Vážení spoluobčané,
žijeme v době, která nás denně zahlcuje obrovským množstvím nových
informací. Nárůst nabízených a dostupných informací je kolikrát takový, že je
nedokážeme správně vyhodnotit a zpracovat. A tak se může snadno stát, že nám
kvůli nepodstatným informacím uniknou ty podstatné. Přesto však je nutné nové
informace sdělovat.
Také orgány místní samosprávy poskytují občanům informace o aktuální
situaci v obci. Obec má zájem na tom, aby byli občané vtaženi a zapojeni do
místního dění. Nedostatečnou informovaností občanů naopak vzniká prostor pro
věcné nepřesnosti, informační šumy či fámy, pomluvy a dokonce i spekulace.
Zákon o obcích stanoví povinnost informovat občany o činnosti místní
samosprávy a práci obecního úřadu. Rozsah a obsah informačních povinností
není však nikde stanoven, záleží na místních zvyklostech.
Kde tedy mohou občané naší obce čerpat aktuální informace?
Existuje několik způsobů:
Úřední deska
Úřední deska je určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných
dokumentů správních orgánů a soudů. Na úřední desce jsou rovněž povinně
zveřejňované informace stanovené zákonem o obci. Úřední deska je nepřetržitě
veřejně přístupná a vedena ve dvojí podobě zároveň – fyzické (před obecním
úřadem) a elektronické (na webových stránkách obce).
V souvislosti s úřední deskou připomínám, že některé informace, které se
mohou dotýkat konkrétních občanů, jsou zveřejňovány pouze formou veřejné
vyhlášky. Je proto velmi důležité úřední desku průběžně sledovat.
Jednání zastupitelstva
Každé jednání zastupitelstva je ze zákona veřejně přístupné. Při vlastním jednání
zastupitelstva se mohou občané dozvědět všechny důležité informace a
rozhodnutí související s aktuálně projednávaným programem. Informace o
konání každého zastupitelstva je zveřejněno na úřední desce nejméně 7 dní před
termínem jeho konání. Je škoda, že jednání zastupitelstva se účastní pravidelně
jen malý počet lidí.
Obecní úřad
Pracovníci obecního úřadu poskytnou každému potřebné informace, a to
telefonicky, osobně v úředních hodinách nebo písemně v zákonem daných
lhůtách.
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Webové stránky
Webové stránky poskytují všeobecné informace o obci a obecním úřadu, o
občanské vybavenosti, spolkové činnosti a dění v obci. Naleznete na nich kromě
již zmíněné elektronické úřední desky všechny další potřebné kontakty a
především průběžně aktuální informace.
Zpravodaj
Místní zpravodaj vychází jednou měsíčně. Uzávěrka příspěvků je vždy
třináctého dne v měsíci. Své příspěvky prosím zasílejte na adresu (obecposta@bernarticenadodrou.cz. Zpravodaj je k dispozici rovněž v elektronické
podobě na webových stránkách.
Rozhlasové hlášení
Hlášení v rozhlase je jedna z tradičních forem sdělování informací. I když
některé obce od tohoto způsobu ustupují, jsem přesvědčena, že rozhlas k vesnici
patří. Mimo běžné informace může rozhlas jako varovný a výstražný systém
pomoci řešit i mimořádné události, např. povodně a jiné krizové situace.
Elektronické zasílání zpráv
Tato služba je poskytována na požádání. Kdo má zájem o elektronické zasílání
aktualit a rozhlasového hlášení, musí nahlásit paní Košťálové (obecposta@bernarticenadodrou.cz) svoji emailovou adresu.
Vývěsní skříňky a plakátovací plochy
Vývěsní skříňky a plakátovací plochy prezentují především spolkovou činnost
v obci.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Jedná se o speciální zákon, který komplexně řeší postup při vyřizování žádosti o
informace. Žádost musí splňovat zákonem stanovené náležitosti.
Na úřední desce zveřejňujeme každoročně Výroční zprávu o poskytování
informací.
Vážení občané, věnujte prosím pozornost informacím obecního úřadu, vždyť
se nás všech více či méně dotýkají. Vězte, že všechny potřebné informace jsou
vám k dispozici. Záleží pouze na vás, jak odpovědně ke sdělovaným informacím
přistoupíte. Pokud máte nějaké dotazy či pochybnosti, obraťte se s důvěrou na
mě nebo na pracovníky našeho úřadu.

starostka
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Nohejbal trojic – 6. kolo zimní soutěže
Sběr železného šrotu – hasiči
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Očkování psů
Sbírka použitého ošacení
Sběr papíru
Stavění máje
Lampiónový průvod
Oslava Dne matek
Zájezd důchodců
Kácení máje
Soutěž mladých hasičů
Pouť
Hry bez venkovských hranic – Vražné
Hasičská soutěž
Den obce
Turistický pochod
Posezení s důchodci
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Vítání občánků
Adventní odpoledne s koncertem

Důležité upozornění
Z důvodu stavebních úprav budovy obecního úřadu bude Obecní úřad
Bernartice nad Odrou ve dnech od 13.4.2015 - 22.4.2015 uzavřen. V této
době bude uzavřena i místní knihovna.
Přepážka pošty Partner bude uzavřena ve dnech od 13.4.2015 –
14.4.2015. Běžný provoz přepážky bude obnoven ve středu 15.4. Veškeré
nedoručené zásilky od pátku 10.4. do úterý 14.4. budou na přepážce k dispozici
ve středu 15.4. od 15.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
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Kalendárium
14.2.
Obecní ples
17.2.
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 provedla kontrolní skupina
pracovníků Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
20.2.
Výroční členská schůze divadelního spolku Bodlák
21.2.
5. kolo zimní soutěže v nohejbalu trojic
21.2.
Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení
25.2.
Semináře „Přehled dotačních příležitostí pro obce“, který se konal na obecním
řadě v Jeseníku nad Odrou, se zúčastnila starostka
26.2.
Semináře spolupráce Úřadu práce a místní samosprávy konaném v Novém
Jičíně se zúčastnila starostka
28.2.
Valné hromady hasičského okrsku Starý Jičín, konaném v Jeseníku nad Odrou
se zúčastnil místostarosta
4.3.
3. zasedání zastupitelstva obce
7.3.
BERNARTICE CUP – soutěž v nohejbale trojic
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Upozornění !!!
Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2015. Poplatek za odpady je stanoven
ve výši 500,- Kč. Děti do 15-ti let včetně a občané starší 80-ti let včetně mají
slevu 100,-Kč. Studenti (na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování)
hradí 50% z ceny.
K datu splatnosti je každý občan trvale bydlící v naší obci povinen uhradit
alespoň polovinu ze stanovené celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je
stanovena k 30.9.2015.
Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na území
katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za objekt
v celkové výši 500,-Kč.
Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého dalšího
psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel psa je povinen
poplatek uhradit k 31.3.2015.
Poplatky je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obecního
úřadu nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100, VS = číslo
popisné plátce.
Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč. Splatnost
předplatného je stanovena k 31.3.2015. V případě neuhrazení v termínu
splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno.
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě na
webových stránkách obce: www.bernarticenadodrou.cz

Očkování psů
V úterý 14.4.2015 od 16:00 do 16:30 hodin proběhne na parkovišti restaurace
U Bříz očkování psů starších 3 měsíce. Přineste s sebou očkovací průkaz psa.
Cena vakcíny je 100,-Kč.
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Oznámení
V sobotu 28. března 2015 v době od 12,00 do 15,00 hodin
proběhne na parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz
sběr velkoobjemového, 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.

Placený vývoz BIOodpadu firmou OZO Ostrava s.r.o.
Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednánu placenou
službu - svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude probíhat od
dubna vždy sudý týden ve středu. První vývoz proběhne 1.4.2015.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu OZO,
tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz
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Obec Bernartice nad Odrou a
Sdružení přátel DPS Ondrášek z Nového Jičína
vás srdečně zvou na koncert duchovní hudby, kde vystoupí

ONDRÁŠEK novojičínský sbor ZUŠ a jeho host
dětský pěvecký sbor VIVA Sandnes z Norska
Koncert se bude konat v neděli 29. března 2015 v l8.00 hodin
v kostele Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou
Vstupné dobrovolné
------------------------------------------------------------------------------------------------S dětským sborem z Norska jsme se seznámili v USA na soutěži v roce 2014.
Do Nového Jičína přijedou děti v neděli z Prahy, kde se účastní mezinárodní
soutěže. Protože jsou momentálně v České republice, chtěli této příležitosti
využít, setkat se s námi a zazpívat si. Stráví u nás dva dny a v úterý ráno
odjíždějí do Krakova, odkud odlétají domů do Norska.
www.vivasandnes.no
za Ondrášek Svatoslava Lenartová
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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
Hračky, knihy – nepoškozené a kompletní

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 20. – 22.4.2015
pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin
úterý
8:00 - 15:00 hodin
v klubovně 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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Zájezd pro důchodce
Skončilo období plesů a přišel nejvyšší čas se zabývat zajištěním programu
na letošní zájezd pro důchodce. Loni jsme zůstali na severní Moravě a letos
pojedeme na Moravu jižní. Navštívíme méně známá, ale také známá místa, kde
se člověk rád vrací si zavzpomínat, zjistit, co se za ta léta změnilo, nebo se jen
tak pokochat klidnou a příjemnou atmosférou.
Letošní první zastavení bude ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde
navštívíme Památník Velké Moravy. Další zastávkou bude vesnice Vlčnov a
místní muzeum Lidových pálenic. Dále zamíříme do Uherského Brodu. Zde se
nachází Dominikánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, který patří
mezi nejstarší a největší památky na uherskobrodsku. Jednou z jeho hlavních
pozoruhodností je obraz černé Matky Boží, který si za doprovodu průvodce
budete také moci prohlédnout. Následně zamíříme do známých lázní
Luhačovice. Tady budeme mít volný program. Můžete si v klidu projít
lázeňskou promenádu, ochutnat minerální prameny, navštívit známou
čokoládovnu, či si zajít na skvělý sachrův dort a vídeňskou kávu. A samozřejmě
nebude chybět ani chutný pozdní oběd. Kde a co budeme mít k jídlu, vám ale
neprozradíme. To si necháme jako malé překvapení. Následně už nás bude jen
čekat cesta zpět domů 
A nyní bližší informace:
Termín zájezdu je pátek 22.5.2015. Odjezd autobusu z křižovatky (zastávky
budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně a na točně u
Varmužů) je v 7:00 hodin a plánovaný příjezd asi v 18:30 hodin. Cenu zájezdu
jsme ponechaly stejnou jako loni, tedy za osobu 300,-Kč. V ceně je zahrnuta
doprava, všechny vstupy i chutné jídlo.
Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou provádějte
v pokladně na obecním úřadě. Už se na Vás moc těšíme.
Marie Mertová a Věra Košťálová
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Srdnatý boj Bernartských Bobrů
Den po turnaji mladších žáků jsme opět dorazili do Nového Jičína ve kterém
se konal turnaj starších žáků ve florbale, dne 8.2.2015 v basketbalové hale. Do
turnaje se přihlásili týmy z Nového Jičína: Snipers, Angrešt, Hej Ouško (starší
děvčata), Persil a Bobři z Bernartic. Všechny tyto týmy dlouhodobě trénují a
jsou velmi dobře sehraní a fyzicky zdatní, neboť dělají ještě další sporty. Náš
tým přijel v této sestavě:
Brankář: Jan Bukovjan / David Palička
Kapitán týmu: Václav Vrobel
Hráči: Ondrěj Staněk, David Novobilský, Vojtěch Vrobel, Ondřej Kyselý
a Daniel Volf
Na začátek turnaje dorazila osádka druhého vozu poněkud pozdě a tak jsme
museli nastoupit ihned po obléknutí do dresů. Tato skutečnost měla za následek
tvrdou prohru nad Angrešty, a než jsme se rozkoukali a někteří probrali tak byl
zápas téměř na konci s výsledkem 2:7. Celý turnaj se hrál ve složení 4 hráči plus
brankář ve dvou poločasech o 8 minutách a hrál každý s každým a poté podle
bodů bylo semifinále a následně boje o bronz a zlato.
Do druhého utkání jsme nastoupili ještě ospalí a hlavně nejistí po první
porážce a to nás čekal tým Sniperů, který obhajoval titul z min. turnaje. Začali
jsme velmi dobře a to gólem Davida Novobilského, který tentokrát hrál v útoku.
Nadšení a radost z vedení nám dlouho nevydržely, neboť téměř z každé tvrdší
rány jsme inkasovali a prohra byla zpečetěna na výsledných 1:6.
Před třetím zápasem nás čekala starší děvčata v čele s opět nejlepší
brankářkou Viki Karasovou a oživily se nám tím vzpomínky na poslední
prohraný zápas právě s děvčaty a to i přes herní převahu. Každý již chápe, že
začala hra nervů a bylo nutné udělat určité změny, které nám dávaly větší šanci
na postup. K hlavním změnám, na kterých jsme se domluvili, patřilo téměř
kompletní překopání v sestavě. Do brány jsme postavili Davida Paličku a do
útoku jsme vyslali Vaška Vrobla po boku Davida Novobilského. Těžká úloha
čekala Ondru Kyselého a Dana Volfa, protože museli bránit a neustále
nahazovat míčky do útočného pásma, kde jsme měli nejlepší střelce a tvůrce hry
a tím jsme dali naději na lepší výsledek. Tah to byl velmi dobrý, protože jsme
zvítězili a musíme opět s respektem uznat, že děvčata odolávala velmi statečně a
důkazem může být stav po prvním poločase stále 0:0, ale jakmile se všichni
sehráli, tak začal náš velký tlak, a výsledek byl dokonán v náš prospěch 3:0.
Nálada byla mnohem lepší a pustili jsme se beze změn do týmu Persilů, kteří
už věděli, že postupují a měli pouze jednu prohru. Zopakovali jsme stejný
postup a hru. Díky 100% nasazení všech jsme vyhráli 4:0.
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V tomto zápase padala jedna chvála za druhou na našeho brankáře a tím se naše
hra přesunula na soupeřovu stranu a motivace jela na plné obrátky.
V semifinále nás čekali Angrešti, kteří se nakonec stali vítězi celého turnaje a
nenašli přemožitele. Každopádně, na toto utkání jsme se velmi těšili a řekli jsme
si, že tam necháme úplně všechno, i kdyby nám neměly zbýt žádné síly na
finále. Zní to jako hezké povídání, ale je třeba si uvědomit, že někteří už měli za
sebou 60 min. dynamické a vyčerpávající hry. Síly prostě docházely! Kluci
bojovali statečně a zápas to byl nejlepší, který jsme zahráli za poslední dobu a
nechali tam úplně všechno. Byla to prostě napínavá hra a ještě před poslední
minutou jsme prohrávali pouze o gól. Docházeli nám síly a kluci se stáhli do
obrané hry a padl rozhodující gól na konečných 2:4. Během tohoto vypjatého
utkání byly dva sporné momenty, kdy jsme viděli dvě tvrdě střelené rány do
branky, které se odrazili od zadní tyče zpět do hřiště, ale sudí to viděl jinak a tak
jsme tuto skutečnost hořce a statečně přijali.
Na boj o třetí místo už nezbyla energie, a tudíž jsme prohráli 1:4 a odnesli si
tak bramborovou medaili. Poslední zápas jsme hráli naši obrannou hru, s kterou
jsme nedokázali vytvořit střelecký potenciál.
Na závěr je třeba poděkovat především Davidu Paličkovi, protože v bráně
opravdu čaroval a tím nás podržel v nejtěžších okamžicích. Klobouk dolů před
Davidem Novobilským, který odehrál všechny zápasy téměř bez střídání a i přes
nižší gólové skóre tvořil hru a šance na vítězství. Vašek Vrobel, který dokázal se
svým ml. Bratrem a Ondrou Kyselým využít příležitostí a nastřílet drtivou
většinu našich gólů. Hráli jsme čestně, srdcem a proto jsou Bobři v našich očích
ti nejlepší a brzy to dokážeme dalšími úspěchy v turnajích!
Aleš Hubr
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Bobříci opět vítězí
Pustějov uspořádal turnaj mladších žáků ve florbale, který se konal 21.2.2015
v místní Sokovně. Tohoto turnaje se zúčastnily týmy z Pustějova, Suchdola nad
Odrou, Hladkých Životic a Bernartic nad Odrou. Složení našeho týmu bylo
následující:
Brankáři: Martin Maňák / Lukáš Hubr
Kapitáni týmu: Vojtěch Vrobel / Samuel Tomáška
Hráči: Ondrěj Staněk, Dominik Horut, Matýsek Novobilský / Matyáš
David, Filip Tomáška, Cyril Haitl, Dominik Volf
Jak je již vidět z rozpisky hráčů, tak tentokrát jsme složili opravdu početný
tým Bobříků, což byla událost věru výjimečná. Možná se blýská na lepší časy do
budoucna, neboť nám pomalu ale jistě roste širší základna hráčů. Hrálo se
v sestavě 3 hráči + brankář a 2x 10min. Trenérům se podařilo dohodnout
s ostatními kluby, aby postavili herní týmy i z těch nejmladších a začátečníků
jako máme právě my a tím vytvořit příležitost aby si mohli zahrát na soutěžní
úrovni úplně všichni. Pro všechny děti to bylo milé překvapení, protože jsme
souběžně hráli dva turnaje mladších žáku kategorie A a B (začátečníci).
Naši Bobříci benjamínci zahájili turnaj kategorie B, pro které bylo velkou
motivací zisk první medaile v jejich florbalové kariéře. Po jasných instrukcích se
pustili do prvního zápasu proti Hl. Životicím a zřejmě se jim líbila číslice 6,
neboť všechny zápasy vyhráli 6:1. Mezi krátké shrnutí zajímavých okamžiků
patří střelecká kanonáda Samuela Tomášky, který nastřílel celkem 7 gólů a
následoval ho Matyáš David, který skóroval čtyřikrát. Pochvalu zaslouží úplně
všichni, protože hráli srdcem a hlavně podle pravidel a fair, což se nedá říct o
všech hráčích našich soupeřů. V šatně si všichni hru pochvalovali a těšili se na
vyhlašování vítězů, protože věděli, že si odnesou kov nejcennější a to Zlato!
Druhý náš tým A vedený zkušeným kapitánem Vojtou Vroblem nastoupil
proti Hl.Životicím. Všichni jsme věděli, že to bude boj do poslední minuty a
vyhraje ten, který bude mít větší touhu po vítězství a nervy na uzdě. Po prvním
poločase jsme prohrávali 2:4 a tento výsledek byl obrazem, všech našich chyb a
nedůslednou hrou ve středním páse, kde jsme dovolili soupeři nastřílet velký
počet střel na naši bránu a skórovat. Vzhledem k tomu, že hřiště v Pustějově je
spíš menší, tak bylo nutné změnit strategii a prohodit hráče. Strategie byla
založená na střelách z dálky a přesném nahrávání míčků a my jsme se pustili do
druhé půle zápasu. Spustili jsme střeleckou show a krůček po krůčku s velkým
odhodláním jsme stahovali náskok a nakonec jsme zvítězili 8:7.
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Do druhého utkání proti Pustějovu jsme nastoupili beze změn se stejnými
pokyny a odhodláním zvítězit. Rozjeli jsme to opravdu zhurta, protože jsme už
v 4 min. vedli 5:0 a proto jsme mohli nasadit do hry Matýska Novobilského,
kterého už bereme jako zkušeného hráče a který se umí poprat s kluky i o hlavu
vyššími a proto hraje za starší. Tento zápas nebyl výjimkou a bojoval statečně a
měl i několik dobrých šancí dát gól ale především umožnil vystřídat Ondru a
Vojtu, kteří mohli šetřit síly na očekávaný zápas se Suchdolem. Než ještě
prozradíme výsledné skóre, tak každý kdo viděl hru právě Vojty Vrobla a Ondry
Staňka, tak musí uznat, že to byl střelecký koncert a nádherné technické akce a
dokonalá souhra kombinační hry. Vzhledem k tomu, že už mnohokrát
rozhodovalo skóre, kdo bude brát zlato, a proto naši hoši nastříleli 14 branek a
výsledek byl dokonán na 14:2 pro Bernartice.
Nálada byla skvělá a my jsme se pustili do posledního zápasu. Rozjeli jsme
to opravdu ostře a pokračovali jsme v naší hře s cílem rozebrat Suchdol nad
Odrou a ukázat jim, že sport přináší změny a vyhrávání v předchozích turnajích
není žádná jistota. Byl to úplný výprask a porazili jsme je 12:4 a Zlato bylo
naše! Zažili jsme krásné akce, góly i napjetí a pro lepší ilustraci krátké shrnutí
pár čísel: Kapitán vstřelil 20 branek a Ondrěj Staněk 12. Nesmíme zapomenout
na premiéru Lukáše Hubra v naší brance, jakožto náhradníka za nemocného
Vítka Vrobla a lehce zraněného Martina Maňáka. S radostí můžeme říct, že tým
podržel i ve velmi těžkých situacích a zaslouží si naše poděkování.
Závěrem se sluší poděkovat také Danovi Ferda a Vaškovi Vroblovi, kteří
dohlíželi na naši drobotinu a pomáhali s organizací a především udělovali jako
respektování hráči dobré rady. Pustějov nás mile překvapil počtem rodičů a
hostů, kteří přišli povzbuzovat na tento turnaj své ratolesti a také nám přichystali
dobré občerstvení.
Václav Vrobel
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Florbalový turnaj Bernatských Bobrů v Pustějově
V sobotu 7. března jel náš florbalový oddíl Bernatských Bobrů reprezentovat
naši obec na tradiční sokolský turnaj starších žáků do Pustějova. Do Pustějova
jezdíme rádi i proto, že kluky z Pustějova dobře známe a navzájem si na
turnajích fandíme. Hrajeme podobný styl hry a sport děláme ze stejného
důvodu…baví nás sportovat a nesnažíme se vyhrát za každou cenu. Dalšími
týmy byly Suchdol nad Odrou a Hladké Životice.
Odehráli jsme tradičně tři zápasy (s hrací dobou 2 x 10 minut), z toho dva
hodně vyrovnané.
První s Hladkými Životicemi jsme prohráli 6 : 8. Úvod utkání nám tradičně
nevyšel a my museli hned od začátku bojovat s dvoubodovým handicapem. Za
řadu našich chyb jsme velice tvrdě platili. I když se nám podařilo skóre srovnat,
zase jsme inkasovali, a v tomto duchu se vlastně odehrálo celé utkání.
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Ve druhém utkání jsme své síly změřili s TJ Sokol Pustějov a podařilo se
nám soupeře přinutit hrát naši hru a my vyhráli 10:4. Dařilo se nám lépe
obsazovat protihráče, ale přesto padalo na naši bránu více a více střel, kterým
jsme nebyli schopni zabránit. V bráně jsme však měli excelentního brankáře
Davida Paličku, který hatil spoustu akcí protihráčů.
Do třetího utkání s naším tradičním protivníkem ZŠ Suchdol nad Odrou jsme
nastupovali se zcela jasným cílem. Nenechat střelit na naši bránu. Utkání bylo
velice hektické a na hráčích, jak už to bývá pravidlem, se začínala projevovat
únava. Do 16té minuty se nám dařilo obsazovat hráče a vedli jsme 7:3. Naši
chlapci si ale nedají říct a přestali si hlídat obranu a během půl minuty
inkasovali dva zcela zbytečné góly. Na radu svých trenérů, kteří si rvali
zoufalstvím vlasy na střídačce, opět zajišťovali obranu, hra se vrátila pod naši
taktovku a toto skóre 7 : 5 ukončilo náš vydařený turnaj. V poslední minutě byl
však zcela nepochopitelně srolován Václav Vrobel nepřípustným, zákeřným
zákrokem k zemi. Naštěstí je Václav z tvrdého rodu a na vyhlašování už byl
zcela fit.
Tento turnaj se nám podařil uhrát téměř na jedničku. Kluci podali zcela
vyčerpávající výsledky a tomu odpovídalo i umístění na celkovém druhém
místě. Kapitán tohoto turnaje Vojta Vrobel i přes menší zranění vedl tým
správnou cestou a v řadě případů zaskakoval i za starší, zkušenější hráče. I když
se nám nepodařilo dosáhnout příčky nejvyšší, byli jsme spokojeni a na turnaji
jsme podali velice dobrý výkon.
Pořadí:
1. Hladké Životice
2. Bernatští Bobři
3. ZŠ Suchdol nad Odrou
4. TJ Sokol Pustějov
Branky: kap. Vojta Vrobel 1, Václav Vrobel 7, Šimon Haitl 3, David
Novobilský 11, Petr Hopp 2. Brankář David Palička inkasoval 17 branek ze
103 střel na svou bránu.
Jako trenéři jsme s naším oddílem Bernatských Bobrů velice spokojeni a
držíme pěsti do dalších úspěšných utkání. Na závěr bych chtěl poděkovat
Michalu Prašivkovi za dovoz a odvoz hráčů na turnajích.
Sportu zdar Aleš Hubr, trenér
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Zimní soutěž v nohejbale trojic - 5. kolo 21.2.2015
výsledky domácích celků v 5. kole:
Zepelin -Val. Mez 1:1 (10:9, 6:10), Zepelin - Hodslavice 1:1 (10:6, 8:10),
Zepelin - Jeseník 2:0 (10:4, 10:4), Zepelin- Jakubčovice 0:2 (8:10, 4:10),
Zepelin - Studénka 2:0 (10:8, 10:5), Zepelin - Čerti 2:0 (10:5, 10:6), Čerti Val. Mez. 0:2 (1:10, 8:10), Čerti - Hodslavice 0:2 (5:10, 4:10), Čerti - Jeseník
0:2 (9:10, 9:10), Čerti - Jakubčovice 0:2 (5:10, 5:10), Čerti - Studénka 0:2
(5:10, 7:10)
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5.kolo - pořadí
1. MÍSTO: JAKUBČOVICE - 6b
2. MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 5b
3. MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 4b
4. MÍSTO: HODSLAVICE -3b
5. MÍSTO: STUDÉNKA- 2b
6. MÍSTO: JESENÍK - 1b
7. MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 0b

celkové pořadí zimní soutěže:
1-2. MÍSTO: JAKUBČOVICE - 27B
1-2. MÍSTO: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - 26B
3. MÍSTO: HODSLAVICE - 18b
4. MÍSTO: ZEPELIN BERNARTICE - 16b
5. MÍSTO: STUDÉNKA - 15b
6. MÍSTO: ČERTI BERNARTICE - 3b
7. MÍSTO: JESENÍK N/O - 2b

FINÁLE ZIMNÍ SOUTĚŽE
V sobotu 21.3. vyvrcholí závěrečným 6. kolem Zimní soutěž v nohejbale
trojic. Poslední kolo slibuje napínavé vyvrcholení. Valašské Meziříčí svede boj s
Jakubčovicemi o celkové prvenství a hlavně domácí Zepelin o 3. místo se
Studénkou a Hodslavicemi. Po odehrání zápasů bude následovat vyhlášení
vítezů, předání cen a večeře. Hráči i diváci se mohou těšit na guláš, či čepované
pivo. Srdečně zvou nohejbalisti.
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BERNARTICE CUP
V sobotu 7.3.2015 se v Bernarticích nad Odrou v místní
tělocvičně již po deváté uskutečnil každoroční zimní nohejbalový
turnaj trojic. Dlouho očekávaná sportovní akce mezi nohejbalisty se
letos nesla ve svátečním duchu.
Hned při nástupu týmů, zde byla představena a symbolicky pokřtěna vlajka
nohejbalového oddílu. Vlajka byla vyrobena k desátému výročí nohejbalu v
Bernarticích, které vyvrcholí silvestrovským turnajem na konci tohoto
kalendářního roku.
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Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní starostce D. Klosové a
předsedovi TJ Sokol D. Glogarovi za účast na křtu vlajky a zahájení letošní
sportovní události. Obci pak za nečekaný pěkný dárek k dříve zmiňovanému
výročí a sponzorům Restaurace u Bříz - p. Kneblík, TJ Sokol a obecnímu úřadu.
Ale zpět k samotné hře...
Letošního ročníku se nakonec zúčastnilo 8 týmů. Krom domácích celků byly
zbylé týmy v Bernarticích vůbec poprvé. Je třeba říct, že ani jeden z našich týmů
letos nepatřil na turnaji k favoritům. Všechny týmy krom domácích hrají své
registrované soutěže. Do obce tak přijely ještě víc kvalitní soupeři, než v
předchozích letech a na případný úspěch jsme raději ani nepomýšleli. O tom, že
je ve sportu možné vše, jsme se ale v průběhu dne přesvědčili.. Posuďte sami...
1. zápas
ZEPELIN - ČERTI 2:0 (10:7,10:4)
-rozlosování určilo, že úvodní zápas odehrají oba domácí celky proti sobě. Ač
Čerti kousali a Zepelin neodehrál ideální zápas, přesto favorit zápas zvládl...
2. zápas
ZEPELIN - ODRY -LOUČKY 1:1 (5:10, 10:9)
- Loučky se v Bernarticích prezentují i v Zimní Soutěži, kde reprezentují hráči
obec Jakubčovice. Úvodní set favorit zvládl, ale ten následující patřil k ozdobě
turnaje. Zepelin prohrával už 7:9, ale přesto dokázal bojovností set zvládnout a
vyhrát 10:9. Téměř ztracený set, kteří domácí zvládli otočit, se později ukázal po
psychické stránce za možná nejdůležitější...
3. zápas
ZEPELIN - HOĎACI FRÝDEK MÍSTEK 1:1 (10:3, 6:10)
- soupeř už před turnajem prohlásil, že si dělá zálusk na prvenství v turnaji.
První set se však vyvíjel k překvapení všech plně v domácí režii. Zepelin vedl už
7:0. Nakonec se podařilo první sadu získat v poměru 10:3. Druhý set už
frýdecko-místečtí zvládli 6:10....
4.zápas
ZEPELIN - PJERUNI PALKOVICE 2:0 (10:7, 10:4)
- pro domácí velká neznámá... Do zápasu Zepelin nastupoval s vědomím, že
pokud vyhraje, může si dělat zálusk i na stupně vítězů. Do stavu 7:1 vše
vypadalo ideálně, pak však zapracovaly nervy a soupeř snížil na 7:6...to bylo
však od soupeře vše...Zepelin sadu vyhrál 10:7 a tu následující si už v pohodě
pohlídal..10:4. Zvláštností zápasu bylo, že proti sobě nastupovaly 2 rodiny. Na
obou stranách otec + 2 synové...
5. zápas
ZEPELIN - MLADÉ MASO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 0:2 (8:10, 8:10)
-tradiční rival ze Zimní soutěže. Mimořádně talentovaní mladíci, které ne a ne
porazit...nestalo se tomu ani teď, byť se bojovalo o každý míč..
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6. zápas
ZEPELIN - ROMANOVCI FRÝDEK MÍSTEK 2:0 (10:2,10:4)
- kluky známe z turnajů v Tiché. Soupeř si vždy na nás brousí zuby, ale ani teď
moc nepochodil...
7. zápas
ZEPELIN - SKLENÍK FRÝDEK MÍSTEK 2:0 (10:8,10:7)
- do zápasu Zepelin nastupoval s vědomím, že pokud získá set, skončí třetí.
Avšak favoritem v zápase nebyl... přímý souboj o třetí příčku byl napínavý a
rozhodla až koncovka setu.. tu náš tým zvládl 10:8. Následující se hrál už jen
spíše z povinnosti - 10:7.
Po dlouhých 4 letech se tak na stupních vítězů objevil konečně i náš tým !!!
Turnaj, který je pro nás vrcholem sezony, dopadl opravdu nad očekávání. 3.
místo právě na tomto turnaji je obrovským úspěchem nejen Zepelinu, ale celého
nohejbalu u nás....A Čerti?
Ti si uhráli taký své malé-velké vítězství. Sebrali set Palkovicím. Je třeba si
ale uvědomit, že sehráli turnaj se špičkou moravskoslezského kraje a byť se to v
konečném pořadí neodráží, po herní stránce to nebylo vůbec špatné.
Letošní ročník tak skončil nečekaným, ale o to příjemnějším úspěchem.

Zepelin Bernartice - 3.místo
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Konečné pořadí:
1. Odry - Loučky
2. Mladé Maso Valašské Meziříčí
3. Zepelin Bernartice
4. Hoďaci Frýdek Místek
5. Skleník Frýdek Místek
6. Romanovci Frýdek Místek
7. Pjeruni Palkovice
8. Čerti Bernartice
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Pavel Zelenka - TJ Sokol Oddíl nohejbalu
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Sběr papíru
V úterý 21. dubna 2015 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm.
Děkujeme

Mgr. Jana Kociánová

Turnaj ve florbalu
Opět po roce jsme se sešla družstva malotřídních škol na našem turnaji.
Chřipkové období nám trošku zamíchalo kartami, ale my jsme toho nedbali a
turnaj rozjeli. Ve středu 25.2. přijela 2 družstva z Jeseníku, 1 družstvo
z Libhoště a my jsme postavili také 2 družstva. Na turnaj nepřijela družstva
z Hostašovic a Šenova.
Začali jsme ve 13 hodin, upřesnili jsme si pravidla, rozlosovali si čísla pro
družstva a hrálo se. Naše 1. družstvo reprezentovali tito žáci: Staněk Ondra,
Petr Míša, David Matyáš, Bayerová Lucka, Škrabáková Šárka a Tomáška Sam.
2. družstvo reprezentovaly tyto děti: Hopp Pája, Hubr Lukáš, Novobilský Matěj,
Glogarová Anetka a Hoppová Anežka.
Po urputných bojích se ve 14.45 hodin vyhlašovaly výsledky. Na 1. místě se
umístilo družstvo z Jeseníku 1. Na 2. místě se umístilo družstvo Bernartic 2 a 3.
místo obsadilo družstvo Bernartic 1. Na 4. místě skončil Jeseník 2 a poslední
místo si odvezly děti z Libhoště. Vlastně ani tak nezáleželo na umístění, důležité
bylo, že si děti mohly změřit síly s jinými školami, získaly nové zkušenosti a
všechno proběhlo v duchu faire play a bez zranění.
Diplomy a odměny si odvezla všechna družstva. Našim dětem děkuji za
vzornou reprezentaci naší školy na poli sportovním i mimo něj.
A už těšíme se zase za rok.
Jana Rusínová
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Veselá beseda s ilustrátorem
V pátek 20.2.2015 nás navštívil ilustrátor Adolf Dudek. Pan Dudek kreslí do
dětských knížek ilustrace. Myslím, že to všechny bavilo, protože jsme viděli, jak
takové ilustrace vznikají. Taky jsme se dozvěděli, že k malování stačí umět 4
základní tvary: trojúhelník, kruh, čtverec a obdélník. Hráli jsme hry a zkoušeli
kreslit jako pan Dudek.
Líbilo se mi, jak paní učitelka Rusínová kreslila sluníčko. Vadilo mi, že se mi
ten podpis od pana Dudka hned smyl.
Na závěr jsme se fotili a nechali se podepsat na čelo, nebo na ruku. Kdo
chtěl, mohl si od něho nechat podepsat i knihu, kterou sám ilustroval.
Pan Dudek pochází z Jihlavy, ale bydlí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Než se
s námi rozloučil, slíbil nám, že do časopisu Sluníčko nakreslí naši školu, jak letí.
Nakreslil do školní kroniky obrázek a skoro všichni se ho snažili napodobovat
v kreslení.
Za spolužáky napsala Lucka Bayerová.
PS: Líbilo se to opravdu všem, učitelky se shodly na tom, že pusy od smíchu,
nás už dlouho tak vydatně nebolely.

24

V sobotu dne 28.3.2015 budou hasiči
od 9:00 hodin ráno provádět

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě,
případně těžší věci pomůžeme vynést při svozu.
Hasiči

Oprava - dodatek
textu k fotografii v minulém čísle zpravodaje
Dovoluji si upozornit na chybnou informaci v únorovém zpravodaji. Je
v něm zveřejněná fotografie kombajnu s popisem, že se jedná o první kombajn
JZD Bernartice nad Odrou. Prvním však byl ŽM 330, vyrobený v Agrostroji
Prostějov. Kombajnéry byli Jarolím Bayer z č. 19 a Josef Šimíček (Gustýn) z č.
47. Tento kombajn byl poháněn motorem Tatra, typ 924, čtyřválec, 60 koní.
V minulém Zpravodaji je uveden kombajn SK 4 sovětské výroby, který byl
pořízen až jako druhý. Později se nakoupily ještě další dva, typ E 512, vyrobené
v NDR. Pro zajímavost uvádím, že konstruktérem v Agrostroji Prostějov byl
také ing. František Bayer z č. 37.
Dresler Rudolf
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K problematice kanálu Dunaj – Odra - Labe
Co mi přinesl rok 2014
V souvislosti s Bernarticemi mi přinesl velké zklamání - jde o nový územní
plán obce. Do územního plánu byla zakreslena nová trasa plavebního kanálu
Dunaj-Odra-Labe. Většina odborné i laické veřejnosti, se kterými jsem hovořil,
je přesvědčena o tom, že je tato stavba čirá fantazie několika snílků a k realizaci
nikdy nedojde. Bohužel i tyto sny dokázaly zhatit moje plány a z předchozího
návrhu územního plánu z roku 2010 musela být odstraněna nově vyčleněná
plocha k zastavění (Z7). Pro upřesnění uvádím, že byla navržena za silnicí nad
svahem proti domu č. 28 (Mlýnec) a 72.
Mám zkušenost, že většina lidí vůbec netuší, jak je to s kanálem Dunaj-OdraLabe a jak by změnil obec.
O průplavu se hovořilo již před více než sto lety. Známa byla i trasa, která je
uváděna jako jediná v dosud platné nadřazené dokumentaci kraje (Zásady
územního rozvoje Moravskoslezského kraje – ZÚR MSK). Tato „historická“
trasa je směrována od silnice mezi Hůrkou a Jeseníkem na domy č. 140, 29, 28,
104, 139, 27, kde by se napojila na řeku Odru a pokračovala přes dům č. 25
směrem na Bařiny. Příslušná plavební komora na překlenutí výškového rozdílu
měla být za obcí směrem na Jeseník. Tato trasa je zakreslená v ÚP Bernartic ve
výkresové části Koordinační výkres.1
Podle stanoviska Krajského úřadu MSK však dojde ke změně trasy podle
podkladů Ministerstva dopravy ČR. Tato změna se má do ÚP promítnout
z nadřazené dokumentace ZÚR MSK. V současné době probíhá aktualizace
ZÚR MSK. Na dotaz, v jaké fázi zpracování je aktualizace této nadřazené
dokumentace, mi bylo z krajského úřadu odpovězeno:
„Během roku 2015 bude probíhat projednání s dotčenými orgány, sousedními kraji a
ministerstvy. Dle ust. § 37 odst. 3 stavebního zákona bude krajským úřadem oznámeno místo a
doba konání společného jednání o návrhu aktualizace ZÚR MSK, toto jednání je však neveřejné.
Dle ust. § 37 odst. 4 stavebního zákona bude tento návrh doručen také veřejnou vyhláškou, kdy
do 30 dnů ode dne doručení (doručeno je 15 dnem po dni vyvěšení) může každý k návrhu
uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky.

1

Zakreslena jako Limit využití území – uzemní rezerva pro zabezpečení zájmu státu vyplývajících
z mezinárodních závazků státu dle dokumentace ZÚR MSK.
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Konání veřejného projednání se tedy předpokládá během roku 2016. Přesné datum a místo
konání bude také oznámeno veřejnou vyhláškou, kdy veřejné projednání se bude konat nejdříve
15 dnů ode dne doručení. Dle ust. § 39 odst. 2 stavebního zákona může každý do 7 dnů ode
dne konání veřejného projednání uplatnit připomínky.
Přesné termíny jednotlivých etap pořizování aktualizace ZÚR MSK zatím známy nejsou, můžu
Vám tedy jen doporučit aspoň jednou za 14 dní sledovat elektronickou úřední desku Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje.“
Ing.arch. Andrea Ondračková, referent pro územní plánování
odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Z odpovědi vyplývá, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Navíc dosud ještě
nebyla zpracována studie o proveditelnosti a účelnosti kanálu D-O-L.
Přes tyto všechny neurčitosti již byla do ÚP Bernartic vyznačena trasa dle
MD ČR a tím došlo k vypuštění plochy k zastavění, protože by ležela v nové ose
kanálu. Trasa je zakreslená v ÚP Bernartic ve výkresové části Koordinační
výkres.2 Tento plavební kanál by pohltil celou část obce a to domy č. 19, 20, 21,
22, 23, 24, 28, 29, 72, 104, 128, 140, 233, 300 a 301. Představu o technickém
řešení kanálu je možno nalézt na webových stránkách nadšenců kanálem D-O-L:
http://www.d-o-l.cz/index.php/cs/kestazeni/category/143.etapa
výstavby
vodního koridoru D-O-L.
Kanál by směřoval od Hůrky, vrchem překlenul celé údolí potoka Teplice od
č. 140, přes 29, 28, 24 a pokračoval do pole Na půšti. Plavební komora pro
překonání výškového rozdílu mezi dalším úsekem by byla za Kunínem směrem
na Suchdol. Hladina vody v kanálu by byla 15 m nad úrovní mostu před domem
č. 28. Vodní objem celého 15 km úseku kanálu by činil přes 3 miliony m3.
Vzhledem k výšce nasypané hráze by pata hráze byla široká, a proto by zanikly i
domy ve větší vzdálenosti od osy kanálu. Je otázkou, zda by vybudovaná hráz
nevytvořila při velké povodni překážku a nedošlo k ohrožení mnohem širšího
území obce zadrženou vodou, než bylo v r. 2009.
Poněkud nevěrohodně působí argumentace krajského úřadu, že navrhovaná a
kvůli kanálu D-O-L vypuštěná plocha k zastavění (Z7), částečně leží v území
bleskové povodně z r. 2009. Rovněž úsměvně působí upozornění, že Z7 může
být negativně ovlivněna hlukem, vibracemi a exhalacemi z dopravy na silnici do
Suchdolu. Veškerá argumentace je uvedena v části Opatření obecné povahy, jež
je součásti Územního plánu Bernartic nad Odrou.
Nedozírné širší dopady kanálu D-O-L pro krajinu i obyvatelstvo můžete
zvážit sami.

2

Zakreslena jako Omezení ve využití území – koridor vodní cesty D-O-L dle MD ČR.
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Zajímavé je např. stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život:
http://www.stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1129%3
Astanovisko-predsednictva-stuz-c-125-k-projektu-vodniho-koridoru-dunaj-odralabe&catid=93&Itemid=155
Osobně jsem přesvědčen, že k realizaci kanálu z mnoha příčin nikdy nedojde.
Bohužel jednou zakreslená čára může v mapě zůstat mnoho desetiletí i déle a
zbytečně omezovat občany a obce, protože se nenajde nikdo, kdo by odpovědně
posoudil všechna hlediska a co nejdříve blokaci zrušil.
Antonín Bayer, Bernartice č. 28 – Mlýnec

Komentář krajského úřadu odboru územního plánování k
současnému stavu a vývoji projektu kanálu
Povinnost hájit předmětnou územní rezervu vyplývá z usnesení vlády České
republiky ze dne 20. července 2009 č. 929 o Politice územního rozvoje České
republiky 2008, kde jsou jednotlivým ministrům uloženy následující povinnosti:
„4. ministru pro místní rozvoj zachovávat, zajišťovat a uplatňovat ve spolupráci
s ministry dopravy a životního prostředí stávající územní ochranu koridoru
průplavního spojení Dunaj – Odra - Labe do doby rozhodnutí vlády o dalším
postupu a předložit vládě do 31. prosince 2009 návrh způsobu další ochrany, 5.
ministru dopravy prověřit ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem
zahraničních věcí na mezinárodní úrovni potřebnost průplavního spojení Dunaj
– Odra – Labe a zajistit projednání koridoru tohoto průplavního spojení
s představiteli Polské republiky, Rakouské republiky, Slovenské republiky,
Spolkové republiky Německo a s Evropskou komisí, včetně signatářů Evropské
dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu
(Dohoda AGN) (přístupová smlouva a Transevropská dopravní síť /TEN-T/), s
cílem posoudit v úplných evropských souvislostech problematiku jeho možné
realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví
a předložit vládě do 31. prosince 2010 informaci o výsledcích tohoto
prověření.“
Výše uvedený termín pro prověření potřebnosti průplavního spojení Dunaj –
Odra – Labe byl usnesením vlády České republiky ze dne 19. ledna 2011 č. 49
prodloužen do 31. prosince 2013, a vláda rozhodla, že zájmové území má být
nadále chráněno formou územní rezervy v územně plánovacích dokumentacích,
a to do doby dalšího rozhodnutí vlády ČR v této věci. Na základě tohoto
vládního usnesení mělo připravit Ministerstvo dopravy ČR studii proveditelnosti
projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe.
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Ministerstvo dopravy vedené Antonínem Prachařem dne 12. března 2014 pozastavilo
výběrové řízení na zhotovení studie proveditelnosti k vodnímu koridoru D-O-L. Ministerstvo
to zdůvodnilo nutností ověřit, jaký postoj k vodnímu koridoru zaujímají sousední státy a
Evropská unie. Během března 2014 tehdejší ministr dopravy Antonín Prachař ujistil
prezidenta republiky Miloše Zemana, že resort dopravy bude nadále hledat podporu v
okolních zemích pro stavbu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe. Bude postupovat přesně
podle programového prohlášení vlády, které postup v tomto projektu přesně stanovuje.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se jedná o rozhodnutí vlády ČR, hájené
Ministerstvem dopravy jako dotčeným orgánem, kdy je zřejmé, že Krajský úřad
Moravskoslezského kraje a ani žádný jiný orgán veřejné správy nemá zmocnění
tento záměr nerespektovat, a tedy i vypouštět předmětný koridor z územně
plánovacích dokumentací nebo jiných strategií.
Dále je nutné zmínit, že územní rezervy dle ust. § 36 odst. 1 stavebního zákona
slouží k blokaci území, ve kterém bude prověřen určitý záměr, kdy jsou v něm
zakázány takové změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně
ztížit nebo znemožnit. Je nutno uznat, že v tomto případě je lepší variantou
nepřipustit další výstavbu domů pro bydlení či jiných staveb, kdyby následně
mohlo dojít k omezení vlastnického práva z titulu budování veřejné
infrastruktury ve veřejném zájmu a následky by byly pro majitele těchto staveb
výrazně horší, než v současnosti „pouhé“ omezení výstavby.
Ing. Arch. Andrea Ondračková

Komentář starostky k výše uvedené problematice:
Autorovi článku panu Bayerovi rozumím a jeho obavy chápu. Já osobně
nevěřím, že někdy k realizaci stavby kanálu dojde a nejsem tomuto záměru
nakloněna.
Doposud však obec neměla žádnou možnost a pravomoc se k trase kanálu
vyjádřit, natož ovlivnit či změnit jeho trasu.
Skutečnost, že trasa kanálu je a vždy byla vyznačena v našem územním
plánu, vyplývá ze zákonné povinnosti obce dodržet soulad s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu a vlády ČR.
V dalších řízeních v předmětné věci, kde obec bude účastníkem těchto řízení
s možností vznést námitku či připomínku, budeme hájit zájmy naší obce a
jejich občanů.
Dana Klosová
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Milé pozvání na sv. Valentýna
Opětovně musíme společně poděkovat zdejšímu mysliveckému sdružení za
pozvání na výroční hodnocení jejich činnosti. Potěšila nás z upřímnosti předaná
nejen krásná kytička, ale rovněž jejich stálá a zcela dobrá partička. Rovněž
mnoho díků patří muzikantovi, aby nebylo žádného smutku, postaral se vzorně.
A aby nám nekručelo v žaludku, jak zjistily jsme, patří dík vedoucímu místní
restaurace.
Kluci, vydržte tak dál.
Za všechny ty ostatní děkuje Marta, Jiřina a Vlasta
Jiřina Kelnarová, Starý Jičín 6

Každý měsíc akční ceny!
Rozšířený sortiment domácích potřeb!
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Koštovačka
Dne 28. února 2015 se uskutečnila, jako už tradičně každý rok, v myslivecké
chatě „koštovačka“, pořádaná partou kamarádů „sešlosti“.
Po loňském sběru ovoce všeho možného druhu, mazlením se s kvasem a po
čase jeho vypálením, bylo do soutěže zařazeno 17 vzorků pálenky. Po 17-ti
soutěžních kolech a několika oddechových časech zvítězil Vraťa, za ním Laďa a
jako třetí Jara… Steaky, bůček, dokonce i sladkosti a jiné pochoutky vyplnily
mezery v degustaci.
Po opravdu vydařené akci s výbornou účastí byla cesta domů blátivá a
náročná. Všichni to ale zvládli „bez ztráty desítky“.
Varmis

31

Jaro už je na dohled…
Pomalu nás začínají oblažovat první paprsky jarního
sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy
vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém
zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi.
Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období
zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní
lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré
trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé neberou toto upozornění vážně. Přitom si
neuvědomují, že tím nejen porušují zákon, ale především ohrožují své okolí.
Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Při
nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento přestupek pokuta až 25 000,-Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. 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.
Při pálení odpadu 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 nebo150, případně elektronickým
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy
jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení.
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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. 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
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL:
736 178 034
www.restauraceubriz.estranky.cz
E-mail: restauraceubriz@seznam.cz
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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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