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Vážení spoluobčané, 
     listopad se chýlí pomalu ke konci, což je neklamným signálem blížícího se 
konce kalendářního roku, se kterým je spojeno každoroční bilancování. 
     Dovolte mi tedy, abych vás seznámila s tím, co se nám z našich plánovaných 
záměrů v letošním roce podařilo realizovat. 
     Začnu stavebními investicemi. Největší letošní stavební akcí bylo zateplení 
budovy a výměna oken a dveří (včetně nových sítí a žaluzií) v naší mateřské 
škole. Stavební práce byly realizovány v období prázdnin. Financování akce 
bylo podpořeno poskytnutím dotace ze Státního fondu životního prostředí. 
Rekonstruováno bylo rovněž venkovní schodiště. Zábradlí a přístřešek nad 
schodištěm jsou nové, stejně jako vstupní brána. 
     V oblasti technické infrastruktury jsme provedli opravu místní komunikace 
na parc.č. 789/1 včetně odvodnění (naproti Papákům č.51) a rozšířili 
nevyhovující místní komunikaci na parc.č. 254  (ke Knápkům č.140). V lokalitě 
na Drahách jsme vybudovali nové veřejné osvětlení. 
     V restauraci U Bříz do konce roku dokončíme plánované stavební úpravy   
(elektroinstalace, nová podlaha v jídelně, nové omítky, sádrokartonové 
podhledy, výmalba, výměna vnitřních dveří, úprava rozvodu topení a další). 
Stavební úpravy se týkají vstupní chodby, sociálního zařízení, výčepu a jídelny. 
V kuchyni a dalším zázemí byly provedeny především údržbové a úklidové 
práce. Největším úkolem, který v souvislosti s restaurací U Bříz řešíme, je 
získání nového nájemce pokud možno na dlouhodobý provoz. To se nám 
bohužel zatím nedaří. 
     Pro zajištění nového provozu naší pošty jsme opravili stávající již 
nevyhovující prostory a vytvořili tak nové určitě modernější a příjemné prostředí 
pro naše občany i pracovníky úřadu. 
     Do konce roku bude uskutečněn také další z plánovaných stavebních záměrů, 
a to úprava garáží a skladových prostor v areálu obecního úřadu.  
     Pro bezpečnost v naší obci jsme instalovali ještě nové dva ukazatele 
rychlosti, jeden při vjezdu do obce od Šenova a druhý ve směru od Hůrky. 
 
     Jedním z dlouhodobějších ekologických projektů, na který se nám podařilo 
získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí, je monitoring 
kontaminovaných spodních vod na území našeho katastru. Bezesporu pozitivní 
zprávou je, že průběžné výsledky signalizují mírný pokles hodnot kontaminace. 
     V oblasti sportu a volnočasových aktivit jsme vybudovali v Březovém háji 
fitness hřiště pro dospělé a instalovali nové lavičky. Velmi mě těší, že po celé 
léto byla nová zařízení hojně využívána. 
     Pořízením nového hasičského automobilu jsme splnili sen našich hasičů a 
vytvořili jim tak lepší podmínky pro jejich záslužnou práci. 
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    Nová ozvučovací technika, kterou jsme pořídili do kulturního domu, jistě 
přispěje ke zkvalitnění společenských akcí pořádaných obecním úřadem nebo 
místními spolky.  
      Podařilo se nám renovovat kříž uprostřed hřbitova a anděla na hrobě Pátera 
Hanáka. O obě památky se stará obecní úřad. 
       Nezapomněli jsme také na dobročinnou činnost a poskytli jsme finanční dar 
ve výši 50.000,- Kč obyvatelům výbuchem zničeného domu ve Frenštátě pod 
Radhoštěm. Dětskému pěveckému sboru Ondrášek, jehož řadami prochází 
nemalý počet dětí z naší obce, jsme přispěli částkou 10.000,- Kč na účast 
v soutěži ve Spojených státech amerických, které se v příštím roce zúčastní. 
     V polovině prosince bude naše zastupitelstvo projednávat a schvalovat 
rozpočet obce na příští rok, do něhož se budeme snažit zahrnout naše další plány 
a záměry, o nichž vás budu informovat v lednovém Zpravodaji. 
 

             
                 starostka 

 
Kalendárium 
 
25. - 26.10. 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 

16. – 18.10. 
Odborného kurzu k získání oprávnění poskytovat služby České pošty „Pošta 
Partner I“ se zúčastnily pracovnice obecního úřadu Věra Košťálová a Daniela 
Horutová. 
 

19.10. 
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 
 

1.11. 
Zahájení provozu pošty Partner 
 

6.11. 
18. jednání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
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Kalendář akcí 
 

� pá      6.12.2013 Mikulášská besídka – Mateřská škola 
� so 7.12.2013 Vánoční tvořivé odpoledne s Mikuláškou nadílkou 
� so 7.12.2013 Florbalový turnaj starších žáků 
� pá    13.12.2013 Adventní odpoledne s koncertem 
� čt     26.12.2013 Vánoční pohádka 
� pá      17.1.2014 Valná hromada hasičů 
� so      25.1.2014 Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 
� so      15.2.2014 Zahrádkářský ples 
� so 22.2.2014 VČS mysliveckého sdružení 
� so        1.3.2014 Obecní ples 

 
 
 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
 
Volební účast:    72,87 % 
Počet platných hlasů:    548  
Počet neplatných hlasů:       3 
 
Výsledky voleb: 
 

1.  KDU – ČSL    126 hlasů  23,0% 
2.  ANO 2011    117 hlasů  21,4% 
3.  ČSSD      79 hlasů  14,4% 
4.  ODS         54 hlasů    9,9% 
5.  TOP 09      44 hlasů    8,0% 
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Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva  
obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 6. 11. 2013 

 
18/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Michala 
Prašivku, Ing. Romana Davida, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 
 

18/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 

18/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření č. 
3/2013. 
 

18/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 48/2013/SOD 
mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Davidem Haitlem na provádění zimní údržby 
místních komunikací. 
 

18/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční zprávu o 
činnosti školy za školní rok 2012/2013.  
 

18/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný účet 
Regionu Poodří za r. 2012. 
 

18/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z jednání 
Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne  24.6.2013. 
 

18/8 
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 6.11.2013 
 

Marie Mertová      Mgr. Dana Klosová 
místostarostka       starostka 
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Pošta opět otevřena 
 
     V pátek 1. listopadu byl v Bernarticích nad Odrou otevřen poštovní úřad.  Po 
několika měsících mají občané opět možnost využívat poštovních služeb přímo 
v obci.  
     Chtěla bych Vás vážení občané upozornit na zásadní změnu, se kterou se při 
návštěvě pošty a obecního úřadu setkáte. Od listopadu je pracoviště pošty, 
pokladny a podatelny obecního úřadu sloučeno v jedno nové pracoviště a paní 
Věra Košťálová je současně správní pracovnicí pro obecní úřad a přepážkovou 
pracovnicí pro poštu. 
     To znamená, že na novém pracovišti kromě poštovních služeb vyřizujete 
veškeré platby (odpady, psi, zpravodaj), ověřujete podpisy a listiny, využíváte 
služby Czech Point. Pracoviště je určeno pro styk s veřejností.  
Veškeré dotazy týkající se výše uvedeného a dále dotazy související s provozem 
pošty, adresujte prosím na zodpovědného pracovníka paní Košťálovou. 
 
 
 
Telefon pošta a pokladna:  556 715 217  
obec-posta@bernarticenadodrou.cz 
 
 
     Chtěla bych všechny občany poprosit o shovívavost a pochopení, protože 
jsme stále ve spouštěcím provozu pošty a je potřeba mnohé věci doladit. Za vaše 
náměty a připomínky k novému provozu, které pomohou služby zkvalitnit, 
budeme samozřejmě rádi. 
                 Dana Klosová 
 
 
 
Úřední hodiny pošty: 
 
Po 7,00  -    8,00  15,00  - 17,00 
Út 7,00  -  10,00 
St 7,00  -    8,00  15,00  - 17,00 
Čt 7,00  -  10,00 
Pá 7,00  -  10,00 
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Úřední hodiny obecního úřadu: 
 
Po 8,00  -  11,30  12,00  -  17,00 
Út 8,00  -  11,30  
St 8,00  -  11,30  12,00  -  17,00 
Čt 8,00  -  11,30 
 

 
Oznámení pošty Partner 
 
     Nově nabízíme v prodeji krásné vánoční pohlednice, dobíjecí telefonní 
kupóny operátorů T-Mobile a O2. Od prosince budou v prodeji také roční 
dálniční známky. 

  Věra Košťálová 

 
 

Upozorňujeme, že poslední vývoz bioodpadu firmou ASOMPO 
proběhne v pondělí 25.11.2013.  

ŽÁDÁME OB ČANY, 
ABY PO TOMTO VÝVOZU DO KONTEJNER Ů JIŽ  

NEHÁZELI ŽÁDNÝ ODPAD! 
 

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma a jejichž vývoz zajišťuje 
firma OZO Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve středu 27.11.2013. 

 
******************************** 

 

Oznamujeme občanům, že od 20.12.2013 do 5.1.2014 
bude pokladna obecního úřadu uzavřena. 

 
Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků 

otevřena v běžnou otvírací dobu. 
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Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou 
srdečně zve všechny spoluobčany  

 
na  Adventní odpoledne s koncertem 

 
v kostele Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou, 

které se koná v pátek 13. prosince 2013 v 17,30 hodin. 
 

V programu vystoupí Zašovský chrámový sbor 
 
Od 16,00 hodin se před koncertem na dvoře základní školy uskuteční Vánoční 
jarmark výrobků žáků naší ZŠ.  
 
V kulturním dom ě - po koncertě v kostele: 
Prodej domácích zabíjačkových specialit – Michal Papák a Láďa Hájek 
Tradiční občerstvení - zahrádkáři 

 
 

 
Pozvánka 
 
     Honební společenstvo Bernartice nad Odrou svolává členskou schůzi 
vlastníků pozemků, která se koná v pátek 29. listopadu 2013 v 18:30 hodin 
v přísálí kulturního domu. 
     Děkuji za účast. 

Za výbor HS Josef Klos 
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Turnaj v miniházené -  Císařská liga 
 
     Už v loňském školním roce jsme se zapojili do projektu novojičínského 
oddílu házené, který se snaží zpopularizovat házenou a hlavně nabídnout dětem 
další pohybovou hru, která se ve školách moc nehrála a nehraje. Přestože je to 
hra fyzicky velice náročná, zájem o ni je velký. 
     My, malotřídky, hrajeme „ Císařskou ligu“ . Ve čtvrtek 7.11.2013 jsme 
odehráli 1 turnaj v miniházené letošního školního roku. 
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     V tomto kole jsme bojovali s družstvy Starého Jičína, Jeseníku nad Odrou  a 
Mankovic. Po vyčerpávajících zápasech jsme se umístili na krásném 2. místě. 
Vyhráli Starojičané, 3. místo obsadily děti z Jeseníku a 4. místo získali děti 
z Mankovic. 
     Naši hráli ve složení: Lucka Bayerová a Lucka Fendrichová (ze které se 
klube zdatná brankářka), Ondra Staněk a Martin Maňák (a jejich dělovky), Míša 
Petr a Pavel Hopp (zatím malí, ale velmi čiperní) a nováčci Dominik Horut a Jan 
Horák. 
     Další turnaj nás čeká 6.12.2013. Tak nám držte palce a my budeme pilně 
trénovat. 

     Jana Rusínová 

 

 
Zimní soutěž - 1.kolo 
 
     V sobotu dne 26.10.2013 odstartovala v Bernarticích v místní 
tělocvičně ZIMNÍ  SOUTĚŽ v nohejbale trojic. Kromě našich dvou 
domácích celků se zde představily týmy z Jakubčovic nad Odrou, 
Oder - Louček, Suchdolu nad Odrou, Studénky a Hodslavic. 
     Tyto týmy se utkaly způsobem každý s každým, které pak určilo 
konečné pořadí. 
     Pro domácí barvy začal turnaj nadmíru slibně. Zepelin nenašel 
jediného přemožitele a s bilancí čtyř výher a dvou remíz, figuruje prozatím na 
skvělé druhé příčce. Čerti opět ukázali, že rozhodně do počtu nebudou a favority 
dost výrazným způsobem potrápili. 
 
Výsledky našich týmů: 
Zepelin -Suchdol 2:0 (10:4, 10:4), Zepelin - Hodslavice 2:0 (10:4, 10:6), 
Zepelin - Loučky 1:1 (4:10, 10:6), Zepelin- Jakubčovice 1:1 (1:10, 10:9), 
Zepelin-Studénka 2:0 (10:3, 10:9), Zepelin- Čerti  2:0 (10:5, 10:3), Čerti  - 
Suchdol 0:2 (9:10, 6:10), Čerti  - Hodslavice 1:1 (10:9, 6:10), Čerti  - Loučky 
1:1 (9:10, 10:8), Čerti  - Jakubčovice 0:2 (3:10, 1:10), Čerti - Studénka 0:2 
(3:10, 9:10) 
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Další termíny:  vždy v Bernarticích nad Odrou od 9: 00 hodin 

2.kolo: 16.11.2013  

3.kolo: 14.12.2013  

4.kolo:   18.1.2014   

5.kolo:   15.2.2014 

6.kolo:   22.3.2014 
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TJ Sokol oddíl kopané muži 

     Podzimní část fotbalového ročníku 2013/2014 je za námi a pohled na tabulku 
soutěže není úplně veselý. Šest získaných bodů neodpovídá našim představám a 
možnostem. Jako poslední zápas jsme v tomto roce odehráli 19. října prestižní 
utkání proti naší „Staré gardě Bernartice nad Odrou“. V dobré náladě a 
přátelském duchu jsme společně zakončili první polovinu sezóny. V zimní 
přestávce proběhne určitě tvrdá, ale o to přínosnější příprava, jejímž vrcholem 
bude soustředění v osvědčeném a oblíbeném prostředí Trojanovic. Na jaře je 
tedy co napravovat. Budeme se snažit vylepšit nynější postavení v tabulce a 
připsat si více vítězství. 

     Děkujeme všem věrným fanouškům a příznivcům za podporu a pomoc při 
utkáních. 

           Jiří Papák 
 TJ Sokol, oddíl fotbalu 

 
 
 
 

Okresní soutěž sk. "C", muži, 2013/2014 
Pořadí  Družstvo  Záp.  V  R  P  Body  

1.  Bravinné   9  7  2  0  23  

2.  Hladké Životice   9  7  0  2  21  

3.  Pustějov   9  6  0  3  18  

4.  Děrné   9  5  2  2  17  

5.  Stachovice   9  5  1  3  16  

6.  Vražné   9  4  2  3  14  

7.  Kujavy   9  2  2  5  8  

8.  Bernartice n.O.   9  1  3  5  6  
9.  Mankovice   9  1  1  7  4  

10.  Heřmanice   9  0  1  8  1  
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Fotbal žáci podzim 2013 
 
      Letošní podzimní část fotbalové sezóny žáků jsme nezačali zrovna úspěšně. 
Do týmu se nám vrátili Hájek L., Bílek A. a Kyselý O., kteří byli na hostování v 
Jeseníku nad Odrou. První zápasy byly seznamovací, ale nakonec jsme získali 
nějaké body. 
     Všem klukům a trenérům děkuji za reprezentaci a přeji vše nejlepší do 
nového roku. 
 
 
 
 
Tabulka    skóre   body 
1.  Straník   44 :    7   19  
2.  Příbor    46 :    7   17  
3.  Kateřinice   51 :  27   13  
4.  Mořkov   39 :  19   13  
5.  Sedlnice   31 :  25       9  
6.  Bernartice nad Odrou 25 :  43       7  
7.  Vlčovice-Mniší  10 :  39       3  
8.  Trojanovice I.  11 :  90       0  
 

 
 
     TJ Sokol Bernartice  nad Odrou Oddíl kopané 
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Stará garda  
 
     V sobotu 19.10. odehrála Stará garda proti mužům z Bernartic poslední zápas 
sezóny a tím ukončila letošní činnost na fotbalových trávnících. Na tento 
poslední zápas byli pozváni fanoušci, aby si vyzkoušeli svoje fotbalové 
dovednosti. Po zápase, ve kterém vyhráli muži (A-team), se všichni sešli v 
hospůdce u Odry a prodiskutovali uplynulou sezónu. Ta byla určitě povedená, 
protože jsme sehráli turnaj ve Spálově, Mankovicích a doma v Bernarticích nad 
Odrou. 
     Nakonec chci poděkovat Miloslavu Martinátovi a chlapům kolem, kteří 
družstvo Staré gardy v letošním roce drželi v aktivitě. Také chci poděkovat 
obsluze v hospůdce u Odry, která se o nás celý rok starala. 

Stará garda 
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Obecní hřbitov 
 
„H řbitove, hřbitove, zahrádko zelená…“ – jak se zpívávalo. 
Je to poslední místo nás všech! 
     Bernartický hřbitov je prý údajně situován v místech pozemku na rumisku 
budov bývalého fojtství a byl založen souběžně s postavením prvního kostela asi 
roku 1795. Předtím se pohřbívalo na hřbitově na Starém Jičíně. 
     Původně byl hřbitov po obou stranách kostela a postupně podle zachovalých 
oddělení A, B, C, D, asi v roce 1923 se upustilo od pohřbívání směrem k farní 
budově a hřbitov rozšířen o oddělení E, F, G, H. 
     Hrobka rodiny Bayerů č. 1 „fojtova“, byla postavena později, v roce 1933. 
Do té doby bylo v těch místech jen normální pohřebiště rodiny Bayerů č. 1. 
     V poválečných letech – po roce 1920 – nastává novější úprava pohřbívacích 
míst (hlavně betonovým orámováním) a tím vznikl nárok na rozšíření hřbitovní 
plochy a zakoupení od rodiny Bayerových další části pozemku v místech 
oddělení K, L, M, N, O, P a R a upraveno pohřebiště v odd. J. A v ten čas byla 
na ploše pohřebiště provedena meliorace. 
     V těchto létech také zbourána kamenná hřbitovní zeď a postavená nová 
z bílých cihel a na ní v roce 1982 – 83 provedena generální oprava. 
     Do roku 1971 stávala po pravé straně vchodu, v místech dnešní smuteční 
síně, postavené v roce 1971 – 73, typická márnice postavená v letech založení 
hřbitova. 
     Také v čase založení hřbitova byl sem přemístěn kamenný kříž, který předtím 
stával na návsi před fojtstvím č. 1 spolu s dřevěnou rozsoškovou zvoničkou. 
     Dnes už ten stávající dominantní kříž není původní. Za ty roky byl několikrát 
upravován, ale prý stojí na původním místě. Další pozoruhodností je nejstarší 
zachovalý hrob d. p. P. Nosska Jana, pohřbeného 14. března r. 1844 v oddělení 
D. 
     Smutnou pamětihodností je také vzácná pískovcová socha „Matky 
ochránkyně“, pořízená rodinou Klosových z č. 97. Sochu zhotovil známý sochař 
Pelikán z Olomouce asi v r. 1925. Socha byla v rámci úpravy hřbitova v roce 
1973 přenesena jako symbol do dětského oddělení. 
 
     Tisíce našich občanů odešlo do hřbitovní země jen s nadějí. Mnozí pro samou 
dřinu nepoznali ani tu obdivuhodnou krásu naší přírody „stvořenou Bohem pro 
potěchu člověka“. Některým nebylo dopřáno ani trochu pohodlí pro tělo – mnozí 
chudáci jen věděli, že musí trpět! Víc než zákon platívalo a asi platí: 
„Pravý život není na tomto světě, ale až po smrti – tam …“ 
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     Skoro do konce 19. století nebylo na bernartském hřbitově ani jednoho 
kamenného nebo mramorového pomníku nebo obrubníku. Byly jen malé 
travnaté hroby, u některých stály dřevěné kříže, tak asi metr vysoké. Ty dřevěné 
kříže zpráchnivěly za stejnou dobu – jako ti mrtví v hrobě. Potom začali občané 
kupovat ve městě kříže železné a hroby zvětšovali. Jeden železný kříž se ještě 
zachoval, je v odd. A a je ozdobou hřbitova. 
     Když vyšly z módy ty kříže železné, co s nimi nakonec? Zavazely u hřbitovní 
zdi tak dlouho, až přijel někdo pro staré železo. 
     Dnes se staví pomníky o překot – kamenné, mramorové a tak podobně, čím 
dál větší a dražší. Proč to? Mnozí snad mají za to, že nebožtík by v hrobě plakal, 
kdyby pozůstalí ten žulový balvan či betonovou desku na něj nepřivalili. Tak 
říkají někteří vyprávěči. 
     I tato pochybná sláva a móda má i svou dobu. Nezáleží na tom, kdo má po 
smrti pomník a jaký, ale jaký vedl život. Na hřbitově leží tisíce našich předků a 
různých povah a nepoprali se! 
Pokračování příště. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 

 
Balónová pošta 
 
     V pátek ráno, na dušičky, jsem šel na pravidelnou procházku do lesa a 
posedět „u Obrázku“. Nedaleko myslivecké chaty v mlází mě upoutal bílý 
kulatý předmět. Pomyslel jsem si, že to asi bude pýchavka obrovská. Při bližším 
ohledání jsem zjistil, že se jedná o dva nafukovací balóny spojené šňůrkou, 
z nichž byl jeden prasklý a druhý z poloviny nafouklý o průměru cca 30 cm. Na 
šňůrce byla přivázána karta o velikosti korespondenčního lístku. Na kartě je 
vyobrazen bombardér s textem: „Vzpomínka na vybombardování naší vesnice 
před 70 lety – 9.7.1943 6 obětí, 9.10.1943 30 obětí“. 
     Jedná se o vesnici Oosteeklo, v prostoru mezi městy Antwerpy, Gent, Bruggy 
ve východních Flandrech v Belgii. 
     Při vzpomínkové slavnosti byly vypouštěny právě tyto balóny a zároveň 
pojaty jako soutěž, který balón doletí nejdál. Zjistil jsem, že po silnicích je to 
1 325 km. Při převládajícím jihozápadním proudění vzduchu musel balón 
překonat Německo, Alpy, Rakousko a přistál v Bernarticích nad Odrou, což je 
mnohem větší vzdálenost. 
     Po potvrzení na obecním úřadě odesílám kartu na zpáteční adresu uvedenou 
na kartě s přáním, aby se už nikdy neopakovaly hrůzy války. 
     Tož tolik o „balónové poště“.      Josef Ehler 
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Už kamarádi pomalu stárnem – 11.10.2013 
 
     Nedovedeme si rychle vzpomenout na další text písně, ale dobře víme, že na 
každém Setkání s důchodci se o tom pobavíme. S potěšením jsme proto přijali 
pozvání na letošní besedu v místním kulturním domě, která se nesla pod názvem 
„Divoký západ“. A nutno skutečně bez rozdílu poděkovat neúnavným členům 
souboru BODLÁK a Klondajk, pedagogickým pracovníkům z mateřské a 
základní školy za jejich náročné vystoupení v maskách i v krojích, které velmi 
zpestřilo připravený program. Byli jsme v určité momenty blízko „Divokému 
západu“. 
     Nutno neopomenout činorodou a stabilní práci našich hasičů při občerstvení. 
Velmi děkujeme. Večeře též byla jednička, vždyť prostřeno bylo od samotného 
Jana Šimíčka. Obecní zastupitelstvo děkujeme a doufejme, že za rok se zas 
sejdeme. 
 
Paní starostka k nám promluvila,   Všem organizátorům nutno přát, 
vše potřebné záměry obce nám vysvětlila.  další úspěchy jen tentokrát. 
V penězích, když někdo řekne ADIE  Ať se Vám všem v práci daří 
prý pomůže nám ta Evropská unie.   a jste dobří hospodáři. 
 
Těch nápadů bylo mnoho,    Všichni máte hodně práce  
projednání trvalo by dlouho.    ve výchově nové generace. 
Nás přítomné potěšilo nejvíce,   Výchovná činnost u Vás začíná, 
že do budoucna zachováte naše tradice.  dík za to kdysi Vám vzdá celá dědina. 
 
V obci finanční krytí dobré máte,   A na závěr nutno říci, 
ničeho se nelekáte.     že všichni už jste odborníci. 
Rok příští oslava velká se chystá   My si ze srdce jen přejeme: 
a s tím mnoho práce dozajista.   Ať se za rok zase sejdeme. 
 
Pití, jídla bylo dosti     Věžní hodiny už dlouze bily, 
a ostatního do sytosti.     když my jsme se rozloučili. 
K večeři též dobrá omáčka    Domů nás dovezl známý BOSS 
od pana Jana Šimíčka.    jeho jméno je pan Josef Klos. 
 
    Bez navigace a v humoru 
    zavezl nás až na Oboru. 
    My Ti za to děkujeme, 
    hodně zdraví, štěstí Ti přejeme. 
 

 Lída a Tomáš Staňkovi 
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Hasiči přicházejí s kampaní varující před nebezpečnými plyny a 
požáry v domácnostech 
 
     Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD) zahájila 
letos v létě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
(HZS) Moravskoslezského kraje, HZS Olomouckého kraje 
dlouhodobou kampaň, varující před stále více hrozícím 
nebezpečím požárů a úniku zemního plynu, propan-butanu a 
oxidu uhelnatého v domácnostech. 
     Hasiče nenechává spát reálné nebezpečí zranění i usmrcení 
osob při událostech souvisejících s výbuchem zemního plynu 
v domácnostech. V živé paměti máme poslední dvě „velké“ události v únoru 
2013 ve Frenštátu pod Radhoštěm a o dva měsíce později v Praze, které si 
vyžádaly několik mrtvých a zraněných osob. 
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Poslední případ výbuchu souvisejícího s únikem plynu se stal v září v bytovém 
domě v Havířově-Šumbarku. 
     Časté jsou v dnešní době také otravy oxidem uhelnatým vznikajícím při 
nedokonalém spalování (karmy v koupelnách, závadné kotle apod.). Kampaň je 
také reakcí na obavy občanů z celé ČR, kteří stále častěji volají na tísňovou 
linku hasičů s upozorněním, že v okolí svého bytu či bydliště cítí plyn. 
     Statistika posledních šesti let (http://www.cahd.cz/?page_id=1234) jasně 
hovoří o nebezpečí a důležitosti nepodceňování negativní „role“ plynů 
v domácnostech. Počet mimořádných událostí (únik nebezpečných plynů) stále 
roste, stejně tak jako počet zachráněných a evakuovaných osob.  
Pozornost si zaslouží rovněž následky požárů v domácnostech. Ačkoli počet 
požárů v domácnostech za období let 2008 až 2012 činí „jen“ 18 % z celku, 
jejich následky jsou alarmující. Počet usmrcených osob při požárech v obytných 
budovách v porovnání s usmrcenými osobami při ostatních požárech dosahuje 
přibližně 40 %. Počet zraněných osob při požárech v domácnostech činí téměř 
50 % z celkového počtu zraněných. 
     Ze statistiky v letech 2008 až 2013 vyplývá, že počet osob usmrcených v 
důsledku otrav nebezpečným plynem není tak alarmující jako např. počet úmrtí 
při požárech. Je třeba ovšem brát ohled na vysoké riziko, které při úniku 
nebezpečného plynu hrozí, především výbuch s následným požárem. Hasiči v 
ČR vyjíždějí k událostem s únikem nebezpečného plynu v průměru jednou 
denně! 
     ČAHD bude informovat v rámci kampaně prostřednictvím letáků či 
podrobnými informacemi na svém webu. Informativní letáky jsou k dispozici ke 
stažení a volnému využití (vytištění) různými subjekty (obcemi, bytovými 
družstvy apod.) i jednotlivci. Uloženy jsou na webu ČAHD: 
http://www.cahd.cz/?page_id=835. 
     Na stránkách ČAHD (www.cahd.cz) jsou k dispozici vedle popisu vybraných 
nebezpečných plynů, seznamy hlásičů požáru a detektorů plynů – metanu 
(zemního plynu), propan-butanu a oxidu uhelnatého. Jsou doplněny o rámcové 
cenové relace a fotografie a také o otevřený seznam firem, které je vyrábějí či 
dodávají na trh. Tento seznam je možné doplňovat a upravovat. Tyto detektory 
snižují riziko výbuchu či otravy v domácnostech. Hlásiče požáru upozorní na 
vznikající požár. 
     V Moravskoslezském kraji zajistí hasiči, ve spolupráci s dopravci, umístění 
1300 kusů letáků v průběhu celého měsíce listopadu u všech hlavních dopravců.  
Na začátek listopadu připravuji hasiči v Ostravě seminář pro velká stavební a 
bytová družstva a majitele bytových domů v našem kraji, zaměřený na zajištění 
bezpečnosti v domácnostech. 

        nprap. Dagmar Benešová 
                pracoviště prevence 
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Prodej masných výrobků 
 
     V rámci Adventního odpoledne, které se bude konat 13.12.2013, budou jako 
každoročně pan Michal Papák a Láďa Hájek prodávat klobásky, krůtí tlačenku, 
vepřovou a kachní paštiku, bůčkovou a kuřecí roládu. V případě, že máte zájem 
o větší množství těchto masných výrobků, objednejte si je nejpozději do konce 
listopadu. Volejte ve večerních hodinách na mob. 737 511 446. 
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Pranostiky na listopad 
 
 
Když o Všech svatých zima nemá moci, tak o svatém 
Martině o půlnoci. 
Jak na Všechny svaté, tak měsíc po nich. 
Jaký den svatého Martina, taková též bude zima. 
Na svatou Kateřinu schováme se pod peřinu. 
Poletují-li na svatého Ondřeje včely, bude neúrodný rok. 
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