Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2016

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
není tomu tak dávno, co byly na zahradách běžně i docela vzrostlé
travní porosty. Jako dítě si nepamatuji, že bychom doma týden co
týden kosili trávu. Pokosila se v červnu poprvé a do září se kosení přes
léto jen párkrát zopakovalo. Na větších pozemcích se tráva kosila
dvakrát ročně. O trávu i o seno byl zájem jako o krmivo či stelivo.
Každý měl doma kosu. Tráva se sekala s brouskem v kapse a nejlépe
za ranní rosy, což mělo své kouzlo a hlavně bylo nádherné ticho.
Způsob života se však na vesnici výrazně změnil. Posekat trávu kosou,
to už se dnes nenosí a většina to už ani nedokáže. Není to žádná
výčitka, je to prostě holý fakt. Namísto kosy máme doma všichni ruční,
traktorové či robotické sekačky a křovinořezy. A tak se součástí našeho
každodenního života stalo vrčení těchto různých sekaček.
Jistě už jste pochopili, co je tématem dnešního úvodníku. Ano. Je to
hluk při zahradničení (především sekání trávy, ale i řezání dřeva apod.)
Je to novodobý problém, se kterým se potýká většina měst a obcí.
Mám samozřejmě na mysli hluk o nedělích a svátcích. Vždyť neděle
pochází od slova „nedělati“, a proto je tradičně svátkem, kdy se
nepracuje. V kulturách vzešlých z křesťanství je neděle svátečním
dnem, což je i obsaženo ve třetím Božím přikázání, které zní: „Pomni,
abys den sváteční světil“.
Ruku na srdce, ne vždy se nám daří neděli světit, i když bychom si to
přáli. Nic nám však nebrání tomu, abychom o nedělích a svátcích
vykonávali pouze takové práce a činnosti, které nezpůsobují
nepříjemný hluk. Stačí trochu ohleduplnosti a pochopení pro potřeby
druhých a všichni mohou být spokojeni. I když se to zdá naprosto
logické a velmi jednoduché, v praxi to tak úplně nefunguje. Žijí mezi
námi totiž lidé, kteří nejsou schopni a ani ochotni nějaká nepsaná
pravidla respektovat. Ve Skandinávii už jsou v tomto ohledu mnohem
dále. Platí ústní dohody mezi obyvateli ve vsi, že tráva se bude sekat
pouze jeden den v týdnu, aby ostatní dny byl klid. Něco takového je
však v českém prostředí zatím zřejmě nemyslitelné, nebo ano?!
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A tak s každým začátkem léta řešíme i v naší obci stížnosti občanů na
nedělní zahradnické práce a objevují se stále častěji návrhy na vydání
obecně závazné vyhlášky obce, která by hlučné práce v neděli a ve
svátky zakazovala.
V současné době již v České republice existuje řada obecně závazných
vyhlášek obcí, které tento problém řeší a stanovují jasná pravidla, aby
zásahy do oprávněných zájmů ostatních obyvatel obce byly minimální.
V Německu i v Rakousku platí velmi striktní zákazy hlučných prací
v neděli a o svátcích už několik let, ale nutno dodat, že v těchto zemích
jsou k sobě lidé daleko ohleduplnější a pravidla a nařízení zkrátka
respektují.
Vydat obecně závaznou vyhlášku je v pravomoci každého
zastupitelstva obce. Vyhláška dává obci určitou možnost regulovat vše,
co by nějakým způsobem mohlo narušovat občanské soužití. Nevím,
jestli samotný fakt, že vydáme vyhlášku, vyřeší problematiku nedělního
hluku, přesto na jednom z příštích jednání zastupitelstva hodlám tento
problém otevřít a o něm diskutovat. Jedna věc je nesporná. Vydání
obecně závazné vyhlášky umožňuje finančně postihnout občany, kteří ji
porušují. Ten, kdo poruší vyhlášku, se totiž dopouští přestupku a může
dostat pokutu až do výše 30.000,- Kč.
V této souvislosti připomínám, že naše obec nemá ani obecní policii a
v kompetenci naší obce není ani řešení přestupků ani udělování
finanční pokuty. Přestupky a jejich sankcionování za nás řeší Městský
úřad Nový Jičín, odbor správních deliktů, a to na základě Veřejnoprávní
smlouvy, kterou má obec Bernartice nad Odrou s Městem Nový Jičín
uzavřenou.
Jak tedy postupovat v případě sousedských problémů?
Problémového souseda upozorněte na nevhodné chování a pokuste se
dohodnout na rozumném kompromisu. Doporučuji využít i upozornění v
písemné podobě, budete tak mít dostatečný důkaz, že jste měli zájem
na smírném vyřešení záležitosti.
Jestliže domluva nepřichází v úvahu, můžete se domáhat odstranění
závadného chování pomocí příslušného veřejného orgánu a tím je
Policie České republiky.
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Jedině policie může posoudit, zda se jedná o přestupek nebo ne, a to
jak v rámci zákonů, tak i v rámci obecně závazných vyhlášek. Policii
můžete kontaktovat 24 hodin denně.
Krajní možností řešení sousedských sporů je tzv. sousedská žaloba,
kterou už řeší soud.
Závěrem mi dovolte, abych vás vyzvala k vzájemné ohleduplnosti, ale i
toleranci, zkrátka k nastolení takových sousedských vztahů, které nám
umožní klidný a spokojený společný život v obci. Opravdu se totiž
domnívám, že vzájemná úcta mezi občany a odpovědnost za své
jednání či chování je ta správná cesta, jak si zachovat svobodu, kterou
jsme tak těžce před lety zpět nabyli. Řešení sousedských vztahů
vyhláškou proto považuji až za krajní možnost.
Dana Klosová, starostka
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O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou konaného 18.5.2016
9/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing.
Romana Davida a Petra Hanzelku, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
9/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
9/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 85
Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Úvěrovou smlouvu
č. 19/2016/Ú. Úvěr ve výši 2.000.000,- Kč poskytne Komerční banka
a.s.
V Bernarticích nad Odrou dne 18.5.2016
Mgr. Dana Klosová,
starostka

Tomáš Horut
místostarosta

Upozornění
V době letních prázdnin 1.7. – 31.8.2016 bude místní knihovna
otevřena vždy jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin.
Ludmila Kelnarová, knihovnice
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Kalendář akcí
So
25. 6.
So
10. 9.
So
1.10.
7. – 8.10.
14. -.15.10.
Pá
21.10.
So
5.11.
Ne
13.11.
Pá
13.12.
Út
27.12.

Den obce
Fire Cup
Turistický pochod
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu
Parlamentu ČR
Volby do Senátu II. kolo senátních voleb
Posezení s důchodci
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Vítání občánků
Adventní koncert
Volejbalový turnaj

Dovolená lékařů v době prázdnin
11.7. - 29.7.2016 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek
zastupuje MUDr. Přecechtěl
Ordinační hodiny:
Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7.30 – 11.30 hodin
Jeseník nad Odrou: úterý, čtvrtek 7.30 – 11.00 hodin
1.8. - 21.8.2016 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Přecechtěl
zastupuje MUDr. Šrámek
Ordinační hodiny:
Jeseník nad Odrou: pondělí, pátek 7.00 – 11.30 hodin, středa 12.00 –
16.00 hodin
Suchdol nad Odrou: úterý, čtvrtek 7.30 – 11.00 hodin
Telefonní čísla:
Ordinace Jeseník nad Odrou: 556 739 023
Ordinace Suchdol nad Odrou: 556 736 905
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Máte zaplacenou daň z nemovitosti?
Finanční úřad v Novém Jičíně upozorňuje všechny občany na
povinnost uhradit daň z nemovitostí na rok 2016. Daň měla být
uhrazena do 31.5.2016. Z evidence daní je však zřejmé, že řada
občanů z naší obce daň ještě nezaplatila.
Daň můžete uhradit:
1. Složenkou, která vám byla zaslána, na poště (bez poštovného)
2. Na pokladně Územního pracoviště v Novém Jičíně v pondělí a
středu v úředních hodinách: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
3. Převodem z účtu na účet číslo: 7755 – 77621761/0710,
variabilní symbol je jejich rodné číslo.
V případě nejasností volejte na telefonní číslo 556 788 111 a chtějte
příslušného správce k dani z nemovitostí. Spojovatelka vás přepojí.
V případě neuhrazení daně se vystavujete možnosti vymáhání exekucí.
Vymáhací oddělení Finančního úřadu v Novém Jičíně

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Turnaj v házené
V pátek 27.5.2016 jsme odehráli 3. kolo letošního házenkářského
zápolení. Tentokrát jsme bojovali proti družstvům z Jeseníku, Libhoště,
Mankovic, Ženklavy a Závišic.
První a druhý zápas jsme vyhráli, pak přišly 2 prohry. Poslední zápas
jsme dost nešťastně remízovali, a to nás odsunulo na 4. místo. Ale děti
bojovaly v každém zápase jako draci a za to jim patří velká pochvala.
Reprezentovalo nás družstvo v tomto složení:
5.r. – T. Pavlíková, M. Hájková, L. Hubr, S.Tomáška
4.r. – N. Poláchová, L. Šimčíková, M. David, T. Lyčka
3.r. – A. Bonková
Jana Rusínová
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Dopravní výchova
Ve čtvrtek 25.5.2016 naši čtvrťáci absolvovali 2. část dopravní výchovy
v Novém Jičíně. Děti si nejprve s policistou R. Čubokem zopakovaly
dopravní značky, křižovatky a základní pravidla pohybu cyklisty
v silničním provozu.
Pak děti plnily 1. část zkoušky – Test. Aby uspěly, mohly si dovolit jen 4
chyby. V testu uspělo 5 žáků z 9.
Po testech jsme přešli na dopravní hřiště, kde děti musely splnit 2. část
– jízdu zručnosti. Tady si mohly dovolit jen 2 chybičky. Po skončení
jízdy se vyhodnocovalo.
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Nakonec děti obdržely své „ PRVNÍ ŘIDIČÁKY„ .
A kdo patřil mezi ty šťastné? Jsou to: A. Hoppová, N. Poláchová , A.
Rigole, Š. Haitl a T. Lyčka. Ti, kterým se nedařilo, mají možnost si
všechno zkusit znovu a po 2 týdnech zopakovat testy a jízdu zručnosti,
ale už ve škole.
Jestli se jim to podaří, záleží jen na jejich píli, držíme palce. Úspěšným
gratuluji, byli moc šikovní.
Třídní učitelka Jana Rusínová

8

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2016

Beseda s příslušníky Městské policie
Ve čtvrtek 2.6.2016 přijeli do naší školy p. Majorošová a p. Čubok.
Povídali si s dětmi o nebezpečích na silnicích a také o jiných
nástrahách, se kterými se mohou děti setkat, zejména v době blížících
se letních prázdnin, kdy děti mají volnější režim a děti se více pohybují
na kolech v silničním provozu.
Na závěr besedy si děti mohly venku zevrubně prohlédnout a prolézt
celé policejní auto. Udělali jsme několik společných fotek, v 10 hodin
jsme se rozloučili a všichni jsme pokračovali ve své práci.
Jana Rusínová
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Výlet za historií
Na letošní školní výlet jsme se vydali 1. června. Naším cílem byl hrad
Bouzov, který se nachází v krásné krajině Litovelska a Mohelnicka. Pro
děti byl nejdříve připraven „středověký program“, který probíhal
v příjemném přírodním prostředí areálu v blízkosti pohádkového hradu
Bouzova. Děti se mohly do programu také aktivně zapojit, vyzkoušet si
střelbu z kuše, zahrát si na rytíře a pážata nebo si prohlédnout
Trojského koně. Následovala prohlídka romantického hradu Bouzov a
nedalekých Javoříčských jeskyní, které patří mezi nejkrásnější jeskyně
v České republice. Počasí nám celý den přálo a výlet se dětem moc
líbil.
Bc.Milena Matějová
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S angličtinou také trošku jinak
Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Tohle krásné, staré přísloví v sobě
stále nese čistou pravdu. V dnešním kosmopolitním světě je znalost
cizího jazyka nutností a samozřejmostí, tak jako schopnost užití
internetu nebo řízení auta. Dnešní mladá generace se jednoduše bez
této znalosti neobejde. Na naší základní škole si tuto skutečnost plně
uvědomujeme a snažíme se dětem dát dobré základy ve studiu
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anglického jazyka. S angličtinou se naši žáci nesetkávají pouze
prostřednictvím povinných vyučovacích hodin. Zábavné a hravé chvilky
s angličtinou jsme také zařadili do programu školní družiny. Žáci 4. a 5.
ročníku pak mají možnost po celý školní rok navštěvovat ranní kroužek
angličtiny. Tento kroužek se velice osvědčil. Je zaměřen především na
konverzaci, použití anglického jazyka v běžných životních situacích a
seznámení se s životem a kulturou ve Velké Británii.
V letošním školním roce byl zcela jistě vrcholem našeho snažení
projekt o Londýně. Výsledkem byly velmi vydařené práce a skvělé
prezentace. A nejen to. Námět „ Anglie a Londýn“ jsme použili také jako
téma letošního vystoupení pro maminky a babičky, které jste měli
možnost shlédnout 13. května 2016 v sále Kulturního domu. Všechny
děti se s nadšením připravovaly a na vystoupení se velice těšily. Hlavní
role obsadili „páťáci“, kteří se s naší základní školou loučí. Své role
zvládli na jedničku s hvězdičkou. Velká pochvala patří ale určitě všem
dětem. Smích v hledišti a potlesk diváků byly pro ně určitě nejlepší
odměnou.
Doufáme také, že dárky, které děti s láskou maminkám vyráběly,
zahřály u srdíčka.
Bc.Milena Matějová

Máš pod čepicí?
Ve dnech 7. a 8. června jsme s našimi žáčky navštívili zajímavý a
tvořivý program „Máš pod čepicí?“, který je součástí stálé expozice
„Nech na hlavě“ Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Shlédli jsme unikátní sbírku klobouků od poloviny 19. století po
současnost. Některé modely si mohly děti také vyzkoušet. Poté si své
poznatky procvičili na interaktivním monitoru a součástí programu byl
také návrh vlastního klobouku. Tento úkol plnily děti ve skupinách a
poté hlasováním vybraly ten nejlepší model. Návrhy všech škol, které
se tohoto programu zúčastnily, budou poté vystaveny a hodnoceny
veřejností.
Veronika Barošová
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Kácení máje
V pátek 27. května 2016 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí nám
přálo, a tak se před hasičskou zbrojnicí sešel opravdu velký počet lidí.
Hasiči připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou tombolu.
Samotné pokácení si vzali na starost odborníci z našich řad, což bylo i
vidět a máj spadl na centimetry přesně, kde měl. 50 kg uzených žeber
zmizelo během chvilky a přišla vhod i zelňačka, kterou jsme hned poté
z vývaru připravili. Před hasičskou zbrojnicí se ve velkých party stanech
posedělo až do pozdních večerních hodin.
Věřím, že se všichni zúčastnění dobře pobavili a už teď se těší na
kácení příští rok. Jen doufejme, že strom na májku za rok někde
seženeme. Situace se smrky v našich lesích je, jak jistě víte, velmi
špatná.
za hasiče Tomáš Horut
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Hasičská soutěž dětí
V sobotu 28. května 2016 jsme před obecním úřadem pořádali
hasičskou soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší žáci.
Mimo sbory z našeho okrsku, a to z Vlčnova, Janovic, Palačova,
Petřkovic, Hůrky, Starojické Lhoty a Jičiny k nám dorazili i hasiči
z Kopřivnice, Butovic, Oder a Lubna.
Naší hasiči měli v obou kategoriích po dvou družstvech. V kategorii
mladších žáků předvedlo vynikající výkon naše družstvo „A“ a
zaslouženě soutěž vyhrálo. V kategorii starších žáků opět družstvo „A“
ukázalo perfektní útok. Času našeho družstva se žádný jiný tým ani
nepřiblížil a suverénně svou kategorii ovládli. Takový úspěch jsme na
domácí půdě ještě nezaznamenali.
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O to víc nás potěšili i výkony našich družstev „B“, které se v konkurenci
neztratily a také skvěle náš sbor reprezentovaly. Sezóna je ale ještě
dlouhá a po takovém úspěchu doma, věřím, že obě družstva mají
našlápnuto na titul v lize. Konkurence v obou kategoriích byla velká.
Důkazem toho jsou rozdíly mezi časy, jedná se skutečně o desetiny a
setiny vteřin.
Děkuji divákům, kteří přišli a podpořili své domácí hasiče a hasičky.
Doufám, že příští rok se opět všichni sejdeme a budeme moci sledovat
skvělé výkony nejmladší generace hasičů.
Tomáš Horut, starosta SDH

16

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2016

17

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2016

R ŮZNÉ
Poděkování
Děkujeme Kamile Kutějové za vedení Cvičení pro dívky, které
probíhalo pravidelně každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin v místní
tělocvičně. Doufáme, že bude v novém školním roce opět pokračovat a
zapojí se do něj více místních malých slečen.
Hubrovi
Chtěla bych poděkovat paní Kamile Kutějové i všem ostatním
pomocníkům Andrei Milatové, Elišce Milatové a Lukáši Kutějovi za
celoroční práci a ochotu věnovat se každé pondělí malým slečnám na
cvičení v tělocvičně. Holky se vždy na cvičení velmi těší, zdokonalují se
v pohybu, běhu i různých jiných sportovních aktivitách.
Budeme za rodiče jen rádi, kdyby takových aktivit pro malé děti bylo
v Bernarticích co nejvíce, a už se těšíme na další cvičení od září.
Za rodiče, Martina Novobilská
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Poděkování
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vám alespoň takto písemně „vysekla“ velikou
poklonu. Můžete být právem hrdá, že Vaši obec tak vzorně
reprezentuje tým báječných lidí – ochotníků, kteří jsou všichni členové
divadelního spolku BODLÁK. U nás v Hladkých Životicích se vždy
těšíme na jejich návštěvu a jsme už dopředu srozuměni s tím, že podají
nádherné výkony.
A teď píšu přímo za sebe. Představení „ Malované na skle “ mi
naprosto vyrazilo dech. Jak se již zmiňuji, vždy podávají krásné výkony,
ale především herecké. Ale oni zpívali a to naprosto VŠICHNI !!! Čistě,
srozumitelně a ještě u toho pochodovali, či tančili. Teda, co je moc, to
je moc. Předvedli muzikál, jak vyšitý každému herci přímo na míru.
Soubor Bodlák už vůbec nepovažujeme za divadlo amatérské a spolu s
jejich technickým doprovodem (světla, ozvučení, kostýmy, líčení)
odvedli práci profesionálů. Vůbec nám nevadilo, že když zapnuli
všechny reflektory, tak jsme byli rázem bez proudu  (už pracujeme na
nápravě) a jsme přesvědčeni, že při jejich dalším vystoupení všechna
úskalí záludné techniky zvládneme.
V tomto nádherném představení není malých rolí a je na první pohled
jasné, že režisér pan Zdeněk Klos své herce naprosto dokonale zná a
umí vypíchnout u každého zvlášť jeho přednosti a kvality. Vůbec bych
si netroufla ani říct, která postava mně nejvíce zaujala. Čert
s andělem? Ti byli naprosto skandálně rozjetí a jedineční. Cynická a
jediná spravedlivá SMRT? Byla to prostě DÁMA naprosto nad věcí.
Nebo vojenská garda? Bože, těm mistrům hlasu už je dohromady více
než 200 let (to vím od nich – sama bych si netroufla tolik tipovat  ) a
oni zpívají při pochodu. Co kolena a záda? Jsou snad z gumy? Vůbec
se na nich věk nepodepsal. Ach jo, tak je třeba žít a předávat radost
těm ostatním. Je poznat, co se dělá dobrovolně a hlavně s láskou.
Taky je nádherné vidět, že jsou ve Vašem souboru i mladí lidé. Prostě
si Vaši herci našli recept na to, jak to vše jde zvládnout i při velkém
pracovním vytížení. Při rozhovoru s nimi jsem nevěřícně kroutila
hlavou. Nacvičovat začali v lednu a scházeli se 2x týdně, poslední
měsíc až 3x týdně. Proběhlo 10 čtených zkoušek a zhruba 30 zkoušek
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jevištních. Představilo se nám 20 herců. Zázemí jim tvořilo 10
techniků. A v květnu už hráli první hostující představení u nás
v Hladkých Životicích. Prostě pořádná nakládačka na psychiku, čas a
taky zátěž pro jejich rodiny. Ale všichni musí uznat, že to stálo za to.
Teda stálo… Stále stojí, protože Vaši herci teprve začínají rozjíždět
svou výjezdní štaci. Přejeme jim tedy hodně plných sálů, nadšených
aplausů a hlavně obdiv a uznání jejich nejbližších a kamarádů.
A já spolu s našimi občany se už teď těšíme, že poslední výjezdní
hostování s tímto krásným muzikálem bude zase v naší obci. Rádi si
na takovou kulturní událost dva roky počkáme.
Irena Ravčuková
starostka obce Hladké Životice

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří
(Ne)obyčejná Odra
Odra – „řeka za humny“, mnozí ji potkáváme
natolik často, že se nám stal pohled na ni již
něčím všedním. Je ale skutečně tak obyčejná?
Odra pramení v lesích vojenského újezdu Libavá. Vojenský újezd je
krajinou bez osídlení, postupně mohutnící potůček není proto nutné
nijak svazovat a Odra si proto na většině svého toku zachovala
přirozenou podobu. Velká část Libavska je zahrnuta do evropsky
významné lokality Libavá.
Z Libavé již Odra vytéká jako říčka a dostává se jí opět mezinárodní
ochrany – evropsky významná lokalita Horní Odra je oficiální název
úseku Odry od Něčínského potoka po Jakubčovice n. O.
V Moravské bráně pak Odra protéká chráněnou krajinnou oblastí
Poodří a je její živou páteří v délce 50 km.
A konečně u Bohumína, významně posílená o Opavu a Ostravici, tvoří
přírodní památku Hraniční meandry Odry.
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Vyjádřeno v číslech – ze 132 km délky toku na území České republiky
požívá nějakou formu ochrany přírody asi 90 km, tedy více než dvě
třetiny. To vše svědčí o přírodních hodnotách řeky a nahlíženo tímto
úhlem pohledu se z obyčejné Odry za humny stává řeka vskutku
neobyčejná…
Ing. Radim Jarošek
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Správa CHKO Poodří

Odra u Stříbrné
skály mezi Jeseníkem
nad Odrou a Bernartice
mi nad Odrou

Dokonale vykroužený meandr u Bartošovic
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Jak správně napouštět bazén? Zdlouhavě z vodovodu
nebo pohodlně z cisterny?
Co je nutné dodržovat, aby byl zaručen odpovídající výsledek při
napouštění domácího bazénu a neomezili jste sousedy při odběru
pitné vody
Ostrava, 25. 5.2016 – Místo napouštění domácího bazénu
z vodovodní sítě si můžou lidé nechat dovézt vodu autocisternou
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava až
domů. Celý proces pak bude výrazně rychlejší a nijak se nedotkne
okolních odběratelů. Opatrnost je na místě také v případě
napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor
v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.
Léto je za dveřmi a nejen děti se těší na koupání v domácích
bazénech. V jejich množství na počet obyvatel je Česká republika
evropským lídrem a bazénů u domů v našich městech a vesnicích dále
přibývá. Jak správně postupovat a které zásady dodržovat, aby se lidé
vyhnuli zklamání v podobě zakalené vody nebo předešli problémům ve
vodovodní síti?
„Rizika vznikají především tehdy, když se rozhodne větší množství
odběratelů v dané lokalitě napouštět prostřednictvím své přípojky
bazén ve stejný čas a lidé chtějí mít svůj bazén napuštěný co
nejrychleji. Při náhlém zvýšení odběru ze sítě může totiž dojít k
nárazovým změnám hydraulických poměrů vyvolaným vysokou
rychlostí proudění vody v potrubí. To má za následek uvolňování
usazenin a zákal vody, který se může dostat do poměrně širokého
okolí. Zároveň mohou tyto nárazové odběry způsobit pokles tlaku vody.
To se negativně projeví na vodovodních přípojkách ostatních
odběratelů, které tím de facto můžete omezit v jejich požadovaném
odběru ze sítě,“ říká ředitel vodovodů společnosti SmVaK Milan Koníř.
Nepříjemným situacím lze předejít dodržováním několika základních
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pravidel. Bazén je vhodné napouštět pozvolna, klidně několik dnů a
ideálně mezi odběrové špičky. Nejlépe přes noc ve všední den.
„Existuje ale elegantnější, rychlejší a pohodlnější řešení, než bazén
napouštět z vodovodní sítě. Tím je objednávka dovozu vody
autocisternou společnosti SmVaK. Lidé se vyhnou všem
nepříjemnostem, které by mohly nastat a budou mít jistotu, že nebudou
nijak omezovat své sousedy v odběrech pitné vody ze sítě,“ vysvětluje
Koníř.
Zájemci o dovoz vody k naplnění svého bazénu a autocisterny se
mohou obrátit na zákaznická centra společnosti SmVaK Ostrava, kde
jim budou poskytnuty detailní informace o možnosti dodávky a ceně dle
parametrů bazénu. Kontaktní informace jsou k nalezení na
internetových stránkách www.smvak.cz
Opatrnost je na místě také v případě, že si lidé napouštějí bazén ze své
studny. Je vhodné si nejdříve nechat ve specializované laboratoři
prověřit, zda je voda ke koupání vhodná. Více informací lze nalézt
například
na
internetových
stránkách
společnosti
Aqualia
infraestructuras inženýring (www.ai-inzenyring.cz), která se rozbory
kvality vody zabývá.
„Kromě základních chemických ukazatelů, jako jsou hodnota pH nebo
tvrdost vody doporučujeme sledovat i bakteriální znečištění, které by
mohlo být příčinou kožních či zažívacích problémů. V případě vyšší
tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými prostředky k dezinfekci
vody a mohou se vysrážet některé kovy, které jsou ve vodě přítomné.
To má za následek nejen tvorbu vodního kamene a povlaků na stěnách
bazénů, ale třeba i nevzhlednou barvu vody,“ říká vedoucí laboratoří
společnosti Aqualia infraestacturas inženýring Lucie Chlebková.
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
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Zdravé a bezpečné léto!
Opět se blíží prázdniny a s nimi spousta
volného času pro děti. A aby děti tento svůj
volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je
hlavně na rodičích, aby svým ratolestem (a
také sobě) připomněli pravidla, jak se chovat
nejen v přírodě, ale i doma.
Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání
ohně nejen na „vyhrazeném tábořišti“:
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- oheň rozdělávat pouze za přítomnosti dospělé osoby,
- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa (50 m),
- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního počasí, např. za silného větru
nebo extrémního sucha,
- nikdy neponechávat oheň bez dozoru,
- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně pro
případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní zdroj,
- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo seděli
v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva),
- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná
pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.),
- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi),
- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit se, že
nehrozí jeho samovolné rozhoření.
Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na svých
prázdninových toulkách přírodou často dostanou do blízkosti okrajů
skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech pak na ně
čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace apod., kde hrozí
nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo k zaklínění v úzkých
prostorách. V nejhorších případech může dojít i k nečekanému
zaplavení prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před
hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně varovat.
Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých přírodních
koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku a přeceňování
plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií.
Rodiče by si měli také uvědomit, že nejenom v přírodě čekají na vaše
děti různé nástrahy. Proto neponechávat zbytečně v dosahu dětí
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé
chemické přípravky. Upozornit děti, že plynové a elektrické sporáky a
jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a
experimentům! Rovněž dětem připomínat, že při odchodu z domu
nesmí zapomenout klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče
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(sporák, světla, žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou
zavřená okna a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.
Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o
prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a
mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se jako
rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí
připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto
proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí.
nprap. Dagmar Benešová
vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín

I NZERCE
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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