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 ÚVODNÍK 

 

Vážení spoluobčané, 

 

před několika lety jsem psala úvodník na téma „anonymy“. Nemám 
v úmyslu se dnes k tomuto tématu vracet, protože s anonymními 
dopisy se v naší obci setkávám opravdu jen zcela výjimečně. Avšak 
téma dnešního úvodníku - realizace sportovního hřiště za naší základní 
školou - s anonymem tak trochu souvisí. 

Je to již dávno, co se ve schránce obecního úřadu objevil nepodepsaný 
dopis, ve kterém si pisatel (nebo pisatelé?) stěžovali na to, že naše 
obec nemá žádné pěkné hřiště a že by si ho přece zasloužila. V dopise 
bylo také napsáno, jak by mělo hřiště vypadat. Moc mě mrzí, že se 
autor nepodepsal, nebo že nepřišel za mnou na obec nebo na některé 
ze zastupitelstev. Vždyť mi mluvil z duše, ale bohužel jsem neměla 
možnost se k anonymním požadavkům vyjádřit. 

Po celou dobu, co dělám práci starostky, se společně se zastupiteli 
snažíme staré asfaltové hřiště za školou opravit. Tento záměr je 
zahrnut i v dlouhodobém plánu rozvoje obce. Nejprve jsme žádali o 
dotaci, ale nebyli jsme úspěšní. Nakonec jsme se rozhodli financovat 
sportovní hřiště z vlastního rozpočtu. A právě v těchto dnech probíhají 
stavební práce a za školou vzniká zcela nové multifunkční hřiště. Jeho 
povrch je z umělého trávníku, pod nímž je litá pružná podložka 
s tlumícími účinky při pohybu sportovců. Pomocí této podložky došlo 
rovněž k vyrovnání nerovností původního povrchu. Hřiště bude po 
celém obvodu oploceno mantinely do výšky 1,25 m a nad nimi do výšky 
5 m bude ochranná síť.  

Na multifunkčním hřišti bude možné provozovat zejména tenis, 
volejbal, nohejbal, malou kopanou a streetball, pro něž budou 
namontovány dva koše. Jednotlivé hrací plochy budou barevně 
odlišeny a doplněny různobarevným lajnováním. V zimě budeme moci 
hřiště využívat jako ledovou plochu k veřejnému bruslení a hraní 
ledního hokeje. Hrací plocha bude také osvětlena čtyřmi stožárovými 
světly, což oceníme především v zimním období, kdy je brzy tma. 
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Stavba vlastního hřiště bude dokončena ještě letos. Příští rok na jaře 
bychom rádi celý projekt dokončili. Bude potřeba provést terénní 
úpravy, přístupovou rampu, mobiliář a podobně. Musíme rovněž dořešit 
správcovství hřiště, provozní řád, pronájem a dokoupit sportovní 
vybavení.  

A kdo bude moci hřiště využívat? Víceúčelové hřiště je určeno 
k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech 
věkových skupin. Dopoledne je budou využívat především děti naší 
mateřské a základní školy, odpoledne pak bude určeno pro všechny 
ostatní. 

Věřím, že se tímto počinem posune úroveň života v naší obci opět o 
kousíček výš. Jsem si jistá, že jde o smysluplnou a prospěšnou 
investici, protože dnešní styl života vyžaduje stále větší péči o naši 
fyzickou kondici. Hlavně však jde o to, abychom mohli ke sportu a 
pohybu vést naše děti. Myslím si, že nové hřiště nám takovouto 
možnost kvalitního sportovního vyžití nabízí a hlavně nemusíme nikam 
jezdit. Doufám, že jsme udělali radost všem, kteří holdují sportu a 
pohybu a snad bude mít radost i pisatel někdejšího anonymu a možná, 
že najde odvahu a přijde nám poděkovat ……  

Dana Klosová, starostka 

 

 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendář akcí 

So  1.10. Turistický pochod 

Út  4.10. Sběr starého papíru 

     7. –  8.10. Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu  
  Parlamentu ČR 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDt_L82pjPAhUMNxQKHc_GBUMQjRwIBw&url=http://www.ms-steborice.cz/aktuality/svp/&bvm=bv.133178914,d.d24&psig=AFQjCNFPVqLVPbKti7SYakC2pe4eInQxOQ&ust=1474281021341099
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   14. - 15.10. Případné II. kolo senátních voleb 

Pá 21.10. Posezení s důchodci 

Pá 28.10.  Divadelní představení Malované na skle (Bodlák) 

So   5.11. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

Ne   6.11. Vítání občánků 

Pá 11.11. Divadelní přestavení Malované na skle (Bodlák) 

Pá 25.11. Honební společenstvo 

So 26.11.  Myslivecký hon 

      3. – 4.12. Zájezd zahrádkářů do termálních lázní 

Pá 16.12. Adventní koncert 

Út 27.12. Volejbalový turnaj 

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konaného 13.7.2016 

10/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitelku Ing. Bc. Dagmar Glogarovou a zastupitele Ondřeje 
Dreslera, zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 

10/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

10/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové 
opatření č.2/2016. 

Příjmy:  Kč 11.867,600,00 

Výdaje: Kč 16.916 850,14 

Třída 8: Kč   5.049.250,14 Zapojení zůstatku, přijetí úvěru a  

                       splátky úvěru  (Příloha č.4 zápisu) 

 

10/4 
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Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu 
č.24/2016/K na prodej pozemku parcela číslo  681/2 o celkové výměře 
50 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou Barboře Novobilské trvale bytem v 
Bernarticích nad Odrou a ukládá starostce tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít. 

10/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu 
č.25/2016/K na prodej pozemku parcela číslo 225 o celkové výměře 
135 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou manželům Ehlerovým trvale bytem 
v Bernarticích nad Odrou a ukládá starostce tuto smlouvu jménem 
obce uzavřít. 

10/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o zamítnutí žádosti 
Svatopluka Glogara na odkoupení  části pozemku (30 m2) na parcele 
číslo 31 v k.ú. Bernartice nad Odrou.  

10/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí se záměrem 
Radima Křenovského z Nového Jičína postavit rodinný dům na 
pozemku parcela číslo 170 v k.ú. Bernartice nad Odrou.  

10/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 
poskytnutí veřejné podpory č. 29/2016/D místnímu spolku Zahrádkáři 
Bernartic nad Odrou z.s. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na 
podporu činnosti spolku. 

10/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný 
účet Regionu Poodří za r. 2015 včetně všech příloh. 

10/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 23.6.2016. 

 

V Bernarticích nad Odrou dne 13.7.2016  
 

Mgr. Dana Klosová, starostka  Tomáš Horut, místostarosta 
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Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu 
České republiky 
 

V souladu se zákonem č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev 
krajů o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb. o provedení některých 
ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. s odkazem na ustanovení § 27, 
odst. 1 zákona, dále podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů podle § 15 odst. 1 zákona  

starostka obce Bernartice nad Odrou Mgr. Dana Klosová 

zveřejňuje 

Oznámení o době a místu konání voleb 

 

1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky 
se uskuteční ve dnech: 
 

Pátek  7. října 2016   od 14,00 hodin do 22,00 hodin  

Sobota 8. října 2016   od   8,00 hodin do 14,00 hodin 

 

Případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech: 

 

Pátek   14. října 2016  od 14,00 hodin do 22,00 hodin  

Sobota 15. října 2016  od   8,00 hodin do 14,00 hodin 

 

2. Místem konání voleb ve volebním  okrsku  Bernartice nad Odrou je 
volební místnost v prostorách přízemí budovy Obecního úřadu 
v Bernarticích nad Odrou č.p. 200. 
 
3. Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby, je 
Obecní úřad Bernartice nad Odrou. 
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4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a 
státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, 
cestovním průkazem České republiky).  

 

5. Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání 
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. 

 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného 
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise 
hlasování neumožní. 

 

7. Starostka obce určuje dva zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích 
lístků, odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. 

 

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové 
komise. 

 

9. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební 
schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
V Bernarticích nad Odrou  12.9.2016 

 

Telefon do volební místnosti: 602 630 764     

 

 

Mgr. Dana Klosová, starostka obce v.r. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2016 

7 

 

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 
2016. 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 

 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Sběr papíru 

V úterý 4. října 2016 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 

 ZE SPORTU 

Tabulka utkání TJ Sokol oddíl kopané muži 

Muži IV. třída skupina „A“ - podzim 2016 

 

So 24.09.  16.00 hod Sokol Bludovice-Sokol Bernartice n.O.   

Ne 02.10.  15.30 hod Sokol Bernartice n.O.-TJ Mořkov B 

Ne 09.10.  15.00 hod Sokol Bernartice n.O.-Sokol Bludovice 

So 15.10.  15.00 hod TJ Mořkov B-Sokol Bernartice n.O.   
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Ne 23.10.  14.00 hod Sokol Bernartice n.O.- FK Skotnice B 

 

 

Přijďte povzbudit naše fotbalisty! 

Radim Horák 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Pozvánka na zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu –
Györu ve dnech 3. a 4. prosince 2016 

 Odjezd v sobotu 3. prosince v 6.00 hodin z křižovatky v Bernarticích 
nad Odrou. 

 Příjezd do Veľkého Mederu cca v 10.00 hodin. 
 Druhý den po snídani odjezd do termálů Györ v Maďarsku, odjezd 

domů asi ve 14.00 hodin 
 Předpokládaný návrat domů v neděli 4. prosince ve 21.00 hodin.  
 Ubytování v penzionu Paxián (cena ubytování 11€/os.) Možnost 

objednání polopenze přímo v penzionu (cena polopenze 8,50 €/os.), 
ubytovací poplatek 1€. 

 Celodenní vstup do termálních lázní 9 €/osobu (stejná i v Györu), 
jídelna také přímo v areálech lázní. 

 Cena za dopravu 350,- Kč (platba předem + nahlásit polopenzi) 
 Přihlášky (co nejdříve) přijímá Jana Staňková, tel. 605 951 881 

nebo Marie Karafiátová, tel.: 732 729 765 

 

 

Na Vaši účast se těší zahrádkáři. 
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Dětský hasičský tábor 

Od čtvrtku 18.8. do neděle 21.8. jsme pro naše mladé hasiče 
uspořádali stejně jako v loni hasičky tábor. Tentokrát jsme zvolili jiné 
místo, než tomu bylo poslední dva roky. Tábor se uskutečnil v Dětském 
mlýně v Moravských Vlkovicích.  
 

Počasí nám velmi přálo až do neděle, kdy celý den pršelo. To nám ale 
poslední den nevadilo. Každé ráno začalo rozcvičkou a potom už 
následoval program. A ten byl opravdu pestrý. Do soutěží se zapojovali 
i dospěláci a děti se u všeho velmi bavily. V sobotu jsme měli 
naplánovanou túru do nedalekého Heiparku v Tošovicích, kde se děti, 
nejen na bobové dráze, velmi vyblbli. 
 

Celkem se táboru zúčastnilo 29 dětí ve věku od čtyř do patnácti let. Ty 
byly i s dospělými rozděleny do tří družstev, které soupeřily proti sobě. 
Organizace byla při takovém počtu dětí velmi náročná. Za to bych 
velice chtěl poděkovat všem, kteří nám s táborem pomohli. Kdo má 
zkušenosti s prací s dětmi, tak ví, jak je to těžké. Večery jsme dětem 
zpestřili zpěvem a hraním na kytaru. 
 

Věřím, že se tábor dětem líbil i se strašidelnou stezkou odvahy, kterou 
jsme pro ně poslední večer připravili. Podle jejich ohlasů tomu určitě 
tak bylo. Příští rok se budeme snažit tábor zopakovat.  
 

Děkuji moc hlavním organizátorům Katce Drlíkové a Tomášovi 
Novobilskému. Díky jim měl tábor po celou dobu skvělý a nabitý 
program. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, díky kterým 
jsme mohli všem dětem zakoupit spoustu cen, medaile, vstup do 
Heiparku a samozřejmě i nějaké ty sladkosti. Zkrátka ještě jednou díky 
všem. 

 

       za hasiče Tomáš Horut 
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Fire cup 2016 
 

V sobotu 10. září 2016 jsme před hasičskou zbrojnicí uspořádali 
netradiční hasičskou soutěž místních družstev nazvanou Fire cup. 
Recesní soutěž, kde se hasiči, ale i „nehasiči“ mohli předvést v 
požárním útoku s menšími úpravami. Menšími úpravami myslím 
například, že družstva musela hned po odstartování vypít dvě piva, 
štamprli a sodovku. Celý útok se běžel pozpátku. Sešlo se nás celkem 
na 3 družstva, a tak jsme jeli dvoukolově. Atmosféra byla skvělá a 
všichni se navzájem velmi povzbuzovali. Nebylo důležité, kdo nakonec 
vyhrál, ale hlavně to, že jsme se všichni dobře pobavili a letošní sezónu 
úspěšně zakončili. Počasí nám opět přálo. Po vyhlášení výsledků a 
předání cen jsme všichni poseděli ve zbrojnici, kde jsme zhodnotili a 
zakončili letošní úspěšnou hasičskou sezónu.   

 
                            za hasiče                                                                              

   Tomáš Horut 
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Vyprodáme Beskydské divadlo v Novém Jičíně? 

Ve čtvrtek 29. září hrajeme naše představení Malované na skle 
v Novém Jičíně. V předprodeji se prodalo již 350 lístků. Vzhledem 
k tomu, že kapacita divadla je 388 míst. Chybí jen pár lístků k tomu, 
aby bylo vyprodáno. Už teď je to pro nás obrovský úspěch. Pokud ještě 
zvažujete návštěvu našeho představení, neváhejte a Beskydské 
divadlo bude naplněno do posledního místa .  

 

Předprodej vstupenek na bernatská představení 

Předprodej na obě představení v Bernarticích nad Odrou bude zahájen 
v pondělí 17. října a bude probíhat na obecním úřadě v úředních 
hodinách u paní Daniely Horutové. 

za Bodlák Jana Maralíková 
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Jak se stát myslivcem 

V dnešním příspěvku bychom vám chtěli trochu přiblížit, co vše je 
potřeba pro to, aby se někdo stal právoplatným myslivcem. 

Pokud se tak někdo rozhodne, cesta k tomuto cíli bývá poněkud trnitá. 
Myslivcem se může stát pouze člověk bezúhonný, duševně i tělesně 
zdráv. Adept musí absolvovat školení o zvěři, jejím chovu, zákonech a 
zbraních, musí odpracovat, a to bezplatně, jistý počet hodin pro blaho 
myslivecké společnosti. Po té následují přísné zkoušky, a pokud je 
adept úspěšně absolvuje, stává se plnohodnotným myslivcem 
začátečníkem. Koníček je to drahý, jak finančně (cena kurzu, zbrojní 
průkaz, vybavení…), tak hlavně časově. Povinnost odpracovat 
nespočet hodin v honitbě, hodiny strávené na čekaných, ať úspěšných 
nebo ne (a těch je rozhodně více), či pravidelné pochůzky honitbou. 
Nakonec jste ale v očích veřejnosti, díky médiím, považován za 
příslušníka ozbrojené brigády a nemilosrdného zabijáka všeho živého. 

Pro představu jak vypadají zkoušky z myslivosti. Obecná 
charakteristika zkoušek z myslivosti. 

Zkoušky z myslivosti upravuje Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve 
znění následných úprav a zejména pak Vyhláška č. 224/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (Vyhláška č. 350/2003 Sb.), která stanovuje 
jejich průběh i obsah ve zhruba následujících rysech: 

 zkoušení probíhá před devítičlennou komisí 

 definuje kvalifikaci zkušebního komisaře, předsedy a místopředsedy 

 stanovuje termíny související s organizací zkoušek 

 v jednom dni je zkoušeno max. 20 uchazečů a zkouška z jednoho 
předmětu je omezena 15 minutami, jeden komisař zkouší jeden 
předmět 

 způsob hodnocení uchazečů odpovídá třístupňové klasifikaci: 
„prospěl s vyznamenáním“ – „prospěl“ – „neprospěl“ 

 součástí přípravy je teoretická část a roční praxe v honitbách 

 teoretická příprava adeptů je dotována 66 vyučovacími hodinami, 
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přičemž účast v rozsahu 50 hodin je povinná 

 obsahem roční praxe je zejména: 

 praktická činnost v honitbě 

 účast na kynologických akcích 

 účast na chovatelské přehlídce 

 výcvik se zbraní 

O průběhu teoretické přípravy i praktické části výuky se vede Záznam o 
přípravě uchazeče, který uchazeč předkládá pořádajícímu OMSu 
k datu závěrečných zkoušek. 

Zkušební předměty se pro složení zkoušky dělí do těchto skupin: 

I. skupina 

1. dějiny lovectví a myslivosti a myslivecké spolkové činnosti 

2. význam myslivosti, myslivecká kultura, myslivecká etika 

3. osobnost myslivce, myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice 

II. skupina 

1. právní předpisy o myslivosti, o zbraních a střelivu, o ochraně přírody 
a krajiny, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, 
právní předpisy Evropské unie a mezinárodním úmluvy týkající se 
myslivosti 

2. řízení myslivosti 

3. plány mysliveckého hospodaření a myslivecká statistika 

III. skupina 

Myslivecká zoologie a biologie zvěře (znalost hlavních rozpoznávacích 
znaků zvěře a způsobu jejího života) 

IV. skupina 

1. chov zvěře (včetně umělého chovu zvěře a základní technologie) 

2. péče o zvěř (včetně přikrmování zvěře, výstavby a údržby       
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    mysliveckých zařízení) 

3. ekologie a ochrana přírody, ochrana zvěře a zlepšování životního a 
přírodního prostředí zvěře, předcházení škodám působených zvěří, 
vztah k ostatním volně žijícím živočichům, etologie a její využití 
v myslivecké praxi, pohoda zvěře. 

V. skupina 

1. myslivecká kynologie (znalost plemen a skupin loveckých psů,  

    řádného chovu, výchovy a výcviku, vedení a použití loveckých psů) 

2. nemoci loveckých psů (příznaky nemocí a jejich léčení) 

3. nemoci zvěře (znalost nejdůležitějších nemocí zvěře, předcházení  

    nemocím a jejich léčení) 

VI. skupina 

1. lovecké zbraně, střelivo, pomůcky a zařízení (pravidla jejich  

    používání a bezpečnostní opatření) 

2. základy první pomoci při úrazech při úrazech při provádění práva  

    myslivosti 

VII. skupina 

1. způsoby lovu zvěře včetně odchytu a lovecká pravidla 

2. lovecké stopařství 

3. ošetřování zvěřiny, úprava a hodnocení loveckých trofejí. 

Znalosti uchazeče z jednotlivých skupin předmětů se klasifikují: 
„prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“, „neprospěl“. 

Uchazeč obdrží o vykonaných zkouškách z myslivosti potvrzení 
s uvedením označení pořadatele zkoušek z myslivosti, čísla jeho 
pověření, svého jména a příjmení, data narození, druhu zkoušky, data 
jejího složení a výsledku.  
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Potvrzení podepisuje pověřený zástupce pořadatele zkoušek 
z myslivosti, předseda, místopředseda a zkušební komisaři. Pokud 
složíte úspěšně zkoušku z myslivosti, tak můžete požádat příslušný 
úřad o vydání loveckého lístku a podat žádost o přijetí do Mysliveckého 
spolku. Poté teprve můžete vykonávat Právo Myslivosti – souhrn práv 
a povinností zvěř chránit, chovat, lovit (to je právo dané zákonem 
České republiky). 

Petr Šimíček 

 

 

Bernatští Bobři, florbalový oddíl při TJ Sokol Bernartice 
nad Odrou 

   

Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás informovat, že jsme opět začali 
s pravidelnými tréninky v místní tělocvičně. Scházíme se každou neděli 
od 18.00 do 20.00 hod. Hrát mohou děti od první do deváté třídy, a to 
ve dvou kategoriích.        

Naší hlavní náplní je fyzická příprava mládeže, u nás zaměřená hlavně 
na florbal. Učíme děti spolupracovat v kolektivu a navzájem si 
pomáhat. Pokud vás zajímá, jak to u nás vypadá, jste srdečně zváni. 

Přijděte se na nás v neděli podívat, anebo pokud hledáte zajímavý 
sport pro své ratolesti, vyzkoušejte si florbal s námi. Těšíme se na vás.   

 

Za B.B. Aleš Hubr, trenér. 
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  RŮZNÉ  

Dračí lodě 

V loňském roce jsme byli osloveni Eliškou a Markem Milatovými, zda 
bychom nechtěli vyzkoušet závody Dračích lodí. Tuto výzvu jsme přijali 
spolu s dalšími z naší obce a již tehdy nám bylo jasné, že toto 
„dobrodružství“ musíme zopakovat. 
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Proto jsme se letos pod „kapitánským vedením“ Andrey Milatové 
zúčastnili akce s názvem „X. Pálavský festival dračích lodí“, který se 
konal  8.-10. července v Pavlově na Novomlýnských nádržích.  

Na tomto festivalu závodilo celkem 64 posádek, přičemž jedna posádka 
se skládá z dvaceti pádlujících,  jednoho bubeníka a pořadatelem 
dodaného kormidelníka ( po schválení pořadatele může být i vlastní 
kormidelník s patřičnou zkouškou ).   

Po pátečním příjezdu na místo ubytování v autocampu Pavlov, který 
svým hemžením a počtem ubytovaných připomínal dobře fungující 
mraveniště, a po zjištění, že jeden kolík musí stačit i pro tři stany 
současně, jsme vyrazili do „víru vinných sklípků“. Zde musím 
podotknout, že návrat do mraveniště probíhal vcelku vesele až do 
okamžiku, kdy jsme zjistili ztrátu jednoho našeho člena výpravy. 
Nakonec vše dobře dopadlo a ráno jsme byli všichni řádně připraveni 
vnořit pádla do rozbouřené vody Novomlýnské nádrže. 

V sobotním klání na vzdálenost 200 metrů se nám podařilo umístit se 
v kategorii FUN na 13. místě z 19. 

Tento úspěch byl pro některé, kteří ještě v sobotu ráno nechápali jaký 
je rozdíl mezi pádlem a veslem a jak pádlovat si zkoušeli na suchu asi 
hodinu před jízdou, jako z říše snů. 

Samozřejmě tento úspěch bylo nutné pořádně oslavit, a to jak jinak než 
výletem na Dívčí Hrady a následnou kontrolou kvality vína v dalším 
vinném sklípku. Zde jsme čerpali novou energii na nedělní zápolení na 
vzdálenost 1000 metrů. 

Do nedělního rána jsme se probouzeli plní optimismu a dobré nálady. 
Nikomu nevadilo, že někteří  naší borci v noci připomínali dravé šelmy 
z večerníčku „ brum brum o čem se zdá medvědům“ . 

Při nastupování na první a zároveň poslední rozjížďku na vzdálenost 
1000 metrů jsme byli docela natěšení a pořádně nabuzení. Toto 
nadšení nám vydrželo až do samotného finiše. Za následek to mělo 
vykřičené hlasivky, bolavá záda, ramena a jiné tělesné údy. Za odměnu 
nám ovšem bylo krásné umístění na 9. pozici ze 14 posádek v kategorii 
FUN. 

V srpnu jsme se vydali na závody do Kojetína, kde se „jede“ na řece 
Moravě. Zde jsme potvrdili naši rostoucí úroveň a oproti loňskému 
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ročníku, ve kterém jsme uzavírali výsledkovou listinu , jsme se 
umístili v kategorii FUN na 200 metrů na 10. místě ze 17 posádek.  

Při této akci jsme si vyzkoušeli i kategorii „malé lodě“, ve které je 10 
pádlujících členů posádky.   

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem aktivním drakům a dračicím 
teamu „Odraci„ a rovněž všem, kteří nás přijeli podpořit jak na 
Novomlýnskou nádrž, tak do Kojetína. Třeba vás příští rok bude víc… 

Kapitánko díky!  

      Lukáš a Kamila Kutějovi 
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Topení a komíny 

Brzy již nastane topná sezóna a všichni 
provozovatelé spalinových cest by se měli 
snažit o to, aby se nedostali do smutné 
statistiky požárů způsobených komíny. 

Čištění, kontrola a revize spalinové cesty jsou 
stanoveny novou Vyhláškou č. 34/2016 Sb., o 
čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která 
nabyla účinnosti 29. ledna 2016. 

 
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, 
revize a čištění spalinových cest musí 
provádět a kdo je může provádět?  

 
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením: 

 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá 
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a 
provedena a bylo zahájeno její užívání, 

 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně 
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech 
připojených spotřebičů, 

 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a 
k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím 
otvorům, 

 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od 
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B 
až F, 

 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu 
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními 
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin 
obvodovou stěnou, 

 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při 
minulé kontrole nebo revizi. 
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Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je 
držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

 
Revize spalinové cesty se provádí: 

 před jejím uvedením do provozu, 
 při každé stavební úpravě komína, 
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, 
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty, 
 před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče 

stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že 
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení 
čištění a kontroly spalinové cesty, 

 po komínovém požáru, 
 při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném 

podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě. 

 

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je 
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest. 

 
Čištění spalinové cesty  
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se 
zaměřením na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové 
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí 
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo 
kondenzátů ze spalinové cesty.  

 
 
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 

 
 
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW 
včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na 
odborníky. 
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Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty 

Výkon 
připoje
ného 
spotřeb
iče 
paliv 

Činnost 

Druh paliva připojeného spotřebiče 
paliv 

pevné kapalné plynné 
celoroč
ní 
provoz 

sezónní 
provoz 

celoroč
ní 
provoz 

sezónní 
provoz 

do 
50 kW 
včetně 

čištění 
spalinové 
cesty 

3x za 
rok 

2x za 
rok 

2x za 
rok 

1x za rok 1x za rok 

kontrola 
spalinové 
cesty 

1x za rok 1x za rok 1x za rok 

na
d 50 kW 

čištění a 
kontrola 
spalinové 
cesty 

2x za rok 1x za rok 1x za rok 

 
Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty 
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce. 

 
 
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a 
s rozvahou. 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 
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). 
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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. 

 
     nprap. Dagmar Benešová 

     Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
     územní odbor Nový Jičín 

     Zborovská 5, 741 11  Nový Jičín 
     pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

 

25 let chráněné krajinné oblasti Poodří 

Hlavaté vrby 

Ke krajině v Poodří patří i esteticky výrazný 
motiv linií hlavatých vrb. Stromové druhy, 
především vrba bílá a křehká, které byly 
vysazovány podél náhonů, potoků a na 
hranicích pozemků, byly dříve mnohde 
ořezávány na hlavu. Po každém ořezu 
„hlava“ mohutněla, a protože vrby jsou 
dřeviny krátkověké a mají měkké dřevo, 
vytvářely se v nich poměrně brzy různé 
dutiny. 

Pokud však není ořez delší dobu prováděn, větve vyrostou do značné 
výšky, zmohutní, strom se stává nestabilní a může dojít i k rozlomení 
celého kmene. Pravda, někdy odlomená větev zakoření a vrba přežívá, 
často se však rozpadá. Pro zachování hlavatých vrb je proto nutné ořez 
vždy po několika letech opakovat. 
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Hlavatky jsou nejen působivým prvkem krajiny, ale poskytují i místo k 
životu pro některé vzácné druhy živočichů, které jsou vázány na toto 
specifické prostředí – za všechny uveďme například brouka páchníka 
hnědého. 

Stojí za to věnovat hlavatým vrbám péči, aby nám nezůstaly jen na 
obrazech Josefa Lady a Mikoláše Alše.  

 
Ing. Radim Jarošek 

Agentura ochrany přírody a krajiny, 

 regionální pracoviště Správa CHKO Poodří 

 

 

V Košatce byly vrby ořezány na podzim 2015 
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Příklad pravidelně seřezávané vrby z Mankovic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Vrby u Bernartic nad Odrou by si již zásah zasloužily 
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   INZERCE 
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VÁS SRDEČNĚ ZVE VE DNECH 1.10. – 2.10.2016 

         SOBOTA – NEDĚLE OD 10.30 – 20.00 hodin 

Polévky 

Domácí hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 

Francouzská cibulačka s toastem a sýrem 

Hlavní chod 

200g Panenka s pepřovou omáčkou a houbami 

200g Panenka plněná švestkami se švestkovým soté a brandy 

200g Panenka plněná vysočinou s pikantní fazolovou omáčkou 

200g Medailonky z panenky na hříbkách 

200g Medailonky z panenky na listovém špenátu se smetanou a 

         anglickou slaninou 

Přílohy 

200g Vařené brambory, opékané brambory, smažené hranolky, 
rozpečená francouzská bageta 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!!! 

    www.restauraceubriz.estranky.cz 

      rezervace na tel: 736 178 034 

http://www.restauraceubriz.estranky.cz/
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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





