Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2018

Ú VODNÍK
Vážení spoluobčané,
jednou z obcí našeho Regionu Poodří je obec Bartošovice ležící nedaleko
od nás. Když vyslovíme Bartošovice, ihned se většině z nás vybaví
„záchranná stanice, ptáci, zvířata“ a podobně. A i když je to od nás jen pár
kilometrů, mnozí z vás určitě Záchrannou stanici živočichů a Dům přírody,
které jsou součástí Českého svazu ochránců přírody, který sdružuje
zájemce o ochranu přírody a životního prostředí, ještě nenavštívili.
Záchranná stanice Bartošovice byla vybudována a uvedena
do provozu už v roce 1983. Její existence je již 35 letá.
Slouží jako nemocnice pro divoká zvířata a byla vůbec
prvním zařízením tohoto charakteru ve střední Evropě. Od
té doby prošla velkými změnami a celkovou modernizací.
V květnu roku 2014 bylo uvedeno do provozu nové
návštěvnické středisko Dům přírody Poodří. Jeho hlavním posláním je
ekologická výchova a osvěta.
Záchranná stanice a Dům přírody jsou celoročně přístupné veřejnosti.
Veškeré podrobnosti týkající se otevírací doby a nabídky pro návštěvníky
naleznete na webových stránkách http://csopnj.cz/.
Návštěvu bartošovické stanice mohu z vlastní
zkušenosti doporučit jako nenáročný, nenákladný
a určitě poučný výlet pro děti i dospělé.
A nyní pár slov k samotné „záchraně“ živočichů.
Ročně projde stanicí okolo 1700 fyzicky, či jinak handicapovaných volně
žijících živočichů, z toho je cca 80% ptáků.
Co tedy máme dělat, když na nějaké to mládě narazíme? Jak se
zachovat, je-li mládě opuštěné či zraněné? Máme se vůbec přírodě do
jejího koloběhu života plést? Možná vám poslední otázka připadá trochu
necitelná, ale odpověď „pokud možno ne“ vám dá každý zanícený
přírodovědec. Když najdete v přírodě mládě, opravdu bývá často
nejlepším řešením nedělat nic. Nezasahovat, nepomáhat a co nejrychleji
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se vzdálit. Týká se to především mláďat zajíců a srnčat. Ač mláďata
vypadají jako sirotci, v naprosté většině případu tomu tak není.
Ale já nejsem ten pravý, kdo by vám chtěl v těchto věcech radit. Pokud
chcete být, než vyrazíte do přírody, připraveni, přečtěte si vtipnou příručku
o tom, jak se zachovat při nalezení nějakého živočicha. Naleznete ji na
webových stránkách:
http://csopnj.cz/wp-content/uploads/2017/10/Codělat-když.....pdf
Máte-li v srdci místo pro přírodu a zvířata v nouzi,
neměl by ve vašem mobilním telefonu chybět
kontakt na pracovníka nejbližší záchranné
stanice. Jedině tam vám poradí tu nejlepší
variantu záchrany živočicha. Nikdy nevíte, kdy
budete moci nějaké němé tváři zachránit život.
Pokud byste se rozhodli činnost stanice podpořit, možné způsoby podpory
naleznete na webových stránkách http://csopnj.cz/jak-pomoci/.
Závěrem vám přejí pohodové prázdniny a mnoho krásných zážitků třeba i
v záchranné stanici v Bartošovicích.
Dana Klosová, starostka

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
St
So
So
Pá
So
So

8.8.
8.9.
22.9.
5.10.
6.10.
6.10.

Valná hromada TJ SOKOL Bernartice nad Odrou
Fire Cup
Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
Volby do obecních zastupitelstev
Volby do obecních zastupitelstev
Turistický pochod
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So
Pá
Ne
Pá
So
So
Pá
Čt
So

6.10.
12.10.
14.10.
30.11.
1.12.
8.12.
14.12.
27.12.
29.12.

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

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
konaného dne 13.6.2018
19/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Petra Hanzelku a Ing. Bc. Dagmar Glogarovou, zapisovatelkou
účetní Ilonu Stavinohovou.
19/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
19/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2018
Příjmy:
16.754.059,00 Kč
Výdaje:
21.216.814,29 Kč
Třída 8:
4.462.755,29 Kč
19/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje části
pozemku parcela č. 270/2 (dle návrhu geometrického plánu parcela číslo
270/3) v k.ú. Bernartice nad Odrou.
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19/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr výpůjčky části
pozemku parcela číslo 1153/1 v k.ú. Bernartice nad Odrou za účelem
provozování BikeParku.
19/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o odkoupení
nemovitostí ve vlastnictví TJ Sokol Bernartice nad Odrou, spolek se
sídlem Bernartice nad Odrou. Jedná se o nemovitosti:
Stavba bez čísla popisného na pozemku parcela číslo 996 v k.ú.
Bernartice nad Odrou
Stavba bez čísla popisného na pozemku parcela číslo 997/2 v k.ú.
Bernartice nad Odrou
Přístřešek na pozemku parcela číslo 997/1 (stavba na katastru
neevidovaná) v k.ú. Bernartice nad Odrou
19/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo odkoupit nemovitosti
uvedené v usnesení č. 19/6 za cenu ve výši 250.000,- Kč.
19/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce dalším
jednáním s TJ Sokol Bernartice nad Odrou s cílem připravit návrh kupní
smlouvy na odkoupení nemovitostí v souladu s usnesením č. 19/6 a za
cenu uvedenou v usnesení č. 19/7. Bude-li návrh kupní smlouvy řádně
odsouhlasen prodejcem, ukládá zastupitelstvo starostce obce předložit
návrh kupní smlouvy k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce.
19/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce
jednáním s Petrem Varmužou, trvale bytem Bernartice nad Odrou č. 139,
který je vlastníkem pozemků parcely číslo 997/1, 992/2 a 996 v k. ú.
Bernartice nad Odrou, na kterých se nachází nemovitosti ve vlastnictví TJ
Sokol Bernartice nad Odrou, s cílem připravit návrh smlouvy na
dlouhodobý pronájem předmětných pozemků za obvyklých cenových
podmínek. Bude-li návrh nájemní smlouvy řádně odsouhlasen
pronajímatelem, ukládá zastupitelstvo starostce obce předložit návrh
nájemní smlouvy k projednání na příštím jednání zastupitelstva obce.
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19/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis č. 8 z
jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odou ze
dne 28.3.2018.
19/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný účet
za rok 2017 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO
2016 za rok 2017.
Mgr. Dana Klosová, starostka

Tomáš Horut, místostarosta

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

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
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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

Oznámení
Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje
obce Bernartice nad Odrou dne 20.9.2018 již tradičně jako dvojčíslo
„srpen-září“.
Děkujeme za pochopení

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 22. září 2018 v době od 8,00 do 12,00 hodin proběhne na
zpevněné ploše za hřbitovem 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.
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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

Oznámení o uzavírce silnice
Upozorňujeme občany, že z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce
mostu přes potok Grasmanka v k.ú. Loučka u Nového Jičína“ bude
v termínu od 16.7.2018 do 16.11.2018 úplná uzavírka silnice III/04815
směrem na Loučku.
V souvislosti s uzavírkou silnice směr Loučka a z důvodu navazujících
spojů dochází až do odvolání ke změně jízdního řádu ranní autobusové
linky, která bude od pondělí 16. července odjíždět z točny u Odry o
deset minut dříve, tedy v 5,30 hodin, z křižovatky u Jednoty v 5,33 hodin
a z Obory v 5,35 hodin.
Dana Klosová

Hry bez venkovských hranic
Pořadatelem letošních her bez venkovských hranic, sportovního zápolení
členských obcí Regionu Poodří, se stala obec Šenov u Nového Jičína.
Hry se konaly v sobotu 16. června na sportovišti na ulici Elišky
Krásnohorské. V letošním roce se zúčastnilo celkem jedenáct obcí, které
reprezentovala smíšená šestičlenná družstva. Každá zúčastněná obec
musela zajistit rovněž jednoho rozhodčího.
Naši obec letos reprezentovalo družstvo složené ze členů TJ Sokol
Bernartice nad Odrou, a sice Grulich Jiří, Hanzelka Jiří, Hubr Aleš,
Koňaříková Tereza, Kutěj Lukáš a Milatová Andrea. Funkce rozhodčí se
ujala Horutová Daniela. Jako náhradníci byli připraveni Hubrová Petra a
Hanzelka Matěj.
7

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2018

Průběh her byl tradiční. Po slavnostním zahájení a nástupu všech
družstev následovaly recesní a netradiční sportovní i nesportovní
disciplíny, při kterých si všichni užili nejen spoustu legrace, ale taky se
pořádně zapotili.
Naše soutěžící přijeli povzbudit také jejich rodiny a kamarádi a společně
jsme strávili příjemné a zábavné sportovní odpoledne.
Dovolte mi poděkovat našemu týmu, který, ač letos nezískal žádnou
medaili, vzorně a s maximálním nasazením reprezentoval naši obec.
Poděkování patří také naši rozhodčí, která dohlížela na regulérnost
průběhu soutěžních disciplín. Velký dík si zaslouží pořádající obec Šenov
u Nového Jičína, která se ne zcela jednoduché organizace her ujala.
Vítězi byli všichni zúčastnění, ale někteří z nich byli přece jen nejlepší. Na
prvním místě se umístila obec Skotnice, druhé místo obsadily Sedlnice a
na třetím místě skončil Suchdol nad Odrou.
Dana Klosová
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Den obce
Začátek prázdnin - poslední červnový den nám zpříjemnil Den obce. Ani
chladné počasí nám nezabránilo si tento den plně užít, přispěli k tomu
samozřejmě zkušení pořadatelé, moderátoři, stánkaři se skvělým
občerstvením a jistě také zajímavý program.
Prodalo se 519 vstupenek, což je až neuvěřitelně o 33 více než loni!
Příští rok bude Den obce v sobotu 29. června. Již nyní se snažíme pro
vás zajistit co možná nejzajímavější program.
A teď malá rekapitulace toho, co návštěvníci zkonzumovali:
Vypili jsme
440 l
210 l
10 l
52 l

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

Snědli jsme
88 kg
90 porcí
100 ks
120 ks
70 ks
22 kg
34 ks

masa,
dančího guláše,
palačinek,
koblížků,
kuřecích řízků,
hranolek,
chleba.

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
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Červen ve škole
Školní rok skončil a všichni školáci si užívají zasloužené prázdniny, na
které se tolik těšili. Čekají je krásné dva měsíce plné sluníčka, her,
zábavy, odpočinku a hlavně spousta zážitků. Pojďme se podívat, co jsme
stihli v posledním měsíci školního roku. Mohlo by se zdát, že se děti
během posledního měsíce ve škole moc neučily a nic nového se tím
pádem ani nenaučily. Nicméně opak je pravdou.
První červen je tradičně věnován všem dětem, protože v tento den se
téměř na celém světě slaví Mezinárodní den dětí. Proto ani naše škola
nebyla výjimkou a připravila pro všechny děti sportovní den plný soutěží
s výletem na „Salaš“.
Další akcí byla Zdravá 5, během které se děti dozvěděly jak a proč se
správně stravovat. Měly možnost zdravou stravu i ochutnat, což je
samozřejmě bavilo nejvíce. Různé tradiční i exotické druhy ovoce a
zeleniny pro děti nachystala ve školní jídelně „teta“ Sperathová.
V polovině června nás čekaly školní výlety. Starší děti jely do Skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm a na Pustevny. Mladší školáci navštívili
Štramberk, v jeskyni Šipka potkali pračlověka, navštívili expozici
tropických ryb, exotických hadů, ještěrů a pavouků. Na vlastní oči spatřili
dravou želvu kajmanku i roztomilé opičky. Po posilnění se svačinou hravě
zvládli pár schodů na Štramberskou Trúbu, navštívili muzeum Zdeňka
Buriana a vyzkoušeli si pečení Štramberských uší.
V rámci plnění školních úkolů si děti připravily referáty na různá témata.
Šimon Horut (3. třída) si vybral „UAX“ (kopie práce Šimona Horuta je
přiložena za fotografií). Ve svém referátu nám nejen firmu UAX představil,
ale taky domluvil exkurzi. Všichni žáci školy tak měli možnost se podívat,
jak se vyrábí značkové oblečení pro volný čas. Viděli, jak vzniká návrh,
mohli si vyzkoušet kreslit střih na látku a sami si potiskli látkový pytlík.
Děkujeme firmě UAX za možnost seznámení dětí s opravdovou výrobou i
za krásné dárečky.
V posledním týdnu čekalo děti netradiční putování po „planetární stezce“.
Stezka s přibližně 4 km vedla přes Bernartice nad Odrou. Děti měly
11

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2018

možnost poznat na vlastní oči, jak je vesmír veliký. Na stezce bylo několik
zastávek - Slunce, planety, komety. U každé planety se děti nejen
dozvěděly něco nového, ale taky plnily rozmanité úkoly. Všichni jsme si
celý den ve vesmíru užili.
Školní rok pomalu nachýlil ke svému konci a na děti čekalo vysvědčení.
Letos jsme se rozloučili nejen s dětmi z 5. třídy, ale i s paní učitelkou
Janou Rusínovou.
Přeji všem dětem i učitelům krásné prázdniny!
Jana Kociánová, ředitelna
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ZE

SPORTU

Turnaj Staré gardy ve Spálově
9. června proběhl ve Spálově každoroční turnaj Staré
gardy za účastí družstev: Mankovice, Spálov, Budišov
nad Budišovkou a Bernartice nad Odrou.
Našemu družstvu se díky krásnému počasí dařilo a kromě prvního utkání
s Budišovem, po dlouhých letech vyhrálo krásné 1. místo o skóre.
Výsledky zápasů:
Bernartice nad Odrou – Budišov nad Budišovkou
0:3
Bernartice nad Odrou – Spálov
4:1
Bernartice nad Odrou – Mankovice
5:1
Velké poděkování si zaslouží všichni zúčastnění hráči turnaje.
Další turnaj Staré gardy je naplánován na 1.9.2018 v Bernarticích nad
Odrou na hřišti s umělým povrchem u školy.
Sportu zdar, Miloslav Martinát

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Zájezd zahrádkářů do Častolovic
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Srdečně zveme všechny naše členy i
ostatní spoluobčany v sobotu 6.10.2018 na zájezd zahrádkářů do
Častolovic na výstavu Zahrada východních Čech. Odjezd autobusem
ráno v 6.00 hodin z křižovatky v Bernarticích nad Odrou.
Program zájezdu:
• Příjezd do Častolovic v 9.00 hodin - volný rozchod, odjezd ve 12.30
hodin (směr Vamberk)
Možnost výběru:
- návštěva výstavy Zahrady východních Čech - největší amatérská
výstava v Čechách s doprovodným programem, bude hrát od rána hudba
Opočenka, přímo v areálu je zajištěno občerstvení a různé stánky. Odkaz
www.zahradkari.com. Vstupné důchodci 50 Kč, dospělí 80Kč, děti 30 Kč.
- návštěva soukromého zámku Častolovice a MINIZOO – prohlídka
zámku je cca na 60 minut, součásti zámku je kavárna a restaurace.
Nedaleko je i restaurace Beseda, kde si můžete dát oběd. Odkaz
www.zamek-castolovice.cz. Vstupné zámek: senioři, děti, studenti, ZTP
75 Kč, dospělí 115 Kč, rodinná vstupenka 310 Kč. Vstupné MINIZOO:
dospělí 50 Kč, senioři, studenti 40 Kč, děti 30Kč.
• Příjezd do Vamberku ve 12.45 hodin – odjezd ve 14.30 hodin (směr
Letohrad). V 13.00 hodin návštěva muzea Vamberská krajka, expozice
paličkovaných krajek, doba prohlídky je cca 60 minut. V budově Muzea je
i prodejna Martina, kde můžete zakoupit paličkované krajky a potřeby pro
krajkářství. Odkaz www.vkrajka.cz. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 6-15 let,
studenti do 26 let, důchodci 40Kč, rodinné vstupné 150Kč, ZTP
ZTP/P(průkaz sebou) zdarma.
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• Příjezd do Letohradu v 15.00 hodin. Návštěva muzea řemesel, doba
prohlídky 60 minut s průvodcem, expozici řemesel ve třech patrech sýpky
si můžete prohlédnout i na www.muzeumremesel.cz. Vstupné: vybrali
jsme prohlídku trasy A v ceně 110 Kč (skupinová sleva)
• V restauraci Nový Dvůr v Letohradě bude po 17té hodině zajištěna pro
všechny večeře www.novydvur-letohrad.cz.
• Odjezd domů v 19.00 hodin (cesta zpět trvá cca 2hodiny)
Cena za dopravu: členové 200 Kč, nečlenové 250 Kč
Přihlášky a zálohu na dopravu vybírá Marie Karafiátová
Na Vaši účast se těší OSZ Bernartice nad Odrou

Hasičská soutěž o Bernartský pohár
V neděli 17.června jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž
o Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 17 družstev
mužů a 9 družstev žen. Počasí nám velmi přálo, a tak mohla soutěž
úderem čtrnácté hodiny začít.
V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve dvou družstvech. Naše
družstvo „A“ svůj pokus kvůli problému na časomíře opakovalo až jako
úplně poslední tým. Svůj útok skvěle zvládli a obsadili v nabité konkurenci
krásné páté místo. Družstvo „B“, poskládáno čistě z veteránu předvedlo
také perfektní požární útok. Na to, že netrénují, obsadili místo deváté,
což bylo taky skvělé. Kategorii mužů vyhráli rekordem trati s časem 15,13
vteřin hasiči z Lešné.
Našim holkám v kategorii žen se dařilo méně, po drobné chybě obsadily
šesté místo. Kategorii žen vyhrály hasičky z Hůrky s časem 19,99 vteřin,
Ty také v kategorii žen přepsaly rekord tratě, který doposud držely ženy z
Palačova.
Chtěli bychom velice poděkovat našemu spoluobčanovi panu Jiřímu
Matouškovi, který jako zástupce firmy Husqvarna Česká republika
věnoval hlavní cenu do soutěže, kterou byla motorová pila v hodnotě
13.000,- Kč.
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Věřím, že se diváci, kteří v neděli přišli, 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 podíleli na vzorné organizaci celé
soutěže.
Tomáš Horut, starosta SDH
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Výlet s Turistikou 4+
Dne 24.6.2018 jsme společně s dětmi podnikli výlet do nedalekých Teplic
nad Bečvou.
Součástí výletu byla návštěva zajímavých míst, jak můžete viět níže na
fotkách . Tentokrát jsme méně nachodili, což někteří (rodičové) uvítali.
V jeskyni jsme si mimo jiné vyzkoušeli, jak to vypadá v absolutní tmě.
V infocentru o Hranické propasti, do které naštěstí nikdo z nás nespadl,
jsme se prostřednictvím krátkého filmu a virtuálních brýlí podívali nejen do
minulosti, ale také i pod hladinu jezírka v samotné propasti. Po této
„vzdělávací“ části náš čekaly krásné přírodní vyhlídky u bývalého hradu
Svrčov a u Sv.Jana.
Další výlet jsme z organizačních důvodů museli přesunout na neděli
9.9.2018. Sraz bude neobvykle na vlakové zastávce v Novém Jičíně
v 08:20 hod. Plán výletu (možná  ) bude zveřejněn na nástěnce a na FB
profilu TJ Sokol Bernartice nad Odrou, kde jsou rovněž umístěny fotky z
výletů.
Těšíme se na vás!
Lukáš Kutěj, Oddíl Turistika 4+

Zbrašovské aragonitové jeskyně

infocentrum

19

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2018

Hranická propast

vyhlídka u Sv. Jana

vyhlídka u bývalého hradu Svrčov

20

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2018

R ŮZNÉ
Muzejní škola (nejen) pro seniory IV.
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, Vás srdečně zve na
Muzejní školu (nejen) pro seniory IV. Muzejní škola (nejen) pro seniory
představí během cyklu devět přednášek z oborů historie, archeologie,
národopisu, dějin umění, zoologie či mykologie. Tedy oborů, které svým
zaměřením dokumentují a zkoumají lidský životní prostor a prostředí
formované a přetvářené rozmanitými podobami lidských projevů i činností.
Tyto dokumentační a výzkumné aktivity jsou rovněž hlavním posláním
Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých přednášek garantují
pracovníci Muzea Novojičínska. Východiskem muzejní školy je zájem
seniorů vzdělávat se a seznamovat se s děním v jednotlivých oborech.
Podzimní cyklus přednášek bude probíhat každé pondělí od 1. října do
26. listopadu 2018, vždy ve dvou termínech od 9.00 do 11.00 hod. a od
13.00 do 15.00 v Trámovém sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Můžete si zvolit dopolední či odpolední skupinu. Závazné přihlášky
formou zápisu přijímáme na pokladně Žerotínského zámku v Novém
Jičíně v pracovních dnech v termínu od 1. 7. do 21. 9. 2018 (od 8.00 do
17.00 hod.; kromě pondělí). Cena celého cyklu přednášek je 300,- Kč.
Kapacita pro skupinu je omezena na 40 osob. Přihláška je platná po
zaplacení kurzovného.
Více informací na webových stránkách www.muzeumnj.cz nebo na
telefonu 556 701 156. Kontaktní osoba: Mgr. Martin Vitko.
Program přednášek:
1. 10. 2018 – PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D. (historik): Svatá bolest.
Flagelace v náboženské kultuře středověku a raného novověku
8. 10. 2018 – Jan Číp (dokumentátor, historik): Židé v Novém Jičíne.
Přednáška u příležitosti výročí postavení židovské synagogy (1908) a
vyhnání Židů (1938)
15. 10. 2018 – Mgr. Eva Sulovská (kurátorka): Výročí tří významných
německých malířů (Anton Berger, Eduard Veith, Franz Barwig)
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22. 10. 2018 – Mgr. Renata Sobotíková (botanička) a Mgr. Markéta
Máchová (zooložka): Procházka lužními lesy v Poodří
29. 10. 2018 – Mgr. Martin Vitko (historik): Osudové „osmičky“ 20. století
na Novojičínsku
Úterý 6. 11. 2018 – Ing. Jiří Lederer (mykolog): Houby a houbaření.
Přednáška odborníka z Muzea Beskyd Frýdek-Místek
12. 11. 2018 – PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (vedoucí Muzea v Příboře,
etnolog, kurátor): Kopřiva – plevel, který šatil
19. 11. 2018 – Mgr. Renáta Jašková (kurátorka sbírek, dokumentátorka):
Nový Jičín a okolí na dobových pohlednicích ze sbírek Muzea
Novojičínska
26. 11. 2018 – Poslední přednáška bude spojena s prohlídkou národní
kulturní památky – Památníku Františka Palackého v Hodslavicích, jedné
z poboček Muzea Novojičínska.
Mgr. Martin Vitko,
vedoucí Oddělení edukačního, propagačního a výstavního,
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Ruský legionář
Dalším legionářem, bojujícím za 1. světové války a pocházející z naši
vesnice, byl můj děd František Drlík. Narodil se 1.10.1890. Měl základní
vzdělání a vyučil se zedníkem. V politická příslušnost byl veden jako
národní socialista.
Prezenční službu prodělal ve 100. pochodovém pluku. Se stejným
plukem, když byl povolán bojovat za „císaře a jeho rodinu“ vstoupil jako
vojín na bojiště „Velké války“.
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František Drlík v Rusku, někde v ateliéru

Do zajetí padl 22.11.1915 u Bučače na Haliči(dnešní Ukrajina). Do legií
vstoupil v Žitomiru 15.10.1917 a zařazen byl 9.12.1917 jako vojín do 1.
záložního praporu 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého. Kde se
pohyboval a co dělal v období 1915-1917 mi není známo.
Po uzavření Brest-litevského míru a skončení 1. světové války se naše
legie nemohly vrátit do vlasti směrem na západ asi 400km od našich
tehdejších hranic, ale musely putovat na východ přes celé Rusko až do
Vladivostoku.
23
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František Drlík – úplně vlevo, čtoucí noviny

Záběr z odklízení sněhu
24
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Po ustupujících bojích okolo Transsibiřské magistrály a prý převozem
tajemného ruského pokladu se nalodili na lodě a jižní trasou přes HongKong, Singapur, Colombo, Aden, Suezský průplav až do Terstu. Z Terstu
vlakem až do Českých Budějovic a potom domů, do Bernartic nad Odrou.
Demobilizován byl 2.10.1920 v hodnosti svobodníka.
Mé vzpomínky se pohybují jen kolem legionářské uniformy s čepicí ve
skříni, prvním malým uznáním legionářů před rokem 1968, kterého se
František nedožil, osobní šavlí a bajonetovým bodákem schovaným mezi
stropy na půdě, na které jsme narazili při našem „šáření“ po chalupě a
kde se za války skrývalo obilí. Svou znalost ruštiny uplatnil při
osvobozování naši vesnice v roce 1945. Tím všechny klady toho, že byl
hrdým legionářem skončily, především rokem 1948, kdy komunisté
nemohli zapomenout na to, že legionáři bojovali na ruské frontě
s bělogvardějci proti rudoarmějcům. O tom a především před dětmi se
nesmělo mluvit zvláště po útěku jeho 18 letého syna a následných
výsleších na policii. František Drlík se dožil 77 let.
Zaznamenal Petr Drlík

Rákosníci
Nemyslím tím jednu pracovitou a
asimilovanou komunitu, ale rod ptáků.
Asi v polovině května se na balkóně, v
keramickém květináči, za stálého
hlídaní kýčovitého krokodýla, začal
hnízdit malý ptáček, rákosník obecný.
Jakmile jsme to zjistili, po vytvoření
hnízda, snesení vajíček a zahnízdění,
nejen že jsme balkón přestali využívat,
ale i dole v zahradě chodili dostatečně
velkým obloukem, abychom ho nerušili.
Z hnízda odlétal jen sporadicky, jen aby
25
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si sehnal něco do zobáku. Po určité době jsme zahlédli v hnízdě první
puklé vajíčko a podařilo se nám zahlédnout oknem druhé holátko, s
půlkou skořápky na hlavičce, takový malý „calimero“. Nakonec se vylíhlo z
vajíček všech pět ptáčků. Velkou obavu jsme měli, když při bouřce a
prudkém dešti musel starý rákosník chránit ještě neopeřená holátka. Jeho
peří a listy převislého vína všechny bezpečně ochránili. Postupně jak
rostli, přinášení něčeho
na zub od obou rodičů
nabíralo na frekvenci.
Když se jednalo o
potravu,
byli
všichni
naskládání kolem okraje
hnízda a čekali na
potravu.
Jednou
přiletěl
s
běláskem
a
malý
rákosníček, jak trefně
podotkl Mirek, si s ním
poradil jak skartovačka
na papír. Jindy, když
bylo potřeba udělat velkou potřebu, ptáčci, asi to mají zakódované v těch
jejich malých hlavičkách, otočili se tak, že
jim koukal přes okraj jen zadeček, a během
chvilky, jako by na to čekal, se přitočil jeden
z dospělých a odchytil zapouzdřený
exkrement do zobáku a odletěl s ním pryč,
mimo hnízdo. V poslední době bylo všech
pět napěchovaných v keramickém hnízdě,
že neměli ani prostor, jak si protáhnout
křídla. Zkoušení rákosníků, jak mají pevná
křídla, bylo čím dál častější a nakonec,
jedno ráno, po nich zbylo jen prázdné
hnízdo.
Zaznamenal Petr Drlík
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I NZERCE
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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.:
+420 556 715 216
E-mail:
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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