Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se dnes zmínila o dvou dlouhodobě plánovaných a
v letošním roce realizovaných projektech. Jedná se o výstavbu první etapy
chodníku na horním konci naší obce a o instalaci nového bezdrátového rozhlasu.
Před šesti lety (v listopadu 2008) jsem začínala svůj úvodník slovy:
„Chodíme, chodíme hore po dědině, nejednej maměnce dcéru obudíme, …“
Téma tehdejšího úvodníku vyplynulo z potřeby informovat občany o záměru
vybudovat chodník na horním konci naší obce. O tom, že z hlediska bezpečnosti
jde o věc zcela zásadní a v tomto smyslu nezbytnou, nebylo a není pochyb.
K dispozici jsme měli i anketu provedenou v roce 2004 dřívějším vedením obce,
z níž vyplynulo, že 76 % občanů souhlasí s výstavbou chodníku, anketa však
nedala odpověď, na které straně by měla být stavba realizována. Měl-li být
projekt brán vážně, bylo potřeba shromáždit odborné podklady a rozhodnout,
kudy chodník povede.
Vzhledem k tomu, že výstavba chodníku na horním konci byla v Plánu
rozvoje obce schváleném zastupitelstvem v roce 2007 označena za jednu
z priorit, začali jsme ihned s přípravou realizace tohoto záměru. V roce 2008
jsem ve zmíněném úvodníku uvedla, že kdyby byl chodník postaven do dvou let,
považovala bych to za vynikající výsledek. V tomto smyslu jsem se nemýlila.
Ale ani ve snu mne nenapadlo, že technické a administrativní problémy spojené
s jeho výstavbou, kterými jsme se zabývali, budou trvat vlastně celých sedm let.
Je to až neuvěřitelné, jak komplikované a zdlouhavé jsou procesy vedoucí k
tomu, abychom vůbec mohli požádat o dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, který každoročně v lednu vyhlašuje dotační výzvu na stavební
akce tohoto typu. Tenkrát v úvodníku jsem také napsala, že zaručeným
receptem, jak vytrvat a neztratit chuť, je zazpívat si třeba tu zmíněnou písničku
„Chodíme, chodíme…“. Doslova a do písmene jsme se tímto řídili, když jsme
opakovaně s žádostí „chodili“ na Státní fond dopravní infrastruktury a trpělivě
jsme doplňovali potřebné. Stálo to mnoho úsilí, ale jak známo „trpělivost růže
přináší“.
A tak se nám teprve letos na podzim podařilo zrealizovat první část
chodníkového tělesa na horním konci obce, a to v celkové délce 383 m. Celkové
náklady na stavbu činily 1.935.000,- Kč, přičemž dotace činila 1.617.000, Kč.
Obec uhradila vlastní podíl ve výši 318.000,- Kč.
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Přestože se samotná stavba chodníku, nakonec tak jako většina veřejně
prospěšných stavebních akcí, neobešla bez problémů v přípravné, ale ani v
realizační fázi, podstatné je, že ve spolupráci se všemi občany dotčenými vlastní
stavbou se dílo podařilo. Pevně věřím, že ke spokojenosti nás všech.
Dovolte mi proto, abych vám, vážení občané, kteří jste se na výstavbě
chodníku podíleli či jste byli stavbou přímo dotčeni, poděkovala za vaši
trpělivost, shovívavost a konstruktivní spolupráci. Osobně si myslím, že i ze
strany obce byl zájem o otevřenou komunikaci s občany a o vstřícnou
spolupráci, při řešení všech problémů souvisejících se stavbou. Věřím, že
v příštích letech budeme ve výstavbě dalších etap chodníku úspěšně pokračovat.
Dalším projektem, který se nám podařilo letos uskutečnit, a jehož hlavním
cílem je zajistit včasné informace všem občanům obce, je instalace
bezdrátového rozhlasu. Na tento projekt s názvem „Protipovodňová opatření
obce Bernartice nad Odrou“ jsme získali finanční prostředky ze Státního fondu
životního prostředí, oblast podpory Omezování rizika povodní. Součástí
projektu je kromě instalace bezdrátových hlásičů také moderní vysílací ústředna
umístěná na obecním úřadě, digitální povodňový plán obce a instalace
hladinoměru s vodočetnou latí. Hladinoměr je umístěn na horním toku Teplá
(Teplice) v obci Hůrka. Hladinoměr zajistí naší obci včasnou výstrahu před
povodní na tomto toku. Výstupy z měření a informace o stupni povodňové
aktivity budou na internetu veřejné. Přímé informace na mobil obdrží na
požádání starosta obce, velitel a starosta hasičů.
Celkové náklady projektu činí 1.975.640,- Kč. Dotaci obdrží obec ve výši
1.778.076,- Kč. Obec uhradí vlastní podíl ve výši 197.564,- Kč. Provoz nového
rozhlasu byl zahájen asi před měsícem. Do dnešního dne jsme na obecním úřadě
shromáždili od občanů připomínky ke slyšitelnosti, srozumitelnosti a umístění
hlásičů. Veškeré připomínky budou předány zhotoviteli díla, aby mohlo být
provedeno konečné vyladění celého systému. Původní staré rozhlasy budou
odstraněny.
Vážení občané, věřím, že oba v naší obci nedávno realizované projekty, 1.
etapa chodníku na horním konci a nový obecní bezdrátový rozhlas, přispějí ke
kvalitnějšímu životu nás všech. Ještě jednou děkuji všem občanům za pomoc a
spolupráci, bez nichž obec takovéto projekty realizovat nemůže.

starostka
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Kalendárium
18.10.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
19.10.
Drakiáda na Panském kopci
22.10.
Diskusní setkání s pracovníky Správy CHKO Poodří o nově vymezených zón
ochrany CHKO
31.10
Výroční členská schůze TJ Sokol Bernartice nad Odrou
1.11.
Zimní soutěž v nohejbale trojic – zahájení soutěže
4.11.
Porady účetních na Krajském úřadě v Ostravě se zúčastnila Ilona Stavinohová
5.11.
Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou
8.11.
Divadelní představení „Naši furianti“ – Bodlák
11.11.
Byla položena kytice k Pomníku padlých u příležitosti Dne veteránů.

Kalendář akcí
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22.11.2014
28.11.2014
5.12.2014
6.12.2014
13.12.2014
19.12.2014
27.12.2014
3.1.2015
9.1.2015
17.1.2015
31.1.2015
14.2.2015

Divadelní představení Naši furianti
Honební společenstvo
Vánoční tvořivé odpoledne s Mikulášskou nadílkou
2. kolo v nohejbale trojic
Vánoční turnaj v sálové kopané
Adventní odpoledne s koncertem
Vánoční turnaj ve volejbale
Turnaj v sálové kopané – Stará garda
Výroční valná hromada SDH
Zahrádkářský ples
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples
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Usnesení z 1. Zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou
konaného 5.11.201 v Bernarticích nad Odrou
1/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Petra
Hanzelku a Ondřeje Dreslera a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
1/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program ustavujícího
zasedání.
1/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo zvolení jednoho
místostarosty.
1/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
1/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje tajný způsob volby starosty
a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
1/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí do funkce starostky obce na
volební období 2014 – 2018 Mgr. Danu Klosovou.
1/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí do funkce místostarosty na
volební období 2014 - 2018 Tomáše Horuta.
1/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zřizuje finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
1/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí předsedou finančního výboru
Josefinu Bayerovou.
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1/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí předsedou kontrolního výboru
Ing. Bc Dagmar Glogarovou.
1/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí člena finančního výboru Ing.
Martina Šikulu.
1/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí člena finančního výboru Ing.
Jaroslava Nevrlého.
1/13
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí člena kontrolního výboru Ing.
Marcela Klose Ph.D.
1/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí člena kontrolního výboru Ing.
Patricka Mika.
1/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva ve výši Kč 300,- měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
přijetí tohoto usnesení.
1/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří jsou předsedy výborů nebo komisí, ve výši 800,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne jejich zvolení do funkce předsedy
výboru nebo komise.
1/17
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva, kteří jsou členy výborů a komisí, ve výši Kč 500,- měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne jejich zvolení členem výboru nebo komise.
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1/18
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví při souběhu funkcí zastupitele a předsedy výboru
nebo komise nejvyšší stanovenou odměnu, a to 800,- Kč měsíčně.
1/19
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 10.200,- měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
V Bernarticích nad Odrou 5.11.2014
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Upozorňujeme, že poslední vývoz bioodpadu firmou ASOMPO
proběhne v pondělí 24.11.2014.
ŽÁDÁME OBČANY,
ABY JIŽ PO TOMTO VÝVOZU DO KONTEJNERŮ
NEHÁZELI ŽÁDNÝ ODPAD!
Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma a jejichž vývoz zajišťuje
firma OZO Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve středu 26.11.2014.

********************************
Oznamujeme občanům, že od pátku 19.12.2014 do pátku 2.1.2015
bude pokladna obecního úřadu uzavřena.
Pokladna obecního úřadu bude otevřena od pondělí 5. ledna 2015.
Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků
otevřena v běžnou otvírací dobu.
! Na Silvestra 31.12.2014 bude otevřeno od 7.00 do 10.00 hodin !

Sběr oděvů do kontejneru u prodejny Jednota
V období od července do září 2014 bylo sesbíráno 591 kg oděvů.
Červenec
Srpen
Září

169 kg
273 kg
149 kg

Děkujeme, že pomáháte.

Radana Peková
REVENGE, a.s.
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Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou
srdečně zve všechny spoluobčany
na Adventní

odpoledne s koncertem

v kostele Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou,
které se koná v pátek 19. prosince 2014 v 17,30 hodin.
V programu vystoupí
pěvecký sbor Cantabile a komorní orchestr Senza voci z Hranic na Moravě
 Od 16,00 hodin se před koncertem na dvoře základní školy uskuteční
Vánoční jarmark výrobků žáků naší základní školy
 Od 17,00 hodin vystoupí před kostelem děti naší mateřské školy
s programem „Živý Betlém“
 Naši zahrádkáři Vás srdečně zvou na tradiční občerstvení, které se
uskuteční po koncertě v kulturním domě 

Oznámení pošty Partner
Nabízíme v prodeji krásné vánoční pohlednice, dobíjecí telefonní kupóny
mobilních operátorů, gratulace a pohlednice-blahopřání. Od prosince budou v
prodeji roční dálniční známky.
Věra Košťálová
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Vážená paní starostko,
6. listopadu 2014 jsem navštívila svou rodnou vesnici s vnoučaty a
manželem. Ve Vaší mateřské škole jsme se zúčastnili naprosto originální a
velmi hezky provedené akce „Uspávání broučků“ a musím konstatovat, že to byl
krásný zážitek, o kterém si má vnoučata Lukášek a Tomášek dodnes rádi
povídají.
Děkujeme tímto za příjemné chvilky strávené ve Vaší obci a přejeme mnoho
dalších originálních nápadů.
S přátelským pozdravem
Vlasta Jehličková, roz. Lišková

Zimní soutěž
V sobotu 1.11. odstartovala druhým rokem ZIMNÍ SOUTĚŽ
v nohejbale trojic. Tak jako loni se celá soutěž kompletně
odehraje v Bernarticích - v místní tělocvičně, a to za účasti sedmi
celků. Nováčkem soutěže je tým z Valašského Meziříčí, který
nahrazuje Suchdol n/O. Ostatní složení týmů zůstává totožné,
jako tomu bylo v ročníku předešlém.
Celá soutěž vyvrcholí v březnu příštího kalendářního roku, závěrečným
finálovým 6.kolem, které určí konečné pořadí soutěže. Veškeré informace k
pravidlům, bodování, výsledky, nebo foto, naleznete na webových stránkách
soutěže (http://zimnisoutez.webnode.cz ), nebo taktéž na stránkách našeho
nohejbalového oddílu (http://bernartice-nohejbal.webnode.cz).
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Ale zpět k samotné sobotě...
Slavnostního zahájení se zhostila starostka obce Bernartice n/O - Dana
Klosová, která jednotlivé týmy přivítala a 1.kolo soutěže tak mohlo začít.
K úvodnímu zápasu turnaje los určil domácí Čerty proti sousednímu Jeseníku
n/O. Domácí zápas zvládli a mohli se tak radovat z prvního vítězství na turnaji.
Bohužel to však byla výhra jediná a Čerti tak nakonec skončili šestí.
O moc lépe si nevedl ani náš druhý zástupce -Zepelin. Ten dokázal porazit
taktéž Jeseník n/O a právě domácí Čerty, avšak v ostatních zápasech už
nebodoval. Páté místo je tak hodně špatný start za honbou umístění na stupních
vítězů. Uvidíme co přinesou nadcházející kola. S aktuálním umístěním v tabulce
rozhodně spokojeni nejsme a chceme s tím něco udělat.
Nadcházející 2.kolo se uskuteční na "Mikuláše" - 6.12. opět v Bernarticích od
devíti hodin. Připraví si Čerti na "svůj den" nějaké překvapení? Objeví se na
turnaji i Mikuláš? Povede se domácím celkům lépe? Přijďte zafandit a
uvidíme...Společně nám to rozhodně půjde líp. Občerstvení bude opět pro
diváky zajištěno.
Závěrem představujeme nově rubriku "VÍTE ŽE...?", kde Vás rádi
seznámíme s informacemi nejen z nohejbalového dění...

TABULKA PO 1.KOLE:
1.MÍSTO: JAKUBČOVICE - 6 b
2.MÍSTO: HODSLAVICE - 5b
3.MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 4b
4.MÍSTO: STUDÉNKA - 3b
5.MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE
6.MÍSTO: ČERTI BERNARTICE
7.MÍSTO: JESENÍK N/O
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"VÍTE ŽE...?"
...mladíci z Valašského Meziříčí, kteří přišli zastoupit na turnaji zkušené Pardi
VM (dva mladší z trojice na foto) v roce 2011 při své premiérové účasti v
soutěži přeborů žáků Moravskoslezského a Zlínského kraje, získali první a šesté
místo? A to se značnou a herní suverenitou. Cennější je to o to více, že se
nohejbalu začali věnovat na jaře toho roku. Jeden z jmenovaných se později stal
mistrem republiky žáků a to v kategorii singles (jeden na jednoho - 2013).
Především ZŠ Šafaříkova své mladíky velmi podporuje a žáci tak tuto školu
reprezentují na turnajích škol v ČR... Opět se potvrzuje pravidlo, že v nohejbale
při troše talentu, na věku nezáleží...

PŘÍŠTÍ KOLO: 6.12. - BERNARTICE N/O ( OD 9.00 hodin )
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TJ Sokol Bernartice nad Odru –ODDÍL KOPANÉ
pořádá

31. ročník

Vánočního turnaje
v sálové kopané
Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně.
Kdy: 13.12.2014

Kde: Bernartice nad Odrou-tělocvična

Prezentace: 12,30 - 13,00 hodin

Startovné: 100,- Kč

Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce.
Občerstvení zajištěno
Pravidla rozlosování do 3člených družstev:
1. koš nasazení hráči
2. koš ostatní hráči
3. koš nejstarší hráči
Z každého koše bude vybrán jeden hráč. Z těchto hráčů bude následně utvořeno
družstvo.
Věková hranice nad 15 let.
Oddil kopané
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Bernartice nad Odrou, muži
V probíhajícím soutěžním ročníku 2014/2015 IV. třídy, sk. A okresu Nový
Jičín drží naše mužstvo v polovině sezony solidní pátou příčku v tabulce.
Obzvláště poslední dva podzimní domácí zápasy (Bernartice n.O. – Tichá B 3:1
a Bernartice n.O. - Sedlnice 2:1) byly vydařené. Nyní nás čeká kvalitní zimní
příprava, kterou zakončí několikadenní soustředění v „oblíbených“ beskydských
kopcích. V jarní části soutěže bychom rádi navázali na slibné výkony a
prozatímní umístění ještě vylepšili.
Děkujeme všem fanouškům za podporu a na jaře se opět sejdeme u Odry 

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Družstvo
Záp.
Sedlnice
9
Veřovice B
9
Kunín B
9
Tichá B
9
Bernartice
9
Straník
9
Hodslavice
9
Nová Horka
9
Mořkov B
9
VlčoviceMniší B
9

V
5
2
5
4
4
3
4
1
2

PK
1
6
0
2
0
1
0
3
0

R
1
0
2
1
2
2
1
2
2

P
2
1
2
2
3
3
4
3
5

Skóre
Body
21 : 13
18
12 : 10
18
15 : 9
17
13 : 9
17
13 : 9
14
19 : 15
13
15 : 19
13
11 : 15
11
13 : 24
8

1

1

1

6

12

:

21

6

Jiří Papák
TJ Sokol, oddíl fotbalu
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STARÁ GARDA
Bernartice nad Odrou
pořádá 5. ročník turnaje v sálové kopané
Kdy:
Kde:
Od:
Omezení:
Startovné:
Občerstvení:
Diváci:

3.1.2015
Tělocvična ZŠ
Prezentace 12:30
1. zápas 13:00
Věk nad 35 let
100,- Kč
Ano
Vítáni
Pořadatelé
603 884 621

Pozvánka
Honební společenstvo Bernartice nad Odrou svolává členskou schůzi
vlastníků pozemků, která se koná v pátek 28. listopadu 2014 v 18:30 hodin
v přísálí kulturního domu.
Děkuji za účast.
Za výbor HS Josef Klos
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Návštěva v Muzeu J.G. Mendela ve Vražném
Ve čtvrtek 6.11.2014 jsme se s dětmi vypravili na návštěvu Muzea J.G
Mendela ve Vražném. Přestože se nachází „za humny„ naší obce, ruku na srdce,
kdo z nás tam byl? Myslím, že stojí za to, zastavit se, např. během cyklovýletu.
My jsme měli návštěvu obohacenou o praktickou ukázku, jak pracoval knihtisk
a jak se razily ve středověku mince. Děti si odnesly spoustu nových informací a
na památku krásné výtisky dobových obrázků z knihtisku a čerstvě vyražené
mince.
Mgr. Jana Rusínová
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A co na to děti?
Za všechny jen několik postřehů:
 Děkujeme organizátorům, že jsme se seznámili s knihtiskem a Johanem
Mendlem. Moc se mi líbilo ražení mincí a tisknutí obrázků……..
Honza H.
 …….Ale taky se mi líbil ten pán, byla s ním sranda. Moc se mi líbilo, jak
jste nám četla z kronik. Moc vás chválím, bylo to moc pěkné.
Dominik Š.
 ……a dozvěděli jsme se spoustu nových věcí, nejvíc se mi líbilo, jak nám
na papír vytiskl buď knihu nebo zpěvník. Pak se mi líbilo, jak jsme se
podívali do kronik a líbila se mi i prohlídka celým muzeem………
Áďa Š.
 …….nejvíce se mi líbily kroniky, bylo v nich napsáno plno zajímavostí.
Chtěla bych tam jet znova. Aneta G.
 ……Byl to dobrý zážitek. …….taky se mi líbilo, jak nám p. Marie říkala
různé věci o naší vesnici a jak nám průvodkyně říkala různé věci o J.G.
Mendlovi. Jen mi trochu vadilo, že nevyrazili minci všem dětem.
Nela K.
 …….. Nikdy v životě jsem nic takového neviděla. Taky mě hodně zaujalo
ražení mincí. Na to, že nemám ráda muzea, tak mě tohle muzeum bavilo.
Bylo tam spoustu nových věcí a milých lidí……..
Kristýna P.

Dopravní výchova
Ve čtvrtek 30.10.2014 se děti 4. ročníku vypravily na 1. lekci dopravní
výchovy v Novém Jičíně. Tradičně výuka probíhala ve středisku dopravní
výchovy na ZŠ Dlouhá. Ujali se nás preventisté městské policie, Mgr. I.
Majorošová a R. Czubok.
Výcvik se dělí na podzimní a jarní přípravu. Na jaře děti skládají zkoušku,
která má 2 části, teoretickou a praktickou. Po úspěšném zvládnutí obou částí děti
získávají průkaz cyklisty, což znamená, že jejich znalosti o dopravním provozu
jsou na takové úrovni, že se mohou od 10 let na silnici pohybovat samy.
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Nyní se vyučující policisté zaměřili na to, aby děti pochopily význam
dopravního značení, dovedly rozpoznat nebezpečná místa pro cyklisty,
vyzkoušely si jízdu na vozovce, odbočování a projíždění křižovatek. Protože
nám počasí přálo, po teoretické části si děti mohly na dopravním hřišti
vyzkoušet, jak to funguje.
Pro mnohé to bylo „trpké poznání“, protože zjistili, že umí pouze jezdit na
kole, ale o bezpečné jízdě na silnici se toho musíme ještě hodně naučit. A na to
máme čas až do jara.
Mgr. Jana Rusínová
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Jedinečná akce pro topnou sezónu za zaváděcí ceny !!!!!
Společnost TRIOENERGY s.r.o., Jeseník nad Odrou-Polouvsí vám nabízí
EKO Brikety Luha ze směsi měkkých a tvrdých dřevin s příměsí kůry (pro
delší dobu hoření) bez použití jakýchkoliv pojiv, vynikají vysokou výhřevností a
dlouhou dobou hoření.


Rozměr brikety Ø 7 cm x délka 7



Baleno v igelitových pytlích / 30 kg nebo volně v BIG BAGU

Cena:
- do 1t - 5200 Kč s DPH
- nad 1t - 4900 Kč s DPH
- nad 10t – ceny smluvní!!!
Při objednávce nad 2t - DOPRAVA ZDARMA do 40 km od Polouvsí !!!
Objednávky na tel: 775 886 847
nebo briketyapelety@trioenergy.cz

www.trioenergy.cz
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Výměna vstupních dveří do bytů
v bytových domech z pohledu požární prevence
Vážení občané,
v současné době dochází, ať už ze strany jednotlivců, bytových
družstev, či společenství vlastníků, čím dál častěji k výměnám
vstupních dveří do jednotlivých bytů v rámci bytových domů.
V souvislosti s touto problematikou bychom Vás rádi
upozornili, že podle ČSN 73 0834 „požární bezpečnost –
změny staveb“ se v článku A.2.8 uvádí, že „pokud se
z jakýchkoliv důvodů mění vstupní dveře obytných buněk nebo jiných úseků,
musí být požárním uzávěrem odpovídajícího typu podle A.2.6“. V článku A.2.6
se uvádí, že „pro vstupní dveře do jednotlivých obytných buněk se mohou použít
požární uzávěry EI-30 DP3 (popř. EW-30 DP3) i v případech, kde byly podle
ČSN 73 0802 vyšší požadavky“. Obytnou buňkou se rozumí každý byt
v bytovém domě.
Chápeme, že snahou majitelů či uživatelů bytů je především zabezpečit svůj
majetek před vloupáním do bytu, na základě čehož přistupují k instalaci
bezpečnostních dveří. Nicméně je potřeba také pamatovat na požární bezpečnost
a nutnost respektovat požární předpisy, což lze zajistit použitím certifikovaných
protipožárních dveří. K těmto dveřím musí být doložen atest o dosažené požární
odolnosti a identifikační štítek osazený přímo na konkrétní dveře. Protipožární
dveře mohou být zároveň také bezpečnostními, jedno hledisko nevylučuje
druhé!
V případě výměny vstupních bytových dveří Vám doporučujeme, abyste po
firmě, která bude výměnu realizovat, požadovali doložení skutečnosti, že
dveře jsou protipožární s požární odolností minimálně 30 minut! Především
jde o preventivní opatření mající za cíl ochranu Vás, Vašeho majetku a také
dalších obyvatel domu a jejich majetku v případě požáru. Také předejdete
zbytečným komplikacím nejen při kontrolách dodržování povinností
stanovených předpisy o požární ochraně, ale také po případném požáru.
mjr. Ing. Jiří Klos
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Zborovská 5
741 11 Nový Jičín
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Pranostiky na listopad
Jde-li husa o Martinu po ledu, bude se po něm jistě dlouho koupat.
Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a tuhá zima.
Na svatého Martina bývá dobrá peřina.
Zima na svatou Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí.
Adventní sníh dočká-li marcového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
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KONTAKTNÍ INFORMACE:
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
+420 602 630 764
Fax:
+420 556 708 522
E-mail:
obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
č. účtu 23325801/0100
Obecní úřad + Pošta Partner I.
Tel:
+420 556 715 217
E-mail:
obec-posta@bernarticenadodrou.cz
Starostka:
Tel.:
+420 556 715 215
+420 606 236 454
E-mail:
starostka@bernarticenadodrou.cz
Místostarosta:
Tel.:
+420 733 386 628
E-mail:
Tomas.Horut@cuzk.cz
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