Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2017

Ú VODNÍK
Vážení občané!
Ať už máte po dovolené, nebo ji teprve plánujete, dovolte mi na toto
téma malou úvahu.
Dovolená je neodmyslitelnou součástí našeho života, která nám na
straně jedné přináší radost, odpočinek a spoustu zážitků, na druhé
straně však její příprava mnohdy vyžaduje spoustu času, nervů a
přirozeně také peněz.
Vše začíná samotnými přípravami na dovolenou. Už jenom vymyslet
kam a kdy vycestovat není vždy jednoduché. A to je teprve začátek.
Potom vše objednat, organizačně zajistit, zaplatit, vyřídit všechny resty
v zaměstnání, zajistit zalévání kytek, případně domácí mazlíčky a
nakonec to nejpodstatnější - kýženou dovolenou v klidu prožít.
I tak si myslím, že jsme nikdy neměli k dispozici tolik informací a tolik
možností, jako nám skýtá dnešní doba. Cestovní kanceláře a četné
webové stránky nabízejí nepřeberné množství dovolenkových pobytů a
zážitků. Člověk si musí umět jen vybrat.
Jinak řečeno, dovolená je radostí pro toho, kdo ví, kde, jak a s kým
chce dovolenou strávit. Daleko hůře je na tom ten, kdo přesně neví, co
chce a ještě hůře ten, kdo chce jet všude a nedokáže se rozhodnout,
kam nejdřív.
Taky není jednoduché skloubit dohromady přání každého jednotlivého
člena rodiny. Každý má totiž svou vlastní představu o dovolené. Pak již
její plánování může znamenat nepředstavitelný stres. Přidají-li se
k tomu ještě neočekávané problémy či náklady, může příprava
dovolené přinést úplně jiný efekt, než by měla, a to ještě dříve, než
vůbec vyjedeme z domů.
Tak a přesně tomu je se potřeba vyhnout, neboť dovolená má rodinu
stmelovat a nikoliv rozdělovat. K tomu nelze dospět jinak, než
vzájemným pochopením, tolerancí a kompromisními postoji zejména u
dospělé části rodiny, a to ve všech fázích dovolené. Řekla bych, že
heslo „všeho s mírou“ by měli mít na paměti všichni, chtějí-li společně
prožít pár dnů zaslouženého volna a odpočinku. Cílem je přece pohoda
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a klid, což nejvíce prospívá regeneraci
ducha. Přiměřený pohyb ve vodě, na
kole, zkrátka jak to komu vyhovuje, pak
zcela jistě přispěje i k regeneraci těla.
Přeji vám, abyste si vybrali takovou
dovolenou, z níž se budete všichni
vracet spokojeni a plni zážitků. Přeji
vám, abyste nabrali i novou energii,
které je tolik potřeba do dalších
všedních dnů.
Zkrátka mějte slunce v duši, a to nejen o dovolené, ale nejlépe
celý rok.
Šťastnou cestu a hlavně bezpečné návraty domů 
Dana Klosová, starostka
A nakonec několik údajů z průzkumů veřejného mínění:
 Víte, jaká kritéria ovlivňují nejvíce nás Čechy při výběru
dovolenkové destinace?
Klima a cena
90%
Strach z teroristických útoků
68% (V ostatních zemích Evropy
48%)
Zdravotní rizika
64%
Přírodní katastrofy
39%
Připojení k internetu
15%
 Víte, že téměř 68 % „dovolenkářů“ neřeší vůbec nic pracovního
a chce, jak se říká vypnout? Každý pátý však občas vyřídí
nezbytný pracovní e-mail třeba i z pláže.
 Víte, že cestovní kanceláře letos čekají silnou letní sezonu?
Podle nedávné ankety by se prodej zájezdů mohl meziročně
zvýšit až o pětinu? Celkem vycestovalo do zahraničí na více
než tři dny 4,3 milionů Čechů.
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Troška humoru k dovolené také patří …… 

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 23. září 2017 v době od 8,00 do 12,00 hodin proběhne na
parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr
velkoobjemového, nebezpečného a elektro odpadu. Sbírat se bude:
Velkoobjemový odpad - vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce,
nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod. objemný
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odpad z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky,
staré barvy a oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se budou sbírat
v množství, které odpovídá jedné domácnosti.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky,
výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky a jiné
chemikálie, oleje, pohonné hmoty, léčiva, čisticí prostředky a podobně.
POZOR: Stavební odpad nepatří do svozu.
Daniela Horutová

Dovolená lékařů v době prázdnin
10.7. - 28.7.2017 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Přecechtěl,
zastupuje MUDr. Šrámek
Ordinační hodiny:
Jeseník nad Odrou: pondělí, pátek
7.00 – 11.30 hodin,
středa
12.00 – 16.00 hodin
Suchdol nad Odrou: úterý, čtvrtek
7.30 – 11.00 hodin
7.8. - 25.8.2017 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek,
zastupuje MUDr. Přecechtěl
Ordinační hodiny:
Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7.30 – 11.30 hodin
Jeseník nad Odrou: úterý, čtvrtek
7.30 – 11.00 hodin
Telefonní čísla:
Ordinace Jeseník nad Odrou:
Ordinace Suchdol nad Odrou:

556 739 023
556 736 905
ordinace MUDr. Šrámka

4

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2017

Kalendář akcí
So
23.09.
So
23.09.
So
7.10.
21.- 22.10.
Ne
22.10.
Pá
27.10.
So
11.11.
So
18.11.
Pá
24.11.
Pá
2.12.
So
9.12.
Pá
15.12.
St
27.12.
Pá
29.12.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Divadelní přestavení Malované na skle
Turistický pochod
Zájezd zahrádkářů do termálních lázní
Vítání občánků
Posezení s důchodci
Country bál
Myslivecký hon
Honební společenství
Mikulášská besídka
Myslivecký hon
Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled

Zájezd pro důchodce
V jedné básni se říká „Den každý vezmi vděčně, který Ti život dá…“ a
já jsem prožila krásný den na zájezdě důchodců do Kroměříže. Věrko a
Maruško, to se Vám opět povedlo. Každý z nás si jistě odnesl nějakou
vzpomínku, ale určitě nikdo nezapomene na krásnou projížďku
vláčkem. Kdo se zúčastnil, nezapomene a ostatní mohou jen litovat, i
když ti zase vlastně ani neví, o co přišli.
Úsměvnou tečkou byla ochutnávka piva v Přerově. Seděli jsme u
kulatého stolu, každý z nás si objednal jiný lahodný mok, navzájem
jsme ochutnávali a hodnotili. Padla otázka, který ze zájezdů důchodců
byl nejlepší….To přece nejde říct. Každý byl jiný. Nezbývá než
poděkovat organizátorkám, obecnímu úřadu a těšit se na další zájezd.
Děkuji Hana Holčáková
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Den obce
Pestrý a zajímavý program, zkušení pořadatelé, moderátoři, stánkaři se
skvělým občerstvením a v neposlední řadě i krásné počasí – co více si
přát na Den obce.
Prodalo se 486 vstupenek, což je sice o 40 méně než loni, ale
vzhledem k nádhernému letnímu počasí nás takto vysoká účast může
jen upřímně těšit.
Příští rok bude Den obce v sobotu 30. června. Již nyní se snažíme pro
vás zajistit co možná nejzajímavější program. A teď malá rekapitulace
toho, co návštěvníci zkonzumovali:
Vypili jsme
570 l
375 l
8l
45 l

piva,
nealkoholických nápojů,
vína,
alkoholu
a ještě spoustu míchaných nápojů u barmana Maria

Snědli jsme
99 kg
100 porcí
98 ks
100 ks
25 kg
37 ks

masa,
zvěřinového guláše,
palačinek,
bavorských vdolků,
hranolek a
chleba.

Uspořádat a zajistit tak velkou akci není vůbec jednoduché. Proto
všem, kteří se na přípravách a organizaci letošních slavností podíleli,
ať už to byli jednotlivci, spolky nebo zástupci obce, patří velké
poděkování. Věřím, že i v příštím roce se na vaši pomoc můžeme
spolehnout.
Věra Košťálová
6

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2017

7

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2017

8

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2017

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Výlet do Beskydského nebe
Naše školní exkurze se konala ve čtvrtek 15.6.
Naší první zastávkou byla stezka v korunách stromů ve Frenštátě. My
jsme ale první šli na Bosý chodníček, kde jsme chodili bosky po
dřevech a kamení.
Potom jsme se s průvodcem vydali na naplánovanou stezku. Šli jsme
po můstku, kde nám pan průvodce říkal o našich stromech a některých
ptácích. Všude kolem nás byly stromy a na některých z nich byly
budky. Po procházce po můstku nás čekal Keltský a Indiánský
kalendář. Na závěr stezky jsme panu průvodci zazpívali písničku
„Citronky“.
Naší druhou a poslední zastávkou byl Pohankový mlýn Šmajstrla. Ve
mlýně nás čekala ochutnávka pohankových kuliček a kratičký příběh o
pohance. Pak následovalo něco, co pro hodně děcek bylo úžasné,
dárečky. Po nadšení z dárků si všichni vytáhli peněženky a šli si koupit
něco pohankového.
Tak exkurze skončila a my jsme se vrátili do té naší školičky.
Naši exkurzi bych hodnotila úžasným výkonem, protože se mi líbilo
povídání o ptácích a chutnaly mi pohankové kuličky. Stezku v korunách
stromů a Pohankový mlýn Šmajstrla bych doporučila opravdu všem, tak
neseďte doma a vydejte se na výlet.
Kája Macíčková, žákyně 4. ročníku
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Hasičská soutěž o Bernartský pohár
V neděli 18.6.2017 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou
soutěž o Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám
14 družstev mužů a 10 družstev žen. Počasí nám velmi přálo, a tak
mohla soutěž úderem čtrnácté hodiny začít.
V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve třech družstvech. Naše
družstvo „A“ skvěle svůj útok rozběhlo, avšak shození pravého terče
mělo menší prodlevu, takže naši chlapi obsadili celkově páté místo.
Družstvu „B“ se dařilo méně a problémy na rozdělovači zapříčinily až
deváté místo. Družstvu „C“, které se dalo dohromady těsně před
soutěží, se smůla taky nevyhnula a obsadili místo jedenácté, když
nadvakrát našroubovávali sací koš. Na to, že chlapi z družstev „B“ a
„C“ dávno netrénují a neobjíždějí soutěže, ukázali, že ze svého
hasičského umění nic nezapomněli. Kategorii mužů vyhráli hasiči
z Jasenice časem 16,66 vteřin, kteří u nás byli poprvé, a velmi se jim
tady líbilo. Rekord tratě drží Kujavy, které v roce 2014 dosáhly času
15,40 vteřin.
Našim holkám v kategorii žen se dařilo tak na půl, obsadily jako muži
páté místo. Kategorii žen vyhrály stejně jako v loni hasičky z Palačova
s časem 21,53 vteřin. Ty také drží traťový rekord a taky z roku 2014
časem 20,87 vteřin. Mimo to jsou ženy z Palačova u nás celkově
nejúspěšnější tým. Soutěž v Bernarticích nad Odrou, kterou od roku
2010 pořádáme u Obecního úřadu, vyhrály už po čtvrté.
Věřím, že se diváci, kteří se v neděli přišli podívat, dobře bavili a ocenili
výkony našich hasičů a hasiček. Sezóna je ještě dlouhá a zcela jistě
v jejím průběhu naši vystoupají na nějaké jiné soutěži, ať už v okrsku
nebo okresu na bednu, protože na to rozhodně mají. Pevně tomu věřím
a děkuji jim za skvělou reprezentaci našeho sboru. Stejně tak bych
chtěl poděkovat všem naším členům, kteří se podíleli na vzorné
organizaci celé soutěže.
Tomáš Horut, starosta SDH
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Den dětí
V sobotu 3. června zorganizoval TJ Sokol Bernartice nad Odrou
s finanční podporou Obecního úřadu a součinnosti Základní Školy,
místního občanského sdružení Bříza, žen z Oddílu turistiky,
Zahrádkářů, Myslivců a místních hasičů den dětí.
Po uvítání dětí, kterých se sešlo asi 65, proběhlo pár organizačních
pokynů od dvou „zelených mužíčků“, kteří na sebe vzali nelehké břímě
organizace.
Poté mohla začít zábava našich ratolestí. Při putování musely děti
absolvovat jednotlivá zastavení a sportovní disciplíny, při kterých se
nejen procvičily a ověřily si své znalosti, ale také se dověděli něco
nového a zajímavého.
Odměnou dětem byla nejen dobrá nálada, ale také drobné pochutiny a
pamlsky.
Největším a vlastně i posledním zastavením bylo posezení U Odry. Zde
bylo přichystáno několik sportovních disciplín, trampolína, dobrá
zelňačka a drobné občerstvení.
Do tohoto „areálu“ se přijeli předvést další aktéři programu dne dětí.
Nejen dětem se velmi líbila přítomnost dvoučlenné hlídky Policie České
republiky, která předvedla vybavenost vozu a trpělivě zodpovídala
dotazy zvídavých a zvědavých. Předvedeny byly například neprůstřelná
vesta, střelné zbraně či praktická ukázka použití zastavovacího pásu.
Rovněž se předvedli i místní hasiči při ukázce příjezdu k místu požáru
a jeho následné eliminaci.
Také se přijeli ukázat strážnici Městské policie Nový Jičín a bylo možné
si porovnat vybavenost a rozdílnost bezpečnostních složek.
Pro organizátory bylo velmi příjemné pozorovat, jak se děti baví a
závěrečné zhodnocení, že se celá akce vydařila.
Mnoho lidí si ani neuvědomuje kolik práce, ať už fyzické či organizační
se za takovou akcí schovává. Proto je na místě poděkovat. A to všem
ne/dobrovolníkům , kteří se podíleli nejen na přípravě areálu U Odry,
všem zúčastněným spolkům, a také jednotlivcům, kteří jakoukoli mírou
a pomocí přispěli k vydařenému Dni dětí.
Děkujeme, Kutějovi
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R ŮZNÉ

Zajištění nemovitostí před odjezdem na dovolenou
Během letních prázdnin mnoho rodin odcestuje na kratší či delší dobu
na vytouženou dovolenou a prožije krásný čas v naší vlasti či v
zahraničí. Před odjezdem bychom však rozhodně neměli podcenit
zabezpečení bytu či domu, ať nás nečeká nemilé překvapení při
návratu. Byty, domy jsou na čas dovolených opuštěny a právě v tomto
období jsou lákadlem pro páchání majetkové trestné činnosti. Ke
vloupání do rodinných domů či bytů dochází jak během dne, tak
v nočních hodinách.

Je tedy důležité udělat pár bezpečnostních opatření a
neulehčovat „bytařům“ práci v podobě lehce přístupné a
nezabezpečené nemovitosti. Zde je několik rad a doporučení:
Řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny přístupové cesty
(okna, dveře) jsou zabezpečené a zavřené. Vhodné je mít
bezpečnostní dveře či dveře s bezpečnostním zámkem. Za
zvážení stojí také monitorovací systémy včetně kamer, které
můžete mít napojeny na mobilní telefon, který v případě spuštění
alarmu přijme zprávu. Zloděje může odradit také okenní fólie,
v případě přízemních bytů mříže a tato opatření dokáží
znepříjemnit či zcela zamezit pachateli cestu do objektu.
Zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte na dovolenou a nebudete
doma a tyto informace nesdílejte vy, vaše děti ani na veřejných
diskusích na sociálních sítích, což je v dnešní době velký trend.
Požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na
domácnost (vyvětrat, stáhnout a roztáhnout žaluzie), aby byt
budil dojem, že není opuštěný.
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Vhodné je zajistit i vybíraní poštovní schránky, která může být
zdrojem informací o nepřítomnosti majitele. Svůj účel splní také
elektronický časovač na rozsvěcování světla, či zapnutí rádia.
Na zahradě nenechávejte zbytečně ležet věci jako je žebřík,
nářadí nebo sekačka a ukládejte je do zabezpečené kůlny.
Zahradu opatřete osvětlením s pohybovým čidlem, které udrží
prostor dostatečně přehledný i v noci. Nenechávejte žádné
hodnotné věci na balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí.
Pokud odjíždíte na delší dobu, je důležité udržovat také prostor
před domem např. sekání trávníku, zalévání zeleně.
Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné
předměty či větší finanční hotovost. Poznamenejte si sériová
čísla a zvláštní označení cenných předmětů, elektronických
výrobků a případně si je vyfotografujte. Nechte si cennosti
označit dostupnými identifikačními metodami a prostředky.
V případě, že se stanete obětí zlodějů, tak tato opatření usnadní
jejich nalezení, identifikaci a urychlí řešení celé události.
Pokud byste po příjezdu domů zaznamenali, že váš byt navštívil
nezvaný host, v žádném případě nevstupujte dovnitř, ale ihned
volejte na linku 158 a o celé události informujte policii.
Přejeme všem pohodovou dovolenou, šťastný a bezproblémový
návrat domů.
komisař por. Bc. Pavla Jiroušková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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Je to lidská lenost, lhostejnost nebo bezohlednost?

V Bernarticích nad Odrou
Foto Jana a Lukáš Maralíkovi
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Zemní práce v blízkosti vodovodních řadů se mohou
prodražit
Při stavbě je potřeba respektovat základní podmínky a zjistit si, kudy
prochází vodohospodářská infrastruktura. SmVaK Ostrava každý rok
řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo
přípojek uložených v zemi. Ve většině případů je zdrojem problémů
fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh
podzemního vedení na daném pozemku.
Ve vyjádřeních k záměrům, které přímo kolidují, případně se mohou
přiblížit vodohospodářskému zařízení, jsou přitom uvedeny podmínky,
které je nutné dodržet při realizaci stavby. Základním předpokladem je
povinnost stavebníka zajistit si na středisku vodovodních sítí
společnosti SmVaK Ostrava vytyčení vodohospodářského zařízení
v terénu a respektovat ho.
Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy zařízení vede,
případně o vytyčení vůbec nepožádá, vystavuje se riziku dodatečných
nákladů na změnu jeho stavby, případně přeložku zařízení.
Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si vytyčení zařízení, případně
nerespektování jeho průběhu, je přímé poškození vodohospodářského
majetku. Při tom dochází k mimořádnému riziku kontaminace pitné
vody v síti nasátím okolní vody z místa poškození.
Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se po obnovení
standardní dodávky vody účtují dle platného ceníku náklady na veškeré
činnosti související s opravou poruchy, veškeré náklady související s
odstavením a zprovozněním vodovodní sítě včetně náhradního
zásobování a nákladů na rozbory kvality vody (orientační rozbory přímo
na síti a rozbory v akreditované laboratoři), stejně jako uniklá voda a
voda potřebná pro proplach sítě.
V konečném důsledku se náklady za nerespektování podmínky na
vytyčení našeho potrubí mohou vyšplhat až na několik desítek tisíc
korun. Zároveň se viník vystavuje postihu ze strany příslušného
vodoprávního úřadu, protože poškození vodovodu nebo kanalizace
nebo jejich součástí či příslušenství je podle zákona o vodovodech a
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kanalizacích klasifikováno jako přestupek s rizikem uložení pokuty až
do výše 50 tisíc korun.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Divadelní představení Malované na skle
Po příjemně prožitém pátku (zájezd důchodců) přijímám pozvání a
jedeme do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm na
představení ochotníků z Bernartic nad Odrou „Malované na skle“. Ani
nás nepřekvapuje, když na místě potkáváme tolik bernartčanů.
Působivé prostředí a člověk tak nějak cítí, že ta hra sem patří. Co
dodat? Lidi, hráli jste srdcem. Kam se hrabou profesionálové. Hlediště
stojí, tleská, jásá. Porucha opony? Asi to něco mezi nebem a zemí
vědělo, co dělá a tak to mělo být. Hlediště mělo a chtělo děkovat.
Dojemné bylo vidět, jak divadlem žijí celé Vaše rodiny a písničky
s Vámi zpívají i Vaše děti. Vaše představení v Bernarticích se mi vždy
líbila, ale když jsem Vás viděla vystupovat v jiném městě a pozorovala
nadšení cizích lidí, byla jsem na Vás neskutečně hrdá.
Děkuji a tleskám Hana Holčáková
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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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