Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2018

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
náš obecní úřad je ze zákona také silničním správním úřadem. Obec je
vlastníkem i správcem místních komunikací a odpovídá rovněž za
dopravní značení na těchto komunikacích umístěných.
Dopravní značky v obci jsou již na mnoha místech v nevyhovujícím stavu
a neodpovídají současným požadavkům. Někde dopravní značení zcela
chybí.
Pravidla pro dopravní značení v České republice jsou stanovena zákonem
č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích a
prováděcí vyhláškou ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. v platném znění. Z
těchto zákonných norem vychází technické požadavky na provedení
dopravního značení, značek a dopravních zařízení vůbec, což musíme
respektovat.
Z těchto důvodů provedeme v naší obci během letošních prázdnin
výměnu nevyhovujících značek za nové a na některých místech budou
nainstalovány značky zcela nově.
Jsem přesvědčena, že nové dopravní značení přispěje k větší
bezpečnosti občanů, účastníků silničního provozu a také k celkově
kulturnějšímu vzhledu obce.
Vážení občané, v souvislosti s bezpečností silničního provozu chci
upozornit na některé negativní jevy na komunikacích, které výrazným
způsobem bezpečnost snižují, a někdy přímo ohrožují.
Jedním z nich je umisťování velkých kamenů (bezbarvé, žluté či růžové
barvy), dřevěných, železných i betonových sloupků a tyčí, popřípadě
jiných zábran lemujících krajnice
místních nebo krajských komunikací v
naší obci. Tato „opatření“ mají obvykle
na
svědomí
majitelé
pozemků
sousedících se silnicí či jinou veřejnou
komunikací, kteří tak činí proto, aby
zabránili vjezdu aut na pozemky, které
udržují. Chápu občany, že tak činí v
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dobré víře, ale takováto po domácku vyrobená dopravní zařízení
neodpovídají zmíněným zákonným požadavkům a z tohoto důvodu je
nelze akceptovat.
Je třeba si uvědomit, že překážky na komunikacích mohou představovat
vážná nebezpečí pro cyklisty či děti. Různé kameny a patníky mohou při
zimní údržbě rovněž poškodit techniku. V tomto smyslu bezpečnosti
provozu rozhodně nepřispívají, ale naopak bezpečnost zhoršují.
Paradoxní je, že v naprosté většině případů jsou kameny položeny na
pozemcích, které jsou ve vlastnictví obce či kraje. Chci proto vyzvat
všechny občany, aby provedli kontrolu na krajnicích místních komunikací
kolem svých pozemků, a zjistí-li zmíněné pevné překážky, aby je
neprodleně odstranili či upozornili obecní úřad, který následně sjedná
nápravu a to, bude-li to nutné, i ve spolupráci s Českou policií.
Dalším problémem, s nímž se jako řidiči denně setkáváme a který rovněž
snižuje bezpečnost na našich komunikacích, je přerůstající zeleň a
dřeviny.
Zeleň je významnou součástí životního prostředí a má velmi pozitivní vliv
na náš život.
Jsem pyšná na to, jak se naši občané o zeleň v okolí svých domovů
starají. Živé ploty, muškáty v oknech, okrasné dřeviny, květiny nebo
ovocné stromy. To vše dělá naši obec krásnější.
Výsadbu je však třeba provádět s rozmyslem, aby vzrostlá zeleň
neohrožovala bezpečnost provozu na našich komunikacích. Pokud byste
si udělali čas a projeli se naší obcí, uvidíte sami. Nedostatečně udržovaná
zeleň zhoršuje rozhledové poměry nebo zcela brání v rozhledu na
pozemních komunikacích, mnohdy zakrývá dopravní značení nebo
veřejné osvětlení, znemožňuje parkování, zhoršuje průjezdnost a
celkovou plynulost provozu.
Dovoluji si proto požádat vlastníky, jejichž pozemky přiléhají k
chodníkovým plochám a pozemním komunikacím, aby dbali o údržbu
svých dřevin a zeleně, a v případě jejich přerůstajících částí zasahujících
do výhledových, průchozích či průjezdních profilů pozemních komunikací,
tyto části průběžně odstraňovali. Tato povinnost údržby zeleně je
vlastníkům pozemků nařízena zákonem a vlastník je povinen provést její
úpravy na vlastní náklady.
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Vážení spoluobčané, naše bezpečnost na komunikacích je prvořadá. To
mi dáte jistě zapravdu. Budu proto ráda, když společně s obecním
úřadem jako silničním správním úřadem pomůžete tuto bezpečnost nejen
udržet, ale také aktivně zajišťovat.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

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

30.6.
8.9.
22.9.
6.10.
12.10.
30.11.
1.12.
8.12.
14.12.
27.12.
29.12.

Den obce
Fire Cup
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Turistický pochod
Posezení s důchodci
Honební společenství
Mikulášská besídka
Myslivecký hon
Adventní koncert
Volejbalový turnaj
Zpívání koled

Kulturní dům v Bernarticích nad Odrou v srpnu a září 2018
mimo provoz
Z důvodu výmalby všech prostor v kulturním domě a drobných úprav
interiéru budou všechny prostory kulturního domu od 13. srpna do 22.
září mimo provoz.
Děkujeme za pochopení.
Dana Klosová, starostka
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Dovolená lékařů v době prázdnin
9.7. - 27.7.2018 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek,
zastupuje MUDr. Šimíčková
Ordinační hodiny:
Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7.00 – 11.00 hodin
Jeseník nad Odrou: úterý, čtvrtek
7.30 – 11.00 hodin
6.8. - 24.8.2018 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šimíčková,
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

Telefonní čísla:
Ordinace Jeseník nad Odrou:
Ordinace Suchdol nad Odrou:

556 739 023
556 736 905
ordinace MUDr. Šrámka

Upozornění
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2018 bude místní knihovna
otevřena vždy jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin.
Ludmila Kelnarová, knihovnice
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Dopravní výchova ve 4. ročníku
V úterý 15. 5. 2018 jsme ukončili výuku dopravní výchovy ve 4. ročníku.
Na podzim jsme absolvovali 1. kolo výuky na dopravním hřišti a pak jsme
se celý školní rok docela pilně věnovali teoretické přípravě ve škole –
značkám, křižovatkám, základním pravidlům silničního provozu,
vybavenosti a povinnostem cyklisty.
A v úterý jsme se po písemných testech a jízdě zručnosti dozvěděli, kolik
dětí ze 4. ročníku už se může vydat na silnici. Z 11 žáků na první pokus
uspělo 8, což je velmi pěkné a byli jsme za to pochváleni. Neúspěšní
pokus opakovali do konce května.
Většina dětí prokázala velmi dobré znalosti a schopnosti, ale někteří by
nutně potřebovali své znalosti doplnit, aby se hlavně v době prázdnin
pohybovali na silnicích bezpečně a sami se nevystavovali nebezpečí v
silničním provozu.
Jana Rusínová, učitelka

S POLKOVÉ

AKTIVITY

První túra Poodřím
Dne 20.05.2018 jsme spolu s přáteli a účastníky nově vzniklého oddílu
Turistika 4+ podnikli První Jarní túru Poodřím. Hned na startu se jako
správné jevilo „objednání“ celého vlaku, neboť jeden vagón by nám
zřejmě nestačil. Než se někteří stačili srovnat s cestováním vlakem,
museli vystoupit a dále pokračovat po vlastních  . Počasí bylo více než
vhodné a deště předchozích dnů nám příjemně připravily cesty, které
nebyly ani mokré, ale ani prašné. V průběhu cesty jsme lemovali Křivý
potok, řeku Odru a prošli jsme oblastí nazývanou Skřivánčí pole.
Následně jsme po starém mlýnském náhonu došli až k Oderské nivě,
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odkud jsme dále pokračovali po okraji Suchdolského lesa. Vzhledem
k velkému časovému předstihu jsme se zašli podívat na nově vzniklé
vodní plochy v místech povrchové těžby štěrku na okraji Suchdolu nad
Odrou. Do místa setkání s účastníky Jarní vycházky nám zbýval už jen
malý kousek a času stále dost, a tak jsme se rozhodli posbírat staré dřevo
a dopravit jej k chatce na Mankovských lukách. Zde jsme nachystali oheň
a dětičky opekly první špekáčky. Tou dobou již přicházeli první účastnící
Jarní vycházky. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se nezalekli
odhadované třináctikilometrové trasy. Poklona patří nejmenším
účastníkům, kteří tuto trasu zvládli statečně a nad očekáváni rychle  .

„objednaný vlak“
cesta podél starého mlýnského náhonu

příprava opékacích klacíků

štěrkovna
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Strejda poručil a tak se nese dřevo pod heslem „i malé dřevo unese velké dřevo“
Společné setkání „my už máme opečeno a současně odšlapáno“ 

Tímto bych si zároveň dovolil pozvat každého, kdo bude mít zájem na
další náš výlet dne 24.06.2018. Tentokrát navštívíme nedaleké lázeňské
městečko Teplice nad Bečvou, Zbrašovské aragonitové jeskyně,
Hranickou propast, vyhlídku u svatého Jana a zříceninu hradu Svrčov.
Sraz na železniční stanici Suchdol nad Odrou v 07:50 hod. odjezd vlakem
v 08:06 hod. Předpokládaný návrat do Suchdolu nad Odrou v 15:16 hod.
Bližší informace na FB TJ Sokol Bernartice nad Odrou popřípadě email:
kutej80@gmail.com
Těšíme se na všechny účastníky výletu.
Za TJ Sokol, oddíl Turistika 4+, Lukáš Kutěj

Dětský den
V sobotu 9. června 2018 jsme za krásného slunného dne oslavili Den dětí.
Start byl jako již tradičně u místní tělocvičny v 9:00 hodin, kde byl každý
„malý“ účastník zaregistrován a po obdržení účastnické kartičky se s chutí
mohl pustit do plnění úkolů a soutěží. Celkově bylo zaregistrováno 57
dětí.
Ze startu si děti ověřily nejen sportovní dovednosti při hrách pořádaných
základní školou.
Prvním úkolem byl slalom v medvědích tlapách,
následoval hod na cíl a procvičení mozkových závitů v paměťové soutěži.
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Poté děti pokračovaly na hřiště za školou, kde si pořadatelé TJ Sokol
Bernartice nad Odrou připravili sportovní soutěže. Děti si vyzkoušely běh,
dráhu obratnosti a hod na cíl. Nechyběla ani střelba na florbalovou
branku. Trasa pokračovala k „Obrázku“, kde si sdružení Bříza připravilo
úkoly z přírodovědy. A pokračovalo se k myslivecké chatě, kde děti pod
dohledem myslivců střílely ze vzduchovky i malorážky, a aby jim
nevyhládlo, mohly si na ohni opéct špekáčky. Trasa dále pokračovala
přes les ke stanovišti „Hůrka“, kde si děti vyzkoušely hod šipkou do
balónků. Posledním soutěžním stanovištěm bylo stanoviště „Vrby“, kde
byly přichystány dva úkoly – slepý zajíc, úkolem bylo přejít dráhu poslepu
a „mozkorozcvička“, při které si děti potrénovaly svůj postřeh a paměť.
V Areálu u Bříz byl dále připraven další doprovodný program. Naši Hasiči
předvedli úspěšný zásah při hašení ohně, Městská policie Nový Jičín
seznámila děti se zásahovou technikou a výbavou policejních vozidel.
Nechyběla ani dětská diskotéka a samozřejmě skvělé občerstvení.
Věříme, že si děti tento den užily a v příštím roce se můžeme opět těšit na
hojnou účast. Pořadatel TJ Sokol Bernartice nad Odrou děkuje za
spolupráci na dětském dni paní učitelkám z naší základní školy, místním
spolkům Myslivců, Zahrádkářů, Bříze, hasičům a ostatním
dobrovolníkům.
Za TJ Sokol Eliška Milatová
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Kácení máje
V pátek 1. června 2018 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí nám přálo,
a tak se před hasičskou zbrojnicí sešel opravdu velký počet lidí. Hasiči
připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou tombolu. Samotné
pokácení si vzali na starost odborníci z našich řad, což bylo i vidět a máj
spadl na centimetry přesně, kde měl. Neuvěřitelných 70 kg uzených žeber
zmizlo během chvilky a tak přišla vhod i zelňačka, kterou jsme hned poté
z vývaru připravili. Před hasičskou zbrojnicí se ve velkých party stanech
posedělo až do pozdních večerních hodin.
Věřím, že se zúčastnění všichni dobře pobavili a už teď se těší na kácení
příští rok. Jen doufejme, že máj za rok někde seženeme. Situace se
smrky v našich lesích je, jak jistě víte, rok od roku horší.
za hasiče Tomáš Horut
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Hasičská soutěž dětí
V sobotu 2. června 2018 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou
soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší žáci. Těsně před
začátkem soutěže přišla taková dešťová sprcha, že jsme se rozhodovali,
zda-li soutěž nezrušit úplně. Naštěstí jsme to neudělali, a to nejen proto,
že odpoledne jsme se zase potili ve vedru, ale hlavně kvůli tomu jaké
výkony předvedli naši hasiči.
Mimo sbory z našeho okrsku, a to z Vlčnova, Janovic, Palačova,
Petřkovic, Hůrky, Starojické Lhoty a Jičiny k nám dorazili i hasiči
z Mořkova, Petřvaldu a z Velkých Albrechtic. Naší hasiči měli v kategorii
mladších žáků dvě družstva. Ve starších žácích jsme měli družstvo jedno.
V kategorii mladších žáků předvedlo bezkonkurenční výkon naše družstvo
„A“ a s velkým náskokem před ostatními zaslouženě soutěž vyhrálo.
Družstvo „B“ v této kategorii předvedlo taky nádherný požární útok a
dlouho se drželo na druhém místě za naším áčkem. Po krásných útocích
se mezi naše družstva dostalo družstvo z Janovic, i když byli jen o patnáct
setinek lepší než naše béčko. Zkrátka nevídaný úspěch našich hasičů,
který svým výkonem podtrhli i starší žáci.
Ti ve své kategorii ukázali taktéž perfektní útok. Dlouho byli nepřekonáni,
nakonec však ještě o kousek byli lepší hasiči z Palačova, a tak jsme
obsadili krásné druhé místo.
Náš sbor skvěle reprezentovaly tyto děti. V kategorii mladších žáků
družstvo „A“ Jan Grulich, David Krutílek, Robin Janík, Dominik Volf,
Šimon Horut, Jakub Polach a Vendula Krutílková. Družstvo „B“ Antonín
Kvita, Adéla Kvitová, Tomáš Řehák, Adam Klos, Kristýna Gavlasová,
Tereza Horutová a Beáta Kroupová. V kategorii starších žáků to byli
Adéla Školoudíková, Monika Knopová, Petra Onderková, Alena
Bukovjanová, Dominik Horut, Markéta Hájková a Tereza Klosová. Všem
patří velký dík za skvělou reprezentaci našeho sboru. Do našeho týmu
mladých hasičů patří také Matěj Novobilský, Klára Milatová, Zuzana
Novobilská, Elen Jeřábková a Aneta Kovářová. Díky nim všem, když
někde přijedeme na soutěž, tak se hned začne šuškat „přijeli favoriti“.
Děkuji divákům, kteří přišli a podpořili své domácí hasiče a hasičky. A
především děkuji naším členům, kteří se o děti takhle starají a všemu je
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učí. Každé úterý a čtvrtek od začátku května do konce června máme
s dětmi tréninky. Po naši soutěži jsme si jen uvědomili, že to všechno co
děláme, pro naše nejmenší dává smysl a chuť do další činnost. Jsem
nesmírně rád, že u nás máme lidí, kteří se dětem tak moc věnují. Děti
nám to zase vracejí svým zapálením pro hasičský sport a pro činnost
v kolektivu, která je v dnešní době tak moc důležitá. Vidět zářící oči dětí
při vyhlašování výsledku, je to nejhezčí ocenění pro nás trenéry.
Tomáš Horut, starosta SDH

R ŮZNÉ
Poděkování
Děkujeme zahrádkářům z Bernartic nad Odrou za uspořádání krásné,
milé a důstojné oslavy naší zlaté svatby. I když již nejsme v Bernarticích,
cítíme se mezi vámi jako doma a rádi se sem budeme vždy vracet.
Manželé Vojáčkovi

Den dětí
Mám ráda život na vesnici, protože se lidé chovají jinak než ve městě.
Dokonce i ti, kteří se sem přistěhují z města, skvěle zapadnou, a někteří
se i aktivně podílí na kulturním životě naší obce.
9.6. jsem se poprvé jako rodič zúčastnila dětského dne a k mému
překvapení šlo nejen o nápadité úkoly pro děti, ale taky o celkem slušný
výšlap, v čemž jsem si já libovala. Nejenže na akcích tohoto typu člověk
potká kamarády, které nevidí tak často, jak by chtěl, ale taky známé,
s kterými se nevidí téměř vůbec a nakonec si příjemně popovídáme
všichni. My se také setkali s velmi přátelským přístupem všech
organizátorů. Byl to fajn den nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a já si
uvědomila, jak moc obdivuji všechny, co jsou schopni a ochotni svůj volný
čas věnovat něčemu smysluplnému, jako je pořádání prima akcí pro
druhé. Taky jsem si uvědomila, že za posledních 10 měsíců, co jsme se
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asi už natrvalo usadili v Bernarticích, až na jedinou výjimku, jsme se vždy
setkali se vstřícným přístupem a ochotou pomoci. Přesně proto je život
na vesnicí jiný, lepší.
Všem organizátorům vřele děkuji a přeji spoustu energie a super nápadů
do dalších ročníků.
A všichni ostatní, starejme se o to, aby i naše děti či vnoučata mohly
jednou říct, že život na vesnici je lepší, protože zdejší vztahy jej prostě
lepším dělají.
Lucie Hašlerová

Jako připomínku na letošní sté výročí ukončení První
světové války přinášíme osud dalšího vojáka – ruského
legionáře Eduarda Bayera z čísla 27
Eduard Bayer se narodil 27.8.1888 v Bernarticích nad Odrou, v gruntě č.
27 manželům Eduardovi a Marianě Bayerovým. Měl čtyři sourozence – o
dva roky starší sestru Vilemínu, mladší sestry Otýlii a Marii a bratra
Františka.
Poté, co se Eduardovi dostalo základního školního vzdělání, pracoval na
rodném statku. Byl členem Sboru dobrovolných hasičů.
V roce 1914 do jeho života zasáhla válka. V červenci narukoval do
armády Rakouska-Uherska k dělostřeleckému pluku č. 100 do Zábřehu
na Moravě. V bitvě u Gorlice (únor 1915) byl zraněn na noze a dostal
úplavici. Léčil se ve Vídni v nemocnici, poté byl v sanatoriu v Dolních
Rakousích, ve městě Zwettl. Po uzdravení jel zpět do Zábřehu a byl
poslán do Postřelmova k 2. praporu. Při cvičeních dostal zápal
pohrudnice, což jej zachránilo před italskou frontou.
V září 1915 se vrátil k pluku č. 100 do Piotrkówa. Zde se náhodně setkal s
bratrem Františkem. Do ruského zajetí padl 7.6.1916 u osady Jaglovce v
Haliči.
Poslali jej na Ukrajinu, kde byl najat na žně německým sedlákem. Poté
pracoval v cukrovaru v Oděse. Dozvěděl se tam o vzniku legií a roku 1917
vstoupil k 5. čs. Střeleckému Pražskému pluku TGM, později byl přeřazen
do 2. muniční divize.
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Po bitvě u Bachmače 10.-14.3.1917, kde legionáři bojovali proti vojsku
Rakouska-Uherska a ubránili důležitý železniční uzel, obsadili
Transsibiřskou magistrálu. Do Vladivostoku dojeli v květnu 1918, v červnu
je však poslali zpět na Sibiř, kde bojovali na řece Usuri na straně Japonců
za bílé proti rudoarmějcům. Tam setrvali až do roku 1920.
Zpět do Vladivostoku šli nejprve pěšky (někdy za krutých mrazů, např.
když přecházeli zamrzlé jezero Bajkal), poté jeli Východní čínskou dráhou.
20. května 1920 (25. Transport – anglická loď Keemun) vypluli z
Vladivostoku přes Japonské moře, Žluté moře, Východní Čínské moře,
Indický oceán, Suez (v Port Saidu přesun na loď Orotava), Terst (přistání
8.7.1920), vlakem do Brna a do Hranic na Moravě. 20.7.1920 v 6 hodin
ráno se Eduard vrátil domů pěšky přes louky od vlaku ze Suchdolu nad
Odrou. Za celou dobu dostala rodina jen jedno oznámení od Červeného
kříže, že se Eduard Bayer nachází na Sibiři. Demobilizován byl 13.7.1920,
legionářské potvrzení má č. 73498. Jeho legionářská uniforma je uložena
ve Státním okresním archívu v Novém Jičíně
Po návratu se ihned zapojil do prací na rodném gruntě. Roku 1922 jej
zastihla smrt matky, v roce 1934 zemřel otec.
21. listopadu 1922 se oženil s Rozálii Papákovou a vychovali spolu syna a
dceru.
Až do roku 1938 se všichni na statku těšili ze své práce. Po okupaci
Hitlerovými vojsky byl Eduard Bayer se svou manželkou a dvěma dětmi
vystěhován do protektorátu, pracovali na statku hraběte Kinského v Lešné
u Valašského Meziříčí. Do Bernartic přijel jejich grunt obhospodařovat
Tyrolák Lamprecht s rodinou. Do Bernartic nad Odrou se vrátili po
osvobození v roce 1945. Po roce 1948 jim režim v rámci tzv. kolektivizace
zabral veškeré strojní vybavení, dobytek, zásoby obilí a jeteliny a dřevo.
Eduard Bayer se dožil vysokého věku, přestože život neměl vůbec lehký.
Na sklonku života se objevily zdravotní problémy. Zemřel v necelých
dvaadevadesáti letech dne 5. ledna 1980.
Byl to člověk velmi dobrý a pro svou povahu v obci oblíbený. Jednal vždy
přímo a férově, zachoval si vždy svůj charakter. Byl moudrý, pracovitý,
vynalézavý kutil, věčně optimisticky naladěný, rozuměl přírodě a životu.
Ilona Stavinohová
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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

Ing. Michaela Kunetková, 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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