Vážení spoluobčané!
Končí období Masopustu, které začalo na Tři krále a Popeleční středou
začíná postní období před Velikonocemi. U nás v obci je toto období již tradičně
zakončeno Obecním plesem, který nahrazuje dřívější jiné formy vyvrcholení
masopustního veselí, jako například pochovávání basy nebo končiny, jinde také
šibřinky, fašank, ostatky a podobně. Zachovávání těchto tradic v jakékoliv
formě či podobě je důkazem kulturní vyspělosti občanů.
A jak se na takové akce zve? Pochopitelně, že co obec, to jiný způsob. U nás
je dlouhodobě ustálená tradice osobních pozvánek doručených týden před
vlastním plesem do každé rodiny v obci. Tento způsob „zvaní“ je využíván
všemi organizátory plesů a má velký společenský význam. Jde totiž o jakousi
osobní formu komunikace mezi pořádajícími a zvanými, přičemž zvaní dávají
najevo svůj postoj či vztah k pořádající organizaci, a to různou formou podpory.
Pokud jste již někdy zvali na ples, tak víte, co mám na mysli. Pro většinu
občanů je toto osobní pozvání událostí, kterého si váží a považují si za čest
jakýmkoliv způsobem, který uznají za vhodný, podpořit činnost pořádající
organizace, ať jsou to zahrádkáři, tělovýchovná jednota Sokol, Obec či jiná
složka. Z pohledu občanů zdaleka nejde jen o jakýsi příspěvek na tu či onu
konkrétní akci, ale o výraz sounáležitosti a vztahu k jednotlivým složkám a
jejím činnostem, a to bez ohledu na skutečnost, zda se nakonec akce osobně
zúčastní anebo nezúčastní.
Pochopitelně, že osobní přítomnost občanů na akci samotné je pro pořádající
oceněním nejvyšším, a je-li dobrá zábava, tak také skvělým zážitkem pro
všechny přítomné. Také v letošním roce, kdy proběhly tři úspěšné plesy, byla
podpora ze strany občanů zcela zásadní a jednoznačně přispěla k udržení našich
tradic.
Chtěla bych ocenit práci všech spoluobčanů, kteří strávili hodiny času s
přípravou Maškarního, Zahrádkářského a Obecního plesu v Bernarticích nad
Odrou. Chtěla bych také poděkovat všem sponzorům, firmám, živnostníkům a
občanům, kteří na tyto akce přispěli nebo je podpořili jakoukoliv formou.
Jsem ráda, že plesová tradice v naší obci pokračuje se vším, co k tomu patří a
věřím, že tomu tak bude i nadále.

starostka
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Informace k novému územnímu plánu
Vážení spoluobčané,
proces pořizování nového územního plánu naší obce se posunul o další dílčí
krok. Bylo provedeno vyhodnocení námitek a připomínek, které byly uplatněny
při veřejném projednání návrhu územního plánu v srpnu 2010. Jen pro
připomenutí uvádím, že Odboru územního plánování Městského úřadu v Novém
Jičíně, jakožto pořizovateli územně plánovací dokumentace pro obec Bernartice
nad Odrou, bylo tehdy doručeno 43 podání označených jako námitky a 3 podání
označená jako připomínky. Pro jejich posouzení bylo potřeba vyžádat nová
stanoviska dotčených orgánů a následně podrobně vyhodnotit každé jednotlivé
podání.
Kompletní vyhodnocení námitek a připomínek je přístupné na webových
stránkách obce. Zde se namítající občan dočte, jak byl jeho podnět posouzen
(vyhodnocení námitek a připomínek se jednotlivým podávajícím nezasílá).
Některé námitky byly posouzeny jako oprávněné a navrhuje se, aby byly
v dalším procesu zohledněny. U některých ale nebyly shledány důvody měnit
stávající návrh, proto byly zamítnuty.
S odkazem na § 53 odst. (3) stavebního zákona na základě vyhodnocení
výsledků projednání vyplynulo, že je nutno návrh Územního plánu Bernartice
nad Odrou přepracovat a proto pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem
zpracoval návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Bernartice nad
Odrou. Tento návrh pokynů se v těchto dnech dopracovává, aby mohl být co
nejdříve předložen zastupitelstvu obce Bernartice nad Odrou ke schválení.
Následně bude návrh územního plánu v souladu s těmito pokyny
přepracován. Občané budou mít možnost se k němu vyjádřit opět při veřejném
projednání, o kterém budeme včas informovat.
Dagmar Glogarová, pověřený zastupitel ve věcech pořizování ÚP
Pozn.:
S případnými dotazy k problematice územního plánu se obraťte na zastupitelku
Dagmar Glogarovou nebo na starostku Danu Klosovou.
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Správní delikty
§58 (1) Obec může uložit pokutu až do výše 10 000 Kč právnické
osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, a
a) odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného
veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením
umístí jiný nápis,
b) úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo
jiného veřejného prostranství, nebo
c) neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem.
§58 (2) Obec může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč osobě uvedené v
odstavci 1, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo
vlastní, tak, že naruší vzhled obce.
§58 (3) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v
odstavci 1, která znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci
nebo odloží věc mimo vyhrazené místo.
§58 (4) Obec může uložit pokutu až do výše 200 000 Kč osobě uvedené v
odstavci 1, která porušila povinnost stanovenou právním předpisem obce.
§58 (5) Při stanovení výše pokuty podle odstavců 1 až 4 obec přihlíží zejména k
povaze, závažnosti, době trvání a následkům protiprávního jednání.
§59 (1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce
o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení
povinnosti došlo.
§59 (2) Pokutu podle § 58 nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení
povinností uvedených v § 58 vyšší sankci.
§59 (3) Uložení pokuty podle § 58 nezbavuje osobu, které byla uložena pokuta,
povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k
okolnostem případu.
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§59 (4) Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro
tentýž skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení podle zvláštního zákona
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)
Dana Klosová

Kalendárium
14.1.
Novoroční turnaj mladších žáků ve fotbale.
18.1.
Pracovní seminář zastupitelů obce.
20.1.
Pracovní setkání starostky s naší kronikářkou paní Jitkou Staňkovou.
21.1.
Sokolský maškarní ples - odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
24.1.
Kolaudace stavby rozšíření elektrické distribuční sítě NN na Drahách.
28.1.
Zahrádkářský ples.
2.2
Kolaudace rodinného domu č. 308 manželů Jeřábkových.
3.2.
Valná hromada občanského sdružení Bodlák.
8.2.
Pracovní setkání zastupitelů obce se zástupci pořizovatele nového územního
plánu.
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8.2.
Veřejné jednání na stavebním úřadě v Novém Jičíně o umístění vedení VN Na
Drahách.

Kalendář akcí












so
25.2.2012
27.2.-29.2.2012
pá
27.4.2012
po
7.5.2012
pá
11.5.2012
ne
13.5.2012
pá
1.6.2012
so
2.6.2012
ne
3.6.2012
ne
17.6.2012
so
23.6.2012

Výroční členská schůze mysliveckého sdružení
Humanitární sbírka
Stavění Máje
Lampiónový průvod
Zájezd důchodci
Oslava Dne matek
Kácení Máje
Dětský den
Pouť a soutěž mladých hasičů
Hasičská soutěž
Den obce

Vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava s.r.o.
Tato informace je pro občany, kteří si v loňském roce u firmy OZO Ostrava
s.r.o. objednali vývoz hnědé 240l nádoby na BIO odpad.
Vývoz bude probíhat od dubna vždy ve středu v sudý týden. První vývoz
bude 4.4.2012.

Taneční kurz pro mládež
V prosincovém zpravodaji jsme vás informovali o možnosti zajištění
tanečních lekcí pro mládež. Doposud jsme zaregistrovali na obecním úřadě 17
zájemců, z toho 9 dívek a 7 chlapců.
Minimální počet pro uskutečnění tanečního kurzu je však 10 tanečních
párů. Cena za 10 lekcí včetně závěrečné činí na jednu osobu na 1000,- Kč +
náklady za pronájem sálu. V případě, že převážná většinu zájemců bude z
Bernartic nad Odrou, nebude obec požadovat úhradu za pronájem sálu.
Žádáme proto zájemce, kteří se doposud nepřihlásili, aby tak učinili co
nejdříve.
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•
•
•
•
•
•

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z
ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční ve dnech 27. – 29. února 2012
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý
8:00 - 15:00 hodin
na chodbě kulturního domu v Bernarticích nad Odrou

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Vánoční nohejbalový turnaj trojic - Mořkov
Ve středu 28.12.2011 se v místní tělocvičně v Mořkově pod záštitou hráčů
z Hodslavic uskutečnil každoroční vánoční nohejbalový turnaj trojic.
Za účasti 9-ti celků rozdělených do dvou základních skupin (dále následovala
vyřazovací část), včetně našeho z Bernartic, se odehrálo mnoho napínavých a
pěkných zápasů.
Po základní skupině, ze které jsme postoupili z druhé pozice (Zepelin-Kojetín
2:0, Zepelin-Hodslavice 1:1, Zepelin-Kopřivnice 0:2), nás čekal ve čtvrtfinále
favorizovaný Bílovec. Zde se nám povedlo otočit nepříznivý vývoj a po
vítězství 1:2 jsme se mohli těšit na zbývající zápasy o stupně vítězů.
I když jsme v semifinále nestačili na Závišice a podlehli 0:2, hlavu jsme
nesložili a o konečné 3.místo proti Kopřivnici jsme vedli boj o každý míč.
Bohužel se k nám otočilo štěstí zády, nedokázali jsme proměnit 2 matchbally ve
třetím rozhodujícím setu a prohráli nejtěsnějším rozdílem 9:10.
Ale přesto, vzhledem ke kvalitě ostatních družstev, je konečné 4.místo velice
pěkným výsledkem.
Za kalendářní rok 2011 jsme odehráli 4 turnaje s bilancí:
Bernartice (tělocvična) - 3.místo
Kojetín (asfalt) - 2.místo
Spálov (antuka) - 2.místo
Mořkov (tělocvična) - 4.místo
Konečné pořadí turnaje v Mořkově:
1. místo: Veřovice
2. místo: Závišice
3. místo: Kopřivnice
4. místo: Zepelin Bernartice
5. - 9. místo: Bílovec, Nový Jičín,
Hodslavice, Kojetín,
AVM Hodslavice

TJ Sokol oddíl nohejbalu
Pavel Zelenka
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Tříkrálovský turnaj v nohejbale - Jeseník nad Odrou
Dne 7.1.2012 pořádala obec Jeseník nad Odrou v místní tělocvičně již
14.ročník nohejbalového turnaje trojic. Turnaj je známý hlavně díky velice
bouřlivé divácké kulise, což nabývá na atraktivnosti, ale také bohužel i trochu
pozměněnými pravidly.
I zde se rok od roku soutěž vyrovnává a přihlašují se kvalitnější celky, než
tomu bylo v minulých letech. O to těžší je pak urvat co nejlepší výsledek. Do
turnaje se přihlásilo 10 celků rozdělených do dvou základních skupin (dále
následovala vyřazovací část). Turnaje jsme se po roční pauze rovněž zúčastnili i
my, tedy Zepelin Bernartice.
Po základní skupině, ze které jsme postoupili z 3.místa, jsme narazili ve
čtvrtfinále na Hodslavice (loňský finalista). Zápas jsme zvládli, vyhráli 2:0 a
postoupili tak do semifinále. Tam nás čekal pozdější vítěz turnaje a obhájce
loňského prvenství tým z Louček u Oder, kterému jsme podlehli 0:2. O
závěrečné třetí místo jsme nastoupili proti týmu Heřmanic u Oder, kterému
jsme bohužel také podlehli 1:2 a obsadili tak konečné 4.místo z deseti účastníků.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo: Loučky u Oder
2. místo: Jeseník
3. místo: Heřmanice
4. místo: Zepelin Bernartice

TJ Sokol oddíl nohejbalu
Pavel Zelenka
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TJ Sokol Bernartice nad Odrou pořádá
5. ročník nohejbalového turnaje trojic

Bernartice cup 2012
Kdy:
Od:
Kde:

10.3.2012
9:00 hodin
tělocvična ZŠ Bernartice nad Odrou

Zveme všechny příznivce nohejbalu.
Občerstvení zajištěno

Kontakt: 737 589 435

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na

6. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE
V PING-PONGU
Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní
školy v Bernarticích nad Odrou v sobotu
17. března 2012. Zúčastnit se mohou
pouze neregistrovaní místní příznivci
tohoto sportu a členové SDH Bernartice
nad Odrou (muži i ženy) od 15 let.
Startovné je 50,- Kč.
Prezentace hráčů je od 16:30 do 17:00 hodin.
Od 13.00 hodin začne turnaj v ping-pongu pro mládež do
15 let. Startovné je zdarma. (sportovní obuv s sebou)
Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a
samozřejmě vyhrát pěkné ceny. O občerstvení bude
pečlivě postaráno.
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Florbalový turnaj v Pustějově
V sobotu 14.1.2012 se náš florbalový oddíl B.Bobrů zúčastnil sokolského
turnaje v Pustějově. Celý náš oddíl se na turnaj velice těšil a odpovídala tomu i
naše účast. Soupeři nám byli místní hráči a ZŠ Suchdol nad Odrou. Tento turnaj
byl pro obě věkové kategorie.
Naši Bobříci hráli první utkání proti místnímu Pustějovu. Po vyrovnaném
úvodním poločase se nám nedařila kontrolovat hra a dohráli jsme se skóre 1:3.
Bobříci byli rozladění jak nad výsledkem, tak i nad faktem, že museli společně
s hráči ze Suchdolu doplnit družstvo z Pustějova, aby vůbec mohli na turnaji
hrát. Za tuto ochotu pomoci druhým na vlastní úkor bych chtěl všem Bobříkům
poděkovat a cením si jejich přístupu.
Druhé utkání hráli B.Bobři a ZŠ Suchdol a opět se ihned po zahájení
projevila „stará řevnivost starých protihráčů“. Hra byla velice rychlá a hodně
tvrdá. Hodně se střílelo a oba brankáři odvedli výtečný výkon. Oporou našeho
týmu byli opět skvělý Tomáš Fojtů a Míša Steinitz, oba dojíždějí do našeho
oddílu ze Suchdolu. Vstřelili jsme čtyři góly a díky Dankovi Ferdovi jsme
inkasovali pouze jeden. Bohužel to bylo jediné utkání ve starší kategorii a
panovalo všeobecné zklamání, že si už více nezahrajeme, avšak pohár za první
místo z Pustějova jsme obhájili a to nás velice těšilo.
Po pauze na svačinu nastoupili Bobříci proti Suchdolu a po velice nešťastné
hře prohráli i toto jejich druhé utkání 2:4. Utkání to bylo pěkné, ale dělali jsme
více chyb a to rozhodlo. Bohužel Suchdoláci byli lepší. Jako trenéra mě velice
mile překvapilo, že zkušenější hráči nedávali vinu z prohry těm méně zručným.
Jste borci Bobříci, klobouk dolů.
Po ukončení oficiální části turnaje se odehrála ještě dvě přátelská utkání a
zahrál si i náš florbalový potěr Matýsek Novobilský a Martin Boháč. Oba si to
užili, i když se nám v tom rychlém tempu trochu přehřívali ☺ ☺ ☺.

10

Obec reprezentovali za Bobry: Danek Ferda (gólman), Tomáš Fojtů (kapitán
1), Míša Steinitz (2), Patrick Mik (1), Jan Šimíček, Jan Fojtů, Sebastian Šimčík a
Ondřej Straka.
Za Bobříky: Martin Maňák (gólman), David Novobilský (kapitán 2), Danek
Volf, Šimon Haitl (1), Vašek Wrobel, Vojta Wrobel, Dominik Horut, Ondra
Staněk, David Šturala, Martin Boháč a Matýsek Novobilský.
Do dalších utkání drží pěsti spokojení trenéři Bebeček - Staňa, Roman a
Aleš.

Žákovský turnaj v sálové kopané 2012
Dne 14.1.2012 se v Bernatské tělocvičně uskutečnil žákovský turnaj v sálové
kopané. Kromě domácích hráčů byli pozváni soupeři ze Starého Jičína,
Pustějova a Jeseníku nad Odrou. Po vánocích to byl výborný začátek a vstup do
nového fotbalového roku 2012. Kluci se moc těšili až změří síly s ostatními
družstvy. V přípravě na turnaj jsme nic nepodcenili a na výsledcích to bylo znát.
Pořadí v turnaji:
mladší přípravky:
1. místo Jeseník A
2. místo Bernartice nad Odrou
3. místo Starý Jičín
4. místo Jeseník B
5. místo Pustějov

starší přípravky:
1. místo Jeseník
2. místo Starý Jičín
3. místo Bernartice nad Odrou
4. místo Pustějov

Všem divákům, kteří se přišli podívat a povzbudit naše nejmenší fotbalisty,
děkujeme. Dále děkujeme chlapům ze staré gardy, kteří zajišťovali občerstvení a
obecnímu úřadu za pronájem tělocvičny na tento turnaj.
Trenéři žáku
TJ Sokol Bernartice – oddíl kopané
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13
V úterý 24.1.2012 proběhl v naší škole zápis dětí do 1.ročníku. Dostavilo se
celkem 11 dětí, u nichž byla při zápisu posuzována školní zralost. O odklad
školní docházky požádali rodiče dvou dětí. Na základě výsledků zápisu do
1.ročníku naší školy ve školním roce 2012/13 nastoupí 9 žáků.
Mgr. Jana Kociánová

Plavecký výcvik 2011/2012
V době od 8.11.2011 do 24.1.2012 se naši žáci účastnili plaveckého výcviku
na bazéně v Novém Jičíně. V 10 lekcích se nejmenší a nejmladší děti učily
formou her základům bezpečného pohybu ve vodě, splývání, správnému
dýchání ve vodě.
Na starší a zkušenější plaváčky už čekaly náročnější úkoly. Ti nejzdatnější se
zdokonalovali v základních plaveckých stylech a trénovali plaveckou kondici.
Mladší děti se seznamovaly se základy plaveckých stylů.
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Děti byly podle výkonnosti rozděleny do 5 družstev. Kromě 2 žáků, kterým
nedovolily zdravotní důvody plavat, se výcviku zúčastnily všechny děti. Děti
statečně bojovaly i s nachlazeními, které vždy plavání doprovázejí. Za poctivý
přístup k výcviku, slušné chování a bezproblémovost dětí, paní instruktorky naše
děti vždy velice chválí a těší se na ně.
Poděkování patří i vám, rodičům, za kladný přístup k výcviku. Těšíme se na
příští rok.
Jana Rusínová

Maškarní ples
V sobotu 21.ledna pořádala Tělovýchovná jednota Sokol
každoroční maškarní ples. Hned po poledni se sál našeho
kulturního domu začal plnit dětmi převlečenými do krásných
kostýmů představujících pohádkové a filmové postavy, zvířátka
nebo jiné originální postavičky. Tentokrát se jich sešla více než
stovka a společně s rodiči, prarodiči i staršími kamarády si své
odpoledne pěkně užili. Jeviště se proměnilo v neprostupnou
džungli s táborovým ohněm a chýší a děti plnily spoustu pro ně
připravených soutěží a her. Tentokrát se děti zapojily mimo jiné
třeba do určování druhu krmení, které se dává jednotlivým zvířátkům žijících
v džungli a za vydatné pomoci svých rodičů a prarodičů zkoušely jak silné mají
hlasivky svým bojovým pokřikem.
No a protože na plese se především tancuje, nechyběl ani Ondra Dresler a
jeho diskotéka a děti se svými průvodci zakončili odpoledne příjemným
veselím.
Program pro ně připravily holky a kluci z naší TJ a podle reakcí přítomných
se jim opět moc líbil. Jako vždy byly pro děti připraveny perníkové odměny,
které jako každoročně s domácím bufetem připravují naše aktivní členky z
„pekárky“ a taky dětská tombola. Pro dospělé bylo zajištěno bohaté občerstvení.
13
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V čem naši „malí“ odpoledne tak dobře začali - tak
večer jejich rodiče a ostatní „dospěláci“ stejně dobře
pokračovali. „Velkých“ masek byl plný sál a hned od
začátku bylo jasné, že o překvapení a originalitu nebude
nouze. Skvělá nálada provázela večer až do časných
ranních hodin. Věříme, že všichni byli spokojení a že
většina masek už přemýšlí, „za co“ půjdou příště. Pro
nejlepší masku nám paní Táňa Staňková přichystala
krásný dort v podobě fotbalového hřiště s hráči.
Naši fotbalisté připravili výborné občerstvení, takže věříme, že každý mohl
doplnit úbytek vytancované energie podle svých představ.
Nás jako organizátory, velice těší Váš zájem a přízeň, kterými jste podpořili
obě akce, především svou účastí. Věříme, že i v budoucnu tomu nebude jinak a i
naší snahou je v zavedené tradici pokračovat.
Chceme poděkovat všem, kdo jakkoliv pomohli s přípravami a podíleli se na
organizaci, která už začíná sestavováním programu pro děti někdy v listopadu
předešlého roku. Tím spíš, že v dnešním uspěchaném světě není jednoduché
najít obětavce, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu připravují
zábavu pro jiné.
Naštěstí u nás v Bernarticích takové lidi máme a patří jim opravdu srdečné
poděkování.
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Za výbor TJ Sokol
Dušan Glogar
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Zahrádkářský ples

Letošní zahrádkářský ples proběhl, jako už tradičně, v duchu živé výzdoby,
která vhodně doplňuje celkové prostředí modernizovaného sálu. Výzdoba sálu je
prací týmovou, ale hlavní myšlenku výzdoby tvoří Monika Martinátová a Jana
Staňková. Hrubší práci pak provedla chlapská část zahrádkářů pod dohledem
nejstaršího, pana Stanislava Davida.
Krize se taktéž podepsala na kvalitě tomboly, ale přesto chci poděkovat všem
členům a dárcům za přispění drobnými cenami. Tombola je perličkou plesu, bez
níž si to nedovedeme představit.
Jako každý rok, tak i letošní ples jsme obohatili o zpestření a to cvičením u
tyče. Jedná se o ukázku síly a je až překvapující, jak křehká paní celé cvičení
prováděla. Mockrát jí děkujeme.
Jsme taktéž rádi, že celý průběh plesu byl v přátelském duchu, kde nebylo
nutno řešit problémy, případně zásahu dozoru hasičů.
Jan Košárek
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Bernartičtí tkalci
Pokračování z lednového zpravodaje.
Dále ještě Aloisie Glogarová vypráví:
Ze lnu přadly lepší přadleny dvojí přízi: jemnější a obyčejnou pro jiná plátna
domácí potřeby a též na niti. Po vymlácení ve stodole se předlo dopoledne i
odpoledne. V adventní době po ranním úklidu chodívalo se na „roráty“.
Hospodyně přástevnice podílela sucháry na poslinky. Starší ženy, jiného
výdělku neschopné, se živily předením. Předly celé dni, hlavně zimní dobou a
některé i v létě, hlavně za jídlo. Dostávaly od hospodyně (bylo to hlavně jejich
starostí) chléb, mouku, sucháry a v menší míře i peníze. Hotová příze, která byla
po předku tvrdá, než přišla ke tkalci, se v teplé vodě močila, aby se slina
odmočila. Pak se usušila na rohu stolice, pevně nohou zapřená se rukou silným
smýkáním protřásla, aby močením zkroucené niti se narovnaly. Pak na stolici
„kyjánkami“ se proklepávala, aby byla měkká.
Potom se zkroutila do přaden a do vázanic po 20-ti přadenách do šilinku
vázala. Hospodyně odpočítala šilinky a věděla předem, kolik šilinků na kus
plátna je zapotřebí. Stanovená výplata – jak už řečeno – byla v potravinách, ale
někdy málo i v penězích.
Šilinky potom se dávaly tkalcům na tkaní.
Ještě jsem si vzpomněla, že byl tkadlec prý na gruntě č. 43, nějaký Jura Janýš
– tak se povědalo.
Po delším čase se k vyprávěnce o tkalcích přidala i Rozalie Mayerová z č. 34.
Já vám jenom řeknu, co se dělalo dále s utkaným plátnem:
Utkané plátno „štuky“ (kusy) od tkalce přinesené se rozstřihaly po deseti až
patnácti loktech, obroubily se na koncích v rozích, popřípadě na dlouhých
kusech i v prostředku, přišily se „putliny“ (poutka). Takto upravené plátno se
namočilo a obyčejně na náspě rozprostřelo a kus po kuse se dřevěným popelem
posypal, až celá zásoba 10 až 20 kusů se takto pro „vejchování“ připravila.
Pak se plátno zvláštním způsobem skládalo do tvaru pětiúhelníka, každý kus
zvlášť. Takto složené kusy se ukládaly do „vejchovně“. Na ně se nalila vřelá
voda, která se v kotli vařila, pak se nechala delší dobu stát a to se několikrát
opakovalo.
Takto „vyvejchované“ plátno se v potoce vyčváchalo, dalo pak do džberů do
vody a nohama dobře vystupkalo a zase vyčváchalo. Pak se na vhodném místě
blízko vody rozprostřelo, klínkami do přišitých „puklin“ k zemi připevnilo a
nastalo bílení.
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Plátno se podle počasí často kropilo, aby nezaschlo. Večer se plátno svinulo a
skoro ráno zase rozprostřelo a čas od času polévalo. Po několikadenním bílení se
opět „vyvejchovalo“, což se čtyřikrát až pětkrát opakovalo. Vybílené prádlo se
naposled v čisté vodě – obyčejně v Odře – dobře vyčváchalo a na pěkné louce
k čistění rozprostřelo.
Plátno se hlídalo před zloději a husami, které měly zvláštní zalíbení v tom,
když si mohly na plátno sednout a zelené stopy po sobě zanechat.
Když plátno na louce dobře uschlo, odneslo se domů, kde se přesně na
polovic složilo v šířce a několikrát na sebe složené na stolici dobře „kyjánkami“
překlepalo, aby nabylo vláčnosti. Pak se plátno složilo pěkně hrana na hranu
k uschování.
Největší pýchou hospodyně bylo, když měla plné truhly pěkného bílého
plátna v různých druzích. Bylo to jemné a tenké plátno ze lnu. Z koudele bylo
plátno počesné a hrubé, z kterého se šily měchy. Z jemného plátna se dělaly
ženské rukávce a mužské sváteční košile. Ze lněného plátna se dělaly „obrusy“
(ubrusy) v délce jeden a půl metru, které ženy nosily při pohřbu svých mužů a
blízkých příbuzných.
Z počesného nebo i z hrubého plátna dovednější tkalci tkali plátna dvoj i
trojbarevná na cíchy a ručníky. Z hrubého plátna se zhotovovaly dosti z husta
„rubáše“. Byly to velice zvláštním způsobem ušité ženské košile. Bývaly
obyčejně bez rukávů s křídly na prsou přišitými, také i košile s rukávy se dělaly.
S plátnem bývalo dosti práce, vždyť se z něho dělalo skoro veškeré oblečení
pro celou rodinu. Také se potřebovalo hrubší plátno i v domácím hospodářství
(na měchy, trávnice apod.). To si ještě dobře pamatuji, jak – hlavně z vesna
(jara) – bylo skoro na každé zahradě rozložené plátno k bílení a co to všecko
dalo práce. Vždyť i v dědině bylo tkalců dosti, skoro v každé chalupě a prý to
ještě nestačili všechno utkat. Nosívalo se, jak stařenka vykládala, tkát i do města
(Nového Jičína).
Já jsem jako děcko chodívala ke tkalcům Richterovým na č. 17, potom tam
tkali i Horutě. Ti prý stav, na kterém se už netkalo, za první republiky rozbili.
Kyjánka – bylo silnější prkénko obdélné asi 12 x 18 cm.
Vejchovna – byla dřevěná káď na třech nohách asi 25 cm vysokých se spodním
průměrem asi 90 cm a horním asi 80 cm. Celkem měla výšku asi 140 cm. Jedna
noha byla silnější a provrtaná až přes dno. Do ní se zasůvala hůlka, kterou se
ucpával otvor ve dnu.
Tolik z vyprávění Rozalie Mayerové.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
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K zájezdu důchodců
V lednovém zpravodaji jsem se dočetl, že paní Košťálová spolu s paní
Mertovou připravují zájezd pro důchodce na Jižní Moravu s návštěvou muzea ve
Ždánicích. Vzhledem k tomu, že letos uplyne již 70. let od události, které se
staly ve ždánické faře, kde jednu z důležitých rolí hrála i bernatská rodačka a
moje teta paní Hedvika Hanzelková z č. 63, která v této době byla ve Ždánicích
na faře kuchařkou, farářem byl P. Václav Kostiha (1900-1942), kaplanem P.
František Voneš (1913-1942), vypomáhala i stará paní Kubátová, chtěl bych vás
o těchto událostech informovat.
Co se vlastně tehdy stalo?
28. března 1942 byli vysláni na Moravu angličtí výsadkáři skupiny ZINC
npor. Oldřich Pechal, rotmistr Arnošt Mikš a četař Vilém Gerik. Místo na
Moravě byl výsadek shozen na Slovensku u Gbel. Přes Česko-Slovenskou
hranici přecházeli samostatně a také se již nikdy nesetkali. O jejich osudech více
v publikaci „Muži zvláštní skupiny D“ a „Tři cesty k smrti“ z vydavatelství
Magnet. Přes různé nástrahy a problémy se nakonec npor. Pechaly a jeho
kamaráda p. Žižlavského ujali na faře ve Ždánicích. Na faru přišli 26. dubna
1942 a Pechal odešel k Brnu 8. června. Žižlavský pak asi o týden později. Již
tuto dobu vinou českých zrádců a udavačů gestapo celou akci sledovalo.
V neděli 21. června 1942 ve čtvrt na osm ráno obsadili faru gestapáci. Po
bouchání na dveře a zvonění jim teta otevřela a ti se hned vydali za knězi.
Jakmile vyběhli do poschodí, teta na nic nečekala, zadním vchodem vyběhla
z fary a přes zahrady utíkala do polí a lesa. Pak se rozběhlo běsnivé hledání a
pátrání gestapa s českým četnictvem. A jak sama teta vyprávěla, jednou
v porostu žita ji uviděl český četník a raději se otočil, odešel a mlčel.
Po strastiplných útrapách a několika dnech hrůzy odvážila se dojít k rodině
Rosůlkové do Ždánic. (Pan Rosůlek byl kominickým mistrem.) Paní Rosůlková,
přestože denně byli obyvatelé Ždánic pod pohrůžkou smrti vyzýváni k vydání
nebo oznámení úkrytu tety, neváhala a poskytla jí prozatímní úkryt. Když se
situace částečně uklidnila, přešla do Lovčic do domku matky Otýlky Knapilové,
která se spolu s paní Rosůlkovou o tetu staraly do konce války.
A jak nakonec tyto události ze Ždánické fary skončily?
Kněze P. Kostihu a P. Voneše odvezlo gestapo přímo z fary do Brna, kde byli
1. července 1942 v Kounických kolejích popraveni. Stará paní Kubátová byla
poslána do koncentračního tábora, kde zahynula. A teta Hedvika Hanzelková po
třech letech ukrývání v kupách sena, slámy a pod hromadami uhlí či v chlévcích
pro domácí zvířata a hlavně díky odvážným a statečným lidem se dočkala
osvobození.

20

Svobody a klidu si mnoho neužila sl. Otýlie Knapilová. Těžce onemocněla,
možná i z toho neustálého stresu a koncem roku 1945 zemřela. Paní Rosůlková
se spokojeně dožila požehnaných roků ve svém domku ve Ždánicích.
Ing. Václav Hanzelka

Hledání ztraceného času
Žijeme ve velmi hektické době, kdy každého z nás přitahují nové produkty
doby, jako je televize, film, video atd. Taktéž nám dnešní doba umožnila rychlé
přesuny do vzdálených končin za zábavou, sportem a samozřejmě do práce. Rád
vzpomínám na své mládí, kde jsem vyrostl na samotě v Malé Bystřičce, kde
hlavním poslem zpráv byla návštěva souseda, nebo poštovního doručovatele.
V létě se sedělo pod obrovskou lípou a v zimě zase při petrolejové lampě u bílé
kávy z domácího mléka a babiččina borůvkového koláče. Každá návštěva byla
považována za návštěvu rodinného příslušníka a se stejnou úctou se k návštěvě
přistupovalo. Na samotách nebylo zvykem zamykat chalupy jako dnes, každá
návštěva byla vítána. Na těchto samotách se s úplnou samozřejmostí dodržovaly
tradice, které lidstvo provázejí staletími. Obohacovalo to život obyčejným lidem
a taktéž jim to umožňovalo těšit se na dny příští v tom těžkém denním životě.
Na Valašských horách to byla jen lopota a malý zisk z celoroční dřiny. Dvě
kravky, prasátko, malé, kamenité políčko, nadělat dříví v lese do kamen na celou
zimu, aby v dřevěnici bylo teplo. V zimě pak vyházet chodník ke korytu s vodou
zhruba 200m a cesta do vesnice trvala cca půl hodiny, zpět to bylo podstatně
déle.
Ale zpět k tradicím. Taktéž zde v obci se v té době udržovaly tradice jako
masopust, Velikonoční tradice, dožínky, Advent a samozřejmě Vánoční tradice.
Válečná doba druhé světové války řadu tradic narušila, ale hlavně po roce 1948
se proti tradicím silně vystupovalo a postupně v povědomí občanů bylo
zapuštěno semínko nedůvěry k těmto projevům sounáležitosti spoluobčanům.
Hektické tempo dnešní porevoluční doby tomu taktéž moc nepřispívá.
Tradice stmelovaly spoluobčany do jednoho homogenního celku, kde se
upevňovaly sousedské vazby a tím umožňovaly rozvoj vesnice. Především
proto, že si lidé vzájemně pomáhali a neřku li, když byl někdo v tísni. To bylo
takřka samozřejmostí.
My starší si tyto tradice pamatujeme, je však škoda, že naše děti a vnoučata o
těchto tradicích mají jen mlhavou představu. Patřím spíše k pesimistům v této
oblasti, ale vidím i v jiných vesnicích návrat k tradicím a jsem velmi rád, když
se dovídám, že také v naší škole se připravuje program s cílem obnovy
velikonočních tradic, aby děti dostaly aspoň o nich povědomí, případně se něco
přiučili. Je to dobrý počin a za naše děti a vnoučata chci škole poděkovat.
Košárek Jan
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Vážení spoluobčané,
při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali o 61.043 Kč víc než v roce 2011.
Celkem jste darovali částku 1 206.401Kč. Vypovídá to o Vaší velké štědrosti,
dobrotě a lásce. Výtěžek využijeme efektivně pro naši činnost, tak, aby přinesla
co největší užitek.
Děkujeme Vám všem štědrým dárcům, kteří jste králům – koledníkům
otevřeli svá obydlí a vstřícně jste je přijali. Děkujeme také našim koledníkům,
kteří se vydali na cestu k Vašim domovům a pomohli nám uskutečnit letošní
sbírku, dále všem asistentům, kteří se starali o jejich zázemí a o průběh sbírky
v daném místě.
Vy všichni, kteří jste se zúčastnili Tříkrálové sbírky, jste pro Charitní dílo
v naší vlasti nadějí. I my Vám chceme vyprošovat naději. Naději, která by Vás
provedla celým rokem 2012 bez ztráty lásky a dobroty ve Vašich srdcích.
„Bůh v černočerné tmě
vidí černého mravenečka
na černém kameni.“
(Otec Jeroným, mnich ze Sept-Fons, 27. 9. 1973)

Jiří Rosenstein
koordinátor Tříkrálové sbírky

Petr Kučerka
ředitel Charity Odry

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2012
65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným osobám
pečovatelskou a ošetřovatelskou službou Charity Odry, na zřízení a podporu
domácí hospicové péče a na podporu provozu skladu kompenzačních pomůcek
především pro oblast severní Moravy a Slezska
15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské
10% na humanitární pomoc v zahraničí
5% na podporu projektů Charity Česká republika
5% je v souladu se zákonem určeno na režie sbírky
Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můžete získat:
Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947
e-mail: odry@caritas.cz, web: http:/www.odry.charita.cz
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V následující tabulce Vám přinášíme konečný přehled výsledků Tříkrálové
sbírky 2012 pro Charitu Odry podle jednotlivých obcí:
Výsledky TKS dle obcí koledujících za Charitu Odry v roce 2012
Andělská Hora
Bernartice n. O.
Březová
Březová-Gručovice
Březová-Jančí
Březová-Leskovec
Březová-Lesní Albrechtice
Břidličná
Budišov n. B.
Budišov n. B. Staré Oldřůvky
Budišov n. B.-Guntramovice
Budišov n. B.-Podlesí
Čermná ve Slezsku
Dětřichov
Dolní Moravice
Dvorce
Fulnek
Fulnek-Děrné
Fulnek-Jerlochovice
Fulnek-Jestřábí
Fulnek-Jílovec
Fulnek-Lukavec
Fulnek-Stachovice
Fulnek-Vlkovice
Heřmanice u O.-Véska
Heřmanice u Oder
Heřmánky
Hladké Životice

7382
40746
17655
3755
7110
11290
13798
36589
24995
5897
7920
9246
2593
9678
14489
20924
59520
17403
10432
1562
1731
10547
11022
5962
1420
3804
3322
21787

Hukovice
Jakubčovice n. O.
Jeseník n. O.
Jeseník n. O.-Blahutovice
Jeseník n. O.-Hůrka
Jeseník n. O.-Polouvsí
Karlova Studánka
Křišťanovice
Kujavy
Kunín
Leskovec n. M.
Lomnice
Luboměř
Luboměř-Heltínov
Ludvíkov
Malá Morávka
Mankovice
Nový Jičín-Kojetín
Nový Jičín-Loučka
Odry
Odry-Dobešov
Odry-Kaménka
Odry-Klokočůvek
Odry-Loučky
Odry-Pohoř
Odry-Tošovice
Odry-Veselí
Odry-Vítovka
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10426
12610
21050
1865
9381
5397
6138
5500
17851
46389
6237
9157
14159
1870
1533
17238
18610
6480
23629
81731
4580
2510
3579
7586
4362
6890
3630
3745

Razová
Roudno
Rudná pod Pradědem
Rýmařov
Rýžoviště
Spálov
St. Jičín-Starojická Lhota
Starý Jičín
Starý Jičín-Janovice
Starý Jičín-Jičína
Starý Jičín-Palačov
Starý Jičín-Petřkovice
Starý Jičín-Vlčnov
Suchdol n. O.
Světlá Hora
Šenov u N. J.
Václavov u Bruntálu
Větřkovice
Vítkov
Vítkov-Jelenice
Vítkov-Klokočov
Vítkov-Lhotka
Vítkov-Prostřední Dvůr
Vražné
Vrbno p. P.
Vrchy

14005
4558
7278
18956
10458
33792
12806
16289
10394
13435
6970
8300
14246
44923
14120
46196
12000
33539
54962
1650
9253
636
1358
14800
59803
4962

RESTRUKTURALIZACE ODDLUŽENÍ
Přerůstají vám dluhy přes hlavu?
Nevíte kudy kam?
Máme pro vás řešení!
Profima Group Central Europe s.r.o. ví jak na to.

Dokážeme snížit vaše splátky až o polovinu!
Neposkytujeme žádné další úvěry
Jednáme s věřiteli i exekutory.
O vše se postarají odborníci z právní kanceláře.
Vy splácíte jen jednu splátku.
Vždy postupujeme maximálně diskrétně.
Klient je u nás na prvním místě.
V případě zájmu volejte 604 450 057 nebo 737 887 636
e-mail:dvorak@profimagroup.eu
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VÝZVA – PROSBA
ke stému výročí narození evangelického faráře G.A.Říčana.
Prosíme pamětníky - bratry a sestry evangelíky, konfirmanty, svatebčany atd.
– aby se ozvali na adresu Libuše Billová, Fulnecká 109, 742 47 Hladké Životice
nebo na e-mail libuse.billova@seznam.cz. Chystáme v evangelickém kostele
výstavu „Působení faráře Říčana v Suchdolském evangelickém sboru“. Její
začátek bude 1.6.2012 pravděpodobně v 17:55, v tento den bude zároveň
pořádána akce „Noc kostelů“, na niž vás tímto vás všechny srdečně zveme.
Výstava potrvá do října 2012.
Prosím, posílejte vzpomínky, příhody z období 1949 až 1973 a můžete-li,
uveďte k nim i datum nebo aspoň rok (není podmínkou).
Prosíme také o zapůjčení, případně poskytnutí nebo naskenování (záleží na
vzájemné dohodě) fotografií z této doby.
Máme v plánu z těchto vašich fotek, vzpomínek a příhod vytvořit něco jako
kroniku. Chtěli bychom ji vydat během roku 2012, proto prosím o co
nejvčasnější příspěvky, aby byl čas na její zpracování.
Přijďte zavzpomínat, na všechny se těší správcová kostela Libuše Billová. Je
možno mě kontaktovat i telefonem na čísle 603 738 340. V kostele bývám každý
čtvrtek od 10:00 do 17:00.
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Z informačního servisu pro občany Novojičínska
Dopravní nehoda – jak postupovat
V zimním období se přeci jen bourá častěji. Mnohý z řidičů si není jist, kdy
policisty k dopravní nehodě volat a kdy to nutné není.
U všech nehod policisté být nemusí, pouze tam kde došlo ke zranění, škodě
nad 100 tisíc korun a na majetku třetích osob.
Být účastníkem dopravní nehody je nepříjemné pro všechny řidiče.
Okamžiky prožité před, během, ale i po dopravní nehodě prožívá každý jinak.
Ale následný postup by měl být u všech shodný.
Zjištění co se stalo, zajištění místa dopravní nehody, v případě zranění
osob poskytnutí první pomoci, přivolání lékařské pomoci a následné
rozhodnutí zda policisty volat či nikoli.
V případě zranění osoby, vzniku škody na cizím majetku způsobené třetí
osobě volejte policisty vždy. (a to i v případě, že dojde k poškození dopravního
značení, svodidel, atd. ..)
V případě, že je způsobená škoda na vozidlech do 100 tisíc korun, policisty
volat nemusíte. V tomto případě je však důležité sepsat společně „Záznam o
dopravní nehodě“. Povinnost sepsat záznam je dána zákonem. Jedná se o tzv.
Evropský protokol o dopravní nehodě. Tento formulář je součástí každé zákonné
pojistky. Je zpracován v propisovací formě na třech listech. Důležité je vyplnit
všechny údaje, které formulář požaduje a to z důvodu následné likvidace
pojistné události pojišťovnou. Pokud se účastníci dopravní nehody nejsou
schopni domluvit kdo je viníkem, tedy kdo nehodu způsobil – volejte policisty.
Nezapomeňte vyplnit údaje o řidiči, včetně čísla zákonné pojistky, vyhotovte
náčrtek dopravní nehody a také v něm označte místa poškození vozidel. Důležité
je, aby oba zúčastnění s údaji o průběhu nehody souhlasili a tuto skutečnost
potvrdili slovně do protokolu a následně jej podepsali.
Poté vám už zbývá jediné, vozidla z vozovky odstranit, a pojistnou událost
ohlásit na pojišťovny. Samotná likvidace pojistné události, tedy náhrada
způsobené škody již závisí na vyčíslení pojišťoven. Dobré je také po nehodě
kontaktovat svou pojišťovnu, která Vás navede, co máte dělat. Mnohdy máte
také připojištění asistenčních služeb, jejichž součástí je také odtah vozidel.
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Střet se zvěří
Podzim a zejména zima jsou roční období, kdy lesní a polní zvířata spí
zimním spánkem nebo se na něj připravují, takže se zdánlivě snižuje riziko
kontaktu s nimi na silnicích. Jenže se stačí trochu zamyslet, aby si každý
uvědomil, že zimní spánek se ze zvířat žijících v naší krajině týká spíš těch
menších, zatímco větší a při nehodách nebezpečnější druhy tráví zimu v bdělém
stavu. Odborníci dokonce uvádějí, že pro zvířata jsou v zimním období velmi
přitažlivé prosolené okraje vozovek, na kterých konzumují zbytky vegetace
obohacené o sůl používanou pro údržbu vozovek.
Ve špatný čas na špatném místě
Kde a kdy nám hrozí nehoda se zvířetem nejčastěji? Mezi typická
nebezpečná místa patří především rozhraní lesa a pole nebo louky a samozřejmě
také průjezd lesními porosty. Zvýšenou pozornost by pak v řidiči měly vyvolat
také nevysekané okraje silnic, kterými se zvíře může dostat nepozorováno až
těsně k vozovce, takže řidič má jen minimum času na správnou reakci. Z
časového hlediska přináší největší riziko ranní úsvit a večerní soumrak, kdy je
pohybová aktivita zvěře nejvyšší. Bez rizika ale není ani noc, kdy se zvěř
nedokáže rychle orientovat v kuželích dopadajícího světla jedoucích vozidel.
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Odborníci upozorňují také na dobu po dešti, kdy zejména menší zvířata mohou
vyhledávat na tmavém asfaltu teplejší místa, na kterých by rychleji oschla.
Vyhnout se nebo nevyhnout?
Vyhnout se všem rizikovým situacím, místům a časům samozřejmě není
možné, a tak by řidiči měli proti následkům případné srážky se zvířetem udělat
aspoň základní opatření. Asi nebude pro nikoho překvapením, že tím hlavním a
zároveň nejjednodušším opatřením je sundat v kritických časech na kritických
místech nohu z plynu. Myslivci například jako účinnou prevenci doporučují
rozsvítit přední světla do mlhy, která svítí hodně nízko a do stran. Ale pozor,
podle pravidel provozu může řidič světla do mlhy použít pouze za mlhy, hustého
deště, případně sněžení. Za jiných podmínek může být jejich použití
sankcionováno.
Zabránit větší škodě či zranění však lze také správným jednáním v okamžiku,
kdy už střetu se zvířetem – i přes všechna předchozí preventivní opatření – nelze
zabránit. Pro milovníky zvířat je to sice nepříjemné, ale dobrou radou je, aby
řidič střetu nebránil za každou cenu, ale podle konkrétní situace. Je jistě lepší
narazit v nižší rychlosti do menšího zvířete, než se mu vyhnout a narazit např.
do stromu, který neuhne, anebo spadnout ze srázu či mostu.
Rána a ticho
Když už k nehodě dojde, postup řidiče by se v zásadě neměl lišit od chování
při jiném typu nehody. K větší nehodě po zavolání na číslo 158 přijede policie,
sepíše protokol a také kontaktuje myslivce, kteří se postarají o odvoz a likvidaci
sražené zvěře. Pokud ovšem na vozidle žádná škoda nevznikla, musí se o
povolání myslivců postarat někdo z posádky vozidla. Rozhodně se nedoporučuje
se zvěří manipulovat nebo se snažit laicky ukončit její utrpení. Ne každý totiž ví,
jak na to, nemluvě o tom, že zvěř může být nakažená třeba vzteklinou. A pokud
by někoho napadlo zvěř odvézt, měl by vědět, že takovéto jednání může být
kvalifikováno podle závažnosti od přestupku až po trestný čin pytláctví.
Dodejme ještě, že se na tyto události nevztahuje povinné ručení a pojišťovny
likvidují škodu na vozidle z havarijního pojištění.
por. Mgr. Petr Gřes
nprap. Zbyněk Tomšík
pracovníci
Preventivně informační skupiny Nový Jičín
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Bezpečné jaro
Jaro je snad pro všechny to nejhezčí období v roce, ale hasiči
mívají právě v tuto dobu často plné ruce práce. Mnozí občané si
chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných
plochách v okolí svých rodinných domů, chalup a chat a pouštějí se do jejího
plošného vypalování travního porostu, aniž by si uvědomovali, že tím nejen
porušují zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí.
Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající fyzické osoby.
Všichni, kdo se dopustí porušení tohoto zákona, se vystavují nebezpečí
finančního postihu. Občanovi může být za tento přestupek uložena pokuta až do
výše 20. 000,- Kč a firmám může být udělena sankce do výše 500.000,- Kč.
Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho nezakazuje
místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při
úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi,
které je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod
kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení
např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár
již v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým
dohledem.
Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), ale
jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být vždy
postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o ovzduší,
zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a
dalších hořlavých látek na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď
telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla
950 739 844 nebo 150, případně elektronickým formulářem, který je umístěn na
webových stránkách Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro spalování, popřípadě
mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této povinnosti se dopustí
právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může
být uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.
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Fyzické osoby (občané), které hospodaří s vlastním lesním fondem, nemají
za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny postupovat
tak, aby zamezily vzniku požáru. Ze strany Hasičského záchranného sboru lze
nahlášení takovéhoto pálení pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří
finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a
na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená
tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat
se obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku
hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25.000,- Kč.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva
HZS Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
tel. 950 725 132
e-mail: dagmar.benesova@hzsmsk.cz
http://www.hasicinj.cz/

Masáže regenerační a relaxační
Petra Bayerová
Mob: 608 43 40 45
Místo: Nový Jičín, Masarykovo nám. 12 (U jelena)
Po telefonické dohodě i v soukromí:
Bernartice nad Odrou 68 (naproti kostelu)

30

Pranostiky na únor
Když nastanou Hromnice, bývá konec sanice.
Na Hromnice chumelice, netrvá pak zima více.
Když na Dorotu svítí slunce, ponesou hodně slepice.
Na svatou Dorotu ráno teče do botů.
Na svatého Valentýna zima sílit počíná.
Svítí-li slunce na bláznivé masopustní dni, bude pěkná pšenice i žito.
Bude-li v úterý Masopustní neb v středu Popeleční vítr aneb vichr, tehdy celý
půst větrný bude.

Karneval
Karnevaly se pořádají nejčastěji v masopustním období. Výraz „karneval“
pochází z latinských slov „carne vale“, což v překladu znamená „sbohem maso“.
Znamená to tedy, že 40-ti denní postní období před Velikonocemi se drží i
v jiných, hlavně románských zemích. Nejslavnější a také největší karneval je
v brazilském Rio de Janeiru. Věhlasný je spoustou alegorických vozů a
tanečníků v různých maskách. Společným znakem masopustu a karnevalu je
nevázané veselí, tanec, zpěv a hudba.
V dnešní době se více organizují karnevaly dětské. To však neplatí pro naši
obec. TJ Sokol Bernartice nad Odrou obnovit starou tradici a každoročně pořádá
maškarní bál také pro dospělé. Letos se konal již pátý maškarní rej v pořadí. Na
tuto skvělou akci se k nám sjíždějí příznivci dobré zábavy i z okolních obcí. Sál
našeho kulturního domu pak hýří nápadnými kostýmy s mnoha barvami. Není
divu, neboť účastníci nenechávají nic náhodě a své masky a originální kostýmy
se snaží vymýšlet a někdy i připravovat dlouhou dobu dopředu ☺
Věra Košťálová
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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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