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O BECNÍ
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Oslava Dne matek
Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu
První svaté přijímání dětí
Kácení máje
Dětská hasičská soutěž
Pouť
Dětský den
Vítání občánků
Hasičská soutěž „O Bernacký pohár“
Slavnostní valná hromada SDH Bernartice nad Odrou
Den obce spojen s oslavami:
645 let od založení Obce
135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
100 let od založení TJ Sokol

Kalendárium
16.4. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra.
18.4. Starosta se zúčastnil školení „Kotlíková dotace – 3. výzva“, které
pro obce a města pořádal Krajský úřad. Informativní letáčky je
možné si vyzvednout na obecním úřadě či na poště.
23.4. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra.
25.4. Starosta a účetní se zúčastnili školení v Ostravě na téma
Opatrovnictví – přehledný výklad.
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29.4. Na Obecním úřadě proběhla schůzka starosty a zástupců TJ
Sokol, kde se řešila plánovaná akce „Čistá obec“.
30.4. Na obecním úřadě proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na
stavební úpravy v mateřské škole a rekonstrukci tělocvičny
základní školy. Vítězem obou zakázek se stala firma Starest s.r.o.
ze Starého Jičína - Vlčnova. Rekonstrukce tělocvičny, je však
podmíněna získáním dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
30.4. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra.
2.5.
Na obecním úřadě proběhla schůzka se zástupci odboru
sociálních věcí města Nový Jičín.
4.5.
V kulturním domě sehrál náš divadelní spolek Bodlák premiéru
nové hry „Odyssea“.
7.5.
Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra.
7.5.
Proběhl lampionový průvod s uctěním památky u Pomníku padlých
a poté tradiční táborák v Břízovém háji.
10.5. Starosta odeslal dopis náměstkovi hejtmana Moravskoslezského
kraje, týkající se opravy silnice III/04815 Loučka – Bernartice nad
Odrou.
13.5. Na Obecním úřadě proběhla schůzka se zástupci hasičů a TJ
Sokol, na které se řešil program Dne obce.
14.5. Na obecním úřadě proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na
dodávku dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů. Vítězem se stala firma Moto-truck cz s.r.o. z Přerova.
14.5. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra.
16.5. Uzavření smlouvy s firmou Starest, s.r.o. na stavební úpravy
v mateřské škole, které proběhnou o prázdninách.

Volby do Evropského parlamentu
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v roce
2019. Starosta obce Bernartice na Odrou podle § 32 odst. 2 zákona č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
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Hlasování ve volbách do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:
v pátek 24. května 2019
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 25. května 2019 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s materiály o volbách
do Evropského parlamentu je Obecní úřad Bernartice nad Odrou.
Místem konání voleb okrsku č. 1 Bernartice nad Odrou je volební místnost
v přízemí budovy Základní školy Bernartice nad Odrou č.p. 80, učebna
pro I. ročník.
Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Na voličský průkaz může volič hlasovat ve kterémkoliv
volebním okrsku na území ČR po předložení voličského průkazu, který je
povinen odevzdat volební komisi.
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. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnou pokynů
předsedy OVK.
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 na území obce Bernartice nad Odrou.
V Bernarticích nad Odrou 9.5.2019
Telefon do volební místnosti: 602 630 764

Tomáš Horut, starosta obce
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Čistá obec
Naše obec se může dlouhodobě pyšnit upraveným a čistým vzhledem.
Občané dbají o své domy a zahrady, vysazují okrasnou zeleň i květiny a
záleží jim na tom, aby jejich obydlí působila příjemně. Veřejná prostranství
jsou udržována pracovníky obecního úřadu a zároveň mnozí spoluobčané
pomáhají udržovat přilehlé obecní pozemky ve svém okolí. Dohromady to
utváří dobrou vizitku obce a příjemné prostředí pro život. Zdálo by se
proto, že akce „čistá obec“ nebude mít u nás v Bernarticích žádné velké
opodstatnění.
Navzdory tomu se v sobotu 11. května u restaurace U Bříz sešlo asi
sedmdesát dobrovolníků. Byly to převážně děti naší základní a mateřské
školy a jejich rodiče. Všichni se tak společně chtěli připojit
k celosvětovému programu boje za naši čistou planetu.
Zúčastnění se rozdělili do čtyř skupin a hasičským autem byli dospělí i
děti přepraveni do okrajových částí vesnice. Děti se ihned rozběhly a
začaly hledat a sbírat papíry, plasty a další odpadky, které se nacházely
podél cesty, potoka nebo ve volné přírodě. Všechno poctivě třídily do
připravených pytlů. Co všechno děti našly a uklidily je vidět na
fotografiích. Mezi nejkurióznější „poklady“ patří například tiskárna,
umyvadlo, plastové židle, žehlička nebo dámská kabelka. Je opravdu
neuvěřitelné, že takovýto odpad může někdo vyhodit jen tak do příkopu
nebo do lesa!
Na této akci se potvrdilo, že našim občanům není čistota a ochrana
přírody lhostejná. Děti byly do úklidu tak zapálené, že prolézaly i
nepřístupné houštiny a vytahovaly všechno, co do přírody nepatří.
Předháněly se, kdo najde více odpadků a kdo vyčistí větší území. Věřím,
že teď samy jen tak nezahodí na zem papír nebo třeba plastovou láhev.
Chtěla bych poděkovat TJ Sokol Bernartice nad Odrou za přípravu a
zorganizování celé akce. Pomohli i místní hasiči a základní škola. Největší
poděkování patří ale každému, kdo se akce zúčastnil a pomohl k tomu,
aby naše okolí zbavil nevzhledného i nebezpečného odpadu. Všechen
vysbíraný odpad se shromáždil na dvoře u obecního úřadu, kde bude
ještě dále roztříděn do kontejnerů a ekologicky zlikvidován.
Květnové sobotní dopoledne jsme tentokrát strávili nejen užitečnou prací,
ale i příjemným pobytem v přírodě. Obecní úřad a TJ Sokol se na závěr
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postarali o malé občerstvení v břízovém háji a to přišlo po náročném
půldni k chuti. Věřím, že kdo se zúčastnil, rozhodně nelitoval.
Sběr a třídění odpadu se pro většinu z nás stal samozřejmostí. Máme
přece možnosti kam věci, které už přestaly sloužit, odložit a jak se šetrně
postarat o jejich likvidaci. Bohužel jsou v našem okolí i takoví, kteří
správné nakládání s odpadky dosud nepovažují za důležité. Bylo by však
smutné, že by tito lidé mohli spoléhat na to, že nepořádek po nich naše
děti zase příště uklidí.
Dagmar Glogarová, místostarostka
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Čistíme obec
Na sobotu 11. května 2019 připravila TJ Sokol a Obec Bernartice nad
Odrou akci Čistíme obec. Naším společným plánem, bylo vyčistit
znečistěné lokality v obci a jejím nejbližším okolí.
Sraz všech účastníků byl v sobotu ráno U Bříz. Zde jsme vytvořili čtyři
pracovní skupiny a ty dostaly za úkol projít svěřené úseky. První pod
vedením Dušana Glogara šla od Salašského kopce. Druhá pod vedením
Jirky Grulicha od Obory. Třetí Libora Stavinohy od pískovny u Hůrky a
čtvrtá Aleše Hubra od hráze rybníka za Lesním mlýnem. Cíl všech byl
znova U Bříz. Všechny skupiny byly do svěřených úseků rozvezeny
Patrikem Dreslerem hasičským autem. Auto se dětem moc líbilo.
Svoz nasbíraného odpadu byl průběžně zajišťován obecním autem.
Styčnou osobou byl Pavel David. Všechny skupiny pečlivě prošly své
úseky a nasbíraný odpad byl i pro nás překvapením.
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Nejvíce odpadu bylo nasbíráno u Odry a u vrb k Hůrce. Překvapilo nás, že
množství odpadu bylo u Odry po rybářích. Sedí u vody a odpadky házejí
za sebe. Lidem však nedělá problém vyhodit i keramické mísy, umyvadla,
či pneumatiky od aut. Nemají problém s tím, že se tento odpad v přírodě
nerozloží, ani za stovky let.
Aby jste si udělali představu, doba rozpadu odpadků v přírodě:

Všichni brigádníci se společně sešli opět v Břízovém háji, kde bylo pro
všechny připraveno občerstvení a špekáčky. Třešničkou na dortu, hlavně
pro nejmenší byla točená zmrzlina, kterou právě v sobotu začali nově točit
v restauraci U Bříz.
Počasí nám přálo, jako by sama příroda chtěla pomoci. Všem
zúčastněným a nebylo jich málo, dohromady 68, děkujeme a věříme, že
měli sami dobrý pocit z toho, že udělali naše společné okolí čistějším.
Již dnes víme, že tuhle akci příští rok zopakujeme. Termín ale posuneme
na polovinu dubna. Ve vysoké trávě totiž určitě nějaké ty odpadky zůstaly
skryty našemu ostřížímu zraku.
Nějaké postřehy dětí: Co se líbilo (plus +) a co ne (mínus -)
+ Bylo hezky, bavilo mě to...
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+ Zlepšit bych chtěl načasování akce, z května na březen
+ Bylo dobré počasí
+ Chodili jsme potokem
+ Líbilo se mi pomáhat obci
+ Líbila se mi denní aktivita
+ Bylo to super, moc jsem si to užila, výborná zmrzlina
+ Zmrzlina, špekáčky, díry od Němců
- Hodně odpadků, cigarety, hodně skla
- Stejně jsem byl mokrý
- Našli jsme prkýnko od záchodu
- Chtěl bych někde dát výstrahu pro rybáře
- Nelíbila se mi vysoká tráva a WC
- Museli jsme jít po skupinách….
Za pořadatele, Aleš Hubr
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Sběr papíru
Ve čtvrtek 23. května se od 16.00 hodin uskuteční tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír prosím nachystejte dětem na místo chráněné před
deštěm. Děkujeme
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Jaro v mateřské škole
Začátek března se nesl v duchu příprav na zápis do základní školy,
předškoláci navštívili 1. třídu, kde si vyzkoušeli, jak se sedí v lavicích a
zapojili se do vyučování. Děti vyrobily pro své kamarády dárky a prvňáčci
jim za to ukázali, co všechno se doposud naučili. Několikrát jsme navštívili
tělocvičnu, kde se našim malým sportovcům moc líbilo. V květnu
začínáme jezdit na plavání do Nového Jičína, je přihlášeno 20 dětí.
Pravidelně jsme v MŠ zavedli pohádkové pátky, kdy děti hrají divadlo
dětem. Starší děti zahrály pohádku O pejskovi a kočičce jak pekli dort, O
kohoutkovi a slepičce, Tři medvědi. Mladší děti zahrály O velké řepě,
Budku a pohádku Devět. 30. dubna na čarodějný den jsme hráli
Perníkovou chaloupku.
Pravidelně chodíme do přírody, učíme se poznávat jarní květy, domácí
zvířátka a jak přírodě pomáhat. Návrat čápa jsme oslavili písničkou, děti si
vyráběly čápy na komíně. V květnu nám zahradu zdobí malá májka, která
nám připomíná nový měsíc a oslavy s ním spojené.
V současné době se připravujeme na oslavu Svátku maminek a Dne
rodiny, která se uskuteční v sále KD v Bernarticích nad Odrou v pátek
24.5.2019. Vystoupí děti z MŠ i ZŠ a tím vás všechny srdečně zveme.
Za mateřskou školu Dagmar Boková
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Stavění a kácení MÁJE
V úterý 30. 4. 2019 jsme od 18:00 hodin u obecního úřadu stavěli „májku“.
Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční akci dodrželi,
„májku“ i přes silný vítr zdárně postavili a bečku s chutí vypili. Děkujeme
všem, kteří přišli a pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím, bez jejichž
povzbuzování by to bylo určitě obtížnější.
Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na tradiční kácení „májky“, které
se uskuteční v pátek 31. května 2019 od 18:00 hodin před obecním
úřadem. Budou připraveny tradiční uzené žebra a o ostatní občerstvení
bude jako vždy postaráno. Přichystána bude tombola a jednou z cen bude
pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit.
Těší se HASIČI
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Počasí nám nepřálo
TJ Sokol Bernartice nad Odrou, oddíl Turistika 4+, měl dne 12.5.2019
v plánu výlet na Ondřejník. Bohužel počasí nám nepřálo a trvalý déšť byl
důvodem ke zrušení tohoto výletu . Náhradní termín nebyl určen.
Přespání ve věži ☺
Jak již bylo psáno v únorovém Zpravodaji, přichystali jsme pro děti i
dospělé akci Přespání ve věži na nedalekém hradě Starý Jičín
s doprovodným programem. Tato akce se uskuteční za každého počasí
z pátku na sobotu 21.- 22.06.2019. Sraz účastníku bude v Březovém
hájku v 17:00 hod. Odtud půjdeme na hrad Starý Jičín pěšky. Po příchodu
na hrad budeme kastelánem přivítáni a ubytováni v hradní věži. Poté nás
pan kastelán na hradní vyhlídce krátce seznámí s hradem a jeho historií.
Následně se budou opékat špekáčky (špekáčky, pečivo, tácky, kečup,
hořčice v ceně) a povídat různé, možná i strašidelné historky ☺.
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Po setmění se vydáme v záři loučí na komentovanou prohlídku po hradní
zřícenině. Po prohlídce následuje posezení u ohně a „volná zábava“. Po
celou dobu bude k dispozici WC, pitná voda a služby místní hospůdky.
S sebou si je nutno vzít karimatku, spacák, svítilnu, vhodnou obuv a
oblečení, případně repelent, něco k snědku na snídani a hlavně pořádný
kus odvahy. Ke snídani je zajištěn teplý čaj. Po snídani, nejpozději v
10:00 hod, bude následovat pěší návrat domů. Cena za dítě činí 120 Kč,
pokud je členem TJ Sokol Bernartice nad Odrou nebo některého jeho
oddílu. Pokud není členem, činí cena 180 Kč. Cena za dospělou osobu
činí 280 Kč. Kapacita je omezena a proto prosíme případné zájemce o
nahlášení se do 16.06.2019 na emailovou adresu: kutej80@gmail.com
Potřebné bližší informace budeme zveřejňovat prostřednictvím FBC
stránek TJ Sokol Bernartice nad Odrou, popřípadě hlášením v místním
rozhlase.
Těšíme se na vás, za Turistika 4+ Lukáš Kutěj
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Premiéra divadelního představení ODYSSEA
Divadelní spolek BODLÁK oslaví letos na podzim
10 let své existence. Za tuto dobu odehrál na
sedmdesát divadelních představení. Doposud se
jednalo vždy o komedie, zpěvohry či naposledy
úspěšný muzikál Malované na skle.
A protože smyslem ochotnického divadla je bavit sebe i diváka a také
vzdělávat sebe i diváka, pokusili jsme se o něco nového a neobvyklého.
Zkrátka rozhodli jsme se pro vážné téma a přicházíme s dramatickým
zpracováním Homérova eposu ODYSSEA.
Po téměř půlroční práci jsme v sobotu 4. května dospěli až k premiéře a
úspěšně jsme odehráli dramatický příběh o strastiplné cestě ithackého
krále Odyssea z trojské války domů.
Představení shlédlo bezmála 190 diváků. Premiéra má pro ochotníky
zvláštní kouzlo.
Hrajeme totiž zdarma a uznání a obdiv za „ochotu“ předstoupit před
diváka a něco předvést, je pro nás jediná avšak ničím nenahraditelná
odměna. Cesta k této odměně však bývá dosti těžká. I my jsme si na
zkouškách prošli svoji „Odysseou“, než jsme dorazili k cíli.
Vlastní premiérové představení proběhlo zdárně a bez komplikací. Mělo
dobré tempo a hercům se brzy podařilo diváky vtáhnout do děje a tím
odvést jejich pozornost od času, který mnohdy, jak později sami řekli,
přestali vnímat.
Závěr inscenace byl opravdu famózní a lidé byli dojatí. Bouřlivě tleskali a
prakticky ihned po roztažení opony všichni stáli. Na tvářích mnohých žen
jsem zahlédl slzy. A co mne překvapilo, viděl jsem je i na tvářích mužů.
Dostalo se nám tak opravdu upřímného uznání, kterého si všichni velmi
vážíme.
Novým poznatkem pro nás byly jiné reakce diváků, na rozdíl od komedií,
při nichž jsme byli zvyklí na výbuchy smíchu a potlesk na otevřené scéně.
Diváci byli po celou dobu představení soustředění. Nikdo nemluvil,
nerušil, byli koncentrováni, zabráni do děje. Jak nám kdosi z diváků
později napsal: „Vtáhli jste nás do časoprostoru a my jsme vám to věřili“.
Potlesk se proto logicky ozval až na závěr první části a celého
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představení. Diváci byli plní emocí, dojmů a možná otázek, které byly
inscenací nastoleny. Nikoliv tedy rozesmátí či dokonce rozverní, ale
zádumčiví a přemýšliví.
Každý se tak mohl zamyslet nad svou životní cestou. Nad překážkami,
které je nutno překonat, než dojde k cíli. A jsme-li v cíli, zda nezačíná
cesta nová a třeba ještě těžší? I když jsme na našich cestách „hnáni bohy
a sudbou“, jak se praví v inscenaci, nesmíme zapomínat, že jsme to právě
my, každý z nás, kdo ovlivňujeme svůj osud. A to je hlavním poselstvím
nově nastudovaného díla ODYSSEA.
Zdeněk Klos, předseda spolku BODLÁK
K obsahu hry:
Král Odysseus se po dobytí Troje touží vrátit domů. Netuší ale, jakou
plavbu mu osud připraví… Deset let bloudí po mořích a zažívá
neuvěřitelná dobrodružství. Je poután mocí nymfy Kalypsó, na moři těžce
zkoušen Poseidonem, bojuje s Kyklopem Polyfémem, pobývá u vědmy
Kirké, sestupuje do podsvětí, proplouvá kolem mořských oblud Skyllé a
Charybdys.
O všem Odysseus vypráví Faiákům, příslušníkům mírumilovného kmene,
kteří ho zachránili po jeho ztroskotání, a kteří ho nakonec dopraví na jeho
rodný ostrov Ithaku.
Zde se hrdina setkává se svým synem Télemachem, s nímž se pouští do
zápasu s nevítanými ženichy, léta pobývajícími v královském paláci a
usilujícími o jeho věrnou ženu Pénelopé.

18
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ZE

SPORTU

Florbalový turnaj
V sobotu 6. dubna uspořádal oddíl florbalu při TJ Sokol Bernartice nad
Odrou v místní tělocvičně již 11. ročník Velikonočního florbalového turnaje
mladších žáku do šestých tříd.
20
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Hlavního turnaje se zúčastnila celkem tři družstva. Kromě našich
Bernatských Bobříků dorazila družstva TJ Sokol Pustějov a ZŠ Suchdol
nad Odrou. Mimo hlavní turnaj se odehrál i miniturnaj mladších žáčků,
kterého se zúčastnili naši nejmenší Bobříci a hráči z Pustějova. Turnaj
zahájil pan starosta Tomáš Horut, který popřál celému turnaji mnoho
zdaru a všem hráčů hodně štěstí a žádná zranění.
Hrálo se systémem každý s každým ve dvou kolech, takže náš tým
odehrál čtyři náročné zápasy. Díky vysoké účasti hráčů domácího týmu (9
hráčů + brankář) jsme mohli prostřídávat tři kompletní trojky, což nám
pomohlo tyto vyčerpávající zápasy fyzicky zvládnout. První zápas jsme
odehráli se Suchdolem, vítězem posledního turnaje z Pustějova. Zápas
jsme rozehráli aktivně a výsledkem byly naše dva rychlé góly v prvních
třech minutách. Zbytek zápasu jsme již výsledek uhájili i díky skvělým
zákrokům brankářky Venduly Krutílkové. Navíc naši hráči přidali ještě
další dva góly a zápas jsme nakonec vyhráli 4:0. Druhý zápas jsme
odehráli s Pustějovem. Možná trochu ukolébaní výhrou z předchozího
zápasu jsme nezachytili začátek zápasu a již po dvou a půl minutách jsme
prohrávali 0:3. Brzy jsme se ale z nepovedeného začátku otřepali a skóre
nakonec otočili a vyhráli 9:4. K obratu přispěl zřejmě i fakt, že soupeř měl
pouze tři hráče, a tak celý zápas odehráli bez střídání. V dalším průběhu
turnaje jsme týmu Pustějova v duchu fair play půjčili naše dva hráče, aby
se jejich kluci úplně neodrovnali.
Po první půli turnaje jsme se dostali na první místo, které jsme v odvetách
chtěli uhájit. Odvetný zápas se Suchdolem jsme si od začátku hlídali a
ještě dvě minuty před koncem zápasu jsme vedli o čtyři branky. Soupeř
ještě sebral poslední síly a v závěru zápas dvěma góly zdramatizoval.
Vítězství jsme si ale nenechali vzít a zápas skončil výsledkem 6:4.
Poslední zápas s Pustějovem jsme odehráli s již velmi vyčerpaným
soupeřem a zápas vyhráli poměrem 10:3. Se ziskem osmi bodů za čtyři
výhry a celkovým skóre 29:11 nebylo o vítězi turnaje pochyb.
Celkové pořadí:
1. Bernatští Bobříci
2. ZŠ Suchdol nad Odrou
3. TJ Sokol Pustějov
21
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Obec reprezentovali a branky vstřelili: kap. Vít Vrobel – 12, brankářka
Vendula Krutílková, Zuzana Hubrová – 5, Adam Jalůvka – 5, Adam
Glogar – 2, Šimon Horut – 2, Lukáš Krupička – 1, Dominik Volf – 1, Jan
Grulich – 1, Michal Krupička.
Mimo hlavní turnaj odehráli naši nejmenší Bobříci miniturnaj s mladšími
hráči z Pustějova. Celkem se odehrály tři vzájemné zápasy, ve kterých
zvítězilo naše družstvo s výsledky 7:1, 6:0 a 6:0.
Celkové pořadí:
1. Bernatští Bobříci
2. TJ Sokol Pustějov
Sestava nejmenších Bobříků a vstřelené branky: kap. Lukáš Grulich – 4,
brankářka Vendula Krutílková, Adam Kutěj – 5, Kristýna Gavlasová – 4,
Zuzana Kutějová – 2, Tereza Horutová – 2, Zuzana Novobilská – 1
Za bernatské Bobříky Jiří Grulich
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Za celý oddíl bychom chtěli poděkovat všem maminkám a tatínkům za
obětavou pomoc při samotném turnaji. Děkujeme BeBečka :-) .

Zimní soutěž v nohejbalu trojic 2019
V sobotu 13.4.2019 skončila v Bernarticích Zimní soutěž v nohejbale
trojic. Již 5 ročník byl letos hraný na 3 soutěžní kola (soboty).
Tato soutěž byla založena ve Veřovicích (2008), kde však o dva roky
později zanikla. Od roku 2013 se soutěž obnovila díky oddílu z Bernartic a
je vlastně jediným neregistrovaným dlouhodobým turnajem na
Novojičínsku.
Všichni účastníci opět dostali originální trika a pro ty nejlepší čekaly i
poháry. Domácí reprezentovaly dva celky: Iron 301 Bernartice a Zepelin
Bernartice. Letos jsme nastupovali v oslabených sestavách, což se
nakonec odrazilo i na konečném umístění. Bohužel to letos na stupně
vítězů nebylo.
Vítězem zimní soutěže se stal celek Pustkovce, který patří společně s
Rychvaldem k absolutní špičce Moravskoslezského kraje.
Závěrem mi dovolte poděkovat panu starostovi T. Horutovi za účast,
vyhlášení a přípravu choreografie. Dále pak Mirkovi Martinátovi za
výborný guláš a klukům Vraťovi Bokovi, Filipu Školoudíkovi za
choreografii. V neposlední řadě pak děkuji spozorům firmě DC Ravak a
Obci Bernartice nad Odrou.
Zelenka Pavel ml.
Celkové pořadí Zimní soutěže:
1. PUSTKOVEC
2. RYCHVALD
3. PŘÍBOR
4. IRON 301 BERNARTICE (Lev J., Bílek A., Bílek M., Ferda D.)
5. ZEPELIN BERNARTICE (Zelenka Pavel ml., Zelenka Pavel,
Randýsek V., Czierny M., Ferda R.)
6. POHOŘ
7. HODSLAVICE
23
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R ŮZNÉ
Oznámení ve věci zabití čápa bílého na k.ú. Bernartic nad
Odrou
Na základě telefonického oznámení jsme v pondělí 15.4.2019 okolo 8 mé
hodiny vyzvedli v areálu firmy UAX v Bernarticích n.O. uhynulého čápa
bílého. Kadaver vyzvedl náš pracovník pan Radim Maloušek, který také
na místě shlédl kamerový záznam předmětné firmy (ze 14.4., podvečerní
hodiny), kde je zachycen pád čápa z hnízda, které je situováno na střeše
jednoho z objektů v předmětném areálu. Z prvního ohledání kadaveru
byla patrná otevřená fraktura křídla a pravděpodobná vnitřní zranění,
která byla neslučitelná s životem. Vzhledem k tomu, že nám nebyla
zřejmá příčina tohoto zranění předali jsme kadaver k rentgenovému
vyšetření našemu veterinárnímu lékaři, panu MVDr. Milanu Šturmovi
z Veterinární ošetřovny na Jugoslávské ul. v Novém Jičíně.
Z provedeného RTG, který jsme obdrželi 23.4. 2019, je patrné, že čáp byl
(pravděpodobně přímo na hnízdě) střelen ze vzduchové pistole, na RTG
snímku je zřetelně vidět diabolek. Toto střelné zranění nebylo smrtelné,
ale následný pád z výšky způsobil výše uvedená zranění (fraktura křídla,
zranění vnitřních orgánů), v důsledku čehož čáp uhynul. V ten den jsme
také museli odebrat snůšku z hnízda a v záchranné stanici řešit další
inkubaci vajíček, neboť není možné, aby jeden z hnízdního páru úspěšně
vyhnízdil.
Čáp bílý (Ciconia ciconia) je zařazen podle vyhlášky č. 395/1992
Sb. mezi ohrožené druhy a je v ČR zvláště chráněn.
Obracíme se Policii ČR, obvodní oddělení v Novém Jičíně s žádostí o
prošetření této události. Na vědomí dáváme toto oznámení také
starostovi obce Bernartice nad Odrou panu Tomáši Horutovi.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Petr Orel
vedoucí zařízení
ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
Záchranná stanice a Dům přírody Poodří v Bartošovicích
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Občanská poradna Nový Jičín
Dlouho očekávaná novela insolvence, která má otevřít cestu k oddlužení
maximálnímu počtu dlužníků vstupuje 1. června v účinnost. Nová pravidla
mají usnadnit vstup do oddlužení a umožnit řešit své dluhy co největšímu
počtu dlužníků. Řízení má být jednodušší a rychlejší. Tou nejpodstatnější
úpravou je však zrušení minimální hranice úhrady dluhu. Podle novely
insolvenčního zákona bude dlužník od dluhů osvobozen i tehdy, uhradí-li
méně jak dříve povinných 30%, pokud prokáže, že se v průběhu
pětiletého období snažil dle svých možností o co největší plnění dluhu.
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením může oddlužení skončit již
po 3 letech bez jakékoliv hranice plnění a ostatní dlužníci mohou také
úspěšně ukončit proces oddlužení po 3 letech, pokud uhradí alespoň 60%
dluhů. V případě různých životních událostí dovoluje zákon oddlužení až
na 1 rok přerušit, případně až o 6 měsíců prodloužit. Velmi přínosné je
27
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tzv. zastropování dluhu. Úroky a sankce za prodlení se splácením
závazku budou započítány vždy jen do výše původního dluhu. Tím by se
mělo zamezit nekonečnému růstu dlužné částky. Některá ustanovení už
tak vstřícná k dlužníkům nejsou. Výraznou změnou je forma plnění
oddlužení. Oddlužení se bude nově realizovat jen formou splátkového
kalendáře spolu s prodejem majetku nebo jen prodejem majetku. To
znamená, že nyní bude vždy prodáván majetek, bude-li to ekonomické.
Současně je stanovena jakási minimální splátka do oddlužení, která musí
být alespoň ve stejné výši jako odměna insolvenčního správce, tedy 900
Kč při oddlužení jednotlivce a 1350 Kč při oddlužení manželů. Nad
některými výklady nových a upravených paragrafů visí ještě otazníky a až
první realizovaná řízení ujasní aplikaci všech nových pravidel. Zároveň
čekáme na vydání další doprovodných podzákonných norem, přesto však
do nového procesu skáčeme rovnýma nohama a věříme, že budeme moci
prostřednictvím naší občanské poradny bezplatně pomoci přípravou
návrhu oddlužení všem, kteří se dostali do dluhové pasti.
Navštívit nás můžete na ulici Sokolovská 9, Nový Jičín, budova za
čekárnou autobusového nádraží, tel. 556 709 403
Úterý 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (celý den jen pro objednané)
Středa 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 (bez nutnosti objednání)
Čtvrtek 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 (celý den jen pro objednané)
Marie Mayerhofferová, DiS.
vedoucí detašovaného pracoviště Nový Jičín a Frýdek - Místek
koordinátor osobní asistence/sociální pracovník
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
Detašované pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
IČ: 26593548
tel.: 556 709 403
E-mail: asistencenj@czp-msk.cz, www.czp-msk.cz
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V čase prázdnin a dovolených
Čas prázdnin a dovolených bychom si rádi všichni užili pohodově a
naplno, a to bez zbytečných starostí a času stráveného na policii nebo v
těch horších případech dokonce v nemocnici. V této souvislosti Vám
chceme připomenout několik doporučení a rad, abyste si čas volna užili
opravdu bez starostí.
Děti v tomto období tráví více času venku a mohou nastat chvíle, kdy
musí doma zůstat samy, bez dozoru dospělých. Pro děti je to velký krok
k samostatnosti, který však sebou přináší svá úskalí. Dětem může hrozit
mnoho různých nebezpečí, kterým by měly umět předcházet a v případě,
že nastanou, tak by je měly umět správně řešit. Proto připomeňte dětem
základní pravidla bezpečnosti, že nesmí otevírat cizím lidem, bavit se
s nimi nebo si od nich něco brát a už vůbec ne s nimi někam chodit či
k nim nasednout do vozidla. Bez dohledu dospělých osob by děti neměly
manipulovat s ohněm a s ostrými předměty. Připomeňte dětem, jak se
mají chovat při sportovních aktivitách, na silnicích nebo koupališti, aby
nepřišly zbytečně k úrazu. Doporučujeme, aby dítě mělo k dispozici
mobilní telefon, který bude mít pořád u sebe, a to i když půjde například
ven s kamarády. Můžete tak být s dítětem nepřetržitě v kontaktu a mít
informace s kým a kde se momentálně nachází. V mobilním telefonu by
dítě mělo mít uložena i telefonní čísla na policii, záchrannou službu a
hasiče, pokud by nastala stresové situace, může mít problém si na tyto
čísla vzpomenout. Pokud již děti užívají veřejné sociální sítě, měly by
vědět, že při komunikaci na sociálních sítích musí být ostražité a například
informaci, že jsou doma samy, by neměly nikdy zveřejňovat.
Další informace o bezpečném chování se děti mohou dozvědět např.
z knižní publikace Policejní pohádky, která je dispozici ve všech
knihovnách
v Moravskoslezském
kraji.
Více
k projektu
zde:
https://www.policie.cz/clanek/policejni-pohadky-policejni-pohadky-oprojektu.aspx
Odjezd na dovolenou si dobře naplánujte, předejdete tak stresovým
situacím a přemýšlení, zda jste uzavřeli všechna okna, vypnuli spotřebiče
a řádně uzamkli vstupní dveře. Doporučujeme nestahovat žaluzie, rolety,
závěsy apod., aby domácnost nepůsobila opuštěně.
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Je dobré ze zahrady a okolí rodinných domů uklidit žebříky, nářadí nebo
jiné předměty, které se dají užít k vloupání. K většímu klidu a pohodě
přispěje, když si domluvíte občasnou kontrolu domova příbuznými nebo
dobrým sousedem a zároveň je požádejte o vybírání poštovní schránky.
Můžete si pořídit elektronické spínací zařízení, které podle nastavení
rozsvítí světla, televizi apod. Vytváříte tak zdání, že jste doma. Před cizími
lidmi se raději o termínu Vaší dovolené nezmiňujte.
Pokud přesto dojde k vloupání do vašeho obydlí, oznamte to na linku 158
a do příjezdu policie s ničím nemanipulujte. Obecně doporučujeme mít
vyfotografované cenné věci, sepsaná výrobní čísla cenných předmětů
apod. Tyto informace pomohou policii v pátrání a rovněž usnadní vaše
jednání s pojišťovnou při likvidaci pojistné události.
Při svých letních cestách na dovolenou, za památkami a podobně,
nenechávejte v zaparkovaném automobilu žádné cennosti nebo osobní
doklady. Při odchodu svůj automobil řádně uzamkněte a nenechávejte
otevřená žádná okna, a to včetně střešního. Neodkládejte na viditelná
místa, jako jsou sedadla a odkládací plochy, žádné cenné věci jako např.
notebook, mobilní telefony, fotoaparáty, příruční tašky či kabelky. Rovněž
odložení peněženky, či mobilního telefonu na stůl v kavárně nebo v
zahradní restauraci se nemusí vyplatit, proto mějte své věci neustále pod
kontrolou nebo uschovány u sebe. Buďte ostražití při vybírání hotovosti z
bankomatu. Zloději si své oběti typují často právě zde.
Doufáme, že tato doporučení přispějí k příjemnému strávení Vašich
volných dnů při prázdninách a dovolených.
Nový Jičín 10. května 2019
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Pod. Mgr. Petr Směták, komisař
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H ISTORIE
Zvyky a obyčeje v naší obci
Po šmigrustě sa už dělá v polu, dyť je vesno a něni hrubě hdy na všelijaké
zmaty. Dyť sa každý nadře.
Na prvního mája chlapi stavjá máj. Prv chodily dvě děvčata na Družební
nědělu s májkem a zpívaly po domách. Včil už enem stavjá jeden máj. A
kolikráť ani ten něpostavjá. Potem bývá májová.
Před Nanebevstúpením sa chodí každý rok na Hostýn s procesijú. Vyjďě
sa v pátek ráno a idě sa pěšky až na Hostýn. Lebo sa vozívali ež k vodě
(do Hustopeč). Po cestě sa říkalo a zpívalo. V pátek večer sa bylo
v Bystřici. Tam byli pútníci na noc a na druhý děň sa šlo navrch. V nědělu
večer lebo k večeru přišli. Chodilo sa jim na Drážka naprotivo. Včil už
každý rači jedě vlakem..
V pondělí na Svatý Duch sa chodívalo do lesa škvařiť vaječinu. Ale už to
také zahynulo. 24. červňa sa chodily páliť metly na Jána. Něhdě za
dědinu na kopcu sa udělal pořádný oheň a v něm sa metly zapalovaly.
Dyž už chytly, utíkalo sa s nimi a házalo do luftu. Přitom sa baj střílalo,
púšťaly sa rachejtle, lebo sa zpívalo.
Púť bývá u nás dycky 2. červenca na Navštívení Panny Marie. Hdy trefí,
teda je. Něodkládá sa na nědělu jak indě. Na púť tu bývá hromadu bud.
Obyčajně přijedu všeci panáčci od nás a bývá v kostele velká sláva.
Opis z Horákovy kroniky bernartským nářečím
Ilona Stavinohová
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Vzpomínky
Na Kazáááň!
část druhá
Jeli jsme ale jenom kousek. Byli jsme v Lomonosově universitě. Prohlídka
v afghánštině, ale nejzajímavější z celé univerzity byla přitažlivá vůně
v chodbách i jinde, buď z bramboračky, nebo boršče. Zřejmě ta vůně
podporuje studenty při výuce a stimuluje případné jiné zájmy. Ku vědě je
potřebná láska a jak známo, láska prochází žaludkem a to si zřejmě ruské
školství uvědomilo. Vůně se v afghánštině nevysvětlovala, snad tam bylo
cítit i vepřové a šlo se zpět do autobusu. Zase dotaz, zase usměrňující
pohled a jeli jsme po všech možných pamětihodnostech. A zase zastávka,
tentokrát příjemná, restaurace hotelu Ukrajina. Bez jakýchkoliv řečí jsem
se sunul za afghánci a usadil se v jejich těsné blízkosti. Zajímavé, že
průvodkyně na mne vůbec nereagovala, její pohledy mne úplně míjely,
nikdo nenadbýval, ale jídlo jsem dostal, a výborné, i když to bylo podle
muslimského jídelníčku. Nejedí si ti muslimové špatně, myslím, že to byla
baranina, ale výborná a různá tráva nebo listí, vskutku výborné. Pojedl
jsem bohatě, protože jsem nevěděl, jak ten den skončí, ale nevím, jak
bych tu hostinu s pěti rubly zaplatil. Nikdo však nic nechtěl a jak se mí
přisouzení spolucestující začali zvedat, už jsem byl u „sinného“ řidič mrkl
na sedadlo a jelo se za stejných podmínek dále.
Bylo pozdní odpoledne a „sinnyj“ ujížděl pro mne neznámo kam. Ještě
jsme byli u nějakého kláštera a na hřbitově, což nebylo v mé situaci moc
povzbudivé, ale jiné východisko nebylo. Najednou domy řídly, přibývalo
stromů a ejhle – letiště. Nevím sice jaké, ale zřejmě dobrosrdečný Aljoša
věděl, kam asi ty turisty doveze a že tam bych mohl „Na Kazaň“. Mrkl na
mne, všichni vystoupili a s afghánštinou se sunuli do budovy. Zato „sinnyj“
hlasitě zařinčel, řidič mrkl a odjel. Zajímavé bylo, že řidič nepromluvil po
celou dobu ani slova, tak nevím, jak to s tím NKVD vlastně je, ale byl to
fajn chlap a mně stačil pohled a pohyb obočí a věděl jsem, co asi dál a
objelo jsem za den asi celou zajímavou Moskvu a ještě s dobrým jídlem a
zadarmo. Nakonec není špatné se úspěšně ztratit!
Na letišti se mí dobročinní spolucestující ztratili, ale já se již vehementně
dotazoval na můj cíl Na Kazáááň. Každý mi ochotně někam mávl, kde nic
nebylo a já se strastiplně dostal až ku směrovým tabulkám s odlety a
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docela dole byl nenápadně nápis „Kazaň“. Kousek dál bylo odbavovací a
prosvěcovací zařízení před odletem. Protože jsem nic na odlet neměl a
nevěděl jak dál, stál jsem u celníků a s nimi pozoroval prosvícená
zavazadla. Podle mne mělo asi každé páté zavazadlo ruční granát a
každé desáté buď škorpiona, nebo rozebraný kalašnikov. Celníci se
někdy obsahu podivili nebo zasmáli, ale dělali to pečlivě a vyznali se. Mne
v mé situaci bez jakýchkoliv dokladů k letu spíš mrazilo, než abych se
smál kalašníkovu v kufru. Když celníci pozorně sledovali prosvicování a
prohlídku, tak jsem se pomalu za zády celníků podél zdi po centimetru
vyposunoval až ku východu na letištní plochu, což oni buď nezpozorovali,
nebo to zpozorovat nechtěli a rychle jsem se připojil ku nějakým již
odbaveným cestujícím k letadlu. Tehdy letadla stála blízko budovy a
nastupovalo se po schůdkách. U schůdků stojící letušky jsem se zeptal
známým „Na Kazaň“. Udiveně zavrtěla hlavou, s podezřením se na mne
podívala a řekla Kairo, ukázala ku sousednímu letadlu a tak se to
opakovala s jinými letuškami, několikrát jsem musel po schůdkách až do
vstupu do éra, abych se dověděl, že do Vladivostoku, Teheránu, Oděsy
apod., ale nakonec jedna mávla směrem, kde opodál stálo nějaké
osamocené menší letadélko. Pomalu jsem tam sám zašel, nikdo nikde, už
se stmívalo, vylezl jsem do poloprázdného letadla a zeptal se dobře
živeného graždanína „Na Kazaň“? Bez jakýchkoliv zpozornění kývl hlavou
a věnoval se svému zájmu. Měl totiž na kolenou velký kufr a na něm
rozloženou úplnou hostinu a nejedl, ale žral! Je neuvěřitelné, co se dá na
kufr všechno rozložit a sežrat! Já se posadil kousek vedle a pod dojmem
ruské pohostinnosti jsem čekal nějakou spoluúčast, protože jsem od
poledne nic nejedl a afghánská strava také nevydrží věčně, zejména při
mé usilovné nervní činnosti. Ale nic nenabídl, zřejmě, když se učilo o
ruské pohostinnosti, nebyl ve škole! Pak zbytek futru dal na vedlejší
sedadlo, kufr otevřel a do neskutečného bordelu v tom kufru ty zbytky tam
nacpal a kufr dal pod nohy. Naštěstí se nestalo, že by to žrádlo z něj
nějak chtělo ven, no hrůza.
Nikdo už nepřišel, ani se neobjevil a za nějakou chvíli se schůdky odlepily,
dveře se zavřely a my jsme nad stmívající se Moskvou uháněli těch 800
km „Na Kazaň“. Bez dokladů, bez kontroly, bez letušky a bez jídla. Ale
úplně jistý, že letíme „Na Kazaň“, jsem nebyl.
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Nemohl jsem se moc projevovat, protože kdyby zjistili, že sice mám pas,
ale žádné jiné doklady, tak bych skončil na policii nebo v gulagu. Tak jsem
pas, ani skutečnost, že jsem „inostraněc“, nijak nezveřejňoval.
pokračování v příštím zpravodaji
Prožil a zapsal Ing. Vít Bayer,
narozený na č.p. 128, Havířov 2004

Naše obec za II. světové války – pokračování, rok 1945
Fronta se kvapně blížila. Dunění děl a záře od požárů na Opavsku a
Ostravsku byly toho neklamným důkazem. Letecké nálety sovětských
letadel, takřka pravidelně kolem sedmé hodiny večerní, byly postrachem
ustupujících fašistických vojsk i prchajícímu civilnímu obyvatelstvu
německé národnosti. Několikrát byly ostřelovány palubními zbraněmi i
Bernartice. Kromě zapálení a shoření stohu slámy u č. 1 nebylo
vážnějších škod. Lidé obyčejně zalezli do sklepů. Bývaly to takové okružní
sólové nálety, které netrvaly dlouho – asi půl hodiny až hodinu, ale zato
velmi nebezpečné. Od druhé poloviny dubna přicházely do obce
německé zálohy, jejich počet se měnil dle potřeby fronty. Byli mezi nimi i
„Vlasovci“. Průlomem fronty sovětskými vojsky na Opavsku a Ostravsku
nabyl spád událostí rozhodujícího stadia. Německá vojska houfně ujížděla
na západ. Útvary ubytované v Bernarticích kvapně vyprazdňovaly zásoby,
hlavně potraviny, šatstvo, boty a jiné. Toto pálili na hromadách. Činili tak
proto, aby si při ústupu odlehčili. Ponechali si jen pohonné hmoty a
střelivo. Kromě řadového vojska potulovalo se i hodně zběhů, kteří na
občanech vymáhali hlavně civilní šaty a jízdní kola. Německé
dělostřelecké baterie byly umístěny na dolním konci před č. 27, také u č. 4
a nad Kutinami. Maďarské dělostřelectvo bylo na Oboře. Oboje se
zúčastnily aktivně boje. Osvobozující sovětské dělostřelectvo zasáhlo
Bernartice jen několika zásahy celkem neškodnými.
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V neděli 6. května 1945 se fronta přiblížila od obcí Kletné, Hladkých
Životic, Pustějova k Suchdolu na straně jedné a od Nového Jičína a
Starého Jičína na straně druhé. Pro velké povodně následkem jarních
dešťů byla Odra rozvodněna a železniční i silniční mosty přes ni byly
následkem chaotických poměrů v německé armádě samými Němci
předčasné demolovány. Z toho důvodu německá vojska, která ustupovala
od Suchdolu po oderských lukách v noci ze 6. na 7. května změnila směr
na Jeseník nad Odrou. Zbytek padl do zajetí, také značný počet se utopil
v rozvodněné Odře. Některým vojákům se podařilo ještě za dne 6. května
v odpoledních hodinách přeplavat Odru a tito vymáhali na našich
občanech na dolním konci dopravní prostředky, hlavně jízdní kola a civilní
obleky, a to i výhrůžkami zastřelením. Potom ihned opouštěli obec
směrem na Hůrku. Na čísle 176 a 4 byl přechodně 4. května hlavní stan
ustupující německé armády v této oblasti. Velitelem zde byl údajně sám
polní maršál Ferdinand Schörner, velitel armád Střed na území
Protektorátu Čechy a Morava, nedlouho poté známý vedoucí SS
v květnových bojích o Prahu. Dle očitých svědků byl vysoký, štíhlý,
monokl na očích a nad míru vzteklý. Na předvolaného starostu Köllnera
byl velice hrubý. Vyhrožoval, že když se obyvatelé domu č. 176 do hodiny
nevystěhují, všechny je postřílí. Vzápětí však přišla depeše a generál se
svým štábem v autech odjeli. S ustupujícím vojskem odjel také starosta
Köllner. Po osvobození byl však dopaden u Kraslic a předán soudu
v Ostravě. Odsouzen byl na 15 let odnětí svobody. Na ustupující
fašistické vojsko byl přežalostný pohled. Nepříznivé deštivé počasí se
sněhovými přeháňkami, strach ze sovětské armády a vědomí prohrané
války zmatek jen prohluboval. Cestou necestou, pěchota, dělostřelectvo,
autokolony - to vše ustupovalo od Šenova směrem na Hůrku a Starý
Jičín. Do půlnoci z 6. na 7. května byla ještě slyšet střelba z kulometů na
oderských lukách, ale potom nastal klid. Okolo sedmé hodiny ranní
v pondělí 7. května přijela do Bernartic na dolní konec směrem od
Suchdolu vojenská kareta s prvními třemi sovětskými vojáky i důstojníkem
v hodnosti majora. Tito však obratem odjeli zpět ke Kunínu. Byla to asi
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hlídka a s občany se nesetkali. K deváté hodině dopolední 7. května
přijela druhá kareta se dvěma sovětskými vojáky od Šenova. Zastavili na
křižovatce a byla to také hlídka. Několik odvážných občanů, kteří se
nezalekli frontových událostí, je již nadšeně vyhlíželo z hostince č. 26.
Paní Handrychová z hospody donesla chléb a sůl na přivítanou a starým
obyčejem je uctila. Potom byli pohoštěni koláči a domácí pálenkou.
Nastalo všeobecné dorozumívání posunky, našli se i občané, kteří rusky
uměli. Vojáci se hlavně ptali, jestli jsou v obci „germáni“. Na dlouhé debaty
však nebyl čas, a tak po chvíli odjeli zpět k Šenovu. Naši občané ještě
toho dne 7. května šli pomoci stavět sovětské armádě silniční dřevěný
most před Odru, který Němci zničili. Byl postaven během dvou dnů.
Následující dny se nastěhovaly menší oddíly sovětských vojsk i do
Bernartic. Byli nedůvěřiví a krajně opatrní. V obci zůstali jen několik dnů.
Touto poslední fází boje skončilo sedmileté utrpení našeho lidu pod
německou fašistickou okupací. Začal se rodit nový život…..
Neměli bychom však zapomenout na utrpení, které musel náš národ
podstoupit a především na oběti, které lidé přinášeli, aby naše země byla
svobodná. Z naší obce několik lidí zemřelo a další byli vězněni.
Obětmi války se stali:
Josef Horák z č. 121, zemřel na nucených pracích v loděnicích
v Roztokách v roce 1939
Jaromír Kouřil z č. 7 zahynul při náletu v Hranicích v roce 1944
Miroslav (Jaroslav?) Kouřil č. 7 zahynul při náletu ve Víceměřicích u
Nezamyslic v roce 1944
Jan Bayer z č. 106, vrchní strážmistr, byl zatčen za nezadržení a
propuštění českých občanů v ilegalitě a popraven ve Vratislavi v roce
1944
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Karel Handrych z č. 101 bojoval a padl za povstání na Slovensku v roce
1944
Vojtěch David z č. 66 byl vězněn za sabotáž, na následky věznění zemřel
v roce 1944
Anna Tvarůžková z č. 74 zahynula při náletu na Brno v roce 1945
Alois Drlík z č. 81 byl zapojen do ilegální organizace železničářů a vězněn
v Ostravě, Vratislavi a nakonec v koncentračním táboře v Brieg. Zemřel
na pochodu z tábora Brieg do tábora Esteritz v Bavorsku v roce 1945.

Během války byli vězněni:
Josef Papák z č. 51 a Josef Klos č. 2 za organizování petice proti záboru
obce a připojení k Říši
Josef Bayer starší z č. 29 na udání řídícího učitele Scholze
Josef Bayer mladší z č. 29 za převážení potravin partyzánům do Mořkova
Josef Drlík z č. 31 za urážku Říše
Jan Janík č. 70 (později 164) byl zapojen do ilegální organizace
železničářů, vězněn v Ostravě, Vratislavi a koncentračním táboře ve
Zwikau. Vrátil se koncem května 1945.
František Haitl č. 77 zapojen do ilegální organizace železničářů, vězněn
v Ostravě, Vratislavi, Waldheimu a Zwikau. Vrátil se koncem května 1945
Antonín Staněk č. 115, student lékařství, zatčen v Brně při zatýkání
studentů, vězněn v koncentračním táboře v Oranienburg.
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Václav Bayer č. 94 byl pracovně nasazen do Tothovy organizace
v Norsku v okolí Narviku, odkud tajně přešel do Švédska a odplul do
Anglie, kde vstoupil do československého vojska. Bojoval na západní
frontě. Vrátil se v roce 1946.
Hedvika Hanzelková č. 63 byla hospodyní na faře ve Ždánicích, kde
přechovávali tajně anglické parašutisty. Podařilo se jí utéct, když gestapo
zatýkalo kněze a do konce války se skrývala v Lovčicích.
V rámci osídlovací akce, kdy české usedlosti byly osídlovány německými
zemědělci z Tyrol, museli na jaře roku 1943 opustit své domovy obyvatelé
č. 2, 4, 27, 37, 43. Fojství č. 1 bylo zabaveno již dříve.
Pro zajištění pořádku v obci byli jmenováni rukojmí, kteří svými životy
ručili za to, že bude v obci klid a nebude se dít nic nepřátelského vůči
Říši. Byli to Alois Kunetka č. 12, Josef David č. 84, Karel Klos č. 4 a Alois
Bayer č. 58.
Z obecní kroniky vypsala Ilona Stavinohová

Závěrem ještě poznámka k pobytu německého polního maršála
v čísle 176
Generál Schörner se zde zdržel pouze jednu noc. Majitel domu pan
Klement Šimíček musel se svou rodinou dům ihned opustit, a tak sám
navrhl, že půjdou přes zahrady na grunt č. 2, odkud pocházela jeho žena.
Vojáci jim cestu přes zahrady nedovolili, a tak museli jít po hlavní cestě a
na výminku u č. 2 přečkali s velkým strachem noc. Pan Šimíček se
dokonce odvážně jednomu vojákovi postavil se sekerou v ruce, nechtěl se
dát, vždyť dům měl nově postaven, naštěstí jej zadržela jeho žena. Určitě
by to nedopadlo dobře, Němci hrozili zastřelením. V noci se pan Šimíček
tajně plížil zahradami a sledoval, jak kolem domu za umělého osvětlení
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němečtí vojáci natahují nějaké dráty (asi rádiové spojení). Dokonce si tam
pořádali i hostinu. Nádobí si půjčili z č. 4. Naštěstí bylo stále více slyšet
přibližující se střelbu ruských vojsk, a tak koncem noci celý štáb dům
opustil. V domě nebylo nic poškozeného, ani se nic neztratilo, kromě kusu
špeku.
Podle vzpomínek paní Anny Rendlové na svého tatínka Klementa
Šimíčka
Podle Wikipedie se maršál Ferdinand Schörner vyznačoval velmi tvrdým
jednáním ke svým spolupracovníkům a až brutálně ke svým podřízeným.
Dezertéry nechával bez milosti popravit. Na konci války, kdy už bylo
jasné, že je Německo poraženo, nechal postřílet dokonce i tu část svého
štábu, která přestala věřit ve vítězství. Při Pražském povstání nařídil
použít civilního obyvatelstva jako štíty při bojích z obklíčení. Sám se pak
zachoval zbaběle, kdy 8. května z vojska dezertoval, opustil svou armádu
a letadlem odletěl do Rakouska. Zde byl spojeneckými vojsky dopaden a
předán sovětům, kteří jej odsoudili a uvěznili. V roce 1954 byl propuštěn a
převezen do východního Německa. Odtud mu byla umožněna emigrace
do západního Německa, kde byl znovu zatčen a uvězněn za své
nezákonné činy, zejména popravy vojáků za II. Světové války. Propuštěn
byl v roce 1963 a až do své do své smrti v roce 1973 žil v ústraní
v Mnichově.
Ilona Stavinohová
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I NZERCE

NOVINKA
TOČENÁ ZRMZLINA
Kdo bude mít chuť se
přijít zchladit v teplých a
letních dnech výbornou
točenou zmrzlinou, rádi
ho uvítáme☺
Vždy se budou točit dva
druhy zmrzliny jedna
ovocná a druhá krémová
nebo míchaná
MALÁ ZMRZLINA 15,VELKÁ ZMRZLINA 25,-
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Kontaktní informace
Obecní úřad
Web:
www.bernarticenadodrou.cz
Bankovní spojení: KB Nový Jičín
Číslo účtu:
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

Starosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

+420 556 715 215, +420 732 954 331
starosta@bernarticenadodrou.cz

Místostarostka
Ing. Bc. Dagmar Glogarová
Tel.:
+420 604 143 730
E-mail:
dagmar.glogarova@cuzk.cz
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