Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
dnešní úvodník jsem se rozhodla věnovat problematice psaní a
vydávání obecních zpravodajů.
Žádný zákon ani předpis obcím nenařizuje zpravodaj vydávat,
přesto více než dvě třetiny obcí svůj obecní zpravodaj vydávají. U
větších obcí (nad tisíc obyvatel) je tento počet ještě vyšší a zpravodaj
vydává téměř devadesát procent z nich. Některé obce zpravodaj
vydávají měsíčně, jiné jen několikrát v roce.
Svým postavením jsou obecní zpravodaje mezi médii zcela
jedinečné:
• jsou vydávány jen pro velmi malý počet čtenářů,
• vychází méně často než celostátní zpravodajská média,
• v naprosté většině případů ho nevytváří profesionálové,
• jsou financovány obcí (inzerce nepokryje tiskové náklady),
• „redaktoři“ obvykle mají k místu, problematice a hlavně
lidem, o kterých píší, blízký vztah,
• jejich obsah tvoří 86 % čistě lokálních témat.
To jsou důvody, pro které na ně nelze klást rovné nároky jako na
média komerční či veřejnoprávní. Přesto však novela tiskového zákona
z roku 2013 apeluje na jisté kvality, které by měl obecní zpravodaj
naplňovat. I když se jedná o neprofesionální tisk, měl by poskytovat
objektivní a vyvážené informace o obci.
Nejčastěji zpravodaj informuje obyvatele o dění v obci,
provedených i plánovaných investicích, budoucích záměrech,
zajímavostech i o kulturních a společenských akcích. Plní tak funkci
důležitého komunikačního nástroje mezi samosprávou a občany.
Zpravodaj lze považovat také za určitý „tmelící prvek“ obyvatel žijících
v dané lokalitě zvláště najdou-li v něm objektivní informace o plnění
očekávaných dlouhodobých cílů a rozvojových programů.
Redakční tým s několika členy je zejména pro menší obce pouze
nereálným snem. V řadě obcí si berou zpravodaj za své starosta a
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pracovníci obecního úřadu, kteří zpravidla nejsou v této oblasti žádní
profesionálové a mimo to, musí plnit řadu jiných povinností.
Tak je tomu i v našem případě. Kromě příspěvků od občanů,
spolků, školy a podobně píšou a připravují články do tisku pracovníci
obecního úřadu a starostka.
Naší velkou snahou je zapojit do přípravy zpravodaje širší
spektrum lidí. Jsem přesvědčena, že právě vy, vážení spoluobčané,
byste mohli pomoci vytvořit náš zpravodaj zajímavější a různorodější a
v tomto smyslu také kvalitnější. Spolupráce může spočívat v psaní
článků, poskytování fotografií, podávání různých informací, tipů a
nápadů na zajímavá témata podávající obrázek o životě v Bernarticích
nad Odrou.
Velmi by se mi líbila rubrika o zajímavých osobnostech, které žijí
v naší obci. Často lidé ani netuší, jaká zajímavá či výjimečná osobnost
žije v jejich bezprostřední blízkosti. A to nemusí jít pouze o občana
obce, ale i o rodáka, významného návštěvníka a podobně. Zajímavý by
mohl být i rozhovor s takovou osobností. Víte-li o někom, kdo by si
veřejnou pozornost zasloužil, neváhejte ho oslovit a napsat o něm.
Pokud si netroufáte, sdělte nám jeho jméno a my ho budeme
kontaktovat.
Zpravodaj můžete využít také k poděkování či konstruktivní kritice.
Jeho prostřednictvím se můžete s ostatními občany podělit o své
zážitky a názory. A pokud se necítíte na to, abyste sami něco napsali,
přijďte za námi, rádi vám pomůžeme vaše náměty zpracovat. Přestože
nejsme erudovaní novináři ani spisovatelé, všechny příspěvky pečlivě
čteme a pokud je potřeba stylisticky a gramaticky upravujeme. Větší
úpravy vždy konzultujeme s autorem textu.
Zpravodaj vydáváme každý měsíc kromě prázdninového dvojčísla.
Každé vydání je zveřejněno na našich webových stránkách. Zpravodaj
posíláme do několika okolních obcí a také do národních knihoven a na
ministerstvo kultury.
Přestože vydávání zpravodaje nepatří mezi zákonem stanovené
úkoly místní samosprávy, jak je uvedeno již výše, stal se tento způsob
sdělování informací pro mnohé naše občany nepostradatelnou součástí
jejich života. Právě tato skutečnost nás vede ke snaze zpravodaj dále
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vydávat a zlepšovat, jak po stránce grafické (všimněte si změny grafiky
již v dnešním čísle), tak po stránce obsahové, k čemuž by širší
zapojení občanů výrazně prospělo.
Jsem si vědoma, že dnešní doba klade na každého občana
spoustu nároků, což se může projevit v určité společenské pasivitě a
nezájmu o věci veřejné. Na druhou stranu každý dobře známe ta
nezávazná mudrování při čekání u lékaře nebo večer v hospodě, co a
jak by se mělo nebo mohlo. A proto si nemyslím, že by nebylo o čem
psát. Ba naopak. Chce to jen více odvahy „jít s kůží na trh“ a pod svůj
příspěvek zveřejněný ve zpravodaji se také podepsat.
Vážení občané, budeme rádi, když do našeho zpravodaje
napíšete. Těm, kteří již aktivně přispívají, děkujeme.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou konaného 2. září 2015
5/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
Ing. Bc. Dagmar Glogarovou a Ondřeje Dreslera, zapisovatelkou
Danielu Horutovou.
5/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.

5/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové
opatření č.2/2015.
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5/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu
č.20/2015/D (č. NJ/67/j/2015/Ja) mezi Obcí Bernartice nad Odrou a
Moravskoslezským
krajem
zastoupeným
Správou
silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem
v Ostravě. Předmětem smlouvy jsou pozemky na parcele číslo 1190/2,
1191/3 a 1191/4, které byly v minulosti zastavěny silnicí č. II/05715 a č.
III/04815.
5/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou doporučuje uzavřít mezi
Obcí Bernartice nad Odrou a Adamem Šimíčkem bytem Bernartice nad
Odrou č. 241 smlouvu o výpůjčce. Předmětem výpůjčky je část
pozemku na parcele číslo 1153/1, na které bude provozováno
sportoviště „dirt-park“.
5/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou doporučuje uzavřít mezi
Obcí Bernartice nad Odrou a Jiřím Bayerem z Bernartic nad Odrou č.
135 pachtovní smlouvu. Předmětem pachtu jsou obecní pozemky
určeny k zemědělskému využití.
5/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný
účet Regionu Poodří včetně všech příloh.
5/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
z Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 18. 6. 2015
5/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
Krajského úřadu Odboru kontroly o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce Bernartice nad Odrou v r. 2015.
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Ze zprávy o činnosti obecního úřadu
05.06.2015

Pracovní schůzka s projektantem, na které byly
projednávány požadavky občanů na rozšíření osvětlení
v obci.

06.06.2015

V letošních Hrách bez venkovských hranic v obci Vražné
se naše družstvo umístilo na krásném 3. místě.

08.06.2015

Kontrola projektu „Rozhlas, ústředna a povodňový plán“
zástupcem poskytovatele dotace
Státního fondu
životního prostředí.

08.06.2015

Zahájen vývoz bioodpadu 2 x týdne ( Po a Čt).

16.06.2015

Daniela Horutová se zúčastnila školení „Správní řád,
správní řízení - s využitím základních registrů, nového
OZ a změn v poskytování informací“.

18.6.2015

Školení bezpečnosti práce a požární ochrany pro
všechny zaměstnance obecního úřadu.

27.06.2015

Den obce Bernartice nad Odrou.

21.07.2015

Starostka a paní Marie Mertová navštívily u příležitosti
zlaté svatby manžely Jarmilu a Václava Staňkovy.

20.07.2015

Obec obdržela prostřednictvím Krajského soudu
v Ostravě žalobu týkající se našeho ÚP. Žalobci Josef a
Vlasta Davidovi navrhují zrušení celého ÚP obce
Bernartice nad Odrou, eventuálně zrušení ÚP ve vztahu
k pozemkům, jejichž vlastníky je rodina Davidova.

24.07.2015

Zahájení územního řízení na výstavbu dalších etap
chodníku na horní konec.

06.08.2015

Navýšení počtu kontejnerů na papír o 2 kusy (Horní
konec, Větřák)

06.08.2015

Dílčí přezkoumání hospodaření obce v r. 2015 provedl
odbor kontroly Krajského úřadu v Ostravě. Nebyly
shledány žádné vážné nedostatky.
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10.08.2015

Marie Mertová a Michal Prašivka navštívili pana Pavla
Zelenku u příležitosti jeho životního jubilea.

13.08.2015

Obecní úřad zveřejnil na úřední desce záměry na
výpůjčku, pacht a darování obecních pozemků.

30.08.2015

Hasiči přenesli z kostela dřevěnou sošku sv. Floriána do
osvětlené vitríny na fasádě obecního úřadu.

02.09.2015

Z obce bylo odstraněno staré rozhlasové zařízení.

Informace starostky zastupitelům
1. Plánovaný termín jednání zastupitelstva obce
Ve středu 2. prosince 2015 v 17,30 hodin v KD.
2. Územní plán
Dne 20. července 2015 obec obdržela prostřednictvím Krajského
soudu v Ostravě žalobu týkající se územního plánu obce Bernartice
nad Odrou (dále jen ÚP). Žalobci Josef a Vlasta Davidovi navrhují
zrušení celého ÚP obce Bernartice nad Odrou, eventuálně zrušení ÚP
ve vztahu k pozemkům, jejichž vlastníky je rodina Davidova. Žaloba
obsahuje dvacet stran.
Do 10. srpna 2015 musela obec soudu předložit kompletní
originální dokumentaci k územnímu plánu. Vzhledem k tomu, že byla
doba dovolených a proces zpracování ÚP naší obce trval 7 let, byla to
opravdu krátká doba.
Na vyjádření pracoval pořizovatel Odbor územního plánování
v Novém Jičíně, starostka obce a advokátní kancelář celé dva týdny.
Vyjádření obsahuje cca čtyřicet stran plus řadu příloh.
Obec doručila v termínu 10.srpna 2015 na Krajský soud v Ostravě
veškerou dokumentaci související s procesem pořízení ÚP (kufr auta
byl plný ☺) a požadované vyjádření obce k žalobě.
Obec zplnomocnila advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři
v.o.s. z Ostravy, aby ji u soudu zastupovala.
Soud by měl rozhodnout do tří měsíců.
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3. Rozšíření veřejného osvětlení
Usnesením č.4/14 ze dne 3.6.2015 pověřilo zastupitelstvo
starostku zadat vypracování projektovou dokumentaci na rozšíření
veřejného osvětlení na přechodu pro chodce a veřejného osvětlení
komunikace za hřbitovem. Termín nebyl stanoven.
Starostka doporučila se zadáním projektové dokumentace ještě
počkat s odůvodněním, že osvětlení komunikace za hřbitovem nemá
nyní smysl řešit, neboť pozemky vedle komunikace jsou určeny
v územním plánu k zástavbě a vyžadují územní studii, podle které bude
moci být projektová dokumentace provedena.
Kvůli osvětlení přechodu pro chodce na hlavní křižovatce proběhlo
jednání s dotčenými občany. Pro kontroverznost jednání lze
předpokládat, že občané budou uplatňovat ve správních řízeních svoje
námitky a požadavky, protože nechtějí, aby osvětlení jakýmkoliv
způsobem negativně ovlivňovalo jejich bydlení.
Z tohoto důvodu se zpracování dokumentace odkládá. Obec bude
hledat vhodnější řešení.
4. Výstavba dalších etap chodníku
Územní a stavební řízení na chodník probíhá znovu z důvodu
změny šířky chodníku (požadavek poskytovatele dotace). V rámci
územního řízení uplatnili námitky Miroslav Papák č.p.220 a Jiří Papák
č.p.242. Námitka pana Miroslava Papáka byla oprávněná (jednalo se o
vysoký nájezd k domu) a bude zohledněna v projektové dokumentaci
pro stavební povolení a při samotné realizaci.
Jiří Papák ve své námitce požaduje 9 m vjezd k domu. S tím nelze
souhlasit, 6 m vjezd (který je pro poskytovatele dotace SFDI
maximálně přípustný), je pro potřeby rodinného domu manželů
Papákových dostačující. Obec sdělila stavebnímu úřadu v Novém
Jičíně, že námitce nevyhovuje. V současné době čekáme na
rozhodnutí stavebního úřadu, který by měl vydat územní rozhodnutí.
Bohužel námitky občanů znamenají procesně takové zdržení, že nejen,
že nebudeme letos na podzim pokračovat ve výstavbě druhé etapy
chodníku, jak jsme plánovali, ale nebudeme pravděpodobně schopni
ani v lednu žádat o dotaci na třetí etapu.
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5. Strategický plán obce a pasport místních komunikací
Starostka zadala zpracování dvou potřebných dokumentů, a sice
Strategického plánu obce a nového Pasportu místních komunikací.
Strategický plán obce, který musí být zpracován dle metodiky
Ministerstva pro místní rozvoj, je jeden z nezbytných dokumentů pro
žadatele o dotace.
Pasport místních komunikací je již zastaralý a je potřeba jej
aktualizovat.

Blíží se doba splatnosti poplatku za odpady
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou
polovinu splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září
2015. Výše druhé splátky za dítě do patnácti let včetně a dospělého od
osmdesáti let včetně je 200,-Kč, ostatní uhradí 250,-Kč.
Splátku je možné uhradit v úředních hodinách v pokladně obecního
úřadu nebo převodem na číslo účtu 23325801/0100.
Jako variabilní symbol uveďte prosím číslo popisné.
Věra Košťálová

Pošta uzavřena
Upozorňujeme občany, že přepážka pošty Partner Bernartice nad
Odrou bude v pátek 25. září 2015 uzavřena.
Věra Košťálová

Kalendář akcí
So
So
Ne

03.10.2015
03.10.2015
04.10.2015

Turistický pochod
Zájezd zahrádkářů
Divadelní představení z Hranic na Moravě
„Jak je důležité míti Filipa“
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Pá
So
So
Ne
Pá
So
So
So

09.10.2015
07.11.2015
14.10.2015
15.11.2015
18.12.2015
16.01.2016
23.01.2016
06.02.2016

Setkání s důchodci
Sběr velkoobjemového od
Sběr starého papíru
Vítání občánků
Adventní odpoledne s koncertem
Zahrádkářský ples
Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej
Obecní ples

Den obce se vydařil
I když si s námi počasí během sobotního odpoledne pohrálo, Den
obce se v letošním roce opět vydařil. Ke zdaru příjemného odpoledne
přispěl bohatý, kvalitní a zajímavý program. Místní spolky opět
nezklamaly a připravily skvělé občerstvení.
Prodalo se rekordních 650 vstupenek, což svědčí o vysokém zájmu
o tuto akci. Už nyní se můžeme těšit na příští rok na sobotu 25. června,
kdy se budou slavnosti konat a na kdy se již nyní snažíme zajistit
zajímavý program. A teď malá rekapitulace toho, co návštěvníci
zkonzumovali:
Vypili jsme
625 l piva,
218 l nealkoholických nápojů,
12 l vína,
50 l alkoholu,
Snědli jsme
121 kg masa,
120 porcí zvěřinového guláše,
70 řízků,
120 ks palačinek,
1 200 ks bavorských vdolků,
33 kg hranolek,
41 bochníků chleba.

9

Všem, kteří se na přípravách a organizaci letošního Dne podíleli, ať
už to byli jednotlivci, spolky nebo zástupci obce, patří velké
poděkování. Věřím, že i v příštím roce se na vaši pomoc můžeme
spolehnout.
Věra Košťálová

ZE

SPORTU

Tabulka utkání TJ Sokol oddíl kopané muži
Muži IV. třída skupina „A“ - podzim 2015
So
Ne
So
So

26.09.
04.10.
10.10.
17.10.

16.00 hod
15.30 hod
15.00 hod
15.00 hod

FK Hodslavice-Sokol Bernartice n.O
Sokol Bernartice n.O.-Sokol Straník
SK Nová Horka-Sokol Bernartice n.O.
FC Vlčovice Mniší B-Sokol Bernartice n.O

Přijďte povzbudit naše fotbalisty!
Radim Horák
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Organizační pokyny turistického pochodu
Start:
Areál hospody u Odry
Značené trasy:
Základní 15 km - chata na Horeckém kopci, hrad Starý Jičín
Prodloužená 20 km - chata na Horeckém kopci, hrad Starý Jičín,
Salaš (bez kontroly)
Popis trasy:
Trasy jsou vyznačeny na přiloženém plánku a v terénu pak
označeny žlutou turistickou značkou a červenými fáborky. Na
kontrolních bodech obdrží každý účastník značku kontroly od
organizátorů pochodu. Na hradě Starý Jičín vás čeká malé občerstvení.
Cíl:
Areál hospody u Odry
Předpokládaný návrat do cílového místa je do 15 hodin. Všichni
účastníci zde obdrží účastnický list a malou pozornost. V hospodě u
Odry pro vás bude zajištěno posezení a možnost zakoupení
občerstvení.
Těšíme se na hojnou účast, kterou si jubilejní 40. turistický pochod
určitě zaslouží.
Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na vás v cíli!
Oddíl turistiky TJ Sokol Bernartice nad Odrou
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Z

KULTURY
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Sběr papíru
Ve středu 14. října 2015 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční
sběr starého papíru. Svázaný papír prosím nachystejte dětem na místo
chráněné před deštěm.
Děkuji.
Mgr. Jana Kociánová

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Pozvánka na zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu ve
dnech 3. a 4. října 2015
Odjezd v sobotu 3. října v 6.00 hodin z křižovatky v Bernarticích nad
Odrou.
Příjezd do Veľkého Mederu cca v 10.00 hodin.
Odjezd domů v neděli 4. října po obědě.
Ubytování v penzionu Paxián (cena ubytování 11,70 €/os.) Možnost
objednání polopenze přímo v penzionu (cena polopenze 8,50 €/os.)
Celodenní vstup do termálních lázní 9 €/osobu, jídelna také přímo
v areálu lázní.
Cena za dopravu 350,- Kč, děti do 10 let zdarma (platba předem u
paní Marie Karafiátové)
Přihlášky přijímá paní Marie Karafiátová, tel.: 732 729 765
Na Vaši účast se těší zahrádkáři.
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Z

HISTORIE

Mince
Začátkem září jsem měla možnost zkoumat stáří jedné zajímavé
mince, která již na první pohled ležela v zemi spoustu let.
Minci přinesl na Obecní úřad pan František Luža, který ji na své
zahradě našel a věnoval ji do historických předmětů obce. Jelikož stále
pracuji s historickými předměty, které jsem za nějaký čas nasbírala a
tato mince mi nedala spát, začala jsem pátrat.
Mince ½ krejcar, ražena ve Vídni v roce 1816, je sice značně
zašlá, ale pod lupou čitelný rok ražby 1816, značka A – znamená
raženo ve Vídni, viditelný erb, vroubkování po obvodu je již značně
vyhlazeno, průměr mince 21 mm – odpovídá ½ krejcaru. Ostatní
hodnoty krejcaru mají buď větší průměr, nebo jsou z jiného kovu
případně jsou silnější.
Jelikož měla i v dřívější době tato mince malou hodnotu a bylo jich
z této doby nalezeno větší množství, není její cena ani dnes vysoká.
My si však ceníme hlavně hodnoty historické a skutečnosti, že se
nalezla v naší obci.

½ krejcar

15

Materiál:
Hrana:
Opis:
Av:
Rv:

bronz (Cu), průměr 21 mm, hmotnost 4,38 g)
řetízkový ornament
A /raženo ve Vídni
K. K. OESTERREICHISCHE SCHEIDEMUNZE
1/2 KREUZER 1816

Shodou okolností jsme letos v květnu i my našli na zahradě čísla
domu 109 minci. Sice poněkud mladšího data – rakousko-uherský
dvouhaléř, rok ražby 1908, ale i tak se dá předpokládat, že mince tam
vypadla z kapsy našemu předkovi Augustinu Klosovi, který dům č. 109
v roce 1893 postavil. Podle záznamů se totiž kolem roku 1910 těmito
mincemi platilo. Taktéž hodnota této mince není vysoká, ale jak už
jsem se zmínila, ceníme si hlavně její hodnoty historické.

2 haléř
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Materiál:
Hrana:
Autor:
Platnost:

bronz (Cu 950, Sn 40, Zn 10), průměr 19 mm,
hmotnost 3,33 g
hladká
Anton Scharf (návrh), Rudolf Neuberger (provedení)
od 1.4.1893, v ČSR do 20.11.1924

Neříkám, že to je cesta k nalezení pokladu, ale možná má každý
z nás na zahradě svého domu nějaký poklad, o kterém ani neví.
Marie Mertová

R ŮZNÉ
Jsme
nově
vzniklé
zdravotnické
zařízení zabývající se:
zdravotní a ošetřovatelskou péči,
ošetřování krátkodobě i dlouhodobě
nemocných
včetně
rehabilitace
(fyzioterapie,
tejpy,
baňkování,
ergoterapie,
logopedie,
nutriční
terapie),
možnost domácího doléčení bez odloučení od Vašich blízkých,
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pomoc rodinným příslušníkům v péči o nevyléčitelně nemocné,
paliativní péče,
půjčování kompenzačních pomůcek našim klientům,
zajištění a dovoz inkontinentních pomůcek,
další služby dle Vašich přání a našich možností (pedikúra,
manikúra),
zajistíme maximální dosažitelnou kvalitu života nevyléčitelně
nemocného, přizpůsobíme péči individuálním potřebám, zachováme
důstojnost až do konce života v kruhu nejbližších,
revoluční cvičení s DAFLEX systém-pomůže i když nemůžeš,
zajišťujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči ve Vašem domácím
rodinném prostředí. Cílem poskytované péče je zajištění kvalitního a
důstojného života a spolupráci s rodinou 24 hodin denně 7 dní
v týdnu,
telefonická dostupnost 24 hodin při úmrtí či jakékoliv jiné potřebě
zajistíme veškerou pomoc klientovi i rodině.
Kontaktujte nás:
Tel.: 603 735 247, 732 886 662
majadomacipece@seznam.cz
www.maja-dhp.webnode.cz
MAJA- domácí a hospicová péče s.r.o.
Nový Jičín Bludovice 20, 741 0

Topení a komíny
Léto skončilo, brzy již nastane topná sezóna a všichni vlastníci a
provozovatelé spotřebičů paliv by se měli postarat o to, aby
nerozšiřovali smutnou statistiku požárů způsobených komíny.
Platným nařízením vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv je
stanoveno, že provoz spalinových cest a spotřebičů paliv se považuje
za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola,
čištění a revize spalinových cest, čištění spotřebičů paliv a vypalování
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komínů provádí způsobem a ve lhůtách stanovených uvedeným
nařízením vlády.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění
spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
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, viz níže.
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
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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 tabulce, viz
níže.
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

Kapalné

Plynné

3x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

1x

2x

1x

1x

2x

1x

1x

Celoroční Sezonní
provoz
provoz
3x

Kontrola spalinové cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečisťujících částí a
kondenzátu
Kontrola a čištění spalinové
cesty
Výběr pevných (tuhých)
znečišťujících částí a
kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv

2x

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
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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
Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
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I NZERCE
Pronájem sociálního bytu 1 + 1, 70 m2, Starý Jičín 6

Pronájem prostorného bytu 1+1 (lze předělit příčkou na 2+1) o
výměře 70,35m2 ve Starém Jičíně. Byt se nachází v přízemí v celkově
zrekonstruovaném domě, který se nachází téměř na náměstí. Byt je ve
velmi dobrém stavu, koupelna s vanou a WC. Jedná se o tzv. sociální
byt - zájemce musí splňovat podmínky, které Vám na vyžádání sdělí
majitel domu. Vytápění plynovým kotlem. Požadovaná kauce 2 nájmy.
Nájemníci mají k dispozici 2 sušárny, kolárnu a venkovní terasu
k posezení. Parkování u domu. Volný ihned.
Měsíční nájemné:
4.925,- Kč bez energií
Cihlová
Stavba:
Osobní
Vlastnictví:
Umístění objektu:
Centrum obce
Podlaží:
1. podlaží z celkem 3
Užitná plocha:
70,35 m2 včetně sklepu
Topení:
Lokální plynové

Pronájem obchodních prostor v centru Nového Jičína
Pronájem obchodních prostor v centru Nového Jičína na ulici
Dostála Bystřiny (naproti velkoobchodu barev). Prostory jsou nově
zrekonstruované – nové plastové dveře, zateplení, dlažba, vlastní
sociální zařízení, parkování pro zákazníky, bezbariérový vstup,
k dispozici internet, TV – SAT, velký manipulační prostor pro
zásobování ze zadní strany objektu. Vhodné jako prodejna, kancelář,
sklad, a další.
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K dispozici dva samostatné prostory (lze je pronajmout i společně,
spojovací dveře):
prostory o velikosti 49,33m2, měsíční nájemné 6.166,- Kč bez DPH
prostory o velikosti 59,63m2, měsíční nájemné 7.454,- Kč bez DPH
Požadovaná kauce u obou prostor je ve výši 2 měsíčních nájmů.
Kontakt: 775 767 105, 775 767 101

K ONTAKTNÍ

INFORMACE

Obecní úřad
Tel.:
E-mail:
Web:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

+420 556 708 522, +420 602 630 764
obec@bernarticenadodrou.cz
www.bernarticenadodrou.cz
KB Nový Jičín
23325801/0100

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu
Tel.:
E-mail:

+420 556 715 217
obec-posta@bernarticenadodrou.cz

Starostka
Tel.:
E-mail:

+420 556 715 215, +420 606 236 454
starostka@bernarticenadodrou.cz

Místostarosta
Tel.:
E-mail:

+420 733 386 628
Tomas.Horut@cuzk.cz
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