Vážení spoluobčané,
odpadovému hospodářství v naší obci jsem věnovala pozornost už v několika
zpravodajích. Jelikož od července letošního roku nám odpady odváží nová
svozová firma, a to společnost OZO Ostrava, je to téma opět aktuální a dotýká
se všech občanů. Pokládám proto za důležité se k odpadům ještě jednou vrátit.
Pravidla pro likvidaci odpadů jsou stanovena Zákonem o odpadech
č.185/2001 Sb. Zdaleka však nejsou ideální, o čemž svědčí fakt, že samotný
zákon, ač byl za svou dobu mnohokrát novelizován, stále neodpovídá
současným potřebám. Než bude schválen nový zákon o odpadech, na němž se
v současné době usilovně pracuje a jehož platnost se předpokládá od ledna 2014,
jsme povinni respektovat stávající platnou legislativu.
Jak je to tedy u nás v obci? Povinnosti a práva občanů v oblasti nakládání
s odpady podrobně upravuje právě výše uvedený Zákon o odpadech a Obecně
závazné vyhlášky naší obce. A jaká jsou nejdůležitější fakta vyplývající z těchto
dokumentů?
Předně, za odpady platí každý občan, který je hlášen v obci k trvalému
pobytu nebo je vlastníkem objetu sloužícího k bydlení nebo k individuální
rekreaci. Tito občané (poplatníci, mezi něž patří i chataři) mají právo na
zajištění svozu a likvidaci odpadu.
Směsný odpad
Směsný odpad je a bude dále vyvážen jednou za 14 dní, a to vždy v liché
úterý. Občanům byly přiděleny zelené plastové nádoby o objemu 80 l nebo 120
l, a to podle počtu osob v domácnosti následujícím způsobem:
1 až 2 osoby

1 ks 80 l

3 až 4 osoby

1 ks 120 l

5 a více osob

1 ks 120 l a více dle počtu osob

Tento klíč je vytvořen na základě reálného množství vyprodukovaného
směsného odpadu na osobu a přidělené nádoby by měly být, za předpokladu, že
budeme odpad důsledně třídit, dostačující.
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Nádoby jsou trvale v majetku svozové firmy, v jejíž pravomoci není
přidělovat nebo prodávat další nádoby. Žádné jiné nádoby mimo těch, které jsou
označeny logem OZO a evidovaných na obecním úřadě, nebudou vyváženy.
V případě poškození či opotřebení bude odpadová nádoba občanům bezplatně
vyměněna přímo firmou OZO. Dojde-li ke ztrátě či odcizení nádoby, je pro
bezplatnou výměnu nutný protokol od České policie.
Systém rovného přidělování nádob na směsný odpad, který byl v naší obci
aktuálně prověřen a zajištěn, zaručuje také stejnou možnost likvidace směsného
odpadu pro všechny poplatníky.
Separovaný odpad
To, že třídit odpad se vyplatí, už všichni víme. Využijme proto ještě
efektivnějších možností třídění, které nám nové nádoby rozestavené v obci
nabízejí. Sklo již nemusíme třídit na bílé a barevné, do zelených zvonů
ukládáme veškeré sklo. Otvory v kontejnerech na papír jsou nyní větší a tím
pohodlnější. Do plastů můžeme dávat plechovky, nápojové kartony od mléka,
džusů apod. Vyvážení separovaného odpadu je a bude pravidelné: plast jednou
týdně, papír dvakrát za měsíc a sklo jednou za měsíc.
Přečtěte si pozorně nálepky na barevných kontejnerech! Minimalizujte
prosím objemy veškerého odpadu! Šetříte nejen životní prostředí, ale také
vlastní kapsu.
Velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad (včetně pneumatik!) a elektro
Dvakrát ročně (duben, říjen) bude přistaven na dvoře obecního úřadu
kontejner, kde budete moci výše uvedené odpady ukládat. Chtěla bych vás
ujistit, že obavy z toho, že kapacita je omezená, jsou zbytečné. Každému
občanovi bude umožněno tento odpad zlikvidovat. Věnujte prosím pozornost
termínům, které budou vždy v předstihu sděleny, abyste mohli této možnosti
využít. Mimo sběrné dny totiž nebude možné ukládat žádný odpad na dvůr
obecního úřadu s výjimkou železa, které lze ukládat po celý rok vždy po
oznámení na obecním úřadě.
V souvislosti s ukládáním odpadů v naší obci bych chtěla ještě upozornit na
jednu důležitou skutečnost. Je nutné vědět, že poplatek za odpady, který platíme
obci, je výhradně za likvidaci odpadu, který vznikl v naší domácnosti. Jakýkoliv
odpad, který vznikl v souvislosti s živností či podnikáním, nesmí být do
odpadových nádob zřízených obcí ukládán.
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Každý podnikatelský subjekt, každý, byť drobný živnostník, musí prokázat,
jakým způsobem a kde likviduje odpad. A to nejen směsný, ale i separovaný. Je
naprosto nepřípustné, aby živnostníci či podnikatelé za svoz odpadu neplatili a
ukládali ho do kontejnerů na úkor platících občanů. V případě zjištění
protiprávního jednání ze strany podnikatelů nebo živnostníků je odbor životního
prostředí MěÚ v Novém Jičíně oprávněn uložit ve správním řízení pokutu až do
výše 300 000 Kč.
Vážení občané, veškerá naše snaha a osvěta směřuje pouze k jedinému cíli, a
to k vaší spokojenosti a k udržení zdravého životního prostředí, které je pro naši
malebnou obec tolik důležité. Pokud komukoliv z vás vznikl s provedenými
změnami v systému odpadového hospodářství nějaký problém či nejasnost,
přijďte na obecní úřad, rádi vše vysvětlíme a bude-li to v našich silách, najdeme
společně řešení.
starostka

Kalendář akcí
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6. 8.2011
20. 8.2011
28. 9.2011
1.10.2011
21.10.2011

Folkový večer
Hasičská zábava
Zájezd lázně Lúčky
Turistický pochod
Podzimní setkání s důchodci
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Kalendárium
14.6.2011
Byla uskutečněna závěrečná prohlídka rodinného domu manželů Bonkových.
17.6.2011
Starostka Dana Klosová se zúčastnila slavnostního setkání u příležitosti oslav
výročí akciové společnosti Asompo, a.s., jejímž akcionářem je také naše obec.
Setkání s programem se uskutečnilo ve sportovním a zábavním areálu Heipark v
Tošovicích u Oder.
19.6.2011
Hasičská soutěž o Bernartský pohár. Více ve zpravodaji
25.6.2011
Den obce. Více ve zpravodaji
28.6.2011
V Bartošovicích se konala valná hromada obcí Regionu Poodří.
11.7.2011
Stavební společnost Stavbař z Šenova u Nového Jičína zahájila stavební opravy
Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou.
12.7.2011
V rámci Operačního programu životního prostředí byla podána žádost o dotaci
na ošetření a výsadbu stromů v naší obci.
13.7.2011
V naší mateřské škole byly zahájeny nezbytné stavební práce. Jedná se o sanaci
vlhkého zdiva a o stavební úpravy v podkroví.
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Po dobu rekonstrukce obecního úřadu nebude možné hlásit v obecním rozhlase.
Děkujeme za pochopení

Upozornění
Při rozvážení popelových nádob v naší obci bylo zjištěno, že mnoho
rodinných domů není označeno číslem popisným. Žádáme proto všechny
občany, kterých se toto zjištění týká, aby si neprodleně domy čísly označili.
Usnadníte tak práci nejen poštovním doručovatelům.
Obecní úřad

„MORAVIA – VTL plynovod“
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí je možné nahlédnout na
Obecním úřadě Bernartice nad Odrou v úředních hodinách:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin
8:00 – 11:30 hodin
8:00 – 11:30 a 12:00 – 17:00 hodin
8:00 – 11:30 hodin

Ke zveřejněné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí je možné zaslat
písemné vyjádření ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů.
Ministerstvo životního prostředí
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Ještě jednou Hry bez venkovských hranic …….
V posledním zpravodaji jsem věnovala sportovnímu klání mezi sedmnácti
obcemi Regionu Poodří celý úvodník. A aby ne, vždyť jsme se umístili na stupni
nejvyšším a soutěžící si odnesli si domů zlaté medaile.
O to víc mě mrzí, že „tiskařský šotek“ způsobil velmi nemilou věc, a sice že
z osmi soutěžících, kteří naši obec reprezentovali a byli v článku jmenováni,
jedno jméno chybělo.
A tak se Ti, milá Marcelo Šimíčková, která si byla výraznou oporou našeho
družstva, moc omlouvám a věřím, že Tě tato skutečnost neodradí a budeš
reprezentovat naši obec i v příštím roce. Vždyť tak skvělý tým musí ještě chvíli
vydržet.
Dana Klosová

Marcela Šimíčková při jedné ze soutěžních disciplín
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Zájezd do lázní Lúčky
Zveme všechny zájemce na zájezd do slovenských lázní Lúčky, který se koná
ve středu 28. září 2011 (státní svátek).
Odjezd autobusu z křižovatky v 7.00 hodin.
Předpokládaný návrat ve 20.00 hodin.
Plán zájezdu:
- hrad Strčeno
- pobyt v termálních lázních Lúčky
- na zpáteční cestě možnost zakoupení ovčích sýrových výrobků
Cena: 300,-Kč/osobu
V ceně zájezdu je doprava autobusem tam i zpět.
Jednotlivé vstupy cca dospělí 12 €, děti a důchodci 7,5 € si hradí každý účastník
sám.
Přihlášky s úhradou nejpozději do 31.8.2010 u Marušky Mertové.
Podrobnější informace podá Maruška Mertová osobně nebo na tel. 733 386 628.
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Čápi v Bernarticích nad Odrou
Čáp bílý je nejznámější český brodivý pták. Je to poměrně velký druh, jeho
váha se pohybuje mezi 2,3 – 4,4 kg, samice jsou menší. Dosahují výšky 95 –
105 cm, rozpětí křídel mají 155 -165 cm. Při letu mají natažený krk a jejich
typickým projevem je klapání zobákem.
Na konci léta odlétají na zimoviště ve střední a jižní Africe. Několik málo
jedinců přezimuje i ve střední Evropě. Tažná hejna mohou čítat i stovky ptáků.
Živí se obojživelníky, plazy, hmyzem, hraboši, žábami. Hnízda si staví na
stromech, sloupech elektrického vedení, komínech. Hnízdí v období dubna až
května, samice snáší 2-4 vejce, inkubace trvá 33 dní a vejce zahřívají střídavě
oba rodiče. Dva měsíce po vylíhnutí se mláďata učí létat.
Podle vyhlášky 395/1992 Sb. patří čáp v České republice mezi ohrožené
druhy. Vztahuje se na něj také „Dohoda o ochraně africko-euroasijských
stěhovavých vodních ptáků“.
Tolik údaje z Wikipedie.
V naší obci se vždy vyskytovali čápi, procházeli se po lukách, kde hledali
potravu nebo pomalu kroužili nad našimi hlavami. Jsme rádi, že si zde vyhlédli i
místo ke svému hnízdění. Každé jaro s napětím očekáváme, kdy se na komíně
firmy UAX zase objeví, zda zahnízdí a kolik budou mít mláďat. Ne vždy se jim
dařilo.
Uvedu přehled příletů a zahnízdění
čápů na komíně budovy UAX
v Bernarticích nad Odrou za několik posledních let:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

přiletěli 12.4.
přiletěli 13.4.
přiletěli 20.4.
přiletěli 13.4.
přiletěli 1.4.
přiletěli 23.4., vyvedli 2 mladé
přiletěli 3.4., vyvedli 2 mladé
přiletěli 28.4., vyvedli 4 mladé !!!
29.3. přiletěl jen 1 čáp, střídavě se objevoval na komíně UAX,
nakonec zmizel, mladí nebyli žádní
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2009

2010
2011

přiletěli 16.4., zahnízdili, ale stala se nehoda – jeden čáp narazil do
drátů vysokého napětí a zahynul, takže se nemohli střídat na hnízdě
a mladí čápi tento rok nebyli
přiletěli 28.3., zahnízdili, ale mladí se nevylíhli z důvodu extrémně
studeného a deštivého počasí v květnu
přiletěli 3.4., zahnízdili a mají 3 mláďata !!!

Věřme, že se čápům v naší obci bude i nadále líbit a každoročně z jara přiletí
a podaří se jim vyvést mladé. Každého jistě potěší pohled na jejich hnízdo, které
si na jaře opravují a potom si tam načechrávají peří, zvesela klapou zobáky,
nebo učí létat mladé. Když potom na konci srpna odletí, je po nich najednou
smutno a prázdno. Nezbývá nám tedy nic jiného, než se těšit na jejich přílet
příštího jara.
Ilona Stavinohová

To jsou ti letošní.
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Léto v přírodě
Červen a červenec, měsíce letních bouřek, které rychle a prudce udeří a
stejně rychle skončí. Zůstane tu po nich jen vůně deště ve sluncem prohřátém
vzduchu. Měsíce, kdy léto přebírá otěže po jaru. Vzduch voní kvetoucími lípami
a jejich koruny znějí bzučením tisíců včel. V lukách je cítit pokosená tráva a nad
poli zpívají skřivani.
Jsou to však i měsíce mláďat. Kam se člověk podívá, nabízí příroda pohled
na nastupující novou generaci. V polích můžeme narazit na bažantí slepici se
svou neposednou kropenatou drobotinou, která neúnavně pátrá pod kameny a v
trávě po něčem k snědku a při každém, byť jen sebemenším náznaku nebezpečí,
hledá ochranu pod matčinými křídly.
V lese nestačí kosi, drozdi a jiné zpěvné ptactvo do hnízd nosit hmyz pro své
žadonící a stále hladové potomstvo.
Symbolem léta je ale nejspíš srna se svým srnčetem. Kdyby se konala soutěž
o naši nejkrásnější zvěř, nebyla by zřejmě nikým poražena. Tu s jedním jinde i
se dvěmi bíle tečkovanými potomky, tiše a obezřetně vystoupí z bezpečného
stínu lesa a neustále sledujíce okolí, paství se na jeho okraji.
Ne nadarmo je proto měsíc červen měsícem myslivosti a ochrany přírody. A
proto i Ty člověče našlapuj tiše a obezřetně po lesních pěšinách či polních
cestách, abys nenarušil klid a mír těchto požehnaných měsíců.
Igor Bulek
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Hasičská soutěž o Bernartský pohár
V neděli 19.6.2011 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž o
Bernartský pohár v kategorii muži a ženy. Za rekordního počtu 33 družstev
mohla soutěž úderem čtrnácté hodiny začít. Počasí bylo jako na houpačce, chvíli
krásně svítilo sluníčko a chvíli vydatně pršelo. Velmi se nám při této akci
osvědčily naše stany, bez kterých by se takový počet lidí jen těžko schoval
v hasičárně.
V kategorii mužů jsme jako domácí měli tři družstva z celkového počtu
pětadvaceti. Naše družstvo „A“ ve složení Jakub Šimíček, Patrik Glogar, Filip
Školoudík, Lukáš Kořený, Ondřej Haitl, Tomáš Novobilský a Jakub Papák
podalo velmi dobrý výkon a ve velice těžké konkurenci obsadili páté místo.
Družstva „B“ a „C“ předvedly taky slušné výkony, přestože měly jeden trénink
před soutěží. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Kujav.
To, co se podařilo našim holkám v kategorii žen, bylo úžasné. Po několika
letech Bernartský pohár za první místo zůstal doma. Naše holky porazily všech
sedm mančaftů ve své kategorii a domácí soutěž vyhrály. Nastoupily ve složení
Eva Knopová, Michaela Brodíková, Lenka Knopová, Jana Horáková, Adéla
Hřívová a Markéta Horáková. Opravdu nám všem, včetně paní starostky, která
poháry předávala, udělaly velkou radost.
Trenérem našich mužů a žen, který s nimi cvičí a jezdí po soutěžích, je Pavel
Kroupa, jemuž velmi pomáhá Radek Kavan. Především těmto patří velký dík za
jejich čas a obětavost. Tak jako u žáků, pokud tito dva nemohou, vypomůžou
ostatní.
Věřím, že diváci, kteří se v neděli přišli podívat, se dobře bavili a ocenili
výkon našich hasičů a hasiček.
Všem našim členům, kteří se podíleli na vzorné organizaci a průběhu naší
soutěže, moc děkuji.
Tomáš Horut
starosta SDH
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Pouť na Svatý Hostýn
Jako již každoročně zorganizovala naše MO KDU ČSL pouť na Svatý
Hostýn. Původní termín byl stanoven na 4. červen, ale ten byl posléze změněn
na 18.červen. Po nesrovnalostech s časem přistavení autobusu jsme konečně se
zpožděním vyjeli. Poutníci byli trpěliví a měli pochopení pro to, že ne vždy vše,
co se naplánuje, vyjde na 100%. Naštěstí jsme plánovaný program stihli.
Zúčastnili jsme se mše svaté a někteří se vydali na křížovou cestu s P.P.
Dokládalem. Mně zaujala nově vzniklá Via Lucis-Cesta světla. Je to
pozoruhodné dílo, které vzniklo 12.září 2010. Svými 14 zastaveními znázorňuje
církevní rok s hlubším liturgickým významem. A zhotovení je rovněž zajímavé.
Každé zastavení je umístěno na kamenném podstavci - hrubém kamenném
kvádru, přičemž každý je z jiného koutu naší vlasti. Tyto jsou popsány o jaký
druh kamene se jedná a odkud pochází. Při mírném stoupání touto Cestou je
prostor pro zamyšlení, modlitbu či odpočinek v tichu přírody.
Myslím, že nakonec mohli být poutníci spokojeni. Mladí, že mohli pěší
cestou do Bystřice něco nového společně zažít a starší, že načerpali na tomto
poutním místě energii do dalších dnů.
Josefina Bayerová

Jáhenské svěcení
Jak již bylo zmíněno v minulém zpravodaji, v sobotu 2. července jsme měli
možnost zúčastnit se jáhenského svěcení našeho spoluobčana Jana Zelenky.
Při této příležitosti byl vypraven autobus, který nás dopravil do Opavy. Zde
v konkatedrále Nanevzetí Panny Marie se konal slavnostní obřad svěcení.
Jelikož jsme do Opavy dojeli dostatečně dlouho před začátkem obřadu, měli
jsme čas a možnost projít a prohlédnout si historické centrum města v krásném
ranním slunečném počasí.
Konkatedrála, proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází na
starém náměstí zvaném dodnes Rybí trh, v centru historického jádra města
Opavy. Kostel je považován za největší stavbu slezské cihlové gotiky v České
republice a ne nadarmo tvoří hlavní pohledovou dominantu Opavy. Vždyť také
jižní věž, se svými úctyhodnými 102 metry, je nejvyšší věží ve Slezsku.
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Současná stavba má původ v románské svatyni řádu německých rytířů již
z roku 1204. Konkatedrálu tvoří vysoké cihlové síňové trojlodí s polygonálně
uzavřeným chórem a dvěma věžemi při západním průčelí. V době baroka byla
vyšší jižní věž nadestavěna osmibokou barokní nástavbou ukončenou bání
s lucernou, která velmi ozvláštňuje čistý gotický sloh stavby.
Konkatedrála - co to je?
Poněkud zvláštní termín v názvu tohoto kostela se používá v případě, že má
biskup dva sídelní kostely. První z nich je nazýván klasicky katedrála-Katedrála
Božského Spasitele v Ostravě, druhý pak konkatedrála.
Slavnostní bohoslužbě, která začala v 9:30 hodin, bylo přítomno několik
desítek kněží, jáhnů a ministrantů a samozřejmě biskup naší Ostravsko-opavské
diecéze, Mons. František Václav Lobkowicz. Rovněž věřících se sešlo velké
množství, takže katedrála byla téměř zaplněna. Po té, co bylo 7 kandidátů
představeno panu biskupovi, následoval samotný obřad svěcení.
Myslím si, že každého z přítomných bernartčanů potěšilo, že jáhen Jan byl
vybrán jako jeden ze dvou nejbližších přisluhujících při bohoslužbě.
Přejeme mu, aby mohl plnit ve zdraví úkoly, které mu jeho služba přinese.
Určitě každý, kdo se této slavnosti zúčastnil, si odnesl hluboký duchovní
zážitek a posilu do dalších dnů.
Josefina Bayerová
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Prapor školní mládeže
Roku 1880 započalo přičiněním starosty a předsedy školního výboru Frant.
Bayera č. 43 a Frant. Turka, obecního písaře z č. 63, se stavbou obecní školy.
Školu stavěl zednický mistr Lukavský Alois z Pustějova – rodák
z Bernartice, dozor nad dělníky měli J. Bayer č. 1 a Blaška č. 42.
Cihly na školu byly dělány a i páleny za Šustkovým gruntem č. 67. Kámen
byl vzat ze stavby dráhy ze Suchdolu do Nového Jičína, protože stavba této
dráhy nebyla uskutečněna v těch místech, kde byla plánována (blíže Bernartic).
Jeden sáh kamene byl za 3 zlaté 50 grejcarů. Dovážka dřeva a kamení ke škole
byla zdarma, za což jím obecní výbor povolil (23. ledna 1879) jeden a půl hl
piva na počastování.
Základní kámen byl položen 27. dubna r. 1880. Posvětil jej místní farář vdp.
Frant. Seidl (rodák z Luboměře u Spálova).
K občanům promluvil p. Jan Papák ze Šenova (rodák z Bernartice) a p. řídící
učitel Jos. Kudělka – měl dlouhou a krásnou řeč (je zaznamenána ve školní
kronice). Po čas stavby nové školy se vyučovalo na statku Frant. Dreslera č. 9 a
to od 10. května r. 1880 až do 15. října r. 1880.
Škola byla dostavěna 23. října r. 1880 a posvěcena 24. října toho roku.
K slavnosti svěcení školy byl vydán tento tištěný program:
Pokládáme si za čest, Vašnost tímto ku slavnosti svěcení naší nové,
dvoutřídní školy, která se dne 24. t. měs. o 2. hod. odpoledne odbývati bude,
úctivě pozvati.
Program:
1. Přijdiž o „Duchu svatý“. Zapěje dvojhlasně školní mládež
2. Odevzdání školy ministrem stavitelským obci
3. Obřad svěcení
4. Odevzdání klíče správci školy a přejímací řeč tohoto
5. Volné řeči a provolání
6. Několik písní školních zapěje dvojhlasně školní mládež
7. Slavnostní hostina ve školní budově
8. Večer „zábava taneční“ v obec. hostinci
Těše se Vašnosti na příchodu, znamená se v úctě veškeré
Představenstvo
Místní školní
Obce
rada
Světitelem školy byl děkan vdp. Vysloužil ze Štramberka.
Škola byla stavitelem odevzdána starostovi obce Janu Klosovi.
Při svěcení školy byl též posvěcen „Prapor školní mládeže“ se všitým
obrazem sv. Aloisie.
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Řeči při obřadu svěcení školy školy i praporu pronesli vdp. Děkan Vysloužil
a řídící učitel Jos. Kudělka a také inspektor L. Vašica, ředitel učitelského ústavu
z Příbora.
Slavnostnímu svěcení i obědu vedle jmenovaných byl přítomen i okres.
hejtman polský hrabě Romer a učitelé okolních obcí, také okolní faráři a
správcové statků.
Prapor školní mládeže byl skoro do čtverce, asi 1 x 1 metr. Byl zhotoven
z bílé praporové látky. Okraj byl ozdoben všitým „zlatým“ obtočným
lemováním. Uprostřed praporu byla všita kruhová malba na plátně – asi 30 cm
v průměru, na které bylo znázorněno poprsí (busta) sv. Aloisie s květem bílé
lilie v ruce.
Okruh plátěné malby byl také dokola ozdoben „zlatým“ obtočným
lemováním. Prapor pro příležitost svěcení bezplatně zhotovily za přímého
vedení paní Kudělkové, manželky řídícího učitele, ještě hospodyně Bayerová
Anna z č. 1, Klosová Rozálie z č. 2, Bayerová Barbora z č. 43 a Glogarová
Terezie z č. 68.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

V íš

N e u m ím

V íš,
když je m i hodně sm u tno,
p la ka t n ení n u tn o

N eum ím
verše na povel psát,
m u sí je srd ce dik tovat.

Z a v řu j e n o či
m y š l e n k y s e k O d ře s t o čí

N eum ím
s r d c i p o r o u če t ,
o če m m é v e r š e m a j í p ět

P a k u ž je tu jen o m kra jin a ,
kde na všechno zlé se zapom íná
V y n o ří s e v z p o m í n k y ,
k roky ta tín ka a m a m in ky.

N eum ím
p ři k á z a t m y š l e n k á m ,
teď budem e verše psát
T o m u sí z n itra z n ít,
j a k o k d y ž n u t í T ě n ěc o p í t

M y š l e n k y b l o u d í p ří r o d o u ,
osvobodí m ysl nem ocnou

H a n a H o l čá k o v á
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Oslavy Dne obce
Cestou do kostela ve dvanáct hodin byl zvláštní úkaz. Celá obloha byla
zatažená, jen malým otvorem v oblacích ozářilo slunce kostel a výletiště.
Po slavnostní mši svaté ještě slabě pršelo. „Tak rychle na bernartské koláče,
které upekly ženy z pekárky.“ Že byly dobré, svědčí příhoda. Muž přišel pro
koláče, koupil dva a přinesl je domů. Za chvíli přiběhla manželka a říká:
„Poslala jsem chlapa pro koláče a on přinesl jen tvarohový a hruškový a já mám
ráda makový.“
Na výletišti už vyhrává dechovka z amplionu. Déšť ustal, tak zakoupit
vstupenky a vyhlédnout si suchou lávku. Už jsou tady ženy v čele s paní
starostkou utírají mokré lávky. Hasiči již otevřeli stánek Floriánek a roztápějí
gril. Mají tady návštěvu z družební obce Blatnice pod sv. Antonínkem z Jižní
Moravy. Zahrádkáři smaží bramborové placky. Myslivci nabízejí srnčí guláš a
mladí fotbalisté se snaží trefit míčem branku. Počasí se ustálilo. Pan Ivan
Prašivka chystá výstavu svých obrazů. Na chodbě kulturního domu je
připravena k zhlédnutí výstava panenek v dobovém oblečení a vyšívané obrazy
paní Anny Tvarůžkové. V bývalé kinokabině je přichystáno promítání pohledů
na naši obec a fotografií z historie obce. Na parkovišti leží zvadlý raketoplán,
který ještě kvůli počasí nedostal povolení ke startu. Slunce začíná svítit a vzduch
vháněný do něj ventilátory jej začíná oživovat. Už je v celé kráse. Řada malých
dětí čeká na start do vesmíru, vyzkoušet si svat bez tíže. Dechovka utichá a na
parketu se připravuje taneční skupina Bernatský Klondajk. Lidé se sbíhají, aby
shlédli vystoupení mladých. Že se vystoupení líbilo, svědčí potlesk obecenstva a
žádost o přídavek.
Další bylo vystoupení skupiny Funny. V řeči mladých bych řekl: „To byl
nářez“. Mě zaujal chlapeček stojící pod břízou mladší asi o osmdesát let než já.
Jak vystřižený z pohádky o Sněhurce a sedmi trpaslících parodoval muzikanty
hrající na kytaru. Jelikož této hudbě neholduji, šel jsem do klubovny shlédnout
promítání o historii obce a zavzpomínat nad fotografiemi občanů, které jsem
znal a už nejsou mezi námi. Promítání skončilo, tak jsme se vydali k domovu.
Po cestě nás trochu pokropilo, ale za to jsme nad horním konce spatřili
nádhernou dvojitou duhu.
Dá-li pán Bůh, nashledanou v příštím roce na Dni obce.
Alois Hopp
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Ke krásnému příspěvku pana Hoppa bych chtěla přidat už jen poděkování.
Poděkování všem, které deštivé počasí neodradilo a přišli podpořit nejen
vystupující, ale také ty, kteří se opravdu poctivě připravili na to, abychom na
slavnostech obce nežíznili a nehladověli. Velký dík patří všem organizátorům a
pomocníkům, kteří se na přípravách Dne obce jakýmkoliv způsobem podíleli.

No a co jsme stihli „mezi deštěm“ zkonzumovat?
Tady je malá rekapitulace:
Vypilo se:

Snědlo se:

550 l piva
208 l nealkoholických nápojů
17 l vína
47 l alkoholu
20 kg makrel
20 kg vepřových steaků
45 kg uzeného vepř. masa (kolena a bůček)
70 l srnčího guláše
10 kg párků
50 ks párků v rohlíku
asi 300 ks bramboráků ze 40 kg brambor
15 kg hranolek
30 velkých chlebů
Dana Klosová

Pozn: V nejbližší době můžete na webových stránkách obce shlédnout krátký sestřih
z průběhu Dne obce.
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Totem na Teplici
28. června 2011 byl na Teplici vztyčen totem, který vytvořil všestranný
umělec pan Ivan Prašivka. Dřevo a dopravu poskytl Petr Grussmann, terénní
úpravy provedl Vašek Drlík, ukotvení provedl Michal Prašivka a při usazení
pomohl Petr Bršťák.
Děkujeme tímto panu Prašivkovi za zpestření již tak hezkého prostředí v naší
obci.
Tepličané

Ivan Prašivka, autor
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Z informačního servisu pro občany Novojičínska
Prevence před odjezdem na dovolenou
Jestliže se chystáte na delší dobu opustit váš domov, měli byste učinit některá
opatření, abyste se mohli bez obav vrátit domů, aniž by vás čekalo nepříjemné
překvapení. Vystavování majetku na obdiv se dnes nevyplácí. Večer je dobré
zakrývat výhled do oken závěsy nebo žaluziemi. V odpadcích není dobré
nechávat obaly od nových drahých výrobků nebo spotřebičů. Před cizími lidmi
se nechlubte vším, co máte doma cenného. Nezveřejňujte svůj datum odjezdu
předčasně. Uschovejte cenné věci a důležité doklady do bezpečnostní schránky
nebo do rodinného trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi. Lze také využít
bezpečnostních schránek u bankovních poboček v místě bydliště. Přerušte před
odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu. Zkontrolujte okna a dveře, zda
jsou pevně zavřené. Nezatahujte záclony nebo žaluzie. Uložte žebřík nebo jiné
nástroje a nářadí, které by mohlo eventuelnímu pachateli posloužit při vloupání
do bytu, domu či rekreační chaty. Svěřte klíče od bytu spolehlivému sousedovi,
příbuznému, který by pravidelně vaši domácnost navštěvoval, zaléval květiny a
při té příležitosti vybíral i poštovní schránku. Můžete-li vytvořit zdání, že v bytě
stále někdo je přítomen, využijte toho a to např. pomocí elektronických
spínacích zařízení, kterými nastavíte činnost světel, rozhlasu, televize .... apod.
Nejen před odjezdem na dovolenou, ale pro všechny případy je dobré mít
pořízený seznam, nebo fotodokumentaci všech cenných věcí s napsanými
výrobními čísly. Takové informace mohou vždy velmi pomoci nejen policii, ale
i pojišťovnám při likvidaci pojistné události.
Pro případ mimořádných událostí zanechte na sebe telefonický kontakt nebo
adresu svého přechodného pobytu během dovolené.
Pět největších úskalí cesty na dovolenou - jak bezpečně, bez starostí a bez
zbytečných finančních výdajů dorazit do cíle
Každý rok se miliony Čechů přepravují na dovolenou do zahraničí autem.
Bohužel, jen málo lidí věnuje před odjezdem dostatek času nutné přípravě
automobilu na dlouhou cestu.
Poradíme vám, na co si musíte dát pozor a jak se nejlépe připravit na cestu,
abyste do cíle dorazili včas, pohodlně, bezpečně a pokud možno bez vedlejších
finančních výdajů, které vám pak celou dovolenou akorát pokazí. Všichni víme,
jací jsou slovinští a chorvatští policisté.
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Uvádíme proto několik klíčových bodů, kterým rozhodně věnujte před odjezdem
největší pozornost.
1. Technický stav vozu
Je jedno, jestli máte Felicii z roku 1995 nebo úplně nové auto. Perfektní
kondice vašeho vozu je klíčová proto, abyste vůbec do cíle dorazili. Zkontrolujte
proto především stav pneumatik a jejich správné nahuštění – ušetříte na palivu a
snížíte riziko nehody (podhuštěná guma zvedne spotřebu klidně i o litr a
zásadním způsobem zhorší ovladatelnost).
Nezapomínejte ani na kontrolu správné funkce chladící soustavy. Pokud má
vaše auto tendenci se přehřívat, rozhodně ho nechte opravit, nebo s ním radši
vůbec nejezděte.
Určitě si s sebou vezměte alespoň litr odpovídajícího motorového oleje a
minimálně dva litry destilované vody. Nikdy nevíte, kdy se vám rozsvítí
kontrolka a hledat pomoc uprostřed noci je otrava.
Fungující brzdy jsou nezbytností. Jestli chcete celou cestu absolvovat na sjetých
destičkách a obroušených kotoučích, riskujete nejen svůj život, ale i těch okolo.
Alpská klesání dají zabrat i novému obložení, natož sjetému.
Nejlepší ale bude, když necháte auto prověřit u odborníka. Za jeho práci dáte
sice nějakou tu korunu navíc, ale budete mít jistotu, že je vaše auto v pořádku. A
rozhodně se nebojte utratit za nové díly víc peněz, vždyť vás čeká cesta dlouhá i
více jak 2000 km.
Shrňme si tedy to nejdůležitější: brzdy, chladící systém a pneumatiky
2. Doklady k vozidlu a povinná výbava
Nezapomeňte na „zelenou kartu“ – doklad o zákonném pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla. Kde je platný, zjistíte na něm, ale snad kromě
turecké části Kypru a Běloruska platí po celé Evropě.
Máte platný řidičský a občanský průkaz? A pas? Nezapomeňte, že Chorvatsko
není v Evropské Unii a nějaký místní policista se nemusí nutně řídit nařízením
vlády z 1. 6. 2004 o uznávání evropských občanek jako cestovního dokladu.
Důležitá je i povinná výbava do jednotlivých zemí. V každé platí něco jiného,
proto si předem zjistěte, co všechno s sebou v autě můžete a musíte mít.
Reflexní vestou (nebo lépe dvěma) rozhodně nic nepokazíte. Zkontrolujte, zda
máte tažné lano, výstražný trojúhelník, úplnou lékárničku a náhradní žárovky
včetně pojistek.
Cestujete půjčeným nebo firemním autem? Lepší je mít s sebou potvrzující
doklad, že majitel vozidla ví o tom, že s jeho vozem cestujete za hranice. V
Rakousku a Chorvatsku se tak vyhnete zbytečným problémům
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3. Neočekávané dopravní situace
Stát se to může každému, proto se pro jistotu připravte na nejhorší. I když je
při odjezdu venku 30°C ve stínu, vězte, že v Alpských průsmycích je v noci
docela zima. Proto si přibalte něco teplého na sebe, přikrývku a chybu neuděláte
ani termoskou s čajem.
Rozhodně si předem zjistěte všechna telefonní čísla na asistenční služby a
úřady (hlavně českou ambasádu) v zemích, kterými projíždíte. Napište si je na
papírek a umístěte na snadno dosažitelné místo. Plně nabitý telefon a aktivní
roaming vám snad připomínat nemusíme.
V případě nehody nezmatkujte. Snažte se spolupracovat, ať je chyba na vaší
či jiné straně. Určitě řádně vyplňte evropský protokol o nehodě, který jste dostali
k povinnému ručení. Mějte stranou finanční hotovost pro odtahovou službu,
pokuty a jiné nutné výdaje. Také se domluvte s kamarádem doma v Česku, který
bude „v pohotovosti“ a který vám může na zavolání poslat pomoc nebo pro vás
přijet.
Také si řádně naplánujte trasu (použijte plánovač tras google, michelin nebo
Škoda-auto). Pamatujte, že když jsou v Německu prázdniny, hlavní dálniční
tahy přes Rakousko bývají beznadějně ucpané. Najděte si proto alternativní trasu
mimo hlavní tahy - uvidíte krásné hory, hezky se svezete a možná objevíte i
zajímavá místa, kam se rádi vrátíte.
Pokud máte navigaci, zaktualizujte si mapy pro danou lokalitu. Pro zastánce
tradičních autoatlasů se rozhodně vyplatí pořídit si co nejnovější a
nejpodrobnější vydání. Takhle ušetříte spoustu času a nebudete muset trávit
hodiny hledáním odbočky.
4. Vyčerpání řidiče a riziko nehody
Dlouhá cesta klade na řidiče a techniku vysoké nároky. Před odjezdem buďte
odpočatí jak fyzicky tak i psychicky. Nevyvolávejte s rodinou konfliktní situace,
a pokud jste opravdu nepřibalili ten nafukovací míč, je to úplně jedno – ve
Splitu si koupíte v obchodním domě jiný.
Dohodněte se předem na cestovním tempu, naplánujte přestávky nejen kvůli
dětem, ale i kvůli sobě. Minimálně každé dvě hodiny byste měli aspoň na 30
minut zastavit. Vždy doplňte palivo a nádobu do ostřikovačů – hmyz dokáže
okno pěkně zadělat, tak ať něco vidíte.
Během přestávek se protáhněte, kupte si u benzínky energetické nápoje a
sušenky. Pokud se za volantem střídáte, rozhodně to udělejte při každé zastávce.
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5. Změny v předpisech v cílové zemi
Předpisy se mění neustále, proto se nenechte zaskočit tím, že se někde začalo
jezdit na druhé straně. Ale teď vážně. Ujistěte se, jaká má být povinná výbava ve
vozidle – to, co platilo vloni, již může být právě naopak. Neplatí v dané zemi
náhodou celodenní svícení? Jaká je tam povolená hladina alkoholu v krvi? Musí
mít pásy i cestující vzadu? Smím mít v autě kanystr s benzínem? Jak musí být
vybavena lékárnička?
Předpisy se neustále mění, a proto pro jistotu navštivte stránky ÚAMK, kde
se dozvíte aktuální stav. A najdete tam mnoho užitečných informací o
uzavírkách, výlukách a podobně.

Bezpečné prázdniny
Je tady léto, teda doba, kdy mají děti prázdniny a s nimi i více volného času,
který mohou trávit společně se svými kamarády. S větším množstvím volného
času přichází i více dětských úrazů, které si způsobí svým neopatrným
chováním. V následujících řádcích přinášíme několik doporučení jak těmto
úrazům předcházet.
Nejčastějšími místy úrazů mimo dětská hřiště jsou silnice, cyklostezky a
chodníky. Je důležité používat veškeré dostupné ochranné pomůcky (přilby,
loketní a kolenní chrániče), bezpečnostní prvky zdůrazňující viditelnost dětí na
silnici. Rodiče i děti mějte na paměti, že povinnost používat ochrannou přilbu je
daná ze zákona, ale především v případě pádu ochrání váš život a zdraví.
Nejčastější smrtelné úrazy bývají právě spojené s poraněním hlavy. Pamatujte,
že na silnici mohou děti vyjet samostatně až od 10 let věku. Do té doby musí s
nimi být osoba starší 15let.
Další situací, kdy dochází k úrazům, je špatné přecházení, přebíhání silnice.
Chodec má povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný. Pravidlem je
přecházet silnici na bezpečných místech, využít přechodu pro chodce, nebo
v místech, kde je dostatečná viditelnost a silnice je přehledná. Nebezpečnými
místy jsou ulice se zaparkovanými vozidly a místa poblíže hřišť. Pozor! Ani na
přechodu pro chodce nemá chodec absolutní přednost. I tady se musí, než
vstoupí do vozovky přesvědčit, zda nic nejede.
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Léto je spojeno také s častými soukromými či veřejnými akcemi, při kterých
se požívají alkoholické nápoje a drogy. Velice často v letních měsících vyjíždějí
policisté s rychlou zdravotnickou službou na místa, kde se nachází v ohrožení
života mladý člověk. Příčinou bývá otrava alkoholem nebo psychotropní látkou.
Z počátku zábava s kamarády a nakonec osamocený mladý člověk nalezený
úplně cizím náhodným kolemjdoucím v bezvládném stavu v ohrožení života. V
těchto případech jde opravdu o minuty. A kamarádi, kteří když zjistí, že se něco
děje, najednou zmizí.
Další kapitolou jsou bezohlední mladí řidiči, překračující rychlost v obci.
Dnes mnozí využívají pevné kontrolní informační radary k změření si vlastní
rychlosti. Ale pozor, policisté využívají i tato místa se svými radary. Právě v
letních měsících se setkáváme také se zvýšeným počtem dopravních nehod.
Viníky a poškozenými bývají převážně mladí nezodpovědní řidiči, na motorkách
i v automobilech. Většinou způsobené škody na životě, zdraví a majetku
odnesou spolujezdci. Proto vždy uvažujte, s kým pojedete.
Téměř vše již bylo řečeno, ale přeci pro ty, kteří chtějí vědět víc, uvádím pár
odkazů na internet. Preventivní kampaně: Nemyslíš-zaplatíš, Na pivo s
rozumem a stánky Besipu.
I přes tato upozornění Vám všem přejeme krásné prožití prázdnin i se všemi
životními nástrahami.
Vaše Policie Nový Jičín

………………………………………
Vážení rodiče, chtěli bychom Vám touto cestou podat základní informace o
naší škole. Rádi Vám jakékoliv dotazy zodpovíme osobně.
Máte Vy nebo Vaši přátelé dítě v páté třídě a přemýšlíte, kterou základní školu
pro něj vybrat?
Máte Vy nebo Vaši přátelé dítě na prvním nebo druhém stupni a chcete změnit
školu?
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Zde je několik informací o tom, co nabízí naše škola, které by mohly Vašemu
rozhodování pomoci:
• Ve třídách máme menší počty žáků, což nám umožňuje pracovat s dětmi
individuálně.
• Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy a informatiku od 3. třídy. Počítačovou
učebnu velmi často využíváme ve všech předmětech.
• Učebny máme vybaveny data-projektory a připojením k internetu. Při výuce
v mnoha předmětech využíváme multimediální učebnice.
• Ve škole pracují kvalifikované speciální pedagožky, které se věnují dětem
s poruchami učení.
• Informace o školním prospěchu, chování i průběžnou klasifikaci mají rodiče
žáků k dispozici také prostřednictvím internetové aplikace Bakaláři.
• Dlouhodobě spolupracujeme se Soukromou základní uměleckou školou MIS
music z Kopřivnice. Výuka hry na hudební nástroje probíhá ve škole ihned po
skončení vyučování.
• Po vyučování mohou děti navštěvovat sportovní, počítačové, výtvarné kroužky
a náboženství, nemusí tedy dojíždět odpoledne do města.
• Pravidelně organizujeme školu v přírodě, lyžařský kurz, plavecké kurzy,
turistický a branný den, sportovně branné plavání, sportovní turnaje, dopravní
soutěž, divadelní vystoupení, přírodovědné akce, školní akademii….
• Spolupracujeme s Policií ČR, Hasiči a Mysliveckým sdružením.
• Navázali jsme mezinárodní spolupráci s polskými školami.
• Rada rodičů pořádá maškarní ples a dětský den s letním večerem pro rodiče.
• Kvalitu naší výuky dokládají úspěchy žáků v okresních kolech soutěží a
úspěšné přijetí žáků na střední školy.

Adresa:
Školní 20, Šenov u Nového Jičína, 742 42
Ředitelka: PaedDr. Jana Bělůnková, Zástupkyně: Mgr.
Dagmar Lupačová
Telefon:
556 707 857, 556 720 144
e-mail: senov@zssenov.cz; www: http://www.zssenov.cz/
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FLORA OLOMOUC, LÉTO 2011
RAJSKÝ DVŮR plný květin a bylinek
Ve dnech 18. – 21.srpna se brány Výstaviště Flora Olomouc otevřou letní etapě
mezinárodní zahradnické výstavy a veletrhu FLORA OLOMOUC. A co letošní
ročník
nabídne?
Pavilon A: Hlavní expozice v pavilonu A letos ponese název „RAJSKÝ DVŮR
aneb
bylinkové
a voňavé zahrady“. Velká přehlídka, kterou připravuje sdružení pěstitelů a
zpracovatelů léčivých, aromatických a kořeninových rostlin PELERO CZ ve
spolupráci s výstavištěm Flora zaujme návštěvníky vůní bylinek, léčivek a
květin vrcholného léta. Kouzelná zákoutí plná bazalek, levandule, echinaceí,
lnu, kmínu i konopí provoní celý výstavní pavilon. Součástí expozice
bude přednáškový a poradenský program připravený ve spolupráci s
Mendelovou univerzitou v Brně. Relaxaci a odpočinku poslouží čajovna, v níž si
budou moci návštěvníci posedět a vychutnat bylinky nejen čichem, ale i chutí.
Nabídka biokoření, bylinných čajů a tinktur a prodej čajů určitě potěší každého,
kdo
do
pavilonu
zavítá.
Galerie pavilonu A bude patřit floristům, účastníkům soutěže v aranžování
květin, letos na téma „Letní kytice“. Velkou přehlídkou unikátních chlupatých a
pichlavých exponátů, ale i odborným poradenstvím, přednáškami, prodejem
rostlin a literatury se na letní Floře představí kaktusáři. Přehlídky na galerii
doplní stylizovaná expozice „Hawaii“ s výstavou fotografií přírodních i jiných
zajímavostí překrásného tichomořského souostroví a meditativní přehlídka
starého japonského umění aranžování kamenů „Suiseki“.
Pestrou krásu letních květin orámuje zelená expozice okrasných dřevin Svazu
školkařů
ČR
v pavilonu E a letní výstavní nabídku uzavře přehlídka výpěstků členů Českého
zahrádkářského svazu v pavilonu H s paletou letních květin - gladiol, růží, lilií,
jiřin - a letos také letního ovoce. Návštěvníky potěší dobré rady v tradiční
zahrádkářské poradně i vinařský sklípek s letošním prvním burčákem.
Pavilon G a volné plochy: Na své si na letní Floře přijdou také zahrádkáři,
zahradníci a kutilové, na něž čeká bohatá nabídka LETNÍCH
ZAHRADNICKÝCH TRHŮ s prodejem květin, rostlinného materiálu,
zahradnickými
pomůckami
a
hobby
potřebami.
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Pro návštěvníky budou zdarma otevřeny sbírkové skleníky výstaviště
s exotickými zajímavostmi z celého světa, botanická zahrada a rozárium
v Bezručových sadech s více než 500 odrůdami růží, a také botanická zahrada
Univerzity Palackého. Je připraven i bohatý doprovodný program se spoustou
dobré muziky.
Otvírací doba: denně od 9 do 18 hodin. Vstupné: Plné je 100 Kč, zlevněné (pro
důchodce a studenty) - 80 Kč, děti od 6 do 15 let - 40 Kč, 210 Kč - rodinné
vstupné (dva dospělí + 1 až 4 děti). Zdarma je vstup na výstavu pro děti do 10
let v doprovodu rodičů a návštěvníky s průkazem ZTP a ZTP – P.

Pranostiky na červenec
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již v srpnu neuteče.
Slunce peče, déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!
Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
Červenec – úrody blíženec.
Co červenec končí, srpen začíná.

Poděkování
Děkuji tímto manželům Kubíkovým , kteří mi půjčili štípačku dříví a tím mi
ušetřili spoustu práce.
Máte i vy takové sousedy?
Květoslav Horák
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Poděkování
Mé dnešní poděkování patří panu Zdeňku Bayerovi č. 68 a panu Václavu
Drlíkovi č. 208 za příspěvky do historických předmětů.
Marie Mertová

KONTAKTNÍ INFORMACE

Mgr. Dana Klosová, starostka obce
Tel.:
+420 556 715 215
E-mail: starostka@bernarticenadodrou.cz
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
Fax:
+420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
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