem a poté
v hasičské zbrojnici. Budou připraveny tradiční uzené žebra a o ostatní
občerstvení bude jako vždy postaráno. Přichystána bude tombola a jednou z cen
bude podruhé a tentokrát plánovaně pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit.
Těší se HASIČI
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Květen v myslivosti
Květen je pro myslivce obdobím udržování klidu v honitbě a obeznání
kvality mladých srnců. Myslivecký hospodář kontroluje provedení oprav
mysliveckých zařízení. U samic spárkaté zvěře dochází k dokončování
vývoje plodů, a proto je na místě dodržování zákazu volného pohybu psů a
bezohledných motorkářů v honitbách. S nástupem senosečí myslivci s
pomocí lovecky upotřebitelných psů vyhánějí zvěř ze sečených porostů.
ČIŠTĚNÍ KRMELCŮ A ZÁSYPŮ
V květnu myslivci dokončují čištění krmelců a ostatních krmných zařízení. Je
nutno odstranit zbytky starého krmiva a dokonale vyčistit povrch půdy v okolí
krmelce od zbytků trusu, které mohou obsahovat zárodky parazitů. Okolí
krmelce je pak vhodné desinfikovat páleným vápnem či jiným desinfekčním
prostředkem. Dalším způsobem je přemístění krmelce o několik metrů mimo
původní stanoviště.
KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU KRMELCŮ, POSEDŮ A
KAZATELEN
Myslivecký hospodář kontroluje opravy
krmelců a posedů a jejich vzhled.
Myslivecká zařízení jsou součástí krajiny,
a proto je nutné dbát na jejich
zakomponování do krajiny a jejich
bezpečnost. Umístění posedu musí být
přizpůsobeno přírodním podmínkám,
nejlépe v blízkosti stromů a keřů, aby
myslivec svým příchodem nerušil zvěř.
Životnost těchto zařízení, jako každých
jiných dřevěných konstrukcí, je omezena a
stará nepoužívaná je nutno raději zbourat,
zejména při porušení statiky protože se
mohou stát nebezpečná nejenom pro
myslivce při lovu, ale i pro návštěvníky
přírody, kteří rovněž často posedy
využívají pro pozorování přírody.
Nová kazatelna
Ve sdružení se opravám a výstavbě
posedů věnujeme při brigádách, které probíhají pravidelně každý týden v jarním
období, aby vše bylo připraveno do odlovu srnců.
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KLADENÍ MLÁĎAT A DODRŽOVÁNÍ KLIDU V HONITBÁCH
Spárkatá zvěř v květnu dokončuje výměnu srsti (přebarvování) za letní. Podle
rychlosti přebarvování lze hodnotit i zdravotní stav jedinců. Koncem května
začíná spárkatá zvěř klást mláďata, objevují se druhé vrhy zajíců, hnízdí bažanti.
Myslivecký hospodář by měl oslovit uživatele a majitele zemědělských
pozemků a domluvit s nimi spolupráci při sklizni pícnin tak, aby nedocházelo ke
zbytečným ztrátám na zvěři. Plašiče jsou sice povinnou výbavou sklízečů píce,
avšak ve většině případů tato povinnost není dodržována. Stále zůstává velmi
účinnou metodou zabránění škod na zvěři vyhánění zvěře z porostů před
sečením přímo myslivcem s pomocí lovecky upotřebitelného psa. Uživatelé
pozemků by měli informovat myslivce o plánované sklizni pícnin, aby mohli
zajistit vyhnání zvěře.
MS Bernartice nad Odrou

Brigáda u Odry
V sobotu 25.4.2015 se konala každoroční brigáda pořádaná TJ Sokol
Bernartice nad Odrou v přilehlém sportovním areálu u Odry. Uklízeli jsme
hlavně řečiště Odry od naplavených nečistot a přerůstajících větví v řece.
Zpevňoval se břeh, aby nám řeka při každoročním zvednutí hladiny
nepodemílala sloupy veřejného osvětlení a čistilo se okolí restaurace pro
zpříjemnění posezení. Hrabali jsme trávu a uklízeli i okolní les. Práce to byla
náročná, ale zvládli jsme ji na jedničku. …Tedy alespoň myslíme. Srdečně vás
všechny zveme, přijděte si posedět v klidném a příjemném prostředí do
restaurace U Odry…Je tam klid…ticho…Jenom ti ptáci tam řvou .

21

TJ Sokol Bernartice nad Odrou, florbalový oddíl Bernatských Bobrů.
Aleš Hubr, trenér
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*

*

www.restauraceubriz.estranky.cz
www.facebook.com./ restaurace u Bříz
LETNÍ PROVOZNÍ DOBA KVĚTEN – ZÁŘÍ
Po – Čt 10.00 – 22.00 kuchyň do 21.00
Pá – So 10.00 – 24.00 kuchyň do 21.30
Ne – 10.00 – 22.00 kuchyň do 20.00
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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
Místostarosta:
Tel.:
+420 733 386 628
E-mail:
Tomas.Horut@cuzk.cz
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