Vážení spoluobčané,
procesem pořizování nového územního plánu (dále jen ÚP) naší obce jsem se na
stránkách zpravodaje delší dobu nezabývala. Protože v minulém měsíci začal
další z předepsaných legislativních kroků na cestě k vydání nového ÚP, dovolte
mi, abych vám poskytla aktuální informace.
Jak jistě víte, návrh nového ÚP obce Bernartice nad Odrou byl zpracován již
v roce 2010, ale pro velké množství námitek a připomínek občanů bylo nutné
návrh přepracovat. Na základě vyhodnocení tehdejších námitek a připomínek,
které ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracoval pořizovatel, Městský úřad
Nový Jičín - Odbor územního plánování a stavebního řádu, schválilo v roce
2012 zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pokyny pro zpracování nového
návrhu ÚP.
Na základě schválených pokynů pořizovatel pořídil nový v pořadí již druhý
návrh Územního plánu Bernartice nad Odrou včetně vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území a na životní prostředí.
Dne 8. srpna 2013 byla tato informace zveřejněna na webových stránkách obce
(http://www.bernarticenadodrou.cz/uzemni-plan.asp). Občané byli o této
skutečnosti dále informováni rozhlasem a ti občané, kteří nahlásili na obci svoji
emailovou adresu a o zasílání aktuálních hlášení projevili zájem, byli
informováni také elektronicky.
Legislativa procesu pořizování ÚP je sama o sobě poměrně složitá a pokud se
navíc ještě často mění, není vůbec jednoduché se v ní orientovat. A protože
předepsaný procesní postup je dnes jiný, než byl při projednávání našeho
prvního návrhu ÚP, dovolím si vás upozornit na nejdůležitější fakta.
Nyní jsme ve fázi projednávání se sousedními obcemi, dotčenými orgány a
krajským úřadem. Rozdíl oproti minulosti je ten, že již nyní se mohou také
občané s návrhem seznámit (například na webových stránkách obce, na odboru
ÚP a stavebního řádu v Novém Jičíně nebo na našem Obecním úřadě) a mohou
uplatnit své připomínky.
Nicméně veřejné projednání s občany bude teprve následovat, a to po
vyhodnocení všech uplatněných připomínek, stanovisek a následné úpravě
návrhu ÚP.
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Až takto upravený návrh územního plánu bude zveřejněn, poběží zákonná lhůta,
v níž budou mít občané možnost uplatnit své připomínky a námitky. Kdy se
uskuteční veřejné projednání, nelze předjímat, jelikož nejsou známy výsledky
vyhodnocení právě probíhající fáze.
Vážení občané, často se setkávám s oprávněným dotazem, kdy už konečně ten
nový územní plán bude zpracován, projednán, schválen a vydán. Mrzí mě, že na
tuto otázku neznám odpověď, neboť zkušenost minulých let ukázala zcela jasně,
že konečný termín nelze stanovit, ba ani odhadnout.
Víme však, že čas jsou peníze a náklady na dokončení územního plánu stále
rostou, je tedy v zájmu naší obce celý proces co nejdříve, pochopitelně že
v souladu se zákonem, ukončit.
Vážení občané, pokud budete mít jakoukoliv nejasnost, pochybnost, obavu nebo
pouhý dotaz týkající se územního plánu, neobávejte se prosím a informujte se na
Odboru územního plánování a stavebního řádu v Novém Jičíně nebo kontaktujte
přímo mě, popřípadě pověřenou zastupitelku Ing. Bc. Dagmar Glogarovou. Rádi
vám vše vysvětlíme.

starostka

Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a usnesení,
rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti
Odporuje-li nařízení obce zákonu nebo jinému právnímu předpisu, vyzve
krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce
nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhodne krajský úřad o pozastavení
účinnosti tohoto nařízení obce. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem
doručení rozhodnutí krajského úřadu obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně
stanoví obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.
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Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své
rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení obce zruší neprodleně poté, co
obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i nařízení obce, kterým
byla zjednána náprava.
V případě zřejmého rozporu nařízení obce s lidskými právy a základními
svobodami může krajský úřad pozastavit jeho účinnost bez předchozí výzvy ke
zjednání nápravy. Účinnost nařízení obce je pozastavena dnem doručení
rozhodnutí krajského úřadu obci. Krajský úřad v rozhodnutí současně stanoví
obci přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce
nápravu ve stanovené lhůtě, krajský úřad své rozhodnutí o pozastavení účinnosti
nařízení obce zruší neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy,
jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava.
Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, podá ředitel
krajského úřadu do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro nápravu Ústavnímu soudu
návrh na zrušení nařízení obce. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne,
zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí krajského úřadu o pozastavení účinnosti
nařízení obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude
právní moci.
Zjedná-li příslušný orgán obce před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu
podle odstavce 3 nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost Ústavnímu
soudu a krajskému úřadu. Krajský úřad rozhodnutí o pozastavení účinnosti
nařízení obce zruší do 15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy,
jehož přílohou je i nařízení obce, kterým byla zjednána náprava.
Odporuje-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v přenesené
působnosti zákonu, jinému právnímu předpisu a v jejich mezích též usnesení
vlády, směrnici ústředního správního úřadu nebo opatření krajského úřadu
přijatému při kontrole výkonu přenesené působnosti, vyzve krajský úřad obec ke
zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy,
krajský úřad takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zruší a
o rozhodnutí o zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v
přenesené působnosti informuje obecní úřad.
V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného
opatření orgánu obce v přenesené působnosti se zákonem může krajský úřad
takové usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce zrušit bez předchozí
výzvy ke zjednání nápravy.
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)
Dana Klosová
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Kalendárium
7.8.
Členové finančního výboru Josefina Bayerová a Václav Brodík provedli
kontrolu pokladních dokladů a fakturace obecního úřadu.
14.8.
17. jednání zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou.
16.8.
Předání stavby „Zateplení Mateřské školy“.
3.9.
Daniela Horutová se zúčastnila školení „Správní řízení na úseku obyvatel
s ohledem na nový občanský zákoník“ v Ostravě.
4.9.
Přezkoumání hospodaření obce za r. 2013 provedli pracovníci Krajského úřadu.
16.8.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice roku Moravskoslezského
kraje“. Nejvyšší ocenění Zlatou stuhu získala letos obec Jeseník nad Odrou.
27.8.
Závěrečná kontrolní prohlídka nového rodinného domu manželů Grulichových
č.p.313
30.8.
Ukončení a vyhodnocení ankety týkající se budoucího možného uplatnění
smuteční síně.
10.9.
Závěrečná kontrolní prohlídka stavby „Bernartice nad Odrou - SO Dráhy“
(Rozšíření elektrické sítě VN, NN a stavba kioskové
trafostanice).
11.9.
Den sociálních služeb v Novém Jičíně – informace a ukázky z činnosti
poskytovatelů sociálních služeb. Zúčastnila se místostarostka Marie Mertová.
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Kalendář akcí







ne
22.9.2013
ne
22.9.2013
út
1.10.2013
so
5.10.2013
pá 11.10.2013
so 19.10.2013

 25. - 26.10.2013





pá 13.12.2013
so 25.1.2014
so 15.2.2014
so
1.3.2014

Vítání občánků
Drakiáda MŠ
Sběr starého papíru
Turistický pochod
Podzimní posezení s důchodci
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektroodpadu
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Adventní odpoledne s koncertem
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Zahrádkářský ples
Obecní ples

Upozornění – platby za odpady
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2013.
Výše druhé splátky za dítě do 15-ti let včetně a dospělého od 80-ti let včetně je
175,-Kč, ostatní uhradí 225,-Kč.
Splátku je možné uhradit v úředních hodinách na obecním úřadě nebo
převodem na účet, č. účtu 23325801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo
popisné.

Upozornění – platby za hrobová a urnová místa
Oznamujeme spoluobčanům, kterým končí platnost nájemní smlouvy na
hrobová či urnová místa na místním hřbitově, aby se v úředních hodinách
obecního úřadu dostavili k sepsání smlouvy nové a uhradili poplatek za
pronájem.
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Oznámení
V sobotu 19. října 2013 v době od 13,00 do 16,00 hodin proběhne na
parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr velkoobjemového,
zvláštního, nebezpečného a elektro odpadu. Sbírat se bude objemný odpad
z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky, staré barvy a
oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se budou sbírat v množství,
které odpovídá jedné domácnosti.

Prodejna smíšeného zboží
V souvislosti s nástupem nového provozovatele prodejny smíšeného
zboží, kterým je Jednota, spotřebního družstvo v Hodoníně, byla prodejna
na několik dnů uzavřena. Jen pár dnů stačilo na to, aby byli první
návštěvníci prodejny přivítání v čistějším, světlejším, zkrátka
v příjemnějším prostředí. Veškeré úpravy interiéru prodejny byly ku
prospěchu. Sortiment zboží je pochopitelně nový a nabídka je rozšířena o
řadu nových výrobků.
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně navazuje svou činností na
dlouholetou tradici spotřebního družstevnictví, jehož počátky se datují od
roku 1847. V současnosti provozuje desítky prodejen. Mimo jiné např.
Hodslavice, Bartošovice, Hladké Životice, Starý Jičín, Jeseník nad Odrou a
jiné. Hlavní náplní činnosti družstva je maloobchodní prodej širokého
sortimentu potravin, nápojů, průmyslového a drogistického zboží denní
potřeby. Zásobování prodejen probíhá od konce roku 2005 z Distribučního
a logistického centra v Napajedlích. Pro své zákazníky připravuje nabídku
vybraných druhů zboží za zvýhodněné ceny, o nichž informuje zejména
prostřednictvím letáků.
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Nemalé finanční prostředky vynakládá do rozvoje družstva a rozšíření jeho
činnosti. Investiční prostředky jsou věnovány na modernizaci a rozšíření
maloobchodních prodejen. Nemalá část připadá na inovaci zařízení v
prodejnách.
Prodejna Jednoty
Bernartice nad Odrou
Vedoucí prodejny: Opálková Bronislava
738.mail@jednota-hodonín.cz
556 708 518
www.jednota-hodonín.cz

Otevírací doba:
Pondělí
7.00 - 17.00
Úterý
7.00 - 17.00
Středa
7.00 - 17.00
Čtvrtek
7.00 - 17.00
Pátek
7.00 - 17.00
Sobota
7.00 - 10.00
Neděle
zavřeno

Vážení občané, věřím tomu, že Jednota má na vesnici svoje
nezastupitelné místo a je schopna nabídnout občanům základní sortiment
zboží.
Dovolím si jménem Jednoty pozvat všechny, kteří v nově otevřené
prodejně ještě nebyli, abyste se přišli podívat. Vždyť je v zájmu nás všech,
aby v naší obci obchod prosperoval a bude taky trochu záležet na nás,
v jaké míře budeme jeho nabídek a služeb využívat.
Dana Klosová
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Hřiště pro všechny generace
Nadace správného životního stylu společně s firmou COLMEX s.r.o., která
již léta spolupracuje s malými obcemi a prezentuje své výrobky každoročně na
Dnech malých obcí, nabídla obcím počátkem letošního roku dotační program na
venkovní fitness hřiště pro seniory, dospělé a mládež. V loňském roce v rámci
Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity bylo touto
společností realizováno více než 100 projektů venkovního fitness.
Rozhodli jsme se využít této dotační nabídky, podali jsme žádost a byli jsme
úspěšní. V červenci firma Colmex instalovala v areálu U
bříz čtyři kusy následujících cvičících strojů:
Elipsovité zařízení
Zvyšování pohyblivosti horních i dolních končetin,
zlepšování ohebnosti kloubů.

Procvičování chůze
Zvyšování pohyblivosti spodních končetin,
koordinace a rovnováhy těla,
zvyšování kapacity srdce a plic,
posilování nohou a hýžďových svalů.

Jezdecké zařízení
Posilování svalů horních a dolních končetin,
pasu, zadní části břicha a hrudníku,
možnost kompletního pohybu končetin,
zvyšování srdeční a plicní kapacity.
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Surfovací zařízení
Posilování svalů pasu, zlepšování ohebnosti a koordinace
těla. Procvičování zad a pasu.

Cvičící prvky jsou celokovové a vandaluvzdorné. Jsou určeny k umístění do
městských a obecních parků, obytných vnitrobloků, ke stávajícím sportovištím,
nebo jako samostatné fitparky, kde si zacvičí všichni, co dbají o svůj správný
životní styl. Každý stroj je označen návodem, který je nutné si nejprve přečíst.
Cvičící sestavy nejsou určeny pro malé děti. V areálu parku bude umístěn ještě
provozní řád.
Protože na sportování a péči o svoji kondici není, pokud se cvičení uzpůsobí
věku, nikdy pozdě, věřím, že cvičící prvky najdou své fanoušky všech generací.
Dana Klosová
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Výsledky ankety
„Jaké využití smuteční síně v budoucnu byste preferovali?“
O prázdninách proběhla v naší obci anketa týkající se možného využití smuteční
síně a tady jsou výsledky ankety:
Celkem rozdáno: 733 anketních lístků
Odevzdáno:
436 vyplněných lístků
1. Oprava a následné využití síně k civilním obřadům
2. Likvidace stavby
3. Jiné využití

142 hlasů
133 hlasů
161 hlasů

a) Konkrétní náměty občanů pro využití budovy:
- Oprava a zachování smuteční síně a současně vytvoření podkrovních
prostor pro jiné využití
- Muzeum tradice naší vesnice
- Kulturní využití (knihovna, internet, hřbitovní správa, antikvariát, archív,
výstavní prostory, klubovny nebo pro kostelní pěvecký sbor)
- Sportovní využití (stolní tenis, jóga, tanec, cvičení)
- Podnikání (zdravotní středisko, dům služeb, školící centrum, květinářství)
- Sociální byty
- Veřejné toalety
- Skladovací prostory
- Garáže
- Prodej nebo pronájem
b)
-

Konkrétní náměty pro využití prostor po likvidaci budovy:
Parkovací plochy
Pietní místo
Park, otevřené kryté přístřeší

Všem občanům, kteří k anketě přistoupili zodpovědně a vyplnili hlasovací lístek
děkuji a věřím, že výsledky ankety pomohou současným i příštím zastupitelům v
rozhodování o možném budoucím využití budovy smuteční síně.
Marie Mertová, místostarostka
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Turnaj Staré gardy 2013
V sobotu 31. srpna se na hřišti u Odry uskutečnil 4. ročník turnaje Starých
gard. Turnaj začal rozlosováním zúčastněných družstev ve 13 hodin. Družstvo
Bernartice nad Odrou začalo jako první proti Mankovicím vítězně a postoupilo
do finále. Ve druhém zápase se utkaly družstva Spálova a Suchdolu nad Odrou.
Do finále se dostal Spálov, který pak turnaj, jako i minulý ročník, vyhrál. Třetí
skončily Mankovice.
V podvečerních hodinách pak došlo k vyhlášení výsledků družstev a
jednotlivců, k pojídání skvělých výrobků z domácí zabíječky a následné hudební
zpestření celého turnaje.
Velký „dík“ patří organizátorům, moderátoru, rozhodčím a samozřejmě všem
sponzorům.
Účastníci turnaje

Co se dělo o prázdninách
Nový školní rok se nezadržitelně přiblížil, a tak jen krátkou informaci o tom,
co se během letních prázdnin na naší škole dělo. Rozsáhlá stavební činnost,
která v době prázdnin probíhala v budově mateřské školy, souvisela s výměnou
oken, vstupních dveří, zateplením budovy a novou fasádou.
Celá tato akce byla časově a organizačně velmi náročná. Práce na budově
školky probíhaly do poloviny srpna a vše se muselo zvládnout tak, aby naši
nejmenší nastoupili do nového a pěkného prostředí. Další záležitosti bylo
malování tříd, výměna osvětlení a generální úklid, který je během prázdnin
prováděn každoročně, i tak ale stojí za to tyto práce alespoň zmínit. Děkuji všem
zaměstnancům školky za jejich pomoc během úklidu.
Zároveň chci poděkovat zřizovateli a především paní starostce, za spoustu
času a trpělivosti, spoustu neviditelných a nedoceněných hodin práce, které
příprava a uskutečnění celé akce vyžadovalo, od přípravy celého projektu,
nelehké shánění dotací i konečnou realizaci.
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Přitom se musím zároveň vrátit pár let zpátky a vzpomenout kompletní
rekonstrukci celé školní budovy, školní jídelny a tělocvičny.
Za tyto aktivity věnované nejmladší generaci si Zastupitelstvo obce
Bernartice nad Odrou zaslouží velké poděkování, protože je vidět, že mu jako
zřizovateli na kvalitě vzdělávání v jeho školských zařízeních opravdu záleží.
Uvědomují si, že škola je opravdu jednou z nejdůležitějších součástí
vzdělávacího, kulturního a sportovního života obce.
Mgr. Jana Kociánová, ředitelka Základní a Mateřské školy

Sběr papíru
V úterý 1. října 2013 se od 16.00 hodin uskuteční tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm.
Větší množství papíru, které budete mít před sběrovým dnem, nemusíte házet
do kontejneru, ale můžete jej vozit přímo do školy.
Děkujeme

Mgr. Jana Kociánová

Proměna školního dvora
Každý, kdo v září přišel do školy, určitě nepřehlédl velikou změnu, která se
udála na školním dvoře. Na realizaci proměny pracovaly, za vydatné pomoci
paní Novákové, děti i zaměstnanci školy. Paní Barbora Nováková ochotně,
pohotově a operativně řešila naše potřeby se vším všudy. Je to profík ve svém
oboru. Myslela na věci, které by jiné ani nenapadly. Práce začaly už v květnu,
nejdříve došlo k odstranění starých rostlin. Pak přišly na řadu rýče, kolečka,
motyky, hrábě. Výsadba nových rostlin patřila k nejradostnější části akce. Děti
si přitom osvojily řadu poznatků o přírodě, půdě, růstu rostlin atd. Celou
proměnu doplnily barevné hravé kruhy a ptačí budky, které ve výtvarné výchově
děti malovaly. Ve velkém vedru bylo nutné rostliny zalévat i během celých
prázdnin (děkujeme paní Sperathové).
Školní dvůr se tak postupně stává tím, s čím jsme do jeho proměny šli - jak
učebnou, tak místem odpočinku a relaxace.
Přestože největší odměnou pro všechny, kteří se na akci podíleli, je radost
dětí z proměny dvora, patří všem aktérům poděkování.
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Mgr. Jana Kociánová
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„Podzimní pohledy na Moravskou bránu“
TJ SOKOL Bernartice nad Odrou zve příznivce turistiky na tradiční
v pořadí již 38. turistický pochod, který se koná v sobotu 5. října.
Start je u Odry v 9,00 hodin a cíl tamtéž do 15,00 hodin
Startovné činí Kč 30,- pro dospělé (děti zdarma).
Trasa je značena červenými fáborky a červenými body.
Účastníci pochodu si mohou vybrat dvě trasy:
Trasa 15 km
Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Bernartice
nad Odrou U Odry
Trasa 20 km
Bernartice nad Odrou U Odry - Horecký kopec - Hrad Starý Jičín - Salaš Bernartice nad Odrou U Odry
Kontroly jsou na Horeckém kopci a na Starojickém hradě (zde každý účastník
dostane čaj a oplatku).
Cíl je v hospůdce U Odry, kde lze zakoupit občerstvení. Každý účastník obdrží
účastnický list.
Srdečně zvou pořadatelé

Dětský hasičský tábor
V pátek 23. srpna v sobotu 24. srpna jsme na myslivecké chatě uspořádali pro
naše mladé hasiče a hasičky tábor. Letos se tábor konal již potřetí. Počasí nám
velmi přálo a děti se mohly těšit na různé soutěže a hry, třeba chůze mezi stromy
po laně, ruské kuželky, střelba ze vzduchovky atd. Celkem se táboru zúčastnilo
16 dětí, pro které byla připravena i stezka odvahy se strašidly. Večer k nám
dorazili naši kamarádi z kapely NO PROBLEMO, kteří našim dětem zazpívali a
zahráli na kytary. Kapelu doprovodila hrou na harmoniku Katka Drlíková.
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Věřím, že se tábor dětem líbil a že už se těší na další rok, kdy bychom chtěli
tábor opět uspořádat.
Děkuji všem našim členům, kteří se na akci podíleli a v neposlední řadě
našim myslivcům za zapůjčení chaty.
za hasiče
Tomáš Horut
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TFA Štramberk nebo-li soutěž ve zdatnosti a vytrvalosti hasičů
V sobotu 7. Září se ve Štramberku konala soutěž hasičů i s mezinárodním
zastoupením ve zdatnosti a vytrvalosti. Závod velice fyzicky náročný, při kterém
si skoro každý z padesáti přihlášených a zúčastněných závodníku sáhl až na dno
svých sil. Jen pro představu, co museli zvládnout.
Byli oblečeni v kompletním zásahovém obleku, na hlavě přilbu a na zádech
cca 20 kilogramový dýchací přístroj. V tomto museli táhnout do kopce na
náměstí 2 kusy hadic „B“, poté provést 40 úderů dvouručním dvaceti
kilogramovým kladivem do dvou podložek, tj. nahoru 20 úderů a dolů 20 úderů.
Hned poté přeskočit bariéru pro požární sport. Dále přemístit 80 kg figurínu na
vzdálenost 20 metrů. Vylézt na dvoupatrové lešení a vytáhnout nahoru dvaceti
litrový kanystr vody. Slézt z lešení a vyběhnout na Štramberskou trúbu, což je
z náměstí nějakých 366 schodů a tam zazvonit na zvon, kterým svůj měřený čas
ukončili.
Byl to už několikátý ročník této soutěže. Vůbec poprvé v historii se něčeho
podobného zúčastnili i naší hasiči. Takže tímto bych chtěl poděkovat naším
borcům Markovi Vašendovi a Filipovi Školoudíkovi, kteří náš sbor skvěle
reprezentovali a v opravdu těžké konkurenci se neztratili a s časem něco přes
šest minut skončili zhruba ve druhé třetině výsledkové listiny. Soutěž vyhrál
profesionální hasič z Polského Krakova.
Byl to nevšední zážitek vidět něco takového. Marka i Filipa jsme
povzbuzovali, co to šlo. Ještě jednou kluci díky a klobouk dolů před Vaším
výkonem.
Tomáš Horut
starosta SDH

17

Kámen tisíciletí
Na březnové veřejné schůzi obecního zastupitelstva
v Bernarticích nad Odrou v roce 2000
Po projednání programu, v diskusi, starosta obce pan Janík Jan připomněl
přítomným občanům, že přichází doba konce tisíciletí a příchod tisíciletí nového
a jeho oslavy budou v celém světě asi velmi bujaré a mnozí budou chtít k tomu
datu učinit něco památného a nabádal občany, aby také přispěli nápadem, jakým
způsobem by naše obec k připomínce toho památného data mohla a měla
přispět.
Nápady a podobně, pak aby se dávaly na obecní úřad. Už na samotné schůzi
padlo několik návrhů – hlavně zasazení stromů atd., ale ty se nezdály nejlepší
vzhledem k trvalejší působnosti. Následně, časem mě napadlo, že nejlepší stálou
a trvalou památkou je kámen!
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Za mladých let jsem v kamenolomu v Jakubčovicích pracoval a poznal, jak
surový a neopracovaný kámen je pěkný, napadlo mě, že pěknou, trvalou
nenáročnou památkou je přirozený, neopracovaný celistvý kvádr kamene aspoň
tunu těžký, který je možný běžnými dopravními možnostmi přesunout z místa
na místo a osazení na vhodném místě v obci – nejlépe v terénu „Panského
kopce“! Proto při setkání se starostou obce p. Janíkem J. v říjnu 2000 jsem mu
svůj nápad s památným kamenem tisíciletí navrhl! Starosta p. Janík povděčně
návrh přijal a v krátké době nechal zastupitelstvem obce schválit.
Pak operativně v kamenolomech v Jakubčovicích nad Odrou celou věc
domluvil. Bylo to v prvé půli listopadu r. 2000 a správa kamenolomu poměrně
rychle potřebný a vhodný balvan vyhledala a v týdnu před 15. listopadem r.
2000 svými dopravními prostředky dovezla na připravené stanoviště a tam
usadila bez nějakých úprav – bylo to tak nejkrásnější!
Přesně to bylo 12. listopadu r. 2000.
V krátkém následném čase byla tam kameníkem na balvanu – kvádru
vpravena kamenná deska s vydlabaným znakem – pečeti obce Bernartice nad
Odrou – svatý růženec – a letopočet 2000 a 2001. Následně byl terén upraven i u
sousední kapličky a sousedé majitelé pozemků potřebnou výměru pozemků obci
darovali.
O půlnoci z 31. prosince r. 2000 na 1. leden 2001 byl za mrazivého počasí
neorganizovaný sraz občanů, asi přes tři sta, kteří svou účastí oslavili konec
tisíciletí a příchod nového. Z bezpočtu petard a světlic z okolí, byla to nádherná
podívaná. Občerstvení „stanové“ měli hasiči – teplý čaj, rum apod.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

Naši dětští hasiči jsou slavní až v Jihoafrické republice
Pan Dr. Richard Haiward pracuje pro jihoafrický časopis SAQI (The South
African Quality Institute). Je to profesor a rodinný přítel synovců z
Johannesburgu. Přijel k nám do Bernartic nad Odrou spolu se synovci v červnu,
když se slavily narozeniny našich babiček. Vzali jsme je na hasičské závody a
jej to tak zaujalo a nadchlo, že musel napsat článek o mladých hasičích do
časopisu.
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Ono to není v JAR obvyklé. Nejvíce ho uchvátila ta kolektivní souhra a nadšení.
V Bernarticích nad Odrou se mu velice líbilo a vůbec Česká republika a naši
lidé. Přikládám kopii listu časopisu v originálu.
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Překlad JUDr. Lubomír Šimek
The South African Quality Institute (SAQI)
e-Quality Edge č. 170 – Srpen 2013
Působení na rozvoj dětských hasičů
Dr. Richard Hayward
Před pár měsíci jsem dostal velkorysý dárek. Nemajetný mladík, kterého jsem
před desetiletími učil, se stal multimilionářem. Pozval mě, abych se připojil
k jeho rodině a navštívil jeho rodiště v České republice. V této zemi, kterou
kráčela historie, jsme navštívili mnoho krásných míst. Ale jeden zážitek týkající
se dětí byl opravdu nezapomenutelný. Nikdy jsem něco takového neviděl. A
pochybuji, že některý ze čtenářů „e-Quality Edge“ něco takového viděl kdekoliv
v Jižní Africe.
V jedné české obci proběhla každoroční soutěž ve výcviku hasičů. Zvlášť
soutěžily týmy dětí a týmy dospělých. Všichni to ale byli hasiči dobrovolní.
Cílem soutěže bylo uhasit pomyslně hořící terč v co nejkratším čase. Každý tým
musel vyběhnout od startovací čáry, spojit různé části požárních hadic, spustit
požární hydrant, doběhnout k terči a uhasit ho vodou. Jaké to bylo vzrušení
závodit s časem, který odměřoval vteřiny! Jaká to byla zábava pozorovat diváky
postříkané studenou vodou, když se stalo, že požární tryska vyklouzla z dětské
ruky!
Na kteréhokoliv z manažerů kvality jakékoliv organizace by zapůsobila týmová
práce těch dětských hasičů. Každý z členů týmu měl přesně určenou úlohu a tuto
úlohu znal. V žádném týmu nebyl nikdo, kdo se pouze veze. Například jedna
osmiletá dívenka měla za úkol běžet vpřed s tryskou, zamířit na cíl a postříkat
ho. Počínala si jako profesionální hasič ve filmu „Inferno“.
Jak se to stává v každém týmu, objevily se občas i zádrhele. Přesto nikdo ze
starších neučinil ani ten nejmenší krok, aby problémy vyřešil místo dětí. Když
došlo k chybám, kamarádi z týmu se semkli a chyby vyřešili. Žádné obviňování
ani křik se mezi dětmi neobjevilo. Soustředění každého bylo naprosté – úkol
musí být splněn a v nejkratším možném čase. Dětské týmy začaly soutěžit a
deset z nich jej dosáhlo. Každý tým zasáhl cíl. Vítězný čas činil neuvěřitelných
18,9 vteřin a ten nejpomalejší 66,3.
Každý soutěžící cítil hrdost, protože úkol byl dokončen. Každý v něm sehrál
vysoce ceněnou část. A když závod hasičského týmu skončil, následoval
potlesk, objetí, polibky, veselí .... a, samozřejmě, bezpočet fotografií od
příbuzných a kamarádů.
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Ty týmové aktivity byly pro děti skvělé. Naučily se úctě a práci se svými
vrstevníky; naučily se zodpovědnosti, kázni, cílevědomosti, a přitom nemarnit
ani okamžik. A také si uvědomily, že – i když jsou v obci nejmladší – podílejí se
na požární bezpečnosti jak v obci, tak v Česku – nádhera!
Děti by měly být vedeny k tomu, aby se zapojovaly do kolektivů, ať už doma, ve
společnosti nebo ve škole. Mnoho se naučí během toho, co je často velmi
příjemnou zkušeností. Týmová práce vytváří a pěstuje velmi důležité pro toho,
kdo se do ní zapojí.
Richard Hayward vytváří programy jménem SAQI. Pro podrobnosti
týkající se Komplexního kvalitativního vzdělávání (TQE): pět pilířů
seminářů Kvality, prosím kontaktujte Richarda (011-888-3262;
rpdhayward@yahoo.com). Nemajetné školy, které uspořádají seminář, jsou
sponzorovány.
Ludmila a Lubomír Šimkovi

Topení a komíny
Léto skončilo, dny jsou kratší a čím dál chladnější a to mimo
jiné znamená, že topná sezóna již začala. Co vše by měli
vlastníci a provozovatelé kotlů udělat pro to, aby bylo
minimalizováno riziko vzniku požáru na nejmenší možnou míru
a zároveň, aby byly splněny zákonné požadavky platné v České
republice?
Od 1. ledna 2011 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Kdy a v
jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět
a kdo je může provádět?
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Revize spalinové cesty se provádí:
• před jejím uvedením do provozu,
• při každé stavební úpravě komína,
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,
• po komínovém požáru,
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve
spalinové cestě.
Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v
oboru kominictví, který je zároveň:
• revizním technikem komínů
• specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
nebo
• revizním technikem spalinových cest.
Kontrola spalinových cest
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých
stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z
hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je
zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a
kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou. Kontrolu
spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest
jsou uvedeny v tabulce.
Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na
odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na
vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce
komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty. Čištění spalinové
cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin
od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné
provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny
v níže uvedené tabulce.
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Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Pevné

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Celoroční
provoz

Sezonní
provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle
návodu výrobce

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující
v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez
paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v
komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo
dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním
suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze
použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte
přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle,
odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení
zdraví nebo života zasahující osoby.
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných
spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči.
Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při
užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím
nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných
spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání
hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na
půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých
látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.
nprap. Dagmar Benešová
pracoviště prevence
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VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
srdečně zve na podzimní výstavu ovoce, zeleniny,
ovocných a okrasných dřevin

FLORA OLOMOUC 2013
spojenou s festivalem gastronomie a nápojů OLIMA

3. – 6. října 2013
Podzimní Flora Vás potěší:
• Hlavní expozicí „Ovoce a zelenina na náš stůl“ se špičkovými
domácími výpěstky ovoce, zeleniny a podzimních květin
• Nabídkou ovocných školkařským výpěstků a přehlídkou
okrasných dřevin
• Expozicí Českého zahrádkářského svazu s krajovými i
starými odrůdami ovoce, různými druhy zelenin, oblíbenou
zahrádkářskou poradnou
• Květinovým aranžováním v olomouckých chrámech a
Arcibiskupském paláci
• Gastronomickým festivalem OLIMA s ochutnávkami
zdravých specialit, Dny moravských vín a soutěží o nejlepší
ovocný destilát „FLORA KOŠT 2013“
• Prohlídkami skleníků a botanické zahrady výstaviště a
Univerzity Palackého, zábavným programem pro děti i dospělé
• PODZIMNÍMI ZAHRADNICKÝMI TRHY s nabídkou
zeleniny, ovoce, květin, ovocných i okrasných dřevin,
pomůcek a potřeb pro zahrádkáře a kutily
Vstupné: 100 Kč, zlevněné 80 Kč, rodinné 210 Kč, děti od 6 do

15 let 30 Kč, zdarma děti do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé
ZTP a ZTP-P.
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VYCHUTNEJTE SI S NÁMI CHUŤ A VŮNĚ PODZIMU!
Informace a kontakty najdete na www.flora-ol.cz

Koupím pozemek nebo nemovitost v lokalitě Bernartice nad Odrou. Spěchá.
Tel. 777 514 641

Kadeřnice Bára
☎ 731 319 572
Zůstaňte v pohodlí svého domova. Stačí zavolat a já přijedu za Vámi.
Veškeré kadeřnické služby.
Barbora Knápková, Bernartice nad Odrou 29
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Pranostiky na srpen a září
Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.
Srpen a únor – tepla a zimy úmor.
Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.
Pokud v srpnu hodně hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Teplé září – dobře se ovoci i vínu daří.
Září – na léto jde stáří.
Zářijové pršení, prospívá osení.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní.
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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
Mob. +420 602 630 764
Fax: +420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
č. účtu 23325801/0100
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