Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2018

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
před
dvěma
lety
vešla
v platnost
novela
zákona
361/2000 Sb., o silničním
provozu, a Česká republika se
tak zařadila mezi země, ve
kterých pro chodce platí
povinnost nosit za snížené viditelnosti vhodné reflexní doplňky. Tuto
povinnost upravuje § 53 odst. (9) zákona. Cit.: „ Pohybuje-li se chodec
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky
v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“
Proč byla tato povinnost zavedena, je zcela zřejmé. Mezi léty 2012 – 2015
zemřelo na silnicích 523 chodců, z toho 303 v noci. V roce 2016 zemřelo
při dopravních nehodách 111 chodců, z toho 72 lidí, kteří nebyli v noci
vidět.
V únoru 2017, tedy rok po zavedení zákonné povinnosti nosit reflexní
doplňky, vyplynulo ze statistiky, že počet chodců, kteří zemřeli po nehodě
v obci, se zvýšil o čtyři procenta, zatímco mimo obec, tedy tam, kde lidé
začali reflexní prvky nosit, klesl počet usmrcených chodců o deset
procent. To jednoznačně dokazuje, že reflexní prvky mají své
opodstatnění. Potvrzují to rovněž dlouholeté zkušenosti v jiných zemích,
například v Estonsku, ve Španělsku, ve skandinávských zemích nebo na
Slovensku, kde je uzákoněna povinnost nosit reflexní doplňky i ve
městech a obcích.
Také BESIP (Oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v
oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích) podporuje nošení
reflexních prvků kampaní nazvanou „Vidíme se?“ Cílem kampaně je
upozornit na nebezpečí, které na chodce za snížené viditelnosti číhá.
Kritické jsou zejména podzimní a zimní měsíce. Je to období, kdy se
stmívá už odpoledne, tedy ve chvíli, kdy lidé chodí domů z práce a děti ze
školy. V tomto období nenosíme obvykle žádné světlé a barevné
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oblečení. Všichni většinou splýváme v šedou, černou, modrou nebo jinou
tmavou barvu. Viditelnost se navíc znatelně snižuje za svítání, za
soumraku, mlhy, sněžení či silného deště.
Když řidič nevidí, nic nenadělá. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič
nejméně 1,5 sekundy na to, aby si uvědomil nebezpečí a odpovídajícím
způsobem zareagoval. Za tu dobu ujede 31 metrů a než začne s vlastním
vyhýbacím manévrem, ujede další metry. Na tento celkem jednoduchý
úkon, kterých se na silnicích děje denně nespočet, tak potřebuje řidič
zhruba 200 metrů. A právě na takovou vzdálenost může chodce spatřit
jen tehdy, pokud má na sobě reflexní doplňky.
Chodcům, kteří nedodrží tuto povinnost, hrozí bloková pokuta až ve výši
2 000,- Kč. Ale všichni víme, že o pokutu nejde. Jde o zdraví a život, a to
je to nejcennější, co máme.
Chovejme se sami k sobě a ke svým dětem zodpovědně a řiďme se
heslem „Být vidět se vyplatí“. A je jedno, jestli se pohybujeme v obci, ve
městě, či mimo obec.
K tématu dnešního úvodníku mě přivedla moje osobní zkušenost
z prosince minulého roku, když jsem se vracela okolo půl šesté z úřadu
domů. Jela jsem sotva padesátkou a naprosto neočekávaně těsně před
autem přešel přes hlavní cestu chodec. A to se stalo v místě, kde je
veřejné osvětlení. Chodec šel naprosto bez obav a evidentně byl
přesvědčen, že ho vidím. Bohužel neviděla jsem nikoho, a kdybych jela
rychleji, kdo ví, jak by to dopadlo. Myslím si, že nejsem sama, kdo něco
podobného zažil a jsem přesvědčena, že s níže uvedeným sloganem
všichni souhlasíme.
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Reflexní doplňky jsou dostupné a cenově přijatelné. Je důležité, aby byly
vyrobeny z kvalitního retroreflexního materiálu výrazné barvy, například
žlutá, světle zelená nebo oranžová.
Ideální je umístění reflexního pásku na nohou, na rukou směrem do
vozovky. Dostatečné jsou reflexní prvky, které tvoří součást oblečení,
batohu či tašky.
Závěrem vám všem přeji, aby se vám aktivním přístupem dařilo
předcházet rizikům silničního provozu a abyste vždy šťastně a bezpečně
dorazili do cíle, ať již se dopravy účastníte jako chodci nebo řidiči.
Dana Klosová, starostka

Informace jsem čerpala z webu Policie České republiky, z webu Ministerstva dopravy
BESIP a ze zákona č. 261/2000 Sb., o silničním provozu.
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O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou, konaného dne 17. 1. 2018
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitelku Josefinu Bayerovou a zastupitele Michala Prašivku,
zapisovatelkou účetní Ilonu Stavinohovou.
17/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
17/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje dokument „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska“ včetně všech příloh a
souvisejících dokumentů.
17/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí „Závěrečný
účet Regionu Poodří za rok 2016.“

Mgr. Dana Klosová, starostka

Tomáš Horut, místostarosta

V Bernarticích nad Odrou dne 17. 1. 2018
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Kalendář akcí
Pá
So
So
So
So
So
Po
Pá
Ne
So
Pá
Pá
Pá
So
Ne
Ne
So

23.2.
10.3.
17.3.
24.3.
7.4.
7.4.
30.4.
4.5.
6.5.
12.5.
18.5.
25.5.
1.6.
2.6.
3.6.
17.6.
30.6.

Členská schůze Bodlák
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Pingpongový turnaj
Premiéra divadla – Bodláček
Sběr železného šrotu
10. ročník velikonočního florbalového turnaj e
Stavění máje
Lampiónový průvod
Oslava svátku sv. Floriána
Derniéra Malované na skle
Den matek
Zájezd důchodci
Kácení máje
Dětská soutěž hasiči
Pouť
Hasičská soutěž o Bernartský pohár
Den obce

Nabídka volného pracovního místa
10. 1. 2018 vyhlásila obec Bernartice nad Odrou výzvu k přihlášení
zájemců na obsazení pracovní pozice účetní, administrativní
pracovník.


Požadované vzdělání: minimálně SOŠ s maturitou nebo VOŠ
ekonomického směru nebo obdobného zaměření.
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Plný pracovní úvazek
Nástup nejdříve 1. 5. 2018

Podrobné informace jsou zveřejněny na
webových
stránkách
obce.
Přihlášky
s požadovanými doklady a náležitostmi doručte
osobně nebo zašlete na adresu obecního úřadu
nejpozději do 9. 3. 2018.
Kontaktní osoba:
Dana Klosová, starostka obce
556 715 215, 606 236 454
starostka@bernarticenadodrou.cz
Dana Klosová, starostka

Výsledky
druhého
kola
v Bernarticích nad Odrou
Jiří Drahoš
Miloš Zeman

323 hlasů
264 hlasů

Volební účast v obci

prezidentských
55,03 %
44,97 %
77,73 %
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Zájezd pro důchodce
Srdečně zveme všechny naše seniory na již tradiční každoroční zájezd.
Letos navštívíme zámek Kunštát, zámeckou květnou zahradu, jeskyni
Blanických rytířů v Rudce (jeskyně je bezbariérová) a Muzeum
olomouckých tvarůžků v Lošticích. Oběd si dáme v hotelu Rudka blízko
jeskyně Blanických rytířů.
Podrobné informace k zájezdu:
Termín zájezdu je pátek 25.5.2018. Odjezd autobusu z křižovatky
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně
a na točně u Varmužů) je v 7:00 hodin a plánovaný příjezd asi v 19:00
hodin. Cena zájezdu je za osobu 400,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava,
všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat už při platbě za
zájezd.
Polévka:
1. Masový vývar se zeleninou, domácí nudle a játrové knedlíčky
2. Česnečka s vejcem, sýrem a šunkou
Hlavní jídlo:
1. Kuřecí řízek „Ondráš“
2. Svíčková na smetaně, brusinky, šlehačka, citron, houskový knedlík
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
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ZE

SPORTU

Bobříci na turnaji - Sokolovna TJ Pustějov
Třetí lednovou neděli jsme s naším florbalovým oddílem zavítali do
Pustějova. Místní TJ Sokol pořádal florbalový turnaj mladších žáků.
Tentokrát jsme tam nejeli v obvyklé sestavě, ale vlastně poprvé v historii
oddílu chlapecké a dívčí družstvo.
Z důvodu nemoci bylo hráčů i hráček, jako šafránu.
Chlapci: Kap. Vítek Vrobel, Matěj Novobilský, Adam Rigole, Adam Glogar
a Dominik Volf.
Děvčata: Kap. Zuzka Hubrová, Helenka Rigole a Klárka Milatová. Oběma
družstvům jistil bránu Matyáš David. Děvčata hrála neoficiálně, mimo
turnaj a chlapci „ofiko.“
Turnaj zahájily dívky proti Pustějovu a celkem se jim dařilo. Drželi pěkně
obranu a párkrát i ohrozili Pustějovského brankáře. V první půli dokonce
Zuzka Hubrová vstřelila pěknou branku, ale snad vlivem blízké pozice
Neptunu, či špatné konstelace hvězd, byl náš brankář zcela překvapen a
snad i zaskočen balonkem a ten mu prošel skrz prsty do brány 😊. Do
konce již ke změně stavu nedošlo a utkání bylo ukončeno za
nerozhodného stavu 1:1.
Po dívkách nastoupili chlapci a začali, jak jinak, než proti Suchdolu. Hra
byla pěkná a na obou týmech bylo vidět zlepšení oproti předešlému roku.
Utkání bylo v první půli vyrovnané a velice rychlé. Celkově se hra stále
zrychluje a důraz je kladen na celkovou připravenost týmů. Vstřelili jsme
devět a dostali šest branek. Kap. Vítek Vrobel 4 branky, Matěj Novobilský
3 branky, Adam Glogar a Adam Rigole po jedné brance. Čtyři zcela jasné
góly vychytal Matyáš David.
V přestávce hrála děvčata druhý zápas se Suchdolem a byla to lata 😊. I
když se děvčata snažila, byla vidět jasná převaha suchdolských,
zkušenějších borců a ti jasně vyhráli 5:0. Děvčatům komplikovaly hru i
tvrdší osobní souboje a sekání, ale to ještě pořešíme. Každopádně je
potřeba všechna děvčata pochválit, že i přes veškerá příkoří a zranění
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zápas nevzdala a na florbal nezanevřela. Prvním krokem ke zlepšení
máme plánovaný nákup holeních chráničů.
Druhý zápas chlapců byl s Pustějovem a byl zcela zničující. Hlavně pro
kapitána Vítka a Matěje. Hráli oba téměř bez střídání a bylo hlavně jejich
zásluhou, že druhý zápas udrželi. Velice dobře se zapsal Adam Glogar,
který i když dostal řadu šťouchanců, vždy se znova a znova vracel na
svou pozici ve hře a bezchybně plnil svůj úkol. Zase se ukázalo, že pokud
hrají chlapci týmovou hru, je vždy šance na úspěch. V půli první třetiny
jsme přišli o Domču a tak chlapci utkání fakticky dohrávali ve čtyřech. Na
střídání jsme měli už jen Adama Rigole.
…Už sotva chodíme. Po první zcela vysilující půli jsme prohrávali 2:1 a sil
kvapem ubývá. Hned ve druhé minutě jsme však srovnali skóre a jako by
nám vlili život do těla. Dostáváme další branku, ale vzápětí dáváme další
dvě branky. Uznána nám však byla pouze jedna. Brankáři totiž neměli
spuštěnou síťku a rozhodčí gól neviděl ☹. Stav tři-tři, tři minuty do konce a
adrenalin všem stříkal z uší 😊. Další dvě zcela zničující minuty za námi.
Tlačíme na pilu jak ďas. Matyášovi se daří chytnout zcela nechytatelnou
střelu 😊. Střílíme a už sotva chodíme. Bereme si TIME…Kluci okamžitě
padají jak podťatí na zem. Už ani pít nemůžou… Začíná poslední minuta
a hned po rozehrávce vstřelujeme rozhodující branku. Emoce jsou
obrovské a to na obou stranách. Poslední střela na naši bránu … a
Matyáš ji chytá 😊. Vyhazujeme balonek a…Hvízdnutí rozhodčího
ukončuje naše excelentní utkání. Sáhli jsme si na dno svých sil, ale
vyhráli jsme 4:3. Vítek a Matěj vstřelili po dvou počítaných brankách.
JSME PRVNÍ 😊
Pořadí:
1. Bernatští Bobříci
2. TJ Sokol Pustějov
3. ZŠ Suchdol nad Odrou

1. ZŠ Suchdol nad Odrou
2. TJ Sokol Pustějov
3. BernatskéHolki
Za Bernatské Bobry Aleš Hubr, trenér.
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Vítězný turnaj v Pustějově
Dne 10.2 se konal turnaj v Pustějově, sešly se 3 týmy: Bernartice nad
Odrou, Suchdol nad Odrou a Pustějov.
Náš tým se sešel v pětičlenné sestavě: Vít Vrobel, Vojtěch Vrobel, Ondřej
Staněk, Pavel Hopp a brankář Martin Maňák, který byl i kapitán. První
zápas jsme hráli s Pustějovem, nasadili jsme jako prvního Vojtu, Ondru a
Páju, od našich trenérů jsme dostali jasné instrukce: dva hráči v obraně,
kteří nahazují míčky do předu a jeden hráč ve předu, co dává gól. Začalo
se hrát a asi po minutě se už začaly dávat góly, nejdříve to bylo
vyrovnané ale pak, střelou Vojty Vrobla, už jsme začali vést.
Také dávali góly i jiní hráči: Pája 4, Ondra 3 a Vojta 4 góly. Celkem jsme
střelili proti Pustějovu 28 střel a z toho 12 do brány, což znamená, že
jsme skoro co druhou střelu dali gól a nesmíme zapomenout i na skvělého
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brankáře Martina Maňáka na kterého letělo 12 střel a z toho byly jenom 4
góly. Výsledné skóre bylo 12:4 pro náš tým, podali jsme si ruce
s protihráči a šli jsme do šaten.
V Pustějovské hale jsme byly i pěkně pohoštění. Pak jsme se dívali, jak
hrají ostatní. Pustějov zvítězil 9:6 nad Suchdolem. Mezi tím jak ostatní se
šli najíst, my jsme rozchytávali našeho brankáře na zápas proti Suchdolu.
Suchdol byl už nachystaný a my jsme začali hrát. Nastoupili jsme ve
stejné hrací sestavě: Ondra, Pája a Vojta, po chvíli jsme měli už 4 gólový
náskok. Tentokrát dávali góly všichni hráči: Vojta: 6, Pája: 3, Ondra: 9,
Vítek: 2. Protože jsme měli skoro patnácti gólový náskok, snažili jsme si
hrát svoji hru. Ale ten náskok bychom neměli, kdybychom neměli, znovu
opakuji, skvělého brankáře, který měl 17 zákroků a z toho jen 3 góly, což
je ještě lepší než proti Pustějovu. Na konci druhého poločasu jsme si
omylem dali vlastní gól. Díky Vojtovi, ale nikomu to nevadilo tak jsme se
tomu ještě nakonec zasmáli, (ale pro jistotu to nikomu neříkejte). Zápas
skončil 20:3 pro Bernartice a na závěr jsme si podali ruce. Poté jsme šli
na vyhlášení a vzhledem k tomu že jsme všechno vyhráli tak jsme skončili
na prvním místě!
Poté jsme se převlékli a odešli jsme se zlatem domů.
Za Bernatské Bobry Vítek Vrobel.
(ten nejmenší vpravo dole)
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

„Sokolský dvojboj “
Dne 27.01.2018 v odpoledních hodinách uspořádal TJ Sokol Bernartice
nad Odrou Dětský karneval. A následně ve večerních hodinách Maškarní
ples.
Před samotným zahájením bylo zapotřebí vše řádně nachystat a vytvořit
tak příjemné prostředí nejen pro účinkující, ale hlavně pro naše ratolesti.
O celý zábavný program pro naše ratolesti se postarala kouzelnice
Radana. Pro děti bylo připraveno „pásmo“ čar, kouzel, soutěží s celou
řadou dětských písniček nejen z pohádek. Karnevalu se zúčastnilo 74
masek v doprovodu necelé stovky rodičů, prarodičů či příbuzných. Nejen
děti, ale i dospělí se mohli občerstvit dostatečným výběrem pití a
pochutin. Nedílnou součástí je již tradičně dětská tombola. Většina dětí se
aktivně zapojila do programu a soutěží. Odměnou jim kromě dobré nálady
byly i perníčky. Po ukončení Dětského karnevalu nastal pro pořadatele
„sokolníky“ poločas. Všechny nezbedné dětičky pořádně vystrašit aby již
utekly domů  a vše uklidit a znovu nachystat pro večerní Maškarní ples.
A přípravy to byly mohutné. To musel poznat každý, kdo večer dorazil.
Každého návštěvníka čekaly kromě dobré muziky, bohaté tomboly,
výtečného vystoupení spolku Klondajk také dva bary. Bar u Lahvátorů,
kde to nejen vonělo jako v opravdové hokejové šatně . Zde se pilo a
slavilo stejně jako před dvaceti lety v Naganu. O trošku kultivovanější
požívání a prožívání se staraly holky z baru U ledově ostrých holek. Zde
byl pro odvážné připraven „čtyřboj“, který se setkal s vysokou účastí.
Celým večerem nás výtečně hudebně provázelo uskupení Accoustic
Velvet. Velmi veselým bodem programu bylo vystoupení místního spolku
Klondajk s předvedením historického spodního prádla. Zábava byla
vskutku skvělá a protáhla se do ranních hodin. O to víc nás jako
pořadatele mrzela malá účast. (No aspoň jsem měl víc místa na parketu
 ). Celkově dorazilo 80 návštěvníků, kteří ovšem odcházeli zajisté veselí
a spokojení. Závěrem bych chtěl jménem pořadatelů poděkovat všem
sponzorům a každému, kdo se jakoukoli mírou podílel na přípravě,
pomoci a organizaci „sokolského dvojboje“. Nemalé díky patří rovněž
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všem těm, kteří našli odvahu dorazit a přispět tím tak k výtečné zábavě
nejen na parketu.
Za TJ Sokol Lukáš Kutěj

U Lahvátorů

U Ledově ostrých holek
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Klandajkyně ve spodničkách 

Klondajk ve spodkách

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na
12. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE
V PING-PONGU
Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní školy v Bernarticích nad
Odrou, a to v sobotu 17. března 2018. Zúčastnit se mohou pouze
neregistrováni místní příznivci tohoto sportu a členové SDH Bernartice
nad Odrou (muži i ženy) od 15 let. Startovné je 50,- Kč. Prezentace hráčů
je od 16:30 do 17:00 hodin.
Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a samozřejmě vyhrát
pěkné ceny. O občerstvení bude postaráno.
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R ŮZNÉ
Poděkování
Chtěli bychom poděkovat za vstřícný přístup a vystoupení členům country
tanečního seskupení Bernatský Klondajk v sobotu 20. ledna v
Heřmanicích na country maškarním plese pro děti i dospělé. Jejich
vystoupení bylo i ve stísněných podmínkách úžasné a velmi se líbilo.
Rovněž bychom chtěli poděkovat za dlouholeté vystupování leteckých
modelářů z Bernartic nad Odrou - Radkovi a Vladimíru Novobilským a v
posledních letech zejména Davidu Bílíčkovi, kteří na drakiádách v
Heřmanicích předvádějí dálkově ovládané modely větroňů a
akrobatických letadel. Jejich účast činí z drakiád akce zajímavé nejen pro
děti, ale i pro dospělé.
Ještě jednou děkujeme a věříme v další spolupráci.
Antonín Dorazil, předseda osadního výboru v Heřmanicích

Přehled počasí v naší obci za rok 2017
Teploty jsou měřené v 7 hod, ve 14 hod nebo ve 20 hod, není-li uvedeno
jinak.
Leden
První den roku začíná mrazem, ranní mlhou a jinovatkou, která pokryla
vše, hlavně stromy. Celý měsíc byl mrazivý. Jen pět dní nebyl celodenní
mráz, a to 4.1., 13.-15.1. a 26.1. To teplota v poledne vystoupila jen na
1,7°C. Velmi mrazivý týden byl od 6.1. do 11.1. Nejnižší teplota byla 8.1.
večer, a to -19°C a 9.1. ráno, -21,7°C. Jasné slunné dny střídaly dny
zatažené, se smogem a dny větrné. Srážkově byl leden hodně
podprůměrný. Nejvyšší pokrývka sněhu byla 5.1., a to 3 cm sněhu.
Arktické dny byly tři, kdy teplota v poledne byla méně než -10°C (7.1. 12°C, 8. a 9.1. -10,2°C).
Měsíc leden byl nejchladnější za posledních 11 let.
Srážky jen 8,5 mm.
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Únor
Za první únorové dny napadalo 25 cm sněhu. Po většinu měsíce bylo
zataženo, mlhavo, větrno a smog. Jen 14.-16.2. bylo jasno, pak ještě 27.
a 28.2. Jen čtyři dny v měsíci byl celodenní mráz (7.-9. a 13.2.). Silný až
bouřlivý vítr byl 24.2. a kácel a lámal stromy. 18.2. napadlo 5 cm sněhu.
Nejnižší teplota -10,3°C (ráno 13. a 15.2.)
Nejvyšší teplota 12,2°C (27.2.) a 11,6°C (28.2.)
Srážky 28,5 mm.
Od 3. ledna do 20. února ležela každý den sněhová pokrývka alespoň 1
cm.
Březen
Měsíc začíná velmi silným až bouřlivým větrem, a to 2. a 4.3., Lysá hora
hlásí 124 km/h. Březen byl hodně proměnlivý, srážkově průměrný. Jen
šest dní byl ranní mráz. Posledních pět dnů bylo skorojasno.
Nejnižší teplota -4,7°C (27.3.)
Nejvyšší teplota 16,7°C
Srážky 54 mm.
Duben
Krásné slunečné dny z konce března pokračují i v dubnu, a to do 3.4., kdy
je i nejvyšší teplota 20,9°C. Následuje proměnlivo s výkyvy počasí a
deště. Duben byl srážkově nadprůměrný. První bouřka v tomto roce přišla
4.4. ve 22:30 hod. Ranní mráz byl 17., 19. a 21.4. dokonce -3,2°C. 19.4.
vydatně sněžilo a sníh ochromil dopravu. Od 11. bylo chladno a teplota se
málokdy vyšplhala v poledne nad 10°C. 26.-28.4. vydatně prší, za tyto tři
dny napršelo 70 mm a byla vyhlášena výstraha před povodněmi.
Srážky 113 mm.
Květen
Začátek května byl chladný a deštivý. 10.5. bylo ráno -2,8°C. Tento mráz
spálil rozkvetlé ovocné stromy. Pak začala teplota zvolna stoupat a 19.5.
byl první letní den s teplotou 25,9°C. Na druhý den však teplota klesla o
10°C na 16,1°C. Ochlazení trvalo až do 25.5. Bouřka byla 23.5. Od 26.5.
do konce měsíce nastalo příjemné teplo. 30.5. byl první tropický den
s teplotou 30,1°C, zakončena bouřkou v noci. Srážky 40,5 mm.
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Červen
Do 19. června bylo většinou slunečno nebo malá oblačnost s příjemnými
teplotami. Letní pohodu narušila jen 4.6. bouřka, 10.6. déšť a 12.6. horko
a dusno, 16. a 17. přeháňky. Od 19. bylo horko s teplotami 30°C a více.
V republice padaly teplotní rekordy (Řež u Prahy až 36°C). U nás jsem
zaznamenal 28.6. v 16 hod 32°C. Z 28. na 29. byla tropická noc s teplotou
23,7°C. Bouřky byly ještě 23. a 29.6.
V červnu bylo osm letních dnů (to je s teplotami nad 25°C) a dva dny
tropické (s teplotami na d 30°C).
Srážky 73,5 mm.
Červenec
Byl to hodně teplý měsíc, zvláště mezi 17.-20. červencem, a pak 30. a
31.7., kdy se teploty pohybovaly okolo 30°C. 20. bylo 33°C, 30. bylo 32°C
a 31. bylo 33,7°C vždy v 16 hod. V těchto dnech bylo také kromě
nepříjemného horka také dusno. Kromě slabých přeháněk byly největší
srážky po bouřce 6.7. v noci.
Nejnižší teplota 7,5°C (ráno 14.7.)
6 letních dnů, 5 tropických dnů a tři bouřky.
Srážky 71 mm.
Srpen
Další horký měsíc, jde o jeden z nejteplejších srpnů za poslední roky.
Hned 1.8. jsem zaznamenal 35°C v 16 hod (Staňkov u Plzně 37,3°C) a
3.8. bylo 34°C (Strážnice 38,3°C). Ze 4. na 5. srpna byla tropická noc.
Bouřky byly 10.8. (v 18:30hod) a v noci z 11. na 12.8. byly bouřky
dokonce tři. Dohromady napršelo 36 mm. Další tropická noc byla z 18. na
19.8. Po tropickém dni přišlo ochlazení o 14°C, a to až do 23.8., kdy se
denní teplota pohybovala okolo 20°C. Od 24.8. bylo jasno nebo polojasno
a příjemné teplo. Poslední den tohoto měsíce byl opět tropický s teplotou
32,2°C v 16 hod. Tyto vedra vždy doprovází nepříjemné dusno.
Bylo 7 letních dní, 10 dní tropických, 2 tropické noci a 4 bouřky.
Srážky 57,5 mm.
Září
Měsíc je chladný a srážkově nejvydatnější. 1. září je v 18 hod bouřka. Do
5.9. vydatně prší. Od 6. do 14. nejteplejší část měsíce s teplotou okolo
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20°C. Od 15. do konce měsíce chladno časté přeháňky, mlhy a foukal
většinou čerstvý západní vítr. 16., 17. a 19. vydatně prší.
Nejvyšší teplota 22,9°C (14.9.)
Nejnižší teplota 3,6°C (30.9.)
Srážky 155,5 mm.
Říjen
Měsíc začíná přízemním mrazem. Do 14. proměnlivá obloha, slabé
přeháňky. 3.10. vydatnější déšť. Od 15. do 20. Příjemné teplo,
skorojasno, krásné babí léto. Roste spousta hřibů. Od 21. do 31. je
zataženo, deštivo. 29.10. přišel severozápadní vítr Herwart (Lysá hora
160 km/h). 31.10. první větší ranní mráz -1,6°C.
Nejvyšší teplota 20,2°C (18.10.)
Srážky 59,5 mm.
Listopad
Do 10.11. beze srážek, proměnlivo, teploty okolo 12°C, pěkné dny. Od 11.
Skoro každodenní přeháňky, většinou zataženo nebo velká oblačnost,
mlha, smog, chladno. 14.-16. večer a ráno mráz. 27.11. ráno -2°C. 30.11.
sněží těžký mokrý sníh.
Nejnižší teplota -3,7°;c (15. a 16. ráno)
Srážky 52,5 mm.
Prosinec
Měsíc začíná mrazem, který trvá až do 5.12. Druhého prosince dokonce
celodenní mráz s ranní teplotou -9,6°C. Výška sněhu 5 cm. Do 13.
většinou velká proměnlivá oblačnost. 11.12. silný až bouřlivý jižní vítr a
mimořádné teplo 10,4°C. Od 17. do 22.12. mrzne. 19.12. celodenní mráz
s ranní teplotou -6,9°C. 21.12. sněží a napadaly 4 cm sněhu. Nastává již
pravidelné vánoční oteplení. 24.12. byla druhá největší teplota v prosinci
7,8°C a 25.12. byl krásný jarní den. 28.12. prší a déšť přechází ve
sněžení. 29.12. mrzne a pokrývka sněhu je 3,5 cm. 30.12. ráno mráz 8,9°C a odpoledne se otepluje a začíná pršet.
Nejnižší teplota -9,6°C (2.12.)
Nejvyšší teplota 8,4°C (11. a 12.12.)
Srážky 20,5 mm.
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Nejnižší teplota:
-21,7°C (9. ledna)
-19°C (10. ledna)
Nejvyšší teplota:
35°C (1. srpna)
34,1°C (10. srpna)
Celoroční srážky: 814,5 mm
Rok 2017 byl třetí nejteplejší rok od 19. století.
Zaznamenal Alois Šimíček

Motivační odměny a stipendia
Ve středu dne 31. 1. 2018 jsme na naší škole
rozdávali nejen vysvědčení, ale také odměny
nejlepším žáků a žákům preferovaných oborů.
Z prostředků nadačního fondu školy bylo vyplaceno
celkem 66 000 Kč a z rozpočtu Moravskoslezského
kraje jako zřizovatele školy bylo žákům dvou
preferovaných oborů (mechanik strojů a zařízení a zedník) vyplaceno
celkem 44 000 Kč. Další odměny obdrží žáci naší školy v měsíci červnu
2018. Celkem za školní rok vyplatíme žákům na odměnách a krajských
stipendiích celkem 280 000 Kč. Tato částka se bude v příštích letech
zvyšovat. Naši žáci budou moci od druhého ročníku studia navíc pobírat
podniková stipendia.
Být žákem Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně se
vyplatí.
Více informací naleznete na www.tznj.cz nebo na tel. č. 731 446 916.
„Našim žákům zajistíme, co nikdo jiný ani nenabídne“.
PaeDr. Bohumír Kusý, ředitel školy
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Myslete na bezpečí - autonomní hlásiče požáru
V celé České republice dochází každoročně při požárech k nemalým
ztrátám na životech, zdraví a majetku. Při požáru vzniklá nebezpečný
kouř, který je toxický (většina vybavení domácností je vyrobena
z hořlavých plastických hmot např. čalouněný nábytek, bytový textil apod.)
a většina úmrtí při požárech je způsobena kouřem – dvě až tři vdechnutí
mohou způsobit ztrátu vědomí i smrt.
Jednou z cest jak výrazně zkrátit dobu zjištění požáru a tím zvýšit šanci
na záchranu je vybavení bytů a rodinných domů autonomními hlásiči
požáru. Jedná se o jednoduché zřízení pro rychlé zjištění vznikajícího
požáru. Krabička o průměru cca 12 cm s detektorem požáru, s vizuální a
akustickou sirénou je spolehlivým ochráncem životů. Zařízení je jak
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jednoduché na montáž, tak i nenáročné na provoz. Má nenápadný vzhled
a na trhu je široký výběr různých typů s dostupnou pořizovací cenou.

Je vhodné hlásič umístit minimálně na schodišti resp. v předsíni. Ideální
variantou je však rozmístění do všech místností. Nevhodnými místy jsou
prašné prostory, velmi vlhké prostory (koupelny) nebo v blízkosti
ventilátorů a zdrojů tepla a ve vrcholech půdních prostorů střech. Správná
instalace hlásiče je pod stropem uprostřed hlídané místnosti. Maximální
hlídaná plocha jedním hlásičem požáru je 60 m2 a vzdálenost mezi
podlahou a hlásičem požáru maximálně 6 m. Správnou údržbu hlásiče
vždy uvádí v návodu jeho výrobce.
Dne 1. 7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických
podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů, ve
které je poprvé zakotvena povinnost vybavit určené objekty zařízením
autonomní detekce a signalizace a to jak rodinné tak i bytové domy.
Riziko vzniku požáru se nedá nikdy vyloučit, a proto je dobré si uvědomit,
že je lepší, když vás budí hlásič nežli hasič!
Řadu dalších informací naleznete na webových stránkách Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz.
nprap. Dagmar Benešová,
hasičský záchranný sbor MSK
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I NZERCE

Nabídka pracovního místa
ROGASS CATERING - kuchyň Mankovice
(bývalá hospoda)
Přijmeme kuchaře, kuchařku + pomocnou sílu
na jednosměnný provoz od 6.00 do 14,30hod.
Zájem o práci vítán.
Vhodné i pro seniory.
Kontakt: 737 421 688.
Tradiční zvěřinové hody
Srdečně Vás zveme na tradiční zvěřinové speciality, které se uskuteční
v restauraci u Bříz v Bernarticích nad Odrou ve dnech 2. – 4. března.
Pá
2. března
od 17.00 do 21.00 hodin
So
3. března
od 10.30 do 21.00 hodin
Ne
4. března
od 10.30 do 14.00 hodin
Nebo do vyprodání!
Doporučujeme rezervaci stolů 
Restaurace U Bříz
Bernartice nad Odrou č. 207, tel: 736 178 034
www.restauraceubriz.estranky.cz
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ZVĚŘINOVÉ MENU
PŘEDKRM
100 g Jemná zvěřinová paštika ve slaninovém županu s mandlemi 55,-Kč
POLÉVKA
0,3l Zvěřinový vývar s masovými knedlíčky, zeleninou a nudlemi

29,-Kč

HOTOVÁ JÍDLA
120 g Jelení plec na smetaně, houskový knedlík
120 g Zvěřinový gulášek, houskový knedlík
120 g Kančí výpečky, dvojí zelí, dvojí knedlík
120 g Daňčí ragú na červeném víně, špekový knedlík

125,-Kč
118,-Kč
118,-Kč
118,-Kč

SPECIALITY
150 g Hubertská bašta (jelení, kančí, daňčí, klobása, anglická
slanina, žampióny)
150 g Srnčí medailonky na zeleném pepři a smetaně
150 g Daňčí medailonky na pomerančích se šípkovým dipem
150 g Zvěřinová masová směs, domácí bramboráčky

139,-Kč
139,-Kč
139,-Kč
139,-Kč

PŘÍLOHY KE SPECIALITÁM
200 g Vařené brambory, opékané brambory,
smažené hranolky, dušená rýže

25,-Kč

DEZERT
Domácí koláč s lesním ovocem a zakysanou smetanou (1 kus)
30,-Kč
Přejeme vám dobrou chuť.
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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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