Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2016

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
noc z 30. dubna na 1. května je považována už tísíciletí za magickou.
Staví se májky, zapalují ohně, slétají se čarodějnice. Je jedno, jestli je
tento den nazýván nocí Filipojakubskou nebo nocí Valpuržinou, či
Beltine nebo jednoduše Pálením čarodějnic. Dodržují se různé rituály,
které postupem let mění svoji podobu a přizpůsobují se místním
podmínkám. Jedná se o dávné tradice předkřesťanského světa. Jejich
význam lze spatřovat s největší pravděpodobností ve skryté symbolice
jara a především v oslavě mládí, plodnosti a lásky. Stavění májů a celá
zábava kolem měla obvykle společenský charakter. Šlo o lidovou
veselici, při které se „vyvalil“ sud piva a lidé se radovali. A tak je tomu i
dnes. Lidé se chtějí sejít, pobavit se a tak tradice stále žije.
Nejstarší zprávou o stavění májů v naší zemi je popis jihočeského
autora Jana Mirotického z roku 1579:
Cit.: „Téhož času mládenci do vsi celé stromoví smrkové neb sosnové
vnášejí, kteréž z důlu oklestíce, vrchní ratolesti zrcadly, sklenicemi,
věnci a plíšky zlata věncového blyštícími se
ozdobují a strom ten do
země vetknouce, přes celé léto tak ho státi nechávají“.
Je zřejmé, že máje se už staví celá staletí. A že tradice stavění máje je
i v naší obci již dlouholetá, dokazuje úryvek z obecní kroniky, jejímž
autorem je pan Leopold Biskup. Úryvek je z kapitoly „Zvyky a obyčeje,
které se zachovaly“ a je psán bernartským nářečím:
Cit.: „Na prvního mája chlapi strojá máj. Prv chodily dvě děvčata na
Družebnů nědělu s májkem a zpívaly po domách. Včil už enem stavjá
jeden máj. A kolikráť ani ten něpostavjá ! Potem bývá májová.“
A co říká o májce wikipedie?
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Cit.: „Májka nebo máj je označení ozdobeného kmene stromu, který
tvoří ústřední prvek jarních slavností rozšířených po většině Evropy.
Nejčastěji bývá májka stavěna 30. dubna nebo 1. května. Česká májka
má formu celého stromu, zbaveného (s výjimkou horní části) větví a
kůry. Použitým stromem jsou nejčastěji jehličnany jako smrk, ale lze se
setkat také s májkou z břízy. Horní část se zdobí stužkami z látek nebo
krepového papíru a zavěšuje se na ni zdobený věnec“.
A tak to děláme každý rok i u nás. O to, aby tato tradice v obci
nezanikla, se stará místní hasičský spolek. Májka se staví obvykle 30.
dubna. Před očima mnohých diváků postaví hasiči májku, jejíž horní
zelenou část ozdobí před tím děvčata barevnými stužkami a českou
vlajkou. Zapojit do práce se může každý. Čepované pivo je mu pak
odměnou.
Dle tradice se májky mezi vesnicemi kradou. Proč, to se mi nepodařilo
zjistit. Z tohoto důvodu je se stavěním máje spojen i zvyk jejího nočního
hlídání před muži ze sousedních vesnic, kteří se ji snaží porazit nebo
odříznout její vrchol. Pokud se jim to podaří, je to pro vesnici velká
ostuda. Tato tradice, dříve velmi živá, už je u nás dnes spíše výjimkou.
Proto jsme byli vloni velmi nemile překvapeni, když v noci někdo naši
májku shodil. Hasiči nelenili a okamžitě postavili máj znovu. Letos už
byli o něco obezřetnější a zajistili noční hlídku. Toto opatření se
ukázalo opodstatněné, protože mladíci ze sousední obce se pokusili
naši májku opět shodit.
Dříve se také stavěly malé májky před domy, a to na znamení úcty či
lásky k dívce. Taková májka se však nestavěla jen tak pro legraci. Šlo
o příslib manželský. Tak například, jak jsem se dočetla, na základě
postavení májky a vzájemného slibu bylo údajně v roce 1422 uznáno
církevním soudem na Pražském hradě manželství a byla slavena
svatba. No, není divu, že při dnešním svobodomyslném stylu života
chlapci pro jistotu májky nestaví. 
„Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas“. Verše Karla
Hynka Máchy jen dokazují, že první květnový den není vskutku dnem
obyčejným. Je to také tradiční český svátek všech zamilovaných, což
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dokazuje zachovaná tradice políbit každou ženu pod rozkvetlou třešní,
aby následující rok „neuschla.“ Protože třešní už také tolik není, postačí
i jiný kvetoucí strom, který není příliš daleko, aby to naše muže od
dodržení této krásné tradice neodradilo.
Květen je jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a pro tradice, o kterých
jsem dnes psala, je jako stvořený. V pátek 27. května nás čeká ještě
kácení máje, na které vás už nyní srdečně zvu.
Večerní posezení s občerstvením bude jistě tím správným ukončením
pracovního týdne a květnových tradic.
Dana Klosová, starostka
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O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Pá
Pá
So
Ne
So
So
Ne
So

20.5.
27.5.
28.5.
29.5.
4.6.
18.6.
19.6.
25.6.

Zájezd důchodců
Kácení máje
Soutěž mladých hasičů
Pouť
Dětský den
BERNATON běžecký štafetový závod
Hasičská soutěž O Bernacký pohár
Den obce

Nově zrekonstruovaná prodejna Jednoty přivítala své
první zákazníky
V pátek 29. dubna jsme měli možnost poprvé nakupovat ve zcela
novém interiéru naší prodejny smíšeného zboží.
Slavnostního otevření prodejny se zúčastnili zástupci spotřebního
družstva Jednota Hodonín v čele s ředitelem družstva Ing. Františkem
Vaculovičem a ekonomickým náměstkem Jiřím Trávníkem. Byla jsem
mile překvapena, k jakým změnám za tak krátkou dobu, kdy stavební
úpravy probíhaly, došlo. Navštivte naši prodejnu a posuďte sami!
Dana Klosová
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Lubinský zpěváček
Ve čtvrtek 14. dubna jsme se s devíti zpěváky vypravili na pěveckou
soutěž „Lubinský zpěváček“, která se konala v sále DDM v Kopřivnici.
Konkurence byla veliká. Tentokrát soutěžilo sedm malotřídních škol,
zhruba 70 dětí. I přesto se nám podařila získat dvě krásná druhá místa,
a to Markétě Hoppové z 2. ročníku a Markétě Hájkové z 5. ročníku.
Chtěla bych poděkovat všem zpěvákům za jejich píli, snahu a odvahu
vystoupit. A také panu Dušanu Hoppovi a paní Barboře Knápkové za
zpáteční odvoz dětí z Nového Jičína.
Seznam zpěváčků:
Helena Rigole 1. tř., Markéta Hoppová 2. tř., Barbora Knápková 2. tř.,
Anežka Hoppová 4. tř., Nela Polachová 4. tř., Markéta Hájková 5. tř.,
Aneta Glogarová 5. tř., duo – Matěj Novobilský 4. tř., Samuel Tomáška
5. tř.
Veronika Barošová
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ZE

SPORTU

Turnaj v Pustějově
Kapitán: Vítek Vrobel
Brankář: Jan Bukovjan
Hráči: Dominik Horut, David Novobilský, Václav Vrobel a Vojta Vrobel
V sobotu 9.4.2016 jsme se sešli na křižovatce, odkud jsme odjeli na
turnaj do Pustějova. Z původních deseti hráčů se nás sešlo pouze šest
hráčů a bylo nám jasné, že si dáme pořádně do těla. První zápas jsme
hráli s Pustějovem, tento zápas byl vyrovnaný, dlouho jsme drželi
stejné skóre. David s Vaškem byli celou dobu na palubovce a hráli, i
když už byli vyčerpaní. Hra to byla skvělá, hráli jsme naplno, ale bylo
vidět, že nám chybí hráči. Pustějov využil hráčskou převahu, častěji
střídali a tento zápas nakonec vyhráli 8:10. Góly dali: David Novobilský
– 7; Václav Vrobel – 2; Vojta Vrobel – 1.
Další zápas hrál Pustějov se Suchdolem. Hra byla celou dobu
vyrovnaná, ale na konci druhé poloviny začaly Pustějovu docházet síly
a Suchdol nakonec vyhrál 14:7. Druhý, a taky poslední, zápas jsme
hráli se Suchdolem. Zápas se Suchdolem byl ještě více vyrovnaný než
s Pustějovem. Dlouho jsme vedli, ale začaly nám také docházet síly.
Hráli jsme opravdu naplno, ale vedení se pomalu začalo vytrácet a
měnilo se na prohru. Bylo zase vidět, že nám chybí hráči . Na konci
zápasu jsme ještě stihli snížit stav o jednu branku, ale i tak jsme se
Suchdolem prohráli 10:11. Góly dali: David Novobilský – 2; Václav
Vrobel – 3; Vojta Vrobel – 3.
Na začátku každého zápasu do toho naši hráči dávali vše, ale
postupem času, kdy nebylo s kým střídat, a síly docházely, oba dva
zápasy jsme tak bohužel prohráli. I když hra to byla skvělá a hodně
vyrovnaná, i přesto jsme skončili bronzoví.
Za Bernatské Bobry Jan Bukovjan, brankář
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Superfinále v nohejbale trojic ovládla Opava
Domácí celek Zepelin Berrnartice nestačil ve čtvrtfinále na Rychvald a
v konečném pořadí mu patřila šestá příčka…
Putovní skleněný superpohár, navíc naplněný zlatavým mokem, si
z Bernartic n/O odvezli hráči Opavy. V naší tělocvičně se totiž konal
premiérový ročník Superfinále zimních amatérských soutěží
v nohejbale trojic. Nohejbalové zimní soutěže se konají v Ostravě,
Frýdku Místku a u nás v Bernarticích. Z celkem 22 týmů, se do
finálového turnaje probojovalo 9 nejlepších celků zimních soutěží, které
doplnil domácí celek Iron 301. Ten obdržel divokou kartu.
Bernartice a Novojičínsko ještě zastupoval druhý domácí celek, který si
vybojoval účast na závěrečném turnaji – Zepelin Bernartice (3. Místo
v Zimní soutěži)
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Turnaj byl rozlosován do dvou základních skupin a poté následovaly
boje o konečné umístění. Obě domácí družstva byla nalosována do
skupiny B, kde se utkala s týmy Sviadnova, Černotína a Valašského
Meziříčí. Mladíci z domácího Iron 301 získali jediný bod za remízu a
v konečném zúčtování skončili devátí. Druhý domácí celek Zepelin měl
vyšší ambice a po hladké výhře se svými oddílovými rivaly 2:0
(10:2,10:3), pak přišly dvě remízy 1:1 na sety se Sviadnovem a
Černotínem. Zepelin tak čekal v posledním utkání základní skupiny
přímý boj o prvenství ve skupině. Mladíci z Valašského Meziříčí v čele
s mistrem republiky a olympijským vítězem mládeže v ČR – Tomášem
Andrisem byli však nad síly domácího celku a po prohře 0:2 (7:10,8:10)
čekal Zepelin čtvrtfinálový zápas s Rychvaldem.
Soupeř, který zvítězil, v zimní soutěži ve Frýdku Místku byl nakonec
šťastnější. Zepelin sice v obou setech vedl, ale po porážce 0:2 (5:10,
7:10) do semifinále neprošel a nakonec obsadil na domácí palubovce
pěkné šesté místo.
Na všechny týmy čekal y věcné ceny a diplomy. Pro týmy na stupních
vítězů i poháry a navíc vítěz obdržel skleněný putovní pohár, který byl
naplněn pivem. Náš oddíl tak úspěšně zakončil sezonu 2015/16 , když
dokázal obhájit bronzové umístění v zimní soutěži a celkově se
v Moravskoslezském kraji umístil jako šestý.
Jsme rádi, že se úspěšně povedlo realizovat nejen samotnou soutěž,
ale i Superfinále. Právě z iniciativy TJ Sokol Bernartice n/O – oddílu
nohejbalu vzešla myšlenka uspořádání tohoto finálového turnaje.
Poděkování patří sponzoru - firmě Ravak, dále místostarostovi obce
Tomáši Horutovi za účast při zahájení a předání cen, dále D. Glogarovi
a hlavně všem, kteří nám pravidelně pomáhají s přípravou a chodem
na turnajích v obci.
Konečné pořadí Superfinále:
1. Opava
2. Val. Meziříčí
3. Kvardi Frýdek Místek
4. Rychvald
5. Sviadnov
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6. Zepelin Bernartice
7. Ostrava Poruba
8. Černotín
9. Iron 301 Bernartice
10. KZN Frýdek Místek
Pavel Zelenka
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Stavění a kácení MÁJE
V pátek 29. dubna 2016 jsme od 18:00 hodin u obecního úřadu stavěli
„májku“. Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční
akci dodrželi, „májku“ zdárně postavili a bečku s chutí vypili. Díky
mladým hasičům, kteří poctivě hlídali první dvě noci, se nestalo to, co
loni, kdy jsme „májku“ museli druhý den zvedat neplánovaně znovu.
Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím,
bez jejichž povzbuzování by to bylo určitě obtížnější.
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Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na kácení „májky“, které se
uskuteční v pátek 27. května 2016 od 18:00 hodin před obecním
úřadem a poté v hasičské zbrojnici. Budou připravena tradiční uzená
žebra a o ostatní občerstvení bude jako vždy postaráno. Přichystána
bude tombola a jednou z cen bude pokácená „májka“. Přijďte se dobře
pobavit.
Těší se HASIČI
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Premiéra divadelního souboru Bodlák
Vyprodaný sál našeho kulturního domu s napětím a zvědavostí
očekával, čím místní ochotnický soubor překvapí. V sobotu 30. dubna
2016 se totiž konala premiéra nově nastudované inscenace s názvem
„Malované na skle“. Jde o muzikál umělecky ztvárňující příběh
legendárního zbojníka Janíka kdesi od Těšína. Malované na skle
přebásnil podle původní polské literární předlohy Jaromír Nohavica.
Hlavním motivem, proč se „bodláci“ rozhodli pro tento muzikál, byla
snaha o maximální využití pěveckého (hudebního) potenciálu
divadelního spolku. Jde o žánr, který v tomto rozsahu zatím nebyl
v naší obci v ochotnickém nastudování nikdy uveden, což bylo pro
herce velkou výzvou. Pokusili se vytvořit hudebně, pohybově, výtvarně,
zkrátka divadelně silný „obraz“ o zbojnické legendě Janíkovi.
Na premiéru se přišlo podívat 231 diváků. První reprízu, která se
uskutečnila v sobotu 14. května, shlédlo úctyhodných 253 diváků. Obě
představení se setkala s velkým diváckým ohlasem a herci byli ocenění
dlouhotrvajícím potleskem ve stoje. A myslím si, že právem.
Všem „bodlákům“ gratuluji, přeji hodně dalších úspěchů a především
děkuji za nádherný zážitek.
Dana Klosová
O své dojmy se podělili někteří diváci:
„Přátelé a kamarádi,
děkuji vám všem za neuvěřitelný zážitek. Energie a nadšení, které z
vás vyzařovalo, bylo neskutečné. Jste skvělí a na celém představení je
vidět ta šílená dřina, která tomu předcházela. Věřím, že i při dalších
představeních se Vám dostane zasloužené odměny v podobě
nadšených diváků, kteří budou nevěřícně sledovat, čeho všeho jste
schopní. Asi tak, jak jsem dnes hleděla já. Mělo to švih, dynamiku a
hlavně hloubku.“
Eva Grulichová
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Premiéra byla skvělá. Odvedli jste obrovský kus práce a i přes to, že
tento divadelní kousek byl opravdu náročný, ve vašem podání vypadal
naprosto samozřejmě. Díky a spoustu úspěšných repríz.
Ondřej Knápek
Nikdy jsem si nemyslela, že budu u bernackého divadla brečet ………..
Ilona Stavinohová
Byli jste všichni úžasní a dekuji Vám všem za krásný zážitek. Bylo a je
vidět za tímto výsledkem opravdu velký kus práce, soustředění a casu.
Hana Krupickova
Milí moji divadelní kolegové!
Děkujeme, děkujeme a ještě jednou děkujeme☺☺☺
Maruška Šimíčková z Libhošťe
„Zdravím vás přátelé,
chtěl bych vám všem poděkovat za včerejší dech beroucí vystoupení.
Čekal jsem, že budete dobří, ale že budete až tak hodně dobří ...
klobouk dolů. Okrajově bych chtěl jenom ve zkratce pochválit celkově
pojatý úvod a závěr (do děje vtahující štronzo), moc hezké kostýmy
zbojníků, četníků, děvuch, anděla, ďábla, smrtky, vypravěčů ...,no
prostě všech. Moc se mi líbily nové porty, se kterými je jasně rozumět i
šeptané slovo. Když zpíváte a divák zavře oči (jako třeba já), najde si
ve sborových zpěvech každého z vás, jdete tam poznat, jdete slyšet
každý. To se mi moc líbí. Myslím si, že tímhle kusem budete oslovovat
velice širokou diváckou veřejnost. Bavil jsem se skvěle. Smál jsem se i
mě mrazilo. Mé díky patří vám všem. Skvělé představení. Držím všem
pěsti.
Aleš Hubr
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Odnesla jsem si včera krásný zážitek z divadelního představení. Velká
poklona všem.
Zuzka Dreslerová

Všichni, kteří na představení pracovali.
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Závěrečný potlesk.

Netradiční zážitek
Ve středu 11. května jsme pro naše mladé hasiče (starší žáky) připravili
netradiční zážitek, a sice projížďku po řece Odře na hasičském raftu.
Nevšední zážitek to byl nejen pro děti, ale i pro nás, kteří jsme na raftu
seděli poprvé. Protože je v Odře málo vody, museli jsme trať zkrátit na
úsek od místa, kde se vlévá Teplica do Odry po splav.
Musím říct, že i když projížďka nebyla moc dlouhá, byly děti velmi
nadšené a při sjíždění řeky někteří z nich ani nepípli. Mě osobně také
uchvátilo projíždět zátočinami Odry a pozorovat řeku v její celé kráse.
Za zapůjčení raftu patří dík hasičům ze Starého Jičína a poděkování si
zaslouží náš hlavní strojník Marek Kunetka, který vše zařídil.
Tomáš Horut
17

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2016

18

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2016

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou Vás zve na
HASIČSKOU SOUTĚŽ DĚTÍ
v sobotu 28. května 2016
v kategorii starší a mladší žáci
Zahájení soutěže: 13:30 hodin
Místo konání: U Obecního úřadu
Bohaté občerstvení zajištěno.
Domácí hasiči mají zastoupení v obou kategoriích!
!!! Přijďte povzbudit své mladé hasiče a hasičky !!!
Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou Vás zve na
19
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HASIČSKOU SOUTĚŽ
v neděli 19. června 2016

v kategorii muži, ženy
Zahájení soutěže: 13:30 hodin
Místo konání: U Obecního úřadu
Bohaté občerstvení zajištěno.
!!! Přijďte povzbudit své hasiče a hasičky !!!

Dětský den
TJ Sokol Bernartice nad Odrou ve spolupráci s našimi místními spolky
pořádá v sobotu 4. června 2016 dětský den. Zahájení bude jako
obvykle na hřišti za základní školou v 9:00 hodin a bude se dále
pokračovat po vyznačené trase k fotbalovému hřišti u Odry. Po trase
budou pro děti připraveny různé soutěže, úkoly a zajímavosti.
Srdečně zveme všechny děti i s rodiči a prarodiči, známými i hosty,
přijďte spolu s námi oslavit váš velký den.
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Jarní vycházka
V neděli 24. dubna se konala tradiční jarní vycházka na louky, kterou
pořádal oddíl turistky TJ Sokol Bernartice nad Odrou.
Předpověď počasí byla nejistá, a tak se asi mnozí účastníci nechali
odradit a nepřišli. Škoda, protože nakonec bylo hezky, nepršelo ani
moc nefoukalo a na krásně zelené louky svítilo sluníčko. Stromy se
začínaly zelenat a podél Odry kvetla střemcha. Nakonec nás tam bylo
osm a jeden pes. Další společnost nám dělali čápi, kteří se zvolna
procházeli nedaleko v trávě.
Ilona Stavinohová
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R ŮZNÉ
Mimořádné výkyvy počasí v naší obci
Vybráno z obecní kroniky
Rok 1953
„Od 11. do 18. května 1953 padal sníh. Před touto událostí bylo velice
pěkné a teplé počasí. Příroda samý květ! Žalostný byl pohled, když
stromy, obilí a celá příroda byla pod sněhem! Sněhu napadalo 20 až 30
cm, místy až 80 cm. Protože stromy měly listí, ulpíval sníh na haluzích
a způsobil velké polomy. Ti, kteří střepávali sníh ze stromů pomocí
bidel majíce strach, že sníh uškodí květu, poškodili květenství a měli
malou úrodu, ovšem před polomy stromy uchránili!
Sníh se statečně držel celý týden. Hospodáři, kteří sekali jetel na
krmivo, vyhlíželi, kdy ta hrůza přejde. 14. května vyhrnovali sníh na
silnicích pluhy a koně měli ozdobené šeříkovým květem.
Teploty po tuto dobu byly jen málo pod bodem mrazu. Konečně 18.
května sníh počal táti a nastalo pěkné počasí.“
Rok 1965
„Z 19. na 20. května 1965 padal hustě sníh. Panský kopec a okolní
hory byly celé pod sněhem. Celý květen byl deštivý. Odra byla neustále
vylitá z břehů. I měsíc červen je deštivý a polní práce není možno
dokončit. Tráva na loukách u Odry se místo sušení silážuje. Je děsivý
pohled jak traktory se sekačkami po nápravy ve vodě kosí trávu na
siláž, ale není jiné pomoci. Prakticky prší od počátku dubna. Prší do
květu obilí. I lidem chybí trocha slunce …“
Rok 1966
„Z 30. na 31. května je velký mráz -8 0C, který poškodil kultury
brambor, okurek, fazolí a další…. A na Lysé hoře napadalo až 50 cm
sněhu!“
22
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Rok 1970
„Celá polovina dubna má zimní počasí a ojediněle na polích je ještě
sníh!“
Ilona Stavinohová

Jak zlepšit kvalitu vody v potoce,
rybníku nebo řece v obci
Jak nakládat s odpadními vody v souladu se
zákonem? Co zákon dovoluje, co naopak může
být sankcionováno?
Ostrava 14. 4. 2016 – Na Severomoravské

vodovody a kanalizace Ostrava se obracejí obyvatelé měst a obcí,
kde společnost vyvíjí své aktivity, s dotazy týkajícími se
zneškodňování a likvidace odpadních vod. Mezi lidmi panují
značné nejasnosti týkající se dané problematiky s ohledem na to,
jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon.
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům
obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných staveb
povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod
v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a
platnou legislativou
Jak nakládat s odpadními vodami
Jakým způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat? „Za
standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno
napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do
kanalizace pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové
odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové
odpadní vody),“ říká projektový manažer SmVaK Marek Červek.
Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody,
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je využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde
především o domovní čistírny odpadních vod s kapacitou do 50
ekvivalentních obyvatel.
Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším
způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí
jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou
v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby
nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. Na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc
musí vlastník nemovitosti doložit zneškodnění těchto odpadních vod,“
vysvětluje Červek.
Nejčastější chyby s hrozbou sankce
Jakým způsobem nejčastěji porušujeme zákon a vystavujeme se
možnému postihu? Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným,
způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do vod
povrchových či podzemních. Jde o jednoznačné porušení příslušného
zákona.
„Také není možné likvidovat odpadní vody pomocí přepadů ze septiků
nebo žump jejich napojením do kanalizace pro veřejnou potřebu, která
je ukončena čistírnou odpadních vod. Není povoleno ani odvádění
dešťových vod pomocí splaškové kanalizace,“ popisuje Červek.
Podle něj v současnosti existují a jsou běžně využívány možnosti, jak
zjistit nelegální napojení dešťových vod od jednotlivých nemovitostí do
splaškové kanalizace v dané obci. Jednou z nich je například využití
výrobníku inertní nezávadné bílé mlhy.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že
vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce
přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze
strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo inspekce životního
prostředí.
Častým argumentem při sporných situacích bývá ze strany majitelů
nemovitostí to, že si objednali vývoz žumpy u některé z firem
nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde tyto
odpadní vody končí. Řešení je poměrně jednoduché. Vždy si tuto
službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a
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nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň
mělo uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být
uvedeno, na které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody
zlikvidovány,“ vysvětluje Červek.
Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou
za několik let a argumentují dostatečností tohoto přístupu, ačkoliv
množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá té vyvezené ze
žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané
pitné vody do nemovitosti. „To lze obvykle jednoduše zkontrolovat
prostřednictvím údajů vodoměru příslušného vlastníka,“ uzavírá
Červek.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je
rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a
dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.
Hlavní výrobní činností je výroba a dodávky pitné vody a odvádění a
čistění odpadních vod.
V roce 2015 společnost vyrobila 64 448 tisíc m3 pitné vody, což
odpovídá spotřebě na obyvatele a den u vody fakturované celkem 129
litrů, u vody fakturované domácnostem 88 litrů.
Společnost SmVaK Ostrava provozuje kanalizační síť s délkou 1744
kilometrů v 76 městech a obcích. Na ni je připojeno více než 521 000
obyvatel. V provozu je 111 kanalizačních čerpacích stanic a 65 čistíren
odpadních vod s celkovou kapacitou 268 680 m3 za den. V roce 2015
odváděla společnost odpadní vodu z 52 171 kanalizačních přípojek a
bylo odkanalizováno více než 28 milionů m3 odpadních vod.
Ostravský oblastní vodovod (OOV) je základním výrobním a
distribučním systémem zajišťujícím dodávku pitné vody v
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Moravskoslezském kraji. Délka vodovodní sítě je téměř 500 kilometrů
převážně ocelového potrubí. Má tři úpravny vody s celkovou kapacitou
4850 litrů za sekundu, které upravují vodu z údolních nádrží Kružberk,
Morávka a Šance ve správě státního podniku Povodí Odry. Objem 121
vodojemů systému je 302 060 m3 vody.
Rozhodujícím vlastníkem společnosti SmVaK je Aqualia Czech S.L.

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
Po naučných stezkách
Jaro je v plném proudu a jednou z možností, jak se
projít krajinou Poodří a zároveň se něco dozvědět o
přírodě jsou naučné stezky. Nabízíme dva tipy. Obě
stezky jsou vedeny v nenáročném terénu a za suššího počasí jsou
přístupné celoročně.
Krajinou povodní
Trasa je dlouhá asi 5 km a hravou a vtipnou formou přibližuje nejen
povodně, ale seznamuje příchozí i s přírodou v nivě Odry, kterou někdy
i vícekrát do roka opanuje vodní živel. Věnuje se také zajímavým
živočichům, Odře coby migračnímu koridoru, významu „mrtvého“ dřeva,
invazivním druhům, péči o luční porosty, geologii a proměnám krajiny.
Stejně jako obsah tabulí je nápadité i jejich vlastní provedení.
U Jeseníku nad Odrou stezka začíná na lávce přes Odru u rybníka
(GPS: 49.6211778N, 17.9134442E), u Bernartic nad Odrou je možné
se na ni napojit poblíž mostu přes řeku. Stezka pak pokračuje dále
souběžně se žlutou turistickou značkou směrem na Suchdol nad
Odrou. Poslední, deváté zastavení se nachází asi 400 m od
železničního nádraží (GPS: 49.6397208N, 17.9438247E).
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Naučná stezka Krajinou povodní
Úvodní zastavení u Jeseníku nad Odrou.
Kotvice
Staronová naučná stezka nese podtitul „Putování krajinou proměn“ a
prochází přírodní rezervací Kotvice. Začíná na Pasečném mostě přes
Mlýnku u Studénky (GPS: 49.7145386N, 18.0920600E), pokračuje
kolem mokřadů, přes louky k rybníkům a končí u Nové Horky. Má devět
zastavení a její součástí je i ptačí pozorovatelna na rybníku Kotvice.
Texty a fotografie na panelech nápaditě zpestřují ilustrace Ivany
Kolářové a krátké komiksové vydří příběhy. Témata jednotlivých
zastavení: Příběh luhu, Džungle v rybníce, Skrytý život v litorálu,
Rybníkářství v Poodří, Klikatá osa Poodří, Říční krajina, Slaňáky,
Divadlo proměn krajiny a Pasečný most.
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Naučná stezka Kotvice
Ptačí pozorovatelna
Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

28

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2016

I NZERCE

Domácí limonády

Domácí hamburger
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Pizza čtyř barev
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děláme bydlení hezčí ...

TVARSTAV – REAL, s.r.o.
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín, Loučka
Tel.: 556 757 092
e-mail: info@tvarstav-real.cz
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K ONTAKTNÍ

INFORMACE

Obecní úřad
Web:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

www.bernarticenadodrou.cz
KB Nový Jičín
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.:
E-mail:

+420 556 715 216
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.:
E-mail:

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