Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2017

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
o hasičském prázdninovém táboře pro děti, který se postupně stává
jednou z tradičních a nosných akcí našeho hasičského spolku, jsem měla
zatím zprávy pouze zprostředkované.
Až letos, díky tomu, že se této úžasné akce zúčastnil i můj vnuk, jsem
tábor, jehož čtvrtý ročník se konal ve Veřovicích, osobně krátce navštívila
a byla jsem přímo nadšená.
Doslova mne uchvátila neopakovatelná táborová atmosféra tvořená všemi
přítomnými. Spokojené děti a zapálení organizátoři, to je základ úspěchu
vesnického prázdninového tábora. A právě toho jsem byla svědkem.
Na místě jsem si uvědomila a také viděla výsledek dlouhodobé přípravy
všech zúčastněných hasičů a hasiček, jejich podporovatelů a příznivců.
Nabitý program pro děti, jejich vedení a práce s nimi a k tomu precizně
zajištěný „týl“ - tedy ubytování a strava.
A proč to všechno? Proč dospělí ve svém volném čase věnují tolik
pozornosti této akci? Protože to zkrátka dává smysl. Komunikace těch
nejmenších dětí mezi sebou, život v kolektivu, soutěže a závody a
společné prožitky to je důležitá a ničím nenahraditelná příprava dětí pro
jejich budoucí práci v týmu a pro život vůbec.
Hasičský prázdninový tábor je zkrátka výborným završením celoroční
práce hasičů se všemi mladými, kteří trénují a soutěží v hasičském útoku
hned v několika žákovských či mládežnických kategoriích.
Velmi si vážím této nelehké práce a oceňuji zájem a nasazení všech
zúčastněných.
A věřte, že vím, o čem mluvím. Jako dítě jsem sama absolvovala nejméně
osmkrát prázdninový tábor a zážitky z nich nelze ničím nahradit. Jako
dřívější učitelka dobře vím, jak obtížné je vést dětský kolektiv.
A že se vám to, milí hasiči, opravdu podařilo, vím od svého vnuka.
Vyprávěl mi neuvěřitelné zážitky spojené s novými přáteli mezi dětmi a s
obdivem k organizátorům.
Co víc si přát?
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Osobně i za obec vám velmi děkuji a přeji mnoho úspěchů.
Dík patří také všem rodičům a občanům, kteří tábor podpořili či jinak se ho
aktivně zúčastnili.
Přála jsem-li občanům v závěru minulého úvodníku, aby měli o dovolené
slunce v duši, tento tábor moje přání určitě naplnil.

Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
23.09. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
23.09. Divadelní představení Malované na skle v Bernarticích
nad Odrou
Út
3.10. Sběr papíru
So
7.10. Turistický pochod
21.- 22.10.
Zájezd zahrádkářů do termálních lázní
So
11.11. Country bál
So
So
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16.11.
18.11.
24.11.
26.11.
2.12.
9.12.
15.12.
27.12.
29.12.

Posezení s důchodci
Myslivecký hon
Honební společenství
Vítání občánků
Mikulášská besídka
Myslivecký hon
Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou konaného 30. 8. 2017
15/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Václava Brodíka a Ondřeje Dreslera, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
15/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
15/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č.2/2017. (Příloha č.4 Zápisu)
Rozpočet po úpravách celkem:
Příjmy
Kč 12.328.730,Výdaje
Kč 16.262.120,38
Třída 8 Financování Kč 3.933.390,38
15/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o poskytnutí
finančního daru ve výši 20.000,- Kč Bernackému ochotnickému divadlu
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Bodlák. Darovaná částka bude použita výhradně na náklady spojené
s vystoupením divadelního spolku na celostátní přehlídce amatérských
divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim 2017.
15/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
finančního výboru ZO z kontroly hospodaření Obce Bernartice nad Odrou
za období leden – červen 2017.
15/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
z jednání Kontrolního výboru dobrovolného svazku obcí Regionu Poodří
ze dne 15. 6. 2017.
15/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo žádost místního
spolku TJ Sokol Bernartice nad Odrou o součinnost při řešení
majetkoprávních vztahů v areálu u Odry a pověřuje starostku obce
k jednání s vlastníky pozemků.
15/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný
účet dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016 za r. 2016.
15/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
kontrolorů Krajského úřadu v Ostravě o výsledku dílčího přezkoumání
hospodaření obce v r. 2017.

Blíží se doba splatnosti poplatku za odpady
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2017. Výše
druhé splátky za dítě do patnácti let včetně a dospělého od osmdesáti let
včetně je 200,-Kč, ostatní uhradí 250,-Kč.
Splátku je možné uhradit v úředních hodinách v pokladně obecního úřadu
nebo převodem na číslo účtu 23325801/0100. Jako variabilní symbol
uveďte prosím číslo popisné.
Věra Košťálová
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Pozor na podomní obchodníky
Vážení občané,
v těchto dnech údajně navštěvují jednotlivé domácnosti obchodní
zástupci, kteří nabízejí levnou energii prostřednictvím elektronické aukce.
Upozorňujeme občany, že tato činnost je výhradně soukromou záležitostí
obchodních společností.
Obec tuto činnost nepodporuje a nemá s ní nic společného, a to i přesto,
že vám to osoby, které vás navštíví, mohou tvrdit.
Žádáme občany, aby byli obezřetní a velmi zodpovědně a uvážlivě
přistupovali k jakýmkoliv smluvním změnám dodavatelů energií.
Chci vás ujistit, že o jakékoliv činnosti podporované či doporučované obcí
budete vždy s předstihem informováni.
Dana Klosová, starostka
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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 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.
Stavební odpad prosím nevozte!
Daniela Horutová

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Starostka obce Bernartice nad Odrou podle § 15 odst. 1 zákona č.
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 20.10.2017
dne 21.10.2017

od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem konání voleb ve volebním okrsku Bernartice nad Odrou je
volební místnost v prostorách v přízemí budovy Obecního úřadu
v Bernarticích nad Odrou č.p. 200.
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Místem, kde se voliči mohou seznámit s materiály pro volby je Obecní
úřad Bernartice nad Odrou.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním
průkazem České republiky).
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
Starostka obce určuje 2 zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků,
odděleny tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové komise.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
Telefon do volební místnosti: 602 630 764
Dana Klosová, starostka
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ZE

SPORTU

CZECH CYCLING TOUR 2017 letos poprvé v Bernarticích
nad Odrou
V letošním roce se konal v České republice 9. ročník mezinárodního
cyklistického etapového závodu CZECH CYCLING TOUR 2017. Jedná
se o největší etapový závod v České republice. V pátek 11. srpna se jela
nejdelší 202 km dlouhá etapa poháru, a to z Olomouce do Frýdku Místku.
Tato etapa vedla i přes naši obec a my jsme měli tu čest na vlastní oči
vidět a povzbudit špičkové závodníky, kteří v odpoledních hodinách projeli
naší obcí od Suchdolu nad Odrou směrem na Loučku.
Při samotném průjezdu byla trať uzavřena. Bezpečnost zajišťovala Policie
České Republiky a členové našich dobrovolných hasičů, kterým za jejich
pomoc děkujeme.
Dana Klosová, starostka

Poděkování
Vážená paní starostko,
chci Vám velmi poděkovat za zajištění bezpečnosti průjezdu Vaší obcí.
Bez Vaší pomoci by se nikdy tak významná sportovní akce nemohla
uskutečnit.
S pozdravem
Jaroslav Vašíček, předseda organizačního výboru TTV Sport Group
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CZECH CYCLING TOUR 2017 V Bernarticích nad Odrou
Czech cycling tour započal svou éru v roce 2009, kdy se jel jeho nultý
ročník. Od tohoto roku se tato cyklistická událost stala každoročním
celorepublikovým závodem. Rokem 2011 byl závod zařazen Mezinárodní
Cyklistickou Federací UCI do Světového poháru Europe Tour.
Přes naši obec se cyklističtí borci prohnali v pátek 11. 8. 2017 kolem
15:40 hodin ve dvou skupinách. V úniku byli tři zahraniční jezdci a asi o
minutu později projel peleton. O mezinárodním charakteru svědčí i
cyklisté z takových stájí jako německá BORA hansgrohe, slovinská Adria
Mobil nebo Astana Team z Kazachstánu.
Zážitek to byl famózní a je jen velkou škodou, že se takové závody přes
naši obec nejezdí častěji.
Velký dík patří pořadatelům, policii a našim dobrovolným hasičům, kteří se
postarali o poklidný průběh akce.
Nadšení fanoušci 
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NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Sběr papíru
V úterý 3. října 2017 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír prosím nachystejte dětem na místo chráněné před
deštěm.
Děkuji.
Jana Kociánová, ředitelka ZŠ
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Začal školní rok 2017/2018.
V závěru minulého školního roku a během prázdnin došlo k některým
personálním změnám v naší základní a mateřské škole, proto vás chci
informovat o aktuálním stavu pedagogických pracovníků.
Základní škola – 56 dětí (v loňském roce 55 dětí)
V naší ZŠ působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:
Jana Kociánová
Eva Petrová
Jana Rusínová
Anna Macíčková
Eva Štefková
Radka Bayerová
Pavlína Míčková
Petra Gavlasová
Lucie Holišová
Hana Sperathová

ředitelka školy, třídní učitelka I. třídy
třídní učitelka II. třídy (spojený 2. a 3. ročník)
třídní učitelka III. třídy (spojený 4. a 5. ročník)
učitelka prvouky, tělesné výchovy, výtvarné
výchovy, pracovní činnosti a matematiky
učitelka anglického jazyka
učitelka hudební výchovy
asistent pedagoga, učitelka hudební výchovy
vychovatelka ve školní družině
asistent pedagoga, vychovatelka ve školní družině
školnice, kuchařka

Mateřská škola – 30 dětí (v loňském roce 41 dětí, nyní nastupují
slabší ročníky)
V naší MŠ působí kolektiv pracovníků v následujícím složení:
Pavlína Míčková
Dagmar Boková
Helena Lysáčková
Kateřina Papáková

vedoucí učitelka
učitelka
učitelka
školnice
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Monika Brodíková
Alena Knopová

vedoucí školní jídelny, kuchařka
kuchařka

Všem pracovníkům a především našim dětem přeji pohodový a úspěšný
školní rok.

Jana Kociánová, ředitelka ZŠ a MŠ

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Dětský hasičský tábor: Tajuplný ostrov přežití
Od čtvrtku 24. srpna do neděle 27. srpna jsme pro naše mladé hasiče a
malé adepty uspořádali již IV. ročník hasičský táboru. Tentokrát jsme
zvolili nové místo. Tábor se uskutečnil v Orlovně ve Veřovicích. Nádherný
areál i prostředí. Počasí nám po celou dobu velmi přálo. Každé ráno
začalo rozcvičkou a potom už následoval program. A ten byl opravdu
pestrý. Najednou jsme se všichni ocitli na pustém ostrově a celý tábor byl
pojat v duchu „přežít“. Do soutěží a různých aktivit se zapojovali i
dospěláci a děti se u všeho velmi bavily.
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V sobotu jsme měli naplánovanou túru na Velký Javorník. Děti ji všechny
s přehledem zvládly a nebylo to nic snadného. Zvolili jsme trasu po modré
značce, a ta patří k těm náročnějším. Celkem se táboru zúčastnilo 29 dětí
ve věku od čtyř do patnácti let. Ty byly i s dospělými rozděleny do tří
družstev, které soupeřily proti sobě. Organizace byla při takovém počtu
dětí velmi náročná. Za to bych velice chtěl poděkovat všem, kteří nám
s táborem pomohli. Kdo má zkušenosti s prací s dětmi, tak ví, jak je to
těžké. Večer vždy začal kmenovou radou a bojem o imunitu na další den.
Po té jsme zpívali a hráli na kytaru při ohni.
Věřím, že se tábor dětem líbil i se strašidelnou stezkou džunglí, kterou
jsme pro ně připravili. Podle jejich ohlasů tomu tak určitě bylo, a to nás
moc těší. Příští rok se budeme snažit tábor určitě zopakovat a zcela jistě
na stejném místě, protože jsme si poprvé mohli na táboře i sami vařit.
Jídlo bylo od našich spolehlivých kuchařek Moniky Brodíkové a Aleny
Knopové opravdu bezkonkurenční. Na vše v kuchyni dohlížel vrchní
ochutnávač Martin Karafiát, a kdo zná jeho gurmánské kvality, tak ví, že
to byl člověk na svém místě.
Děkuji moc hlavním organizátorům Katce Drlíkové, Marušce Drlíkové a
Láďovi Hájkovi. Díky nim měl tábor po celou dobu skvělý a nabitý
program. Dále bych chtěl poděkovat sponzorům: firmě UAX, restauraci U
Bříz, Velkoskladu papírnictví, firmě Ravak, obci Bernartice nad Odrou,
Láďovi Hájkovi, Markovi Vašendovi, Janě Klosové a Lumírovi
Stříteckému, kteří svými finančními, či věcnými dary přispěli k tomu, aby si
naše děti mohly krom zážitků z táboru odnést i bohatý poklad. A dík patří
také babičkám a maminkám, které nám na tábor poslali něco dobrého
k zakousnutí. Zkrátka ještě jednou díky moc všem.
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…další

fotky

a

videa

z hasičského

tábora

naleznete

na:

https://www.facebook.com/sdh2017/
za hasiče Tomáš Horut

Pozvánka na zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu –
Györu ve dnech 21. a 22. října 2017
 Odjezd v sobotu 21. října v 6.00 hodin z křižovatky v Bernarticích nad
Odrou.
 Příjezd do Györu cca v 11.00 hodin.
 Ubytování v penzionu BOROS ve Veľkém Mederu (cena ubytování 15
€/os. + 1 € ubytovací poplatek). Možnost objednání polopenze v hotelu
Orchidea (cena polopenze 14 €/os.)
 Celodenní vstup do termálních lázní 9 €/osobu (stejná i v Györu),
jídelna také přímo v areálech lázní.
 Druhý den po snídani zůstáváme v termálech Veľký Meder
 Odjezd domů dle domluvy, kolem 14.00 – 15.00 hodiny
 Předpokládaný návrat domů v neděli 22. října ve 21.00 hodin.
 Cena za dopravu 350,- Kč (platba předem + nahlásit polopenzi)
 Přihlášky co nejdříve přijímá Jana Staňková, tel. 605 951 881 nebo
Marie Karafiátová, tel.: 732 729 765
Na Vaši účast se těší výbor OSZ Bernartice nad Odrou
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Turistický pochod Podzimní pohledy na Moravskou bránu
TJ Sokol oddíl turistiky vás všechny zve na 42. ročník turistického
pochodu Podzimní pohledy na Moravskou bránu, který se koná v sobotu
7. října 2017 od 9.00 hodin. Tentokrát bude start a cíl v areálu
Restaurace u Bříz. Přesný popis trasy obdržíte při startu.
Předpokládaný návrat do cílového místa je do 15 hodin. Všichni účastníci
zde obdrží účastnický list a malou pozornost. V hospodě u Bříz pro vás
bude zajištěno posezení a možnost zakoupení občerstvení.

Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na vás v cíli!
Oddíl turistiky TJ Sokol Bernartice nad Odrou

Pro příznivce bernackého ochotnického divadla Bodlák!
Zveme vás na představení Malované na skle, které mělo premiéru 30.
dubna 2016 v Bernarticích nad Odrou. Nyní máme za sebou již šestnáct
představení a několik dalších ještě před sebou.
Srdečně vás zveme na domácí scénu do Bernartic nad Odrou, kde
zahájíme sezónu dne 23. září 2017 v 19,00 hodin.
Vstupenky na toto představení si můžete koupit na Obecním úřadě
v Bernarticích nad Odrou. Bude to předposlední představení v
Bernarticích, na jaře pak bude derniéra.
Pokud vám termín nevyhovuje, budeme určitě rádi, přijedete-li nás
povzbudit i do jiných obcí.
Za Bodlák Jana Maralíková
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R ŮZNÉ
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat celému týmu dobrovolných hasičů
za zorganizování dětského hasičského tábora. Náš Honzík byl z táboru
nadšený, plný zážitků a nových poznatků. Velice milým překvapením byly
také hodnotné dárečky, které si s sebou přivezl domů.
Už teď se určitě všechny děti těší na příští rok! 
Ještě jednou všem velký dík za trpělivost a čas, který jste dětem věnovali!
Eva a Jiří Grulichovi

Setkání na Teplici
V srpnu, jako každý rok, se konalo „Sousedské posezení na Teplici“. Letos
bylo výjimečné – bylo už v pořadí dvacáté páté. Každý, kdo přišel, byl přivítán
chlebem a solí a taky štamprlkou slivovice. Nechyběly ani pamětní medaile
z voňavého perníku od paní Marie Bokové a Jany Šimíčkové. O dobrou
náladu a příjemné posezení u táboráku se postarali harmonikáři, kteří
každému z nás zahráli oblíbenou písničku.
Velký dík si zaslouží Maruška a Vašek Drlíkovi, na jejichž zahradě se
každoročně sousedské posezení koná.
Eliška a Petr Grussmannovi
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Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna
a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli
zapomenout na povinnosti související s jejich
provozem, které jsou stanoveny Vyhláškou č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty, která nabyla účinnosti 29. ledna 2016.
Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice
požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol
spalinových cest, je dobré si opětovně připomenout
hlavní zásady jejich provozování.
22
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Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových
cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění posouzením:
 zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá
technickým požadavkům, podle kterých byla navržena a
provedena a bylo zahájeno její užívání,
 zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby byly bezpečně
odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší spaliny od všech
připojených spotřebičů,
 zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a
k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřícím a čisticím
otvorům,
 zda je dodržena bezpečná vzdálenost spalinové cesty od
hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až
F,
 zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu
spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi,
půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou
stěnou,
 zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při
minulé kontrole nebo revizi.
Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí:
 před jejím uvedením do provozu,
 při každé stavební úpravě komína,
 při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,
 před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,
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před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče
stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že
způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení
čištění a kontroly spalinové cesty,
po komínovém požáru,
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při důvodném podezření
na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je
zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištění spalinové cesty
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením
na odstraňování pevných usazenin a nečistot ve spalinové cestě a na
lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v
neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové
cesty.
Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně
lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW
včetně

Činnost

čištění
spalinové

pevné

kapalné

celoroční
provoz

sezónní
provoz

celoroční
provoz

sezónní
provoz

3 x za rok

2 x za
rok

2 x za
rok

1 x za
rok
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1 x za rok

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2017
cesty

nad 50 kW

kontrola
spalinové
cesty

1 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

čištění a
kontrola
spalinové
cesty

2 x za rok

1 x za rok

1 x za rok

Poznámka: Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a
s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112.
Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by
dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit
plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy
do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový.
Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením
vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu
třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k
ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání
tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke
konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je
konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte
suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku
nadměrných usazenin ve spalinové cestě.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
Pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení
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I NZERCE

Mgr. Milena Matějová
Výuka anglického jazyka
- Výuka a doučování žáků ZŠ
- Výuka a doučování studentů SŠ, příprava k maturitní
zkoušce
- Výuka dospělých s různou úrovní znalosti AJ





Efektivní výuka založená na individuálním přístupu
Plán výuky vypracovaný pro každého klienta
Maximální zohlednění schopností a dosažené úrovně znalosti AJ
Zaměření na dosažení požadovaného vzdělávacího cíle

Mob.: + 420 603 598 717
point.education@email.cz

Večerní běh pro Světlušku na hrad Starý Jičín
Tým hradu Starý Jičín ve spolupráci s nadačním fondem Světluška spolu
se sponzory připravuje letos již potřetí tuto jedinečnou charitativní
akci na sobotu 23. září 2017. Do projektu Světluška se hrad Starý Jičín
zapojuje proto, aby spolu s Vámi pomohl nevidomým dětem.
Na startu Vás bude čekat skutečně nevidomý kluk Ondra, tvář naší akce
s doprovodem a společně budou mít na starost sbírkovou kasičku do
které můžete přispívat. Za vaše příspěvky dostanete hezké dárky od
Světlušky. Všechny sebrané peníze budou po ukončení sbírky odeslány
na konto Světlušky. Přijďte prosím do prostoru nad kostelem v čase
18:30 až 19:00 hod, odkud bude v 19:00 hromadný start. Větší děti,
které budou chtít běžet, poběží za doprovodu svých rodičů s čelovkami
nebo baterkami označenou trasou po čertově stezce lesem k hradu.
Menší děti, které nepoběží, si mohou vyzkoušet chůzi nevidomých.
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Budou jim šátkem zavázány oči a asfaltovou cestou se vydají
v doprovodu svých rodičů nahoru k hradu. Na hradě všechny
zúčastněné děti dostanou lampion a po krátkém programu se
vydáme v lampionovém průvodu kolem hradu. Vzhledem k tomu, že
již bude po setmění, mějte s sebou prosím svou čelovku nebo
baterku. Na hradním nádvoří si můžete vyzkoušet život nevidomých.
Nevidomý kluk Ondra dětem ukáže, jak se nevidomí orientují při běžném
životě. Po jeho vzoru si můžete vyzkoušet chůzi se slepeckou hůlkou
mezi překážkami. A jelikož si tento kluk mohl vloni i díky vašim
příspěvkům koupit vysněné bubny, na tyto bubny vám přímo na hradním
nádvoří zabubnuje.
Arnošt Pokorný, kastelán hradu Starý Jičín
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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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