Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2017

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
psi zasahují do našeho každodenního života nečekaně často. S
přicházejícím jarem a teplou frontou se jejich "vliv" zvětšuje. Bílá
pokrývka sněhu, která milosrdně skrývala psí výkaly, pomalu odchází.
Na chodnících a v trávě se objevují nepříjemné pasti, které nám nezřídka
vstoupí do cesty a přinejmenším nám zkazí dobrou náladu.
Lze těmto nepříjemným došlápnutím předcházet? Vždyť máme platné
zákony, vyhlášky, koše se sáčky na psí exkrementy, ale psi ne a ne se
polepšit. Těžko jim to však můžeme mít za zlé. Na vině jsou jejich páni.
Jaký pán, takový pes. A právě tady je „zakopaný pes.“ I v pouhém
uklízení psích exkrementů se zrcadlí pojmy jako zodpovědnost, slušnost,
morálka. Záleží na každém z pejskařů, jak se s mravním zákonem
vypořádá.
V České republice, která vede evropskou tabulku počtu psů na
obyvatele, ho má každá druhá domácnost. To, že naši nejvěrnější
přátelé spořádají sto tisíc tun krmení ročně, už někde musí být vidět. Ale
proč na cestách, trávnicích a v parcích?
Co by měl vědět každý majitel psa?
 Majitel psa musí zajistit, aby jeho čtyřnohý
miláček neobtěžoval a neohrožoval své okolí.
 Volný pohyb psů bez majitele je zakázán.
 Pes musí být na veřejnosti na vodítku.
 Povinností majitele psa je uklízet jeho
exkrementy.
 Péče o psa je odpovědnost a závazek.
Tyto povinnosti upravuje Obecně závazná vyhláška č.3/2012 o pohybu
psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích v obci Bernartice nad
Odrou.
(http://www.bernarticenadodrou.cz/soubory/uredni-deska/vyhlasky/32012.pdf)
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V případě porušení vyhlášky se majitel psa dopouští přestupku proti
veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona 200/1990 Sb., o
přestupcích v platném znění. Za tento přestupek může být uložena
pokuta v blokovém řízení do výše 1.000 Kč. V případě projednání výše
uvedeného přestupku ve správním řízení může činit výše pokuty udělená
správním orgánem až 20.000 Kč.
Pro neukázněné majitele, kteří rádi argumentují Listinou základních práv
a svobod, platí článek 11 odstavec 3, který stanoví, že „vlastnictví
zavazuje". "Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu
se zákonem chráněnými obecními zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat
lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem."
Hygienické služby provádějí pravidelné vyšetřování dětských hřišť a
pískovišť. Výsledky jsou varující. Vyplývá z nich značné zdravotní
a epizootologické (infekční) riziko znečištění životního prostředí psími
výkaly. Rovněž prach suchých výkalů vířený například při sekání
zelených ploch parků může být rizikovým faktorem jak pro lidi, tak pro
samotné psy. Zvláště když řada původců onemocnění člověka nebo psů
přežívá v těchto prostředích i několik měsíců.
Chci poděkovat všem majitelům psů, kteří respektují práva druhých,
dodržují své povinnosti a chovají se vůči svým spoluobčanům
zodpovědně.
Na druhé straně vyzývám občany, aby nebyli lhostejní vůči
bezohlednému chování některých majitelů psů. Neobávejte se prosím
upozornit na nedodržování občanských povinností, použijte fotoaparát
ve svých mobilních telefonech, který může pomoci jako důkazní materiál.
Jen tak může být dotyčná osoba sankciována. Doposud se setkáváme
sice s četnými, ale pouze obecnými, neadresnými stížnostmi.
Stále však platí: „Kde není žalobce, tam není soudce“. Obecní úřad není
schopen sám sjednat nápravu bez vašich podnětů. Nejde zde přece o
nějaké udavačství, ale o to, že bychom si svá práva měli hlídat a hájit
sami. Vždyť nám přece všem záleží na tom, abychom žili v pěkném a
čistém prostředí.
Dana Klosová, starostka
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Sami po sobě neuklidíme 

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
So
So
So
Ne
Ne
Út
Pá
Pá
Pá
Pá
Pá
So
Ne
Ne
So

1.4.
8.4.
8.4.
9.4.
23.4.
25.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.
27.5.
28.5.
18.6.
24.6.

5. kolo zimní soutěže nohejbalu trojic
9. ročník florbalového turnaje mladších žáků
Sběr železa – hasiči
Vítání občánků
Jarní turistická vycházka
Očkování psů proti vzteklině
Stavění Máje
Lampiónový průvod
Den Matek
Zájezd důchodců
Kácení Máje
Soutěž mladých hasičů
Pouť
Hasičská soutěž O Bernacký pohár
Den obce
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Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou konaného 6. 3. 2017
13/1

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli
zápisu zastupitele Michala Prašivku a Petra Hanzelku,
zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou.
13/2

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program
zasedání zastupitelstva obce.
13/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky
220/2013 Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní
období roku 2016.
13/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky
220/2013 Sb. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou za účetní období roku
2016.
13/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43
zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný
účet obce Bernartice nad Odrou za rok 2016 bez výhrad.
Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17
zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
rozpočtů s celoročním hospodařením obce Bernartice nad Odrou za rok
2016 bez výhrad.
13/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský
výsledek své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Bernartice nad Odrou za rok 2016 ve výši Kč 324.688,68.
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13/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zároveň souhlasí s převodem
hospodářského výsledku Příspěvkové organizace obce Základní škola a
Mateřská škola Bernartice nad Odrou za rok 2016 do fondů:
Fond rezervní
Kč 10.000,Fond odměn
Kč
1.000,- .
Fond investic
Kč 313.688,68 (stavební opravy v MŠ)
13/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo žádost Blanky
Haitlové z Bernartic nad Odrou na odkup pozemku na parcele
číslo1177/78 o výměře 356 m2 trvalý travní porost v k.ú. Bernartice nad
Odrou.
13/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu
č. 6/2017/D mezi Regionem Poodřím jako dárcem a Obcí Bernartice nad
Odrou jako obdarovaným na převod dlouhodobého majetku, a sice
„Cyklistického zastavení na parcele číslo 822/1 v obci Bernartice nad
Odrou“.
13/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.
7/SOD/2017 mezi obcí Bernartice nad Odrou a Moravskoslezským
krajem o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského
kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Novojičínsko západ.
13/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo v souladu s § 84
odst. 2 písm. e) a písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o účasti v Dobrovolném svazku
obcí SOMPO 2016, se sídlem Životice u Nového Jičína 194, 742 72
Životice u Nového Jičína, IČ 05232481, vedeného v Rejstříku svazků
obcí u Krajského úřadu pro Moravskoslezský kraj, reg. č. R 2/16, sp. zn.
VŽ/17562/2016/Gra.
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13/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 13/2017/D místnímu spolku Občanské
sdružení Bříza. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu činnosti
spolku.
13/13
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 12/2017/D místnímu spolku SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč
je určena na podporu činnosti spolku.
13/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 11/2017/D místnímu spolku Bernatský
Klondajk z.s. Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu činnosti
spolku.
13/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 9/2017/D místnímu spolku Myslivecké
sdružení Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 20.000,- Kč je určena
na podporu činnosti spolku.
13/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 10/2017/D místnímu spolku BODLÁK
Bernacké Ochotnické Divadlo z.s. . Podpora ve výši 30.000,- Kč je
určena na podporu činnosti spolku.
13/17
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 8/2017/D spolku Český svaz včelařů, o.s.,
ZO Jeseník nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu
činnosti spolku.
13/18
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje mezi Obcí
Bernartice nad Odrou a spolkem TJ Sokol Bernartice nad Odrou
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Smlouvu č.14/2017/V o výpůjčce multifunkčního sportovního hřiště,
které se nachází na parcelách č. 9 a 10 v k.ú. Bernartice nad Odrou.
13/19
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Ceník služeb Obce
Bernartice nad Odrou.
13/20
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Provozní řád
obecního sálu a prostor Kulturního domu v Bernarticích nad Odrou.
13/21
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v souladu s §102
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, navýšení celkového počtu
zaměstnanců obecního úřadu o jednu osobu.
13/22
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro
výkon všech práv akcionáře paní Danu Klosovou, nar.10.9.1958 bytem
Bernartice nad Odrou č. 105, 741 01 Nový Jičín.
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena
k výkonu všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě
konané v pátek dne 26. 5. 2017, a to k výkonu všech práv akcionáře na
této řádné valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti
ASOMPO, a.s. konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a
výhradně pana Tomáše Horuta, nar. 18. 6. 1983, bytem Bernartice nad
Odrou č. 223, 741 01 Nový Jičín.
13/23
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
kontrolního výboru Dobrovolného svazku regionu Poodří konaného dne
19. 12. 2016 v Bartošovicích.
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13/24
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr výstavby
podnikové prodejny společnosti DC RAVAK a.s. na pozemku parcela
číslo 660/4 a parcela číslo 653/5 v k.ú. Bernartice nad Odrou. Stavba je
navržena jako navazující objekt na stávající skladové prostory.
13/25
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě
kladného rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora rozvoje regionů 2017 – Podpora
obnovy venkova (117D815) na stavební záměr „Oprava místní
komunikace na parcele číslo 254 v k.ú. Bernartice nad Odrou“.
13/26
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě
kladného
rozhodnutí
o
přidělení
dotace,
přijetí
dotace
Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2017 (RRC/01/2017) - dotační titul 1
na stavební záměr „ Bernartice nad Odrou – rozšíření rozvodů VO“.

Upozornění
Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2017. Poplatek za odpady je
stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do 15 - ti let včetně a občané starší 80 ti let včetně mají slevu 100,- Kč. Studenti hradí (na základě potvrzení o
řádném studiu a ubytování) 50% z celkové ceny.
K datu splatnosti je každý občan trvale bydlící v naší obci povinen
uhradit alespoň polovinu ze stanovené celkové částky. Splatnost druhé
části poplatku je stanovena k 30.9.2017.
Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na
území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek
za objekt v celkové výši 500,-Kč.
Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého
dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel
psa je povinen poplatek uhradit k 31.3.2017.
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Poplatky je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obecního
úřadu nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu:
23325801/0100, VS = číslo popisné plátce.
Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,-Kč.
Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2017. V případě neuhrazení
v termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje automaticky zrušeno.
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické
podobě na webových stránkách obce: www.bernarticenadodrou.cz
Věra Košťálová, správní pracovnice

Obecní ples
V sobotu 25. února se konal obecní ples, který tradičně zakončuje
plesovou sezónu v naší obci. Letošního plesu se zúčastnilo 257
návštěvníků. Ples se konal ve všech prostorách kulturního domu a
restaurace. V sále hrála k tanci a poslechu hudební skupina TRIO
GRACIA z Hutiska-Solance a v restauraci cimbálová muzika VINCÚCH
z Valašských Klobouků. Taneční vystoupení BRAZIL SHOW bylo
příjemným zpestřením a pěknou podívanou zvláště pro muže. Všichni
se skvěle dobře bavili až do ranních hodin.
Poděkování patří všem sponzorům:
Alsyko security - Jiří Myslík, Květiny 22 - Barbora Nováková, Nosta Zdeněk Klos, ASB Nosta - Jiří Grulich, Tvarstav Real s.r.o. - Pavel Klos,
UAX v.o.s., Unistad spol, s.r.o, Sezako s.r.o, Digis, spol. s.r.o., Sharp,
Empemont, GB Elektroservis, Restaurace „U Bříz“ Jan Kneblík,
Uniprojekt - Dušan Glogar, Imfsoft - David Románek, Jaromír Bayer ml.,
Velkoobchod Blanka Haitlová, DC Ravak Morava, Jiří Bayer, Vlastimil
Zelenka, Zdeněk Odvářka, Igor Tušl, Petr Dušek, Leoš Víznar, František
Haitl, David Haitl, Zdeňka Klosová, Vladimír a Květoslava Luxovi, Cyril
Handrych, Jana Maralíková, Josef Klos („Džef“), Japstav, Marie
Šimíčková z Libhoště, Oldřich a Věra Borýskovi, Emanuel Brtva, Josef
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David, Vojtěch Knop, René Fryšara, Iveta Slavičínská, Petra Bayerová,
Aneta Zelenková, Patrick Mik, naši hasiči, naši myslivci, naši včelaři,
ženské z pekárky, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu
Dana Klosová, starostka

Placený vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava
Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednánu placenou
službu - svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude
probíhat od dubna vždy sudý týden ve středu. První vývoz proběhne
5.4.2017.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu
OZO, tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz
OZO Ostrava

Očkování psů
V úterý 25.4.2017 od 16:00 do 16:30 hodin proběhne na parkovišti
restaurace U Bříz očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou
očkovací průkaz psa. Cena vakcíny je 100,-Kč.
Daniela Horutová, správní pracovnice

Zájezd pro důchodce
Kroměříž byla v roce 1997 vyhlášena nejkrásnějším historickým městem
České republiky. O rok později byl zdejší Arcibiskupský zámek spolu s
Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového
kulturního dědictví UNESCO. A sem letos zamíříme s našimi důchodci
na zájezd.
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Navštívíme reprezentační sály zámku, užijeme si jízdu vláčkem
s komentovanou prohlídkou zámecké zahrady. Vláčkem se dovezeme
až ke Květné zahradě, kterou si budeme moci dosyta a v klidu
prohlédnout. S průvodcem pak navštívíme dominantu Květné zahrady
Rotundu.
Náš letošní zájezd zakončíme v restauraci minipivovaru Parník
v Přerově. Zde si vychutnáme nejen pozdní oběd, ale jistě si rádi
vyzkoušíme i místní zlatavý mok.
Po náročně stráveném dni už nás bude jen čekat cesta zpět domů 
Pro případ krajně nepříznivého počasí bude zajištěn náhradní program.
O případných změnách budete informováni předem.
Podrobné informace k zájezdu:
Termín zájezdu je pátek 19.5.2017. Odjezd autobusu z křižovatky
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na
Hajzyboně a na točně u Varmužů) je v 8:00 hodin a plánovaný příjezd
asi v 18:00 hodin. Cena zájezdu je za osobu 300,-Kč. V ceně je
zahrnuta doprava, všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat
už při platbě za zájezd.
Polévka:
1. Silný hovězí vývar s masovými knedlíčky a nudlemi
2. Česneková polévka s uzeným masem, sýrem, opečený chleba
Hlavní jídlo:
a) Vykostěné kuřecí stehno se sladovou omáčkou, pečené
brambory
b) Vepřová krkovice na restovaných zelených fazolkách s
karamelizovanou mladinádou, vařený brambor
Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou
provádějte v pokladně na obecním úřadě. Už se na Vás moc těšíme.
Marie Mertová a Věra Košťálová

11

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2017

ZE

SPORTU

12

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2017

Suchdoláno 2017, mladší žáci ... žákyně :-)))
V sobotu 12. března 2017 jsme s naším oddílem Bernatských Bobříků
vyrazili na florbalový turnaj do Suchdolu nad Odrou. Bernartice nad
Odrou tentokrát poprvé reprezentovalo, vedle chlapeckého družstva,
také jedno družstvo dívek. Děvčata se rozhodla turnaje zúčastnit na
doporučení trenérů už po prvním společném tréninku.
Po již tradičních peripetiích s odjezdem jsme vyrazili směr Suchdol nad
Odrou. Turnaj s názvem Suchdoláno zahájil pan starosta a my jsme
mohli začít. Hrálo se opět na dvě kola systémem každý s každým.
Dvě družstva těch nejmenších žáků hrála mimo soutěž, aby si také
vyzkoušela hru s jinými soupeři a vstřebala atmosféru nadcházejících
turnajů.
Turnaj tedy zahájilo naše družstvo dívek s chlapci z Pustějova. Byla to
taková hra „Kde míček tam všichni“, ale nevedli jsme si vůbec špatně.
Dokonce se nám podařilo vstřelit branku a vyhráli jsme 1:0. V půli turnaje
pak naši nejmenší hráli ještě jednou. Tentokrát byly šance vyrovnané a
utkání skončilo vyrovnaným skóre 0:0. ...“No, byl to pěkný mač“ :-).
Hráli jsme celkově čtyři zápasy. Jedenkrát jsme prohráli, jedenkrát
remízovali a dvakrát vyhráli. Na tomto turnaji se nám v úvodních utkáních
nedařilo dostat hru pod naši kontrolu a k řadě našich vlastních chyb se
navíc přidávala i smůla v podobě řady nastřelených tyčí místo gólů. Celý
turnaj byl opět fyzicky velice náročný z důvodu absence našich zbylých
spoluhráčů.
Branky vstřelili: kap. Vítek Vrobel- 3, Jakub Kadur- 13, Matěj Novobilský3, Lukáš Hubr-1. Dominiku Volfovi, kap. Rozárce Bezděkové, Zuzce
Hubrové a Beátce Kroupové se bohužel nepodařilo vstřelit žádnou
branku, tak snad příště. Držíme pěsti. Matyáš David z 57 zákroků
inkasoval 10x. Celkově jsme na turnaji vstřelili 20 branek a 10 dostali. To
nám zajistilo krásné druhé místo v celkovém pořadí za Suchdolem a
před Pustějovem.
Celý oddíl si zaslouží obrovskou pochvalu za skvělou reprezentaci obce
a vyčerpávající výkon na turnaji.

13

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2017

Děvčata navíc chválíme za odvahu, že po jednom tréninku přijali výzvu
a jeli hned na turnaj.
Aleš Hubr, trenér Bernatských Bobrů
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Informace o povinném předškolním vzdělávání
Novelou školského zákona (zák. č. 561/2004 Sb.) vydanou pod číslem
178/2006 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 zavádí povinné předškolní
vzdělávání.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září
2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR
déle než 90 dnů,
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR
déle než 90 dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po
dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný
zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v
termínu zápisu. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve
školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky
a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní
vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší
dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou
mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné
vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.
2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v termínu zápisu do mateřské školy. Přesné datum a místo
zápisu do konkrétní mateřské školy spolu s kritérii pro přijímání budou
zveřejněny způsobem v místě obvyklém.
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Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své
oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí,
pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním.
3. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve
správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve
složitějších případech.
Povinné předškolní vzdělávání bude mít formu pravidelné denní
docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím
právním předpisem, tedy vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.:
- v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
- po dobu 4 souvislých hodin denně,
- začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou
a uvede ve školním řádu.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají
na období školních prázdnin, v souladu s organizací školního roku
v základních a středních školách. Dítěti je však zaručeno právo
vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je
vzděláváno. Do mateřské školy tedy i v době vedlejších prázdnin může,
ale nemusí docházet. Tomu budou odpovídat i pravidla – podmínky pro
uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělávání (stanoví od 1. 9. 2017 školní řád). Zákonný zástupce bude
povinen na vyzvání doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3
dnů ode dne výzvy vedení mateřské školy.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání
dítěte:
1. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné,
může v odůvodněných případech rozhodnout, že dítě bude vzděláváno
individuálně. Nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku (do
konce května) je zákonný zástupce povinen učinit o této skutečnosti
oznámení řediteli mateřské školy. Dítě může být vzděláváno doma
rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je
mateřská škola. Školský zákon ukládá řediteli mateřské školy doporučit
zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v
nichž má být dítě vzděláváno.
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Tyto oblasti vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání.
Mateřská škola má za úkol ověřit úroveň osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučit zákonnému
zástupci další postup při vzdělávání. Způsob a termíny, včetně
náhradních termínů, pro ověření úrovně osvojování očekávaných
výstupů budou zapracovány od 1. 9. 2017 do školního řádu. Pokud
zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření osvojování
očekávaných výstupů, a to ani v náhradním termínu, ředitel mateřské
školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí
individuální vzdělávání dítěte. Dítě pak bude muset následně povinné
předškolní vzdělávání plnit formou pravidelné denní docházky do
mateřské školy.
2. Dítě bude vzděláváno v přípravné třídě základní školy (určené
pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě
přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel
konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný
zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
3. Dítě bude vzděláváno v zahraniční škole na území České
republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní
docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské
škole.
Mgr. Kateřina Krutílková, vedoucí učitelka
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Flétnová besídka
Ve čtvrtek 9. 3. se odpoledne v naší školičce konala malá flétnová
besídka. Děti si zahrály jak sólově, tak i společně v doprovodu klavíru a
jako malé překvapení zahrály píseň na barevné trubky Boomwhackers.
rodič
Děkujeme za hojnou účast všem ům, prarodičům a přátelům školy. Za
to, že nás přišli podpořit a poslechnout si, co vše se větší i ti malí flétnisté
dovedli naučit.
Ráda bych poděkovala paní Petře Hubrové a paní Elišce Grussmannové
za báječné pusinky a paní Boženě Volfové za lízátka. Sladká odměna
vykouzlila dětem úsměv na rtech.
Veronika Barošová, učitelka
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Sběr železného šrotu
V sobotu 8. dubna 2017 budou hasiči od 9:00 hodin ráno provádět sběr
železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě,
těžší věci pomůžeme případně vynést až při svozu.
Hasiči
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Výroční okrsková valná hromada
V pátek 10. 3. 2017 se v našem kulturním domě konala hasičská výroční
valná hromada okrsku Starý Jičín. Okrsek Starý Jičín tvoří devět Sborů
dobrovolných hasičů a to: Bernartice nad Odrou, Starý Jičín – Vlčnov,
Jičina, Janovice, Petřkovice, Palačov, Starojická Lhota, Dub a Hůrka.
Tato schůze v Bernarticích nad Odrou bývá jednou za osm let.
Pořadatelé, kteří mají prostory na to, uspořádat takové jednání, se každý
rok střídají.
Celkem se schůze zúčastnilo zhruba 200 hasičů a hasiček z celého
okrsku. Pozvání přijali jak starosta Jeseníku nad Odrou, Starého Jičína,
tak i naše paní starostka. Na schůzi, která trvala necelé dvě hodiny, byla
přednesena starostou okrsku Tomášem Kovařčíkem z Janovic zpráva o
činnosti za uplynulý rok, plán hasičských soutěží a plán činnosti na rok
2017.
Dále mimo jiného přednesli zprávy za své sbory všichni starostové.
Proběhlo vyhodnocení hasičské okrskové ligy v požárním útoku za rok
2016 a byly předány poháry. Po oficiální části následovala volná zábava.
K tanci hrála skupina Largo z Příbora.
Dále jsme připravili tombolu a občerstvení. O všechny hosty jsme se
starali až od půl druhé ráno, kdy všichni nastoupili do autobusu a byli
rozvezení domů do svých obcí.
Chtěl bych poděkovat všem našim členům, kteří se podíleli na hladkém
průběhu celého večera, který všichni hosté velmi kladně hodnotili. Dík
patří také sponzorům, díky kterým mohla být tombola bohatší.
Okrsek Starý Jičín je jeden z největších v okrese Nový Jičín a jsem rád,
že funguje dobře a na velmi vysoké úrovni.
Tomáš Horut, starosta SDH Bernartice nad Odrou
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R ŮZNÉ
Amatérské divadlo z Nového Jičína vystoupí v naší obci
Novojičínské občanské sdružení amatérských divadelních herců
Divadlo bez portfeje působí v novojičínském divadle už deset let.
V Bernarticích nad Odrou členové tohoto souboru ještě nikdy nehráli.
V dubnu budeme mít možnost se s herci divadla Bez portfeje seznámit.
V sobotu 8. dubna v 19,00 hodin soubor odehraje v našem kulturním
domě komedii „Vražda sexem“. Komedie měla premiéru v prosinci
minulého roku a od té doby se uskutečnilo již několik repríz.
Přijďte povzbudit novojičínské amatéry, ať se jim u nás dobře hraje.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Pálení klestí a spalování travního a dřevního odpadu
O jaru se říká, že je nejhezčí období v roce.
Hasičům ale v tuto dobu často přidělává
starosti prudké tání sněhu spojené s deštivým
počasím, které způsobuje na mnohých
místech záplavy. Když se zvládne voda,
nastává období, kdy většina z nás vyráží buď
za jarním úklidem na zahrádky, a nebo na
vycházky do přírody … a tady mohou nejen
pro hasiče nastat perné chvíle.
Především naši dříve narození spoluobčané,
kteří si chtějí usnadnit práci na zahrádce nebo
při odstranění staré trávy na zatravněných plochách v okolí rodinných
domů se rádi pouštějí do vypalování suchého travního porostu, aniž by
si uvědomovali, že nejen porušují zákon, ale ohrožují takovýmto
jednáním své okolí. Totéž týká ve velké míře i chatařů a chalupářů. Tito
aktivní „víkendáři“ neohrožují jen sebe a svůj majetek, ale vzhledem k
obvyklému umístění jejich odpočinkových zařízení v chatových
koloniích, v lesích nebo jejich blízkosti, zde hrozí další rozšíření požáru.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška,
měli by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových
pracích na zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které
je bezpečně ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně
pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny
prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu s pískem a
lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a v žádném
případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. Pálení
se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak rozšíření ohně do
okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími
zákony, například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o
odpadech nebo s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek
na volném prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky
Integrovanému bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844
nebo150, případně elektronickým formulářem, který občané, právnické
26
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osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách
Hasičskému
záchrannému
sboru
Moravskoslezského
kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto
včasných informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za
zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že
jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se dopustí právnická
nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který jim může být
uložena pokuta až do výše 500 000,- Kč. Rovněž po celý rok platí
zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Rodiče by neměli zapomínat nato, že jsou ze zákona zodpovědní za své
děti, a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při
neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě
na všech místech, které si děti vyhledávají ke svým hrám. I na tyto
případy vzniku požáru zákon pamatuje a postihuje je pokutou až do výše
25 000,-- Kč.
I přes neustálé výzvy ve sdělovacích prostředcích však každoročně
dochází ke vzniku požárů způsobených vypalování starých porostů,
které často končí tragicky s velkými materiálními škodami a v nejhorším
případě ztrátou lidského života. A proto znovu upozorňujeme:
Vypalování suché trávy je zakázáno!
nprap. Dagmar Benešová, Hasičský záchranný sbor MSK kraje

Jaro se blíží! Sledujte kvalitu vody ve své studni
Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti na klimatických
faktorech. Po jarním tání je potřeba stejně jako po povodních nebo při
suchu zkontrolovat, jakou vodu ze studně pijeme.
Ostrava 3. 3. 2017 - Správná péče o kvalitu vody ve studni může předejít
zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou být
přítomny.
Není odpovědné spoléhat pouze na naše smysly, které nejsou v řadě
případů schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost
nevhodných látek ve vodě zachytit.
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Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno vodou z veřejných
vodovodů. Stačí otočit kohoutkem a teče prakticky neomezené množství
vody v naprosté většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 %
obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních studní. Další
zhruba pětina obyvatelstva používá vodu ze studní na chalupách,
chatách o víkendech a na dovolené.
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring (AII) doporučuje před
příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a
údržbu studny po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole
kvality svých zdrojů.
Lidé využívající studny často nevěnují pozornost tomu, zda je jejich voda
zdravotně nezávadná a nepředstavuje pro ně zdravotní riziko. Platná
legislativa jim pravidelné kontroly v případě, že využívají pitnou vodu ze
studny jen pro své potřeby, nepřikazuje. Podle expertů je ale potřeba
kvalitu vody ve studních pozorně sledovat a minimálně jednou ročně
nechat ověřit experty. Nejvhodnější období je právě nyní, kdy končí zima
a roztál sníh, který zvyšuje hladinu podzemní vody.
„Laboratorní analýza dokáže díky chemickým a mikrobiologickým
parametrům vody odhalit zdroje znečištění přírodního původu, ale i
chemické kontaminace ze zemědělství a průmyslu. Na základě přesných
výsledků analýz lze navrhnout opatření, která pomohou k dosažení
vyhovující kvality vody,“ říká vedoucí laboratoří společnosti AII Lucie
Chlebková.
Špičkově vybavená Centrální laboratoř společnosti v OstravěMariánských Horách poskytuje komplexní služby pro měření kvality
vody. Ročně vyhotoví více než 6 000 vzorků, přičemž čtvrtina z nich je
komplexně monitorována podle 90 různých kvalitativních kritérií.
„Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky
všech typů vod. Kromě naší akreditované Centrální laboratoře působíme
v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci,
Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní vody dovézt, nebo
v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí, kde rovněž přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“
vysvětluje Chlebková.
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Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické
faktory
–
tání
sněhu,
povodně,
sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo
průmyslové
činnosti
Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a
dalších kovů – je možné využít kvalitní filtry.
Veškeré další informace lze najít na webu www.ai-inzenyring.cz
Lucie Chlebková, Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
telefon: 595 694 355, 739 342 846, Lucie.Chlebkova@smvak.cz

Tříkrálová sbírka

Další ročník Tříkrálového koledování, největší sbírky v České republice,
je za námi. 6. ledna poprvé navštívili „Tři králové“ v čele s ředitelem
Charity Nový Jičín Marcelem Brožem také obecní úřad v Bernarticích
nad Odrou. Ten představil aktivity a projekty, na které budou využity
peněžní dary. Následující den vyrazilo do bernartických ulic 7 skupin
koledníků, kteří vykoledovali krásných 49.440,- Kč, jenž pomohou
potřebným a podpoří charitní dílo na našem území.
Děkujeme za vaše dary i za vlídné přijetí koledníků.
Vojtěch Orlík, koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Nový Jičín
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Cyklistická sezóna začíná…
V loňském roce došlo celkem ke čtyřem nehodám, při kterých byli
usmrceni cyklisté. Z toho ve dvou případech neměli na hlavě nasazenou
ochranou přilbu. K takovému skutku došlo také v obci na Karvinsku.
Osmačtyřicetiletý cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a v levotočivé
klesající zatáčce vyjel s jízdním kolem mimo komunikaci, kde projel
silničním příkopem a následně upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění,
kterým na místě podlehl.
Abychom se nemuseli v letošním roce s obdobnými případy setkávat,
připomeňme si několik pravidel a povinností cyklisty k bezpečné jízdě.
Než vyjedeme na první jízdu, měli bychom své jízdní kolo zkontrolovat a
případně odstranit nedostatky, které může mít v povinné výbavě. Tato
výbava má zajistit cyklistovi bezpečnou jízdu a viditelnost na silnici.
Jízdní kolo musí být vybaveno:
 zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se
zadní červenou svítilnou,
 přední odrazkou bílé barvy,
 odrazkami oranžové barvy na obou pedálech,
 na paprscích kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy
na každé straně kola,
 dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným
ovládáním brzdového účinku, dětské kolo pro děti předškolního
věku vybaveno protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední
brzdou,
 volné konce řídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti apod.),
 matice nábojů kol musí být uzavřené, nejsou-li křídlové případně
rychloupínací.
Výbava kola za snížené viditelnosti:
 světlomet svítící dopředu bílým světlem, referenční osa
světelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od
světlometu,
 zadní svítilna červené barvy, může být nahrazena svítilnou
s přerušovaným světlem červené barvy,
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 zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit
svítivost předchozích světel po dobu minimálně 1,5 hodiny bez
přerušení.
Doporučené vybavení jízdního kola:
 účinné blatníky,
 zvonek,
 kryt řetězu.
Dalším cílem cyklisty, krom správně vybaveného kola, by měla být také
samotná bezpečná jízda. K předchozí části o povinné a doporučené
výbavě je určitě nutné připomenout povinnost používat při jízdě
ochranou přilbu osobám mladším 18 let, doporučuje se však i pro
ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez přilby je 19x vyšší.
Pestrobarevnost cyklistického oblečení zaručí dobrou viditelnost
cyklisty, také používáním retroreflexních prvků se zvyšuje jeho
viditelnost a bezpečnost.
Za nevhodné chování cyklisty lze považovat nesprávný způsob jízdy.
Jeho místo při jízdě je vždy vpravo a to i na cyklostezce, nutné je
dodržovat dostatečný odstup od překážek a předvídavost samotného
dění kolem cyklisty. Průjezd zatáčky by měl být takový, aby příčinou
vysoké rychlosti nevyjel do protisměru, případně úplně mimo
komunikaci. Cyklista by měl být vždy ohleduplný a také předvídavý.
Sledovat stav komunikace, vyhýbat se překážkám, přičemž o změně
směru jízdy by měl své okolí upozorňovat včas a vhodným způsobem.
K požitku z jízdy přispěje také vhodně naplánovaná trasa. Měla by být
přizpůsobena možnostem a schopnostem cyklisty. Silný provoz na
pozemní komunikaci s větší frekvencí nákladních vozidel k bezpečné
jízdě také zcela jistě nepřispěje. V neposlední řadě by neměl
zapomenout na nulovou toleranci hladiny alkoholu při jízdě. V případě
kontroly se cyklista pod vlivem alkoholu řeší stejně jako řidič motorového
vozidla.
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por. Bc. Richard Palát, komisař

I NZERCE
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Tradiční zvěřinové speciality 8. a 9. dubna
Srdečně Vás zveme na tradiční zvěřinové speciality,
které se uskuteční v restauraci u Bříz v Bernarticích nad
Odrou v sobotu 8.4. od 10,00 hodin do 21,00 hodin a
v neděli 9.4. od 10,00 hodin do 18,00 hodin. Budou se
podávat jak klasická, tak také speciality z vybraných
druhů zvěřiny.
Doporučujeme rezervaci stolů.
A na jaké zvěřinové menu se můžete těšit?
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Předkrm
Jemná zvěřinová paštika ve slaninovém županu s mandlemi, toast
Polévka
Zvěřinový vývar se zeleninou a nudlemi
Hotová jídla
Jelení plec na smetaně, houskový knedlík
Zvěřinový gulášek, houskový knedlík
Kančí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík
Daňčí ragú na červeném víně, špekový knedlík
Speciality
Hubertská bašta (jelen, kanec, daněk)
Srnčí medailonky na zeleném pepři
Daňčí medailonky se šalvějí a slaninou
Pytlákova směs na bramboráku
Dezert
Domácí závin s jablky, mandlemi a šlehačkou
Restaurace U Bříz Bernartice nad Odrou
Tel.: 736 178 034
www.restauraceubriz.estranky.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

Místostarosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

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