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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

     poslední únorový den obdrželi starostové od komise 
bezpečnostního a integrovaného záchranného systému 
Moravskoslezského kraje dopis, ze kterého cituji: „…obracíme se na 
Vás s naléhavou žádostí o spolupráci při snižování rizika otravy 
kysličníkem uhelnatým z lokálních topidel a ohřívačů vody,…… počet 
případů otravy se v našem kraji výrazně zvýšil a mnohé případy 
skončily úmrtím našich spoluobčanů…“. 

     Problematika otravy kysličníkem uhelnatým je opravdu velmi 
aktuální, a to nejen u nás, ale také v mnoha vyspělých zemích světa. 
Ročně zemře jenom v České republice na tuto otravu až 300 lidí. Podle 
slov odborníků zabývajících se touto problematikou je úroveň znalostí a 
informovanosti obyvatelstva o nebezpečí otravy oxidem uhelnatým 
velmi nízká. 

     A protože není nic důležitějšího než zdraví a lidský život, ráda bych 
vás upozornila na toto možné nebezpečí a také na opatření vedoucí 
k ochraně vašeho zdraví a zdraví vašich blízkých. 
 

 Co je oxid uhelnatý (CO) a co způsobuje? 

     Tento plyn se vlastně vyskytuje všude kolem nás. V běžném 
ovzduší je jeho koncentrace minimální a není nijak nebezpečný. Je bez 
barvy, chuti a zápachu, nedráždivý. Člověk není schopen tento plyn 
smyslovými orgány identifikovat. Proto vešel oxid uhelnatý do 
povědomí jako tak zvaný „tichý zabiják“. Drtivá většina příznaků otravy 
jsou příznaky lehce zaměnitelné s příznaky obvyklých u jiných 
onemocnění, jako například nachlazení, virová infekce, střevní 
problémy nebo otrava jídlem. Poznat tuto diagnózu je velmi obtížné.  
      

Nebezpečí oxidu uhelnatého v domácnostech. 

     Riziko vzniká při běžném užívání plynových spotřebičů (plynové 
kotle, průtokové ohřívače, plynové sporáky), které oxid uhelnatý 
produkují a pokud není zajištěno dostatečné větrání, koncentrace 
nebezpečného plynu se zvyšuje. 
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     Za nepříznivých povětrnostních a rozptylových podmínek může dojít 
ke zpomalení odtahu spalin či dokonce obrácení komínového tahu. K 
průniku kouřových spalin dovnitř obytných prostor může dojít také 
v případě, že komín je ucpaný sazemi, usmrceným ptákem či hnízdem. 

     Vysoké procento CO obsahují rovněž výfukové plyny benzinových a 
dieselových motorů. 

    Oxid uhelnatý je také součástí kouřových zplodin při hoření 
v ohništích a krbech. 

     Nebezpečný plyn vzniká také při požárech uvnitř budov. 

 

Jak zajistit prevenci před otravou oxidem uhelnatým? 

 Plynové spotřebiče instalovat a používat v souladu s návodem 
výrobce.  

 Zajistit dostatečné větrání prostor, kde jsou umístěna plynová 
zařízení. 

 Jedenkrát ročně zajistit kontrolu a servis topného systému, karmy 
a jiných systémů na tuhá, tekutá či plynná paliva oprávněnou 
osobou. 

 Pravidelně kontrolovat komíny a spalinové cesty. 
 Nespalovat nic v kamnech ani krbu, pokud není 

zajištěn odvod spalin komínem. 
 Nevytápět dům plynovou troubou. 
 Nenechávat běžet motor auta uvnitř garáže ani při 

otevřených vratech. 
 Vybavit  domácnosti detektory oxidu uhelnatého. Zařízení se 

umisťuje přímo do obytných místností a je napájeno z běžných 
baterií.  
 

     Vážení občané, dnešním úvodníkem jsem chtěla upozornit na 
nebezpečí, které si mnozí z nás možná ani neuvědomujeme. 
Nepodceňujme tuto zákeřnou otravu a udělejme v oblasti prevence 
maximum pro bezpečí našich domovů. 

     Pro podrobné a odborné informace se obraťte na servisní a revizní 
techniky plynových spotřebičů a kominíky. 

Dana Klosová, starostka 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwich9br_L3LAhWEApoKHTR4B7cQjRwIBw&url=http://www.hzscr.cz/clanek/otravy-oxidem-uhelnatym.aspx&psig=AFQjCNHEC1ROPhEAFKx6oV7LwUmZSB8G8Q&ust=1457969220699997
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendář akcí 

 21.3 - 23.03.  Sbírka použitého ošacení 

Ne 27.03.  Velikonoční diskotéka 

So 02.04.  Velikonoční florbalový turnaj mladších žáků 

So 02.04.  Sběr železného šrotu - hasiči 

So 09.04.  Bernartice CUP – nohejbal trojic 

Út 12.04.  Sběr starého papíru 

So 23.04.  Superfinále zimních soutěží v nohejbale trojic 

Ne  24.04.  Jarní vycházka 

Pá 29.04.  Stavění máje 

So       30.04.              Premiéra „Malované na skle“ - Bodlák 

Pá 06.05.  Lampiónový průvod 

Pá 13.05.  Oslava Dne matek 

So       14.05.             1. repríza „Malované na skle“ -  Bodlák 

Pá 20.05.  Zájezd důchodců 

Pá 27.05.  Kácení máje 

So 28.05.  Soutěž mladých hasičů 

Ne 29.05.  Pouť 

Ne 19.06.  Hasičská soutěž O Bernacký pohár 

So 25.06.  Den obce 

Upozornění 

Vývoz popelnic na směsný odpad je z důvodu Velikonočních 
svátků posunut na úterý 29. března.  
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Aktuální informace o územním plánu  

 

U Krajského soudu v Ostravě byl podán návrh (ze dne 1.6.2015) 
na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice nad 
Odrou vydaného Zastupitelstvem obce Bernartice nad Odrou dne 
15.7.2014 usnesením č. 22/4. 

Dne 25. 11. 2015 rozhodl o návrhu Krajský soud v Ostravě tak, že: 

 I. Opatření obecné povahy – Územní plán obce Bernartice nad Odrou 
vydaný Zastupitelstvem obce Bernartice nad Odrou dne 15.7.2014 
zrušil co do regulace ploch 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 8K, 9K, 10 SB, 
11SB, 12SBK, 13K, 14K, 16K, 17OV2, 19ZV, 20VZM, 21VZM, 22VZM, 
23VZM, 24VZM, 26V, 28K, 29K, 30RS, 31B, 32VZM, 33K, 34NL, 
35NT, P1, P3, P4, P5. 

II. Ve zbývající části návrh zamítl.  

 
Části územního plánu, které nebyly zrušeny, zůstávají v platnosti. 
Na zrušené části územního plánu se pohlíží jako na území bez 
územního plánu.  

Veškeré požadavky stavebníků týkající se těchto částí budou 
řešeny Odborem územního plánování a stavebního řádu v Novém 
Jičíně individuálně, a to v souladu s § 188a stavebního zákona. 

Zastupitelstvo obce rozhodne (podle § 6 odst. 5 stavebního 
zákona) na jednání zastupitelstva obce o pořízení změny územního 
plánu, kterou bude územní plán ve zrušených částech doplněn. 
Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, kvůli kterému byl územní plán 
v příslušných částech zrušen, budou revidovány. 

Pravomocný rozsudek soudu a odůvodnění rozhodnutí v úplném 
znění (zn. 79A 5/2015-71) naleznete na našich webových stránkách 
(http://www.bernarticenadodrou.cz/uzemni-plan). 

V případě jakýchkoliv dotazů k územnímu plánu se prosím obraťte 
na starostku obce nebo přímo na odbor územního plánování v Novém 
Jičíně. 

Dana Klosová 

http://www.bernarticenadodrou.cz/uzemni-plan
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Obecní ples 

V sobotu 6. února jsme tradičně zakončili plesovou sezónu v naší 
obci uspořádáním obecního plesu. Ples se opravdu vydařil. Hudební 
skupina A-Band, cimbálová muzika Vincúch i Jan Tyllich s Monikou 
Martynkovou se postarali o výbornou zábavu. Opět nás velice potěšila 
hojná účast, a to především mladé generace.  

Dovolte mi, abych poděkovala všem sponzorům a občanům, kteří 
přispěli k příjemné atmosféře plesu, všem zaměstnancům obecního 
úřadu a zastupitelům obce za organizaci a celkové zajištění plesu. 

Poděkování si zaslouží paní Barbora Nováková za pěknou 
výzdobu prostor kulturního domu. 

A příští rok zase na shledanou. 

 

Sponzoři letošního Obecního plesu 

Alsyko security - Jiří Myslík, Květiny 22 - Barbora Nováková, Nosta - 
Zdeněk Klos, ASB Nosta - Jiří Grulich, Tvarstav - Pavel Klos, UAX  
v.o.s., Fa Krotil - Jana Klosová, Leoš Víznar, František Haitl, Jiří 
Bainar, David Haitl, Zdeňka Klosová, Vladimír a Květoslava Luxovi, 
Cyril Handrych, Jana Maralíková, Josef Klos, Jednota, Japstav, 
Empemont, Swietelsky stavební, Husquarna  - Jiří Matoušek, GB 
Elektroservis, 2G – Oldřich Glogar, SOU Šenov, Restaurace „U Bříz“ 
Jan Kneblík, Uniprojekt - Dušan Glogar, Imfsoft - David Románek, 
Jaromír Bayer, Velkoobchod Blanka Haitlová, DC Ravak Morava, Jiří 
Bayer, Alena Horná, Ryor  - Marie Šimíčková, Milada Blašková, Oldřich 
Borýsek, Emanuel Brtva, Zetep - Josef  David, Vojtěch Knop, Anna 
Šimíčková, Petr Bonk, René Fryšara, Iveta Slavičínská, Eva 
Grulichová, Petra Bayerová, Marie Mertová, Aneta Zelenková, Růžena 
Báchorová, Patrick Mik, naši hasiči, naši myslivci, ženské z pekárky, 
zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu 

 

     Dana Klosová 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Školní kolo pěvecké soutěže 

Blíží se nám školní kolo pěvecké soutěže, které bude opět 
předcházet velkému soutěžení na Lubinském zpěváčku. Naše děti se 
již pečlivě připravují. 

Srdečně zveme všechny přátele zpěvu v pátek 1. dubna od 9.30 
hodin do naší školičky. Přijďte nás podpořit. 

     Mgr. Veronika Barošová 

 

 

Sběr papíru 

V úterý 12. dubna 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 
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Bruslení 

S žáky naší školy jsme měli stejně jako i ve školce možnost po 
dobu dvou měsíců v rámci tělesné výchovy navštěvovat lekce bruslení 
na Zimním stadiónu v Novém Jičíně. Začínali jsme 8. ledna a účastnili 
jsme se celkově šesti lekcí, vždy v pátek od 8 do 9 hodin. Poslední 
bruslení bylo 26. února. 

Bruslení probíhalo pod vedením zkušených instruktorů, kterým 
patří velký dík. Mnozí z našich žáků stáli na bruslích poprvé a tak 
instruktoři začali od samotného začátku a to se seznámením 
s bruslemi, ledem, naučili děti jak se na bruslích pohybovat, jak 
správně a hlavně bezpečně padat. Žáci si na ledě užili spoustu her a 
zábavy. Postupem času si ti odvážnější zahráli i hokej. 

Naši žáčci byli velice šikovní a snaživí a zaslouží si obrovskou 
pochvalu. Všichni udělali veliký pokrok a hlavně bylo nezapomenutelné 
sledovat jejich rozzářená očka a radostné tvářičky. Z reakcí dětí, bylo 
jasné, že si to všichni moc užívali. 

Jsme velice vděční za tuto příležitost a věříme, že v příštím roce 
bude opět možnost v bruslení dětí pokračovat. 

               

Za kolektiv ZŠ Alena Haitlová 

 

 

 

 ZE SPORTU 

Sokolský florbalový turnaj v Pustějově  

V sobotu 13. února 2016 dostal náš florbalový oddíl pozvánku na 
turnaj mladších žáků do Pustějova. Velice rádi jsme potvrdili účast na 
tomto našem oblíbeném turnaji.  
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Sokolovna v Pustějově je menší než naše tělocvična a my jsme 
měli radost, že konečně můžeme střílet už od brány, a přesto úspěšně 
zasahovat bránu protihráčů a dávat góly. 

Systém hry byl nastaven následovně: Hráli jsme ve dvou 
kategoriích, kde bylo každé družstvo rozděleno na zkušenější hráče a 
začátečníky. Tento systém jsme zvolili proto, aby si i ti méně zkušení 
hráči zahráli proti stejně silným protivníkům a zápasy pak byly 
vyrovnané. 

Obec za Bernatské Bobříky reprezentovali starší: kap. Ondřej 
Staněk, brankář Jakub Kadur (ten chytal oběma družstvům), Pavel 
Hopp, Vítek Vrobel, Lukáš Hubr a Zdeněk Přadka a mladší: kap. Adam 
Rigole, brankář Jakub Kadur, Cyril Haitl, Volf Dominik, Tomáška Filip a 
Tomáška Samuel 

Mladší Bobříci hráli proti Suchdolu nad Odrou a Pustějovu. V 
prvním zápase vyhráli těsně 4 :3 a ve druhém hladce 4 : 1. V obou 
zápasech nám hráči poletovali po palubovce zcela nekoordinovaně a 
trenéři měli co dělat, aby je nasměrovali tam, kam potřebují. Hlavní 
nedostatek máme v nezajištěné obraně (pokolikáté již!!!) a v absenci 
týmové spolupráce. Útok nám funguje, brankář je výborný, tak zatím 
jedeme jen na 75 %. Máme před sebou ještě spoustu práce, ale teď 
máme alespoň motivaci :-))). Za hru bychom chtěli pochválit kap. 
Adama Rigole za jeho nasazení a bojovnost, Filipa Tomášku a Cyrila 
Haitla za důraz a dorážku před bránou protihráčů. Dominiku Volfovi 
gratulujeme k prvnímu gólu na turnaji a Samovi Tomáškovi za střelbu z 
obrany. 

Starší Bobříci podstoupili stejný počet zápasů, ale s rapidně 
rozdílným skóre. Celý tento tým je v podstatě hotový a pilujeme již jen 
detaily. První utkání vyhráli BB 8 : 2 a finále proti Suchdolu n/O 
dokonce 22 : 0. Obzvláště bych vyzvedl výkon kapitána Ondřeje 
Staňka a brankáře Kuby Kadura. Ondřej držel celou dobu obranu, 
strategicky rozehrával a zakládal útok a střelba od brány byla také 
bezchybná. Navíc zvládal plynule přecházet z obrany a pomáhat útoku, 
ale v kritických chvílích byl zpět na svém místě v obraně a no byl prostě 
všude. Pokud se podařilo protivníkovi dostat ke střele, byl v bráně 
Kuba, který to úspěšně jistil a měl pod kontrolou. V útoku zase byli 
Vítek s Lukášem a ti stříleli jako diví. 
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Vítek navíc dokázal podržet balonek a pěkně nahrávat Lukymu, či 
Pavlovi a ti z první skórovali. I Vítek sám dal svou bojovností řadu 
ukázkových gólů. Pavel hrál obranu i útok a byl prostě všude. Vpravo, 
vlevo, vpředu i vzadu. Připsal si také spoustu hezkých gólů. Lukáš měl 
pěknou střelu z každé pozice. Zdeněk Přadka měl na tomto turnaji 
velkou smůlu. Přestože také hodně střílel, často trefil tyčku a byl z toho 
nešťastný. Nakonec hlavně díky své vytrvalosti konečně skóroval. Obě 
naše družstva projevila na turnaji velkou bojovnost a nasazení. Svou 
kolektivní hrou a houževnatostí si zcela zaslouženě zajistila místo na 
bedně a obě družstva si vezla domů ceny nejvyšší, zlaté medaile. Kuba 
dokonce dvě . 

Branky vstřelili: kap. Ondřej Staněk – 9, kap. Adam Rigole – 2, 
Pavel Hopp – 6, Cyril Haitl – 3, Vítek Vrobel – 7, Tomáška Filip – 2, 
Lukáš Hubr – 6, Dominik Volf – 1, Zdeněk Přadka – 2 

Kuba Kadur odchytal další skvělý turnaj a velkým dílem dopomohl 
k vítězství. Celkem jsme na turnaji střelili 66x na protivníkovu bránu a 
zapsali si 38 branek. Na naši bylo stříleno 33x a inkasovali jsme pouze 
v šesti případech. Kuba je „bůh“…. 

Celá organizace turnaje byla organizátory Pustějova pěkně 
připravená a my jsme se tam cítili příjemně. Rádi tam zase pojedeme. 

Za trenéry děkujeme všem rodičům, kteří nám pomáhali s 
dopravou dětí na turnaj a Bobříkům gratulujeme za příkladnou 
reprezentaci obce Bernartice nad Odrou. Výborný výkon. 

 

     V sobotu 2. dubna 2016 hrají naši Bobříci velikonoční turnaj u 
nás v Bernarticích nad Odrou. Srdečně vás tímto všechny zveme. 
Zatím o nás pouze čtete. V dubnu nás můžete i vidět.  

Těšíme se na vás ... 

 

Za Bernatské Bobříky Aleš Hubr, trenér 
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Zimní soutěž v nohejbale trojic 2015/2016 

V sobotu 12. března se v místní tělocvičně uskutečnilo poslední 
kolo Zimní soutěže v nohejbale trojic. Finálové kolo nabídlo napínavé 
rozuzlení a určilo tak konečné pořadí tohoto ročníku. 

Z celkového prvenství se radují hráči Černotínu. Na druhé pozici 
skončil tým Pardi Valašské Meziříčí, kteří by si zasloužili i cenu za fair 
play jednání. 

Skvělé třetí místo obhájil náš domácí Zepelin Bernartice !!! Tým 
výsledkově odváděl vyrovnané výkony a cenná trofej zůstává i letos v 
Bernarticích. 

Náš druhý zástupce Iron 301 se umístil na výborném 6. místě !!!! 
Kluci se po sportovní stránce neskutečně zvedají a je jen otázkou času, 
kdy budou pravidelně obsazovat stupně vítězů i oni. 

Po odehrání turnaje následovalo vyhlašování výsledků a večeře. 
Všichni hráči dostali památeční trička, diplom a ceny. 

Do superfinále tak z naší skupiny postoupily celky Černotín, Pardi 
Valašské Meziříčí, KZN Frýdek Místek a domácí Zepelin. Náš tým jako 
jediný bude zastupovat bývalý okres Nový Jičín. 

Závěrem mi dovolte poděkovat místostarostovi obce Tomášovi 
Horutovi za přítomnost při zahájení a ukončení soutěže. Mirovi 
Martinátovi za vynikající guláš a vlastně všem, kteří se jakkoliv podíleli 
na přípravě a chodu celé soutěže.  

Konečné pořadí Zimní soutěže v Bernarticích nad Odrou: 

1. Černotín     38 B 

2. PARDI Valašské Meziříčí    37 B 

3. ZEPELIN Bernartice nad Odrou  30 B 

4. KZN Frýdek Místek    23 B 

5. Krásná      18 B 

6. IRON 301 Bernartice nad Odrou  13 B 

7. Jeseník nad Odrou      6 B 

8. Hodslavice       3 B  
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Nejlepší hráč Zimní soutěže: Petr Mynář (Černotín) 

Nejstarší hráč Zimní soutěže: Petr Němec (KZN Frýdek Místek) 

 

Složení týmu ZEPELIN Bernartice nad Odrou: Zelenka Pavel, Zelenka 
Pavel ml. a Zelenka Tomáš 

Složení týmu IRON 301 Bernartice nad Odrou: Bílek Michal, Bílek 
Michal ml., Bílek Adrian, Ferda Daniel ml., Školoudík Filip, Martinát 
Miloslav 

Do superfinále postupují tyto celky: Opava, Skudra tým Ostrava, 
Ostrava Poruba, Výškovice, Rychvald, Fazoli Frýdek Místek, Kvardi 
Frýdek Místek, Sviadnov, Černotín, Pardi Valašské Meziříčí, KZN 
Frýdek Místek a domácí Zepelin Bernartice. 

 

Bernartice cup 2016 

V sobotu 9.4. se uskuteční v Bernarticích pravidelný halový turnaj. 
Poprvé se zde představí všechny tři domácí týmy. Všechny srdečně 
zveme. 

 

Zelenka Pavel 

  TJ Sokol, oddíl nohejbalu 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

 

 

  V sobotu dne 2.4.2016 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. 

 

 

 

 

 

Úspěch člena našeho mysliveckého sdružení na 
výstavě NATURA VIVA 2015 v hodnocení trofejí lebek 
lišky obecné v Lysé na Labem 2015 

Liška obecná (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758) 

Rozšíření v ČR: Areál rozšíření lišky je od nížin až po horská 
pásma. Populační hustota je v přímém vztahu s populační 
hustotou živočichů, kteří jsou v jejím potravním rejstříku. 
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V roce 2010 byl odhadován početní stav lišek v ČR ve výši 62 
859 a v tomtéž roce bylo uloveno 85 788 lišek. Odhady početních 
stavů nejsou vždy relevantní. 

Myslivecký význam: V honitbách, kde jsou lišky udržovány v 
přiměřeném stavu (1 liška na 500 až 1 000 ha plochy), jsou jako 
tzv. zdravotní policie kladným činitelem, který odstraňuje slabé a 
nemocné jedince zvěře a zabraňuje tak případnému šíření 
nákazy (tularemie, kokcidiózy). V intenzivních chovech bažantů 
působí značné škody. Nebezpečná je přenášením a šířením 
vztekliny. Lebka lišky je uznanou loveckou trofejí, která se 
hodnotí platnou mezinárodní metodou CIC. 

Nejsilnější trofej lišky (lebky) v Čechách i ve světě dosáhla 
28,3 bodů CIC. 

Výsledky za rok 2015 

Do národního seznamu deseti nejsilnějších lebek lišek se 
zařadily pouze tři lišky, a to na 10., 7., a 3. místo. Do 
celosvětového pořadí deseti nejsilnějších se zařadily pouze dvě 
lebky lišek, a to na 9. a 3. místo. 

Petr Šimíček 
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O činnosti spolku 

     V pátek 26. února 2016 se v místním kulturním domě uskutečnila 
členská schůze divadelního spolku BODLÁK, na níž jsme zhodnotili 
svoji práci za uplynulý rok, stanovili cíle pro rok letošní a na dva roky 
zvolili (vlastně potvrdili) vedení našeho spolku. 

     V loňském roce (9. října 2015) jsme se aktivně účastnili na tradičním 
podzimním setkání s důchodci organizovaném místním obecním 
úřadem. Náš spolek sestavil program z písniček ze známých pohádek. 
Divadelně pojaté vystoupení s pohádkovými kulisami a postavami 
v nádherných kostýmech mělo velký úspěch. Tématem příštího setkání 
s důchodci bude stará Praha a Hašlerovy písničky. 

Derniérou 27. listopadu 2015 v Zašové jsme ukončili inscenaci 
Naši furianti od Ladislava Stroupežnického, kterou jsme odehráli 
čtrnáctkrát a kterou shlédlo celkem 2104 diváků.  Podle diváckého 
hodnocení se jednalo o zdařilou inscenaci, která se nesmazatelně 
zapsala do historie „bernackého ochotnického divadla“. 

A co plánujeme na letošní rok? V prosinci 2015 jsme se poprvé 
sešli nad naším novým záměrem pokusit se inscenovat hru polských 
autorů, básníka a dramatika Ernesta Brylla a hudební skladatelky 
Katarzyny Gärtner s názvem Malované na skle. Příběh legendárního 
zbojníka Juraje Jánošíka je autory citlivě převeden ve vzácný hudebně-
dramatický tvar plný básnické obrazotvornosti a laskavě-humorné 
stylizace lidového divadla. Nápaditým použitím symbolických postav 
lidových her, jakými jsou Anděl, Čert a Smrt, se tento muzikál či 
zpěvohra stal ojedinělým a divácky velmi atraktivním jevištním dílem.  
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Malované na skle přebásnil podle původní literární předlohy 
Jaromír Nohavica, který s neobyčejným citem a důvtipem změnil 
legendárního Juraje Jánošíka (původem z Terchové) ve fiktivního 
valašského zbojníka Janíka (kdesi od Těšína). Vzniklo tak svébytné 
básnické dílo, připomínající lidovou poezii, které má vlastní styl a 
originální výpovědní hodnotu.  

Hlavním motivem, proč jsme se rozhodli pro tento muzikál, je 
snaha o maximální využití pěveckého (hudebního) potenciálu našeho 
spolku. Jde o žánr, který v tomto rozsahu zatím nebyl v naší obci 
v ochotnickém nastudování nikdy uveden, což je pro nás velkou 
výzvou. Chceme se tak pokusit vytvořit hudebně, pohybově, výtvarně 
zkrátka divadelně silný „obraz“ o zbojnické legendě Janíkovi.  

Představení je a bude náročné po všech stránkách. Zejména 
hudba bude rozhodujícím prvkem pro úspěch inscenace. Pracujeme 
také na kostýmech, které budou prakticky nové a měly by podtrhnout 
určitou lidovost tématu. Nová je pro nás stránka choreografie pohybu a 
tance, na které spolupracujeme s vedoucím novojičínského souboru 
Javorník Sváťou Válkem. A protože jsme potřebovali posílit i hereckou 
složku, dali jsme se dohromady s místním tanečním spolkem Klondajk, 
jehož členové s námi úzce spolupracují. Úkol jsme si vzali velký, ale 
nadšení nám nechybí a jsem přesvědčen, že celou věc dotáhneme do 
zdárného konce.  

Premiéra se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016 v 19 hodin v 
našem kulturním domě. V sobotu 14. května 2016 se tamtéž uskuteční 
první repríza.  

O předprodeji vstupenek na obě představení budeme včas 
informovat. 

Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat a spolu s námi 
strávíte večer plný krásných emocí, pro něž je právě ochotnické divadlo 
neopakovatelné. 

 

      Zdeněk Klos 

      předseda spolku BODLÁK 
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  RŮZNÉ  

Letopisy 

Poslední dobou, když jsem se prohraboval ve starých fotografiích, 
se mi stále vtírala myšlenka, podchytit globálně takové ty nejdůležitější 
fotografie našich občanů, povětšinou i už nežijících. Po zhlédnutí 
zpravodaje z ledna bych chtěl ukázat také jednu fotografii z draní peří. 
Zhotovil ji doslova „na koleně“ pán Alois Bayer (1927) z č. 58. Původní 
fotografie je barevná, notně již vybledlá a zčervenalá, snad 60 roků 
stará. 

 

Z leva kolem stolu: Anda Papáková 152, Biskupová 53, Bayerová 
Marie 152, Tichavská 94, Rozka Kelnarová 52, X, Horáková 90, 
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Grussmannová 111, Drlíková 111, X, X, Glogarová (Granatýrová) 173, 
Hoppová 69, Papáková Karolínka 163, Brodíková 49, Novotná 57, 
Horutová 48. U dveří Berta Bayerová 58, Zdeňka Grussmannová 58, X 

My starší, „vojnou povinni“ uchováváme fotografie z odvodů a byli 
jsme na sebe patřičně hrdi, že jsme nedostali modrou. Tady je další 
fotografie jako námět na zachování a zavzpomínání, jak vypadali naši 
otcové a dědové. Jistě existují další fotografie z předcházejících i 
následných let a dalo by se ještě podchytit, kdo že to na těch 
fotografiích je. Každý ročník, třeba až do roku 1950. Tato zobrazuje 
ročník 1927-1928. 

Z leva sedící: Drlík Ladislav 91, Hopp Alois 69, Glogar Jaroslav 75, 
Grussman Emil, Šimíček Miroslav, Bayer Alois 58, Stojící:  Handrych 
Oldřich 138, Zajíc František 166, Bayer 19, Maléř Karel 107, Šimíček 
Josef 47, Cyril Horut 78 
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Dalším milníkem bývaly společné fotografie ze školy, nebo těch, 
kteří jsou vyfotografování po prvním svatém přijímání. Domnívám se, 
že těch starých, ze školy podle tříd, bude asi poskrovnu. Zde fotografie 
dětí na schodech před farou asi 1948-1949. 

Zleva: d.p.František Jakubek, Bayer Ladislav 192, Šimíček Josef 
117, Šimíček Jiří 176, uprostřed: Bayer Josef 70, Ehler Josef 34, 
vepředu: Volf Antonin 96, Papáková Jiřina 90, Klos Josef 60, Handrych 
František 81 

   Petr Drlík (drlik.petr@seznam.cz) 
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25 let chráněné krajinné oblasti Poodří 

O „ochranářských cedulích“ ještě jednou a jinak… 

V předchozí části našeho seriálu jsme se věnovali 
všelijakým označníkům, se kterými se můžeme setkat 
v Poodří. Poměrně vysoký počet jejich různých druhů svědčí o tom, že 
příroda Poodří požívá legislativně dosti významného statusu nejen na 
národní ale i evropské úrovni (evropsky významná lokalita). 

Na jednom setkání před časem jsem dostal zajímavou otázku: Co 
vlastně přináší ochrana přírody místním lidem? K čemu je jim dobrá? 
Dovolte odpovědět možná poněkud nezvykle – lapidárně řečeno v prvé 
řadě nejde ani tak o ochranu, ba dokonce ani o přírodu. Pravda, je 
zajisté zapotřebí chránit přírodu před ničením a poškozováním, 
především je nutné být aktivními spolutvůrci a hospodáři, či lépe 
správci. Lidé jimi byli přece odedávna, Poodří je do značné míry 
artefaktem, kulturní krajinou. Jak budou lidé přistupovat ke krajině, 
taková bude. Jde tedy v prvé řadě o vztah lidí k ní. A nejvíce ze všeho 
jde o vztah místních obyvatel. A ještě druhý důležitý dodatek či 
upřesnění – své krajině. To je možná to nejpodstatnější – vzít si ji za 
svou, vnímat její krásu a přírodní jedinečnost… 

Existuje něco jako slepota všedního dne, nevidíme věci kolem 
sebe, respektive neceníme si jich, jsou každodenností. Pracovníci 
státní ochrany přírody určitě nejsou ti, kteří mají rozhodující vliv na tom, 
jaké je a bude Poodří. A ani by to nebylo správné. Jejich role by měla 
být – mimo jiné – v tom ukazovat, že Poodří je kout naší vlasti, který 
má u nás ojedinělou hodnotu. Schválně používám slovo hodnotu nikoliv 
cenu, neboť to je spíše ekonomický výraz a louka není zdaleka jen 
cena parcely. Vždyť jakou cenou vyjádřit vzpomínku na procházky do 
luk nebo radost z pohledu na barvy a tvary lučních květin… 

Jednou z mnoha cest, které mohou přispět ke snížení oné všední 
slepoty, jsou i ty nezáživně strohé cedule a další pak třeba tyto texty ve 
zpravodaji.  

 Ing. Radim Jarošek 

      Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 
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Buďte odpovědní ke svému zdraví! Sledujte kvalitu 
vody ve studni 

Mnoho lidí odebírajících pitnou vodu ze studní podceňuje 
pravidelný monitoring její kvality. Tu je třeba pravidelně 
analyzovat v odborných laboratořích. S příchodem jara to platí 
dvojnásob 

Ostrava 10. 3. 2016 - Správná péče o kvalitu vody ve studni může 
předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou 
být přítomny.  Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které 
nejsou v řadě případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz 
přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit. 

Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje 
před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění 
a údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole 
kvality svých alternativních vodních zdrojů.   

„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým 
parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního původu, ale i 
chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. Rozbory vod a 
poradenství zajišťuje v moravskoslezském regionu síť našich 
vodárenských laboratoří. Na základě přesných výsledků analýz lze 
navrhnout opatření, která pomohou k dosažení vyhovující kvality vody,“ 
říká vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie Chlebková. Podle ní by 
neměli lidé tuto oblast zanedbávat především v období končící zimy, 
kdy dochází k tání sněhu a vstoupá podzemní voda. 

Špičkově vybavená Centrální laboratoř společnosti v Ostravě-
Mariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření kvality 
vody. Ročně vyhotoví více než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich je 
komplexně monitorována podle 90 různých kvalitativních kritérií. 

„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické 
zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře 
působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, 
Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní i pitné 
vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a 
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Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde rovněž přijímáme vzorky pro 
rozbory pitné vody,“ vysvětluje Chlebková. 

Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz  

 

Kontakt: 
Lucie Chlebková 
Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o. 
Slavníkovců 571/21 
709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
telefon: 595 694 355, 739 342 846   
Lucie.Chlebkova@smvak.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ai-inzenyring.cz/
mailto:mitovova.kamila@smvak.cz
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 INZERCE 

 

 

Mám zájem o staré litinové holičské křeslo, může být i poškozené.                               

                                                  Marek Grussmann, mob. 603 338 328 
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:  
 
Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:  +420 733 386 628 
E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
mailto:starostka@bernarticenadodrou.cz
mailto:Horut@cuzk.cz





