Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2016

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
nastává čas Vánoc. Jako každý rok vrcholí spěch a shon. Přemítáme,
zda jsme všechno stihli v práci i doma, a tak se snadno může stát, že
nám pravý smysl Vánoc tak trochu uniká. Jaký je tedy jejich smysl?
Myslím, že to skvěle vystihl Bruno Ferrero, italský římskokatolický kněz
a spisovatel, v jednom z příběhů z knihy Vánoční příběhy pro potěchu
duše. Cituji:
Kdysi dávno svolala zvířata sněm.
Liška se zeptala veverky: "Co pro tebe znamenají Vánoce?"
Veverka odpověděla: "Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček
ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: "Pro mě samozřejmě nesmí
chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové Vánoce
nebyly. "
Do řeči se jim vložil medvěd: "Vánočka! O Vánocích musím mít
obrovskou sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: "Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější
krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit. "
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: "Vánoce dělá Vánocemi teprve
šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!"
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova: "Vole, zbláznil
ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak jsi na to
zapomněl?"
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: "A vědí to vůbec lidé?"
(Konec citace).
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Co dodat? Myslím, že to vědí, jen si to prostě mnohdy dostatečně
neuvědomují. Neuvědomují si, že Vánoce jsou především svátky
rodiny, radosti a naděje, bez nichž je obtížné si život vůbec představit.
Přeji vám, abyste si právě o Vánocích uvědomili, v čem spočívají
skutečné hodnoty života a prožili tak v rodinném kruhu opravdu šťastné
a veselé svátky.
A protože se také blíží konec letošního roku, ráda bych poděkovala
všem pracovníkům obecního úřadu, školy, školky, zastupitelům,
představitelům složek a spolků a všem občanům podílejících se na
životě a rozvoji obce za spolupráci, které si velmi vážím a kterou
oceňuji.
Vážení občané, přeji vám, abyste do nového roku vstoupili „tou
správnou nohou“ a celý ho úspěšně a ve zdraví prožili.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
Pá
Út
Čt
So
Pá
So
So
So
So
So
So

16.12.
27.12.
29.12.
31.12.
06.01.
21.01.
21.01.
04.02.
18.02.
25.02.
11.03.

Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled
Silvestrovský nohejbal
Valná hromada hasiči
Zahrádkářský ples
2. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic
Sokolský ples a maškarní rej
3. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic
Obecní ples
4. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic
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So
So
So

18.03.
01.04.
08.04.

Turnaj ve stolním tenise
5. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic
Sběr železa – hasiči

Zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům krásné,
ničím nerušené prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2017
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Úřední hodiny obecního úřadu
Od středy 21. prosince do úterý 3. ledna bude pokladna obecního
úřadu uzavřena. V této době bude z důvodu čerpání řádné dovolené
uzavřen také obecní úřad.

Úřední hodiny pošty
Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků otevřena
v běžnou otvírací dobu.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

26.12.2016
27.12.2016
28.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

zavřeno
7.00 - 10.00
7.00 - 8.00
7.00 - 10.00
7.00 - 10.00

15.00 - 17.00

Chcete vědět, co se děje?
Vážení občané, pokud máte zájem být informováni o aktuálním dění
v obci, zašlete prosím na obecní úřad Váš email nebo telefonní číslo a
my Vám budeme důležité informace bezplatně zasílat.
Daniela Horutová
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Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou ze dne 7.12.2016
12/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli
zápisu zastupitelku Josefinu Bayerovou a Václava Brodíka,
zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
12/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce.
12/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové
opatření č. 4/2016. (Příloha č. 4 zápisu)
Příjmy: Kč 11.973.690,Výdaje: Kč 17.022.940,14
Třída 8: Kč 5.049.250,14 (Splátky úvěru a zapoj. zůstatku z roku 2015)

12/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje návrh rozpočtu
obce Bernartice nad Odrou na r. 2017 (Příloha č. 5 zápisu)
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový.
Příjmy: Kč 11.987.600,Výdaje: Kč 15.364.600,Třída 8: Kč 3.377.000,- (Splátky úvěru a zapojení zůstatku z 2016)
12/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtový
výhled na léta 2017 - 2021 (Příloha č. 6 zápisu)
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12/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
12/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ukládá starostce obce
zveřejnit záměr výpůjčky víceúčelového sportovního hřiště na pozemku
parcely číslo 9 a 10.
12/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Program rozvoje
obce Bernartice nad Odrou na léta 2016 - 2020
12/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční
zprávu Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou za školní
rok 2015/2016.
12/10
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostku k provedení
změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního jednání
do konce roku 2016.
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Ordinační hodiny praktického lékaře v prosinci 2016
15. prosince až 23. prosince má MUDr. Přecechtěl dovolenou,
zastupuje MUDr. Šrámek
15.12. MUDr. Šrámek v Suchdolu nad Odrou
7.00 – 11.00 hodin
sestra v ambulanci v Jeseníku nad Odrou přítomna
16.12. MUDr. Šrámek v Jeseníku nad Odrou
19.12. MUDr. Šrámek v Jeseníku nad Odrou
20.12. MUDr. Šrámek v Suchdolu nad Odrou
7.00 – 11.00 hodin
sestra v ambulanci v Jeseníku nad Odrou přítomna
21.12. MUDr. Šrámek v Jeseníku nad Odrou
22.12. MUDr. Šrámek v Suchdolu nad Odrou
7.00 – 11.00 hodin
sestra v ambulanci v Jeseníku nad Odrou přítomna
23.12. MUDr. Šrámek v Jeseníku nad Odrou
23. prosince až 31. prosince má MUDr. Šrámek dovolenou,
zastupuje MUDr. Přecechtěl
27.12. MUDr. Přecechtěl v Suchdolu nad Odrou
28.12. MUDr. Přecechtěl v Jeseníku nad Odrou
29.12. MUDr. Přecechtěl v Suchdolu nad Odrou
30.12. MUDr. Přecechtěl v Jeseníku nad Odrou
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Prodejna Jednoty rozšiřuje svoje služby
Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně, oznamuje všem občanům, že
zahajuje ve své prodejně COOP prodej léků a vyhrazených léčivých
prostředků za ceny plně konkurenceschopné cenám léků v klasických
lékárnách. Využijte tedy toho, že lékárna už není jenom výsadou měst,
ale že ji konečně máte doma. Přijďte se přesvědčit o šíři sortimentu a
kvalitě nově poskytované služby.
Příjemný advent a spokojenost s našimi službami v předvánočním čase
přejí kolektivy prodejen Jednoty, spotřebního družstva v Hodoníně.

Otevírací hodiny prodejny Jednota v období vánočních
svátků
24. prosince 2016
25. prosince 2016
26. prosince 2016
31. prosince 2016
1. ledna 2017

7,00 – 10,00
zavřeno
zavřeno
7,00 – 10,00
zavřeno
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Nezapomněli jste na povinné revize kotlů na tuhá
paliva?
Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat
revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést
nejpozději do 31.12.2016.
Kde je stanovena povinnost provést revizi kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31.
prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po
tomto datu by měl být každý provozovatel schopen na vyžádání
obecního úřadu obce s rozšířenou působností tento doklad předložit.
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší je
povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického
stavu tohoto zdroje.
Kdo může provést povinnou revizi kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená
výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění i instalaci,
provozu a údržbě kotle. Kotle VIADRUS tedy mohou kontrolovat pouze
osoby s osvědčením vydaným naší společnosti. Seznam těchto osob
naleznete přes vyhledávání níže. Pro vyhledání revizní firmy vyberte
Stát a kraj a následně produkt pro zobrazení všech certifikovaných
organizací s oprávněním z daného regionu.
Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si jednoduše spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle
jeho účinností. Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW.
Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti
naleznete v návodu ke kotli.
Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a
nemá v ČR zastoupení, na koho se můžu obrátit?
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Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z našich kotlů,
může jejich kontrolu provést osoba proškolená společností VIADRUS.
Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.
Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený letos nebo v loňském
roce?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy nutné realizovat první
kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně,
bez ohledu na rok výroby či datum instalace.
Seznam smluvních revizních techniků na kotle najdete na
www.viadrus.cz/revize-115.html

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od
1.1.2017
Na
základě
usnesení
představenstva
akciové
společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu
s platnou legislativou s účinností od 1. ledna 2017 schváleny nové ceny
vodného a stočného.
Cena v Kč/m3:
Voda pitná (vodné)
36,01 Kč (bez DPH) 41,41 Kč (vč. 15% DPH)
Voda odvedená (stočné) 32,45 Kč (bez DPH) 37,32 Kč (vč. 15% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2017, popřípadě bude postupováno
dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Albín Dobeš, ekonomický ředitel SmVaK Ostrava
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Zazpívejme si společně vánoční koledy a udělejme něco
pro druhé …..
Vážení občané, příznivci vánoční pohody,
ráda bych vás pozvala na další ročník „Zpívání vánočních koled“, které
se uskuteční ve čtvrtek 29. prosince od 17,00 hodin prostoru před
restaurací U Bříz.
Tato akce se již stává tradicí a to nás velmi těší. Dovolte, abych o
společném vánočním zpívání napsala pár slov. Před několika lety se
manželé Dreslerovi z č. 9 zúčastnili zpívání koled v Trnávce. Akce se
jim zalíbila natolik, že se rozhodli udělat obdobnou akci na svém
vlastním dvoře. Zázemí a muzikanty měli k dispozici, nezbývalo než
nachystat hrnec svařáku, pozvat pár sousedů a vánoční zpívání bylo
na světě.
Postupně se ale akce účastnilo stále více lidí, až jsme se časem
rozhodli, že by nebylo špatné, aby se koledování dostalo na obecní
úroveň. Slovo dalo slovo a s Honzou Kneblíkem (provozním restaurace
U Bříz) jsme se před třemi lety domluvili, že uspořádáme akci venku
před hospodou. Muziku jsme „vytvořili“ z vlastních domácích zdrojů
(téměř samí bernačané), občerstvení zajistila restaurace, zázemí obec.
Měli jsme radost, že se vydařila, a proto ji letos pořádáme už potřetí.
A jak taková akce probíhá? Po příchodu obdržíte k zapůjčení texty
koled a na oplátku můžete něco donést „do placu“, cukroví, jednohubky
nebo jiné dobroty. Fantazii se meze nekladou.
Poté se ze všech přítomných stane pěvecký sbor. Samozřejmě
s kvalitní hudbou a s tradičním občerstvením. Stejně jako vloni se
můžete těšit na zajímavého hudebního hosta. Tentokrát přislíbil účast
peruánský rodák žijící v Novém Jičíně a špičkový muzikant Marco
Campos. Pro otrlejší a nadšenější jedince mám dobrou zprávu. Po
ukončení zpívání pod širým nebem se celá akce opět přesouvá do
prostor jídelny, kde můžeme směle ve zpěvu pokračovat.
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Protože vaše účast na koledách je rok od roku větší a Vánoce jsou
časem lásky, pomoci a štěstí, napadlo nás, že bychom mohli v rámci
této akce také někomu pomoci. Po zvážení všech možných variant
jsme se rozhodli podpořit organizaci z Nového Jičína „Mobilní hospic
Strom života.“ (http://www.zivotastrom.cz). Tato organizace je velmi
ojedinělá. Pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem a jejich rodinám.
Zajištuje jim svými službami důstojný
závěr života, a to v domácím prostředí, v
kruhu rodiny. Podporuje rodiny v tíživé
životní situaci a usnadňuje jim tak
mnohdy velmi těžké období. Pokud se
vám tato myšlenka pomoci líbí, neváhejte
a přijďte si v zimním čase zazpívat,
popovídat si a zahřát dobrým svařákem a
přitom přispět do kasičky na dobrou věc.
Moc se na vás těšíme.
Kateřina Drlíková, za realizační tým

ZE

SPORTU

Desátý ročník mikulášského florbalového turnaje
V sobotu 10. prosince pořádal náš oddíl Bernatských Bobrů již tradiční
desátý ročník mikulášského florbalového turnaje starších žáků. Turnaje
se kromě našeho družstva zúčastnila i družstva z Pustějova a
Suchdolu nad Odrou. Turnaj probíhal ve dvou kolech systémem každý
s každým, v hracím čase 2x 10 minut.
Naši obec reprezentovali: Kapitán Petr Hopp, brankář Jan Bukovjan,
Ondřej Staňek, Vojta Vrobel, Pavel Hopp a Jan Horák. Jelikož nám
opět chyběli hráči, byli jsme nuceni doplnit stavy hráči mladší kategorie:
Jakubem Kadurem, Lukášem Hubrem, Vítkem Vroblem a Matyášem
Davidem. Hráli jsme dvakrát proti Suchdolu a dvakrát proti Pustějovu.
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Hráči ze Suchdolu přijeli opět s kvalitním týmem a bylo jasné, že pokud
budeme chtít vyhrát, máme co dělat. Bohužel většina kluků z Pustějova
dala přednost fotbalovému turnaji, proto přijeli ve velice promíchané
sestavě také s hráči mladší kategorie. Byli jsme však rádi, že dorazili.
Utkání se Suchdolem byla obě naprosto stejná. V prvním poločase
jsme vždy udrželi vyrovnané skóre, ve druhém nám pak došly síly a
nestačili jsme na ně. Obě utkání jsme prohráli. První kolo 2:3 a druhé
7:10. S Pustějovem už to bylo vyrovnanější, avšak dařilo se nám více
kontrolovat hru a vícekrát úspěšně zakončovat. Tato utkání jsme
naopak obě vyhráli se shodným výsledkem 7:2. Jelikož Suchdol také
dvakrát porazil ve vzájemných zápasech Pustějov 12:0 a 12:3, stal se
jasným vítězem turnaje.
Konečné pořadí tedy bylo:
1. ZŠ Suchdol nad Odrou
2. Bernatští Bobři
3. TJ Sokol Pustějov
Branky střelili: kap. Petr Hopp - 6, Ondřej Staněk - 3, Vojta Vrobel - 6,
Jakub Kadur - 4, Pavel Hopp - 1, Jan Horák - 1, Lukáš Hubr - 1 a Vítek
Vrobel - 1.
Celý náš oddíl předvedl krásný sportovní výkon a všichni hráči si
zaslouží obrovskou pochvalu. Obzvláště bych vyzdvihl úlohu
náhradníka Jakuba Kadura, který se své úlohy zhostil nanejvýš aktivně,
byl jedním z hlavních tahounů na bránu a střelcem gólů.
Chtěli bychom velmi poděkovat za aktivní pomoc Janě Prašivkové,
Tomáš Staňkovi a Evě Vroblové, za asistování při turnaji Danku Volfovi
a Václavu Vroblovi. Janě Stavinohové děkujeme za tradiční výrobu a
zajištění diplomů a rodině Rigole za uhrazení nákladů za medaile.
Všem maminkám, které poslaly buchty a štrůdly vzkazujeme, že byly
skvělé. Obci Bernartice nad Odrou a TJ sokol Bernartice nad Odrou
děkujeme za sponzorství turnaje. Všem, kteří nás přišli podpořit a
fandit, slibujeme, že příští rok budeme opět bojovat ze všech sil a že tu
zlatou už příště vyhrajeme.
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Co bychom si přáli do příště? Abychom se už konečně sešli v plné
sestavě a mohli být rovnocenným soupeřem našemu věčnému rivalu
ZŠ Suchdol nad Odrou.
Za B.B. Aleš Hubr, trenér

Členové florbalového oddílu Bernatských Bobrů

Zimní soutěž 2016/2017
Bernartice nad Odrou - nohejbal.
Výsledky domácích celků:
14
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Zepelin - Černotín
Zepelin – Iron 301 Bernartice
Zepelin - Jeseník
Zepelin – Valašské Meziříčí
Zepelin - KZN Frýdek Místek
Zepelin - Hodslavice
Zepelin - Krásná

1:1
2:0
2:0
1:1
2:0
2:0
0:2

(10:9, 7:10)
(10:4, 10:4)
(10:2, 10:6)
(10:9, 7:10)
(10:6, 10:4)
(10:7, 10:7)
(7:10, 7:10)

Iron 301 Bernartice - Černotín
Iron 301 Bernartice – Jeseník
Iron 301 Bernartice – Valašské Meziříčí
Iron 301 Bernartice - KZN Frýdek Místek
Iron 301 Bernartice - Hodslavice
Iron 301 Bernartice - Krásná

0:2
1:1
0:2
0:2
1:1
1:1

(5:10, 5:10)
(8:10, 10:6)
(4:10, 3:10)
(9:10, 3:10)
(10:6, 9:10)
(10:9, 5:10)

Celkové pořadí soutěže po 1. kole:
1. místo

Černotín

7b

2. místo

Valašské Meziříčí

6b

3. místo

Zepelin Bernartice

5b

4. místo

KZN Frýdek Místek

4b

5. místo

Krásná

3b

6. místo

Iron 301 Bernartice

2b

7. místo

Hodslavice

1b

8. místo

Jeseník nad Odrou

0b

(bodování - 1. místo v jednotlivém kole 7 b, 2. místo - 6 b, atd…)
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Sestavy z 1. kola:
Zepelin Bernartice nad Odrou:
Pavel Zelenka, Pavel Zelenka ml., Tomáš Zelenka
Iron 301 Bernartice nad Odrou:
Adrian Bílek, Daniel Ferda, Radim Horák
Termíny jednotlivých kol: (začátek vždy v 9.00 hodin)
2. kolo 21.01.2017
3. kolo 18.02.2017
4. kolo 11.03.2017
5. kolo 01.04.2017
Více na: http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/zimní-soutez/
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Tříkrálová sbírka

Milí spoluobčané a lidé vnímavého srdce,
velice si vážíme Vaší podpory celonárodní Tříkrálové sbírky. Je to pro
nás nesmírný závazek důvěry, kterého si vážíme a snažíme se
zlepšovat život v novojičínském regionu.
18
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Výtěžkem minulé sbírky jste podpořili:





Rozšíření nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek. Díky
Vašim příspěvkům mohly být dokoupeny nové polohovací postele,
invalidní vozíky, chodítka, mobilní WC.
Během roku jsme se snažili podporovat sociálně aktivizační
činnosti pro jednotlivce i rodiny. Podařilo se uskutečnit
přednášky, dětské dny, maškarní ples, ale i Běh sv. Václava.
V neposlední řadě jsme podpořili činnost Klubu rukodělných prací,
který se mimo jiné snaží zapojit do společnosti a motivovat
k setkávání osamělé ženy.
Finanční prostředky určené k humanitární pomoci osobám v
tíživé životní situaci pomohly vyhořelé rodině z Nového Jičína,
nebo mladému, na lůžku upoutanému muži.

Další ročník Tříkrálové sbírky proběhne v sobotu 7. ledna 2017.
Většina vašich příspěvků se vrátí zpět na novojičínsko, kde vidíme
potřebu podpořit:





Rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek
Sociálně aktivizační činnosti pro jednotlivce i rodiny
Humanitární pomoci osobám v tíživé životní situaci
Fond volnočasových aktivit

Děkujeme každému z vás za příspěvek i chuť pomáhat.
Chtěl bych vyjádřit také poděkování desítkám koledníků, kteří ve svém
volném čase investují energii do pomoci jiným a Vás poprosit o vlídné
přijetí těchto vesměs dětí, které přicházejí s dobrým úmyslem udělat
něco pro druhé. Věřím, že návštěva třech králů v Bernarticích Vás
potěší a spolu s písní Vám udělá radost.
Závěrem bych chtěl popřát krásné prožití vánočních svátků a mnoho
dobrého v roce 2017.
Marcel Brož, ředitel Charity Nový Jičín
19
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Občanské sdružení zahrádkářů Bernartice nad Odrou
Vás srdečně zve na

Zahrádkářský ples
který se koná 21. ledna 2017
v sále KD v Bernarticích nad Odrou
obvyklý začátek v 19 hodin, vstupné 100 Kč
Hudba Diamant, tombola, zajištěn bufet, večeře

Poděkování
Děkujeme
všem
naším
členům
sboru
dobrovolných hasičů za jejich aktivní činnost a
obětavou práci v letošním roce. Dále bychom
chtěli popřát všem občanům krásné prožití
vánočních svátku a úspěšný rok 2017.
za výbor SDH Tomáš Horut
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PF 2017
TJ Sokol Bernartice nad Odrou Vám přeje krásné a pohodové vánoční
svátky a v nadcházejícím novém roce 2017, mnoho štěstí, zdraví,
osobních a sportovních úspěchů.
Dušan Glogar, TJ Sokol Bernartice nad Odrou
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Přemnožení černé zvěře
V poslední době se na nás valí informace ze všech médií o tom, jak se
přemnožila černá zvěř.
Stále častěji se s ní setkáváme i v naší honitbě, a to i na místech, kde
si někteří naši spoluobčané oblíbili venčit na volno své psí miláčky,
přestože tím porušují zákon. Určitým ponaučením by jim mohl být
hodně medializovaný nedávný případ setkání psa s divočákem v Praze
na sídlišti Černý Most
Co tedy dělat při setkání s divočákem?
Co má dělat pejskař, když se potká někde v lese s divočákem? Jak se
zachovat v případě jeho útoku? Jak ochránit sebe i svého psa?
Divoké prase většinou před člověkem uteče. Nicméně hrozí zde
nebezpečí, že pobíhá-li pes po lese volně, může na divočáky
někde narazit. Pak může dojít ke střetu. Je třeba si uvědomit, že
divoké prase je velice inteligentní zvíře, velmi odolné, s tvrdou kůží,
silné, rychlé, vytrvalé a jediné z u nás žijících spárkatých zvířat, které
se dokáže postavit nejen psu, ale i člověku.
22
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Jeho největší hrozbou jsou zuby, které myslivci nazývají zbraněmi, a to
ve vrchní čelisti klektáky a ve spodní více nebezpečné páráky. Už
samo označení hovoří, proč se takto označují. Bachyně má zuby
menší, a těm se říká háky. Samec, myslivecky kňour, je umí velice
dobře používat a dokáže jimi psa doslova rozpárat či probodnout.
Stejně tak samice, myslivecky bachyně, které mají zuby menší,
koušou, a to je rovněž velmi nebezpečné. Velká bachyně chránící
mladé dokáže jedním kousnutím menšího psa doslova překousnout.
Prasata ve většině případů utečou. Stane-li se ovšem, že na ně pes
dotírá, mohou se začít bránit, a pak je u nezkušeného psa zle.
Obzvláště nebezpečná jsou pak různě poraněná prasata, tam může
dojít k útoku i na člověka a velice nebezpečná jsou pak bachyně
chránící své potomstvo. Když se setkáte na procházce v lese s
divočáky a máte psa na vodítku, stačí počkat, až proběhnou a
nevšímat si jich.
Divočáci lidskou společnost nevyhledávají a většinou utečou. Když už
dojde k napadení, rozhodně divočákovi neutečete a větší kus vás může
pěkně zřídit a vašeho psího
kamaráda může i zabít. Snažte se
spíše vylézt na strom či nějaké vyšší
místo, kam se za vámi nedostane.
Můžete zvednout ruce a hlasitě křičet,
což také někdy pomůže. Divoké
prase od sebe neodstrčíte, má totiž
obrovskou sílu, a to i menší jedinec.
Pakliže vás nebo pejska povalí na
zem, je velice zle.
Ještě jednu věc je potřeba zmínit v souvislosti s psími miláčky. U
divokých prasat se vyskytuje velice nebezpečné onemocnění, tak
zvaná Aujeszkyho choroba. Váš pejsek může někde najít uhynulý,
přejetý nebo nedohledaný kus po lovu, a pak stačí, když olízne trochu
krve. Uvádí se, že Aujeszkyho chorobou je nakaženo 30% divočáků u
nás žijících. Divočákům nevadí, ale přenos na psa má fatální následky.
V případě nakažení pes do dvou dnů uhyne.
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Bohužel zatím neexistuje žádný účinný lék. Proto je lepší při
návštěvách lesa mít svého psa na vodítku tak, jak to má být.
Není to od nás myslivců žádná buzerace. Také máme psy, kteří jsou
cvičeni k lovu a zvláště u nich se tento výcvik musí velice dobře
zvládnout. Každý pes, i ten nelovecký, má v sobě lovecké vlastnosti
zděděné po předcích. I když od vás pobíhá na krátkou vzdálenost,
může najít malé srnče, malého zajíčka a pak stačí jedno neopatrné
stisknutí a je po mláděti. Může utéct také za dospělou zvěří a začít ji
štvát. V zimních měsících pak zvláště srnčí zvěř - i když ji pes
nedohoní – může snadno dostat zápal plic a uhynout. Také z jara, kdy
jsou srny plné (březí), je takové štvaní nebezpečné. Větší pes ji může i
strhnout. Nezodpovědnost majitele psa může stát život divokého
zvířete.
Často dochází k nepříjemným střetům mezi myslivci a majiteli psů, ale
těm se dá vyhnout. Když vás potká myslivec a slušně vás upozorní, že
porušujete zákon, když váš pes lítá po lese, je přece normální říci "ano,
omlouváme se", a pejska si uvázat.
To přece lze vyřídit slušnou formou. Samozřejmě jsou i případy, kdy se
myslivci nechají unést a jsou hulvátští. Bohužel mnohem častěji se tak
chovají právě majitelé psů, protože si myslí, že je někdo chce
omezovat. Tak to však rozhodně není. Hlavním posláním myslivosti
je totiž především ochrana zvěře, a to i přesto, že je myslivost
neoddělitelně spojena s lovem.
Petr Šimíček, Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou

Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou přeje Vám všem hezké a
klidné sváteční dny a v nastávajícím roce 2017 osobní pohodu, životní
elán a pevné zdraví.
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N ÁMĚTY

OBČANŮ

Dopis Jana Albrechta jeho otci Ignaci Albrechtovi
Drazí rodičové !
Dopis Váš potěšil mne velmi, an jsem z něj vyčetl, jakou náklonnosti
jste ke mně zaujali. Můj odchod byl trochu předčasný, neb mnohem
delšího pobytu bylo by třeba ku úplnému mému zotavení.
To cítím teď, kdy jsem už přes 2 měsíce ve Vídni, an mé zotavení
mnohem pomaleji postupuje než doma.
Než těším se, že konečně to bude přece, ačkoliv tu s těmi básněmi
pokračuji, tož přece mně schází ten svěží vzduch, ty procházky a
bezstarostný život.
Já také častěji vzpomínám těch chvil doma prožitých jež mi aspoň na
krátkou dobu nechaly setřásti ze sebe starosti boje životního.
S jakou bolnou jímavostí, vyhledával jsem doma všechna místa a
kouty, jež jsem ve svém dětství znal, navštěvoval a sobě oblíbil. Ta
luka a pole, ty doubravy a stráně, ty lesy i Odra snivě loudivá, to já vše
dobře znal a znalo to mne – jako srostlý jsem s tím byl.
Já znal tu mluvu přírody, šumného lesa, tesknou hudbu i větru lkaní a
bublání Odry rád jsem naslouchal a přihlížeje laškování rybek, rád těšil
se s nimi a mladosti své. To vše jako živý obraz v duši své, světem
jsem nosil a když po létech místa ta znovu jsem navštívil, tu rozehřál
jsem se vzpomínkami chvil dávno minulých.
Opět jsem je viděl, ty druhy svého mládí a slyšel mluvu jich i hudbu
tesknou lesa i vánku šepot po stráni – však teskněji jímalo to duši mou,
nebo půl lidského věku leželo tu mezi námi a ony blahé chvíle
nevinného dětského štěstí, nevyloudí mi ony nikdy zpět.
Když v podvečer před svým odjezdem, vracel jsem se z Jičína,
zvoněno již tu a tam klekání a slunko loučilo se z krajem. Jako
plamennou záplavou polilo paprskovitě od západu k východu nebe,
jakoby žhavým políbením rozloučiti se chtělo. V dolinách a záhybech
lesů, kladly se tajemné stíny. Došel panského kopce, jsem stanul. Nad
25
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horami rudý zážeh poslední. Pod mýma nohama rodný kraj tonul
v neurčitých již obrysech a uprostřed víska naše zklíňa zahrad se
ztrácela jakoby ke spánku se kladouc. Těchto kol a jakoby ukolébavkou
chvěl se dol a po lukách i nad lesy i dědinu, snášel se mlhový závoj.
Tak zřel jsem na posled tehdy rodnou krajinu, jako panenku chystající
se ku svatební noci.
Blahý byl můj pobyt mezi vámi a když mi Otec z očí zmizel na nádraží,
pak ono samo, tu vyhlídal jsem z okna vozu tam za lesy kde kmitlo se
několik střech a uprostřed vísky kostelík. Když toto zmizelo, tu na
chvilku kopec starojický mně kynul až pak i on zatonul za pahorky.

Jen vzpomínka na vás a dobu doma prožitou mohl jsem vzít s sebou.
Já končím své řádky, přeji Vám všeho dobra ze srdečným pozdravem
Vás všech
Jan
Dáno ve Vídni 6.11.1899

Dodatek od p. Aloise Šimíčka
Z čísla 35. Jan Albrecht se již nikdy do Bernartic nevrátil. Zemřel ve 48
letech ve Vídni.
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Poodří idylické
Seriál příspěvků k 25. výročí vzniku CHKO Poodří
se spolu s končícím rokem 2016 chýlí k závěru.
Možná nastal ten správný čas opustit strohá fakta a
nechat zaznít trochu odlišné tóny vzdálené více než
století.
Poodří bylo součástí území nazývané Kravařsko a v roce 1898 autor
v knize Moravské Kravařsko popisuje poetickým jazykem údolí Odry
takto: „Louky kol Odry zaplavovány jsouce kalnými vodami jarními,
skýtají hojnosť výtečného sena i otavy, někde i třetí seč bývá dosti
výnosná. Hospodáři vysadili tu na hranicích jednotlivých dílců svých
stromy buď ojediněle, nebo ve skupinách, tam různé křoviny ano i řady
olší, podobně i křovím vrbovým a stromy lemovány jsou břehy řeky
Odry. Když v květnu vonnými květy a hebkým listím příroda se oděje,
promění se louky tyto v nádherný přirozený park, vyjdou-li si pak
k večeru srnky ze sousedního lesa na pastvu, a ve křoví-li slavík
klokotati počne, stojíš tu v šeru večerním jako v pohádce, pozoruje,
kterak další skupiny stromů v mlze se tratí. Všechno to úrodné údolí
Oderské tajemným kouzlem dýše, dodávajíc idyllického rázu celému
Kravařsku.“
PS: Archeologické záchranné výzkumy na dálnici kolem Poodří odkryly
několik sídlišť z doby kamenné i bronzové. Důkaz o tom, že již tisíce let
tady žijí lidé – v krajině a s krajinou. Možná dobrý podnět k zamyšlení,
co myslíte?
Vážení čtenáři, přijměte naše přání všeho dobrého do nového roku.
Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Správa CHKO
Poodří
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Divadelní představení Malované na skle tentokrát
v Hranicích na Moravě
Letošní divadelní sezónu ukončili naši Bodláci v pátek 18. listopadu
v Hranicích na Moravě.
I tentokrát byly ohlasy příznivé …………….

Novojičíňáci jeli do Hranic, aby poprvé viděli bernacký Bodlák .
Děkujeme za večer, který jsme si díky vám báječně užili a věřím, že
jsme vás neviděli naposled. Máme další oblíbené ochotnické divadlo.
Lenka Štěpánová
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V pátek jste hráli v Hranicích. Muzikál se nám moc a moc líbil a chtěli
bychom ho shlédnout ještě jednou. Prosím vás o sdělení, kde budete
hrát v okolí Hranic do třiceti kilometrů. Moc dekujeme.
Hašovi z Hranic

Přeji pěkný večer divadlu Bodlák. Musím reagovat na vaše včerejší
vystoupení v Hranicích na Moravě. Musím smeknout před všema, kteří
včera vystoupili, hráli a zpívali na jevišti, ale i v zákulisí. Byl to nádherný
srdíčkový zážitek, který jste nám dali. Děkujeme, děkujeme.

Přeji mnoho zdraví, štěstí a lásku všem. Pokračujte a obveselujte
srdíčka diváků, tak jak se Vám to povedlo v Hranicích na Moravě. Kde
hrajete příště? Přijedeme.
Víťa a Blanka (kapela Srdíčko)
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R ŮZNÉ
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Provozní doba Restaurace U Bříz – vánoční svátky
So
Ne
Po

24.12.
25.12.
26.12.

9.00 – 12.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin
9.00 – 12.00 hodin

nevaříme
nevaříme
nevaříme

Od úterý 27. 12. až do pátku 30.12. bude běžný provoz.
So
Ne

31.12.
1.1.

10.00 – 02.00 hodin
10.00 – 13.00 hodin

vaříme do 24.00
nevaříme

Od 2.1.2017 bude běžný provoz.
Provozní dobu lze upravit podle potřeb provozovatele nebo hostů.

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!
Výměnu poškozeného vodoměru platí zákazníci, kteří za něj nesou
odpovědnost
Ostrava 16. 11. 2016 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě
pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak
31
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zajistit před mrazem domovní vodoměr. Nepodceňujme tato opatření.
Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho
pohodlí negativní dopad také na naši peněženku.
Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je
daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovním
prostoru v šachtě, je potřeba zkontrolovat její pečlivé uzavření tak, aby
nedocházelo k zbytečnému prochlazování vnitřního prostoru šachty.
Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou
zmrznout, je nezbytné opatřit poklop tepelnou izolací. Je možné použít
například polystyren nebo minerální izolační vatu – nikoliv však
skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK
Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř nemovitosti, je vhodné zabránit
vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější
tepelnou izolací. Je potřeba zkontrolovat, zda nemůže mrazivý vzduch
pronikat k vodoměru například otevřeným, případně rozbitým sklepním
oknem. Teplota v daném prostoru by se měla dlouhodobě pohybovat
nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním
materiálem.
„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží
zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou
teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane
nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru
vysokou teplotou při jeho ohřevu je zjistitelné po jeho demontáži,“
popisuje Bouda.
Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní
finanční dopad na zákazníka, od něhož společnost SmVaK Ostrava
v daném případě vyžaduje náhradu škody spočívající ve výměně
poškozeného vodoměru. Zákazníci totiž plně odpovídají za jeho
zabezpečení. Celková částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny
daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Přesáhne
však částku 2 000 korun.
Před zamrznutím je třeba chránit také vodovodní přípojku. Základním
faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se
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doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných
plochách až do 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa
venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (např.
přechody vodních toků), souběhy s potrubím dešťových kanalizací,
apod.
Marek Síbrt, mluvčí SmVaK Ostrava

I NZERCE
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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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