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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Ne 23.6. Hasičská soutěž „O Bernacký pohár“ 

Pá 28.6. Slavnostní valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

So 29.6. Den obce spojen s oslavami: 

645 let od založení Obce  

135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 

100 let od založení TJ Sokol 

So   21.9. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

So   5.10. Turistický pochod 

So 12.10. Divadelní představení Klid a prachy  

Pá 18.10. Posezení s důchodci 

So 26.10. Divadelní představení Odyssea 

19. - 20.10. Zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu 

Ne   3.11. Dětské divadelní přestavení Tajemství staré bambitky 

So 16.11. Myslivecký hon 

Pá 29.11. Honební společenství 

So 30.11. Rozsvícení Vánočního stromu 

So   7.12. Mikulášská besídka 

So 14.12. Myslivecký hon 

Ne   5.  1. Novoroční koncert 

 

Kalendárium 

17.5. Na poště Partner proběhla kontrola hotovosti a cenin. 

17.5. Obecní úřad uspořádal zájezd pro naše seniory 
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20.5. Od 20.5.-31.5. byla na odborné praxi na obecním úřadě studentka 
Obchodní akademie Valašské Meziříčí. 

21.5. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra. 

24.-25.5.  Proběhly volby do Evropského parlamentu. 

27.5. Na Obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelstva 
obce. 

4.6. V přísálí KD proběhlo čtvrté zasedání zastupitelstva obce. 

5.6. Starosta se zúčastnil jednání u kulatého stolu v Novém Jičíně 
v rámci procesu plánování a financování sociálních služeb na 
Novojičínsku. 

8.6. TJ Sokol ve spolupráci s ostatními složkami obce uspořádali 
Dětský den. 

10.6. V našem kostele proběhlo poslední rozloučení s P. Jiřím 
Šenkeříkem. 

11.6. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra. 

12.6. Na Obecním úřadě proběhla schůzka starosty a zástupcem firmy 
OZO Ostrava. 

16.6. V přísálí KD proběhlo vítání občánků. 

 

 

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou prvních šest měsíců letošního roku, stejně tak dvě 
zastupitelstva a já bych Vás rád informoval o tom, čím jsme se mimo jiné 
zabývali a co díky rozhodnutím členů zastupitelstva naši obec čeká. 

Oprava sezónní restaurace Odra se blíží ke konci a pevně věřím, že se 
začátkem července Odra otevře. Jak jsem již psal na konci loňského roku, 
byl opraven interiér hospody, především zázemí pro personál, vyměněná 
podlaha, shnilé trámy, kompletně nová elektroinstalace, odpady a rozvody 
vody, natřená střecha a provedena izolace a sanace vnitřních i vnějších 
omítek. V příštím roce bychom chtěli opravit sociální zařízení pro 
návštěvníky. Pevně věřím, že se Vám bude Odra líbit a rádi ji budete 
navštěvovat. 
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Požádali jsme o tři dotace, a to na opravu interiéru MŠ, rekonstrukci 
tělocvičny a opravu místní komunikace parc.č.705 (Šustkova cesta). Dnes 
už víme, že z Ministerstva financí jsme dotaci na opravu interiéru MŠ 
nezískali. MŠ budeme o prázdninách opravovat z vlastních zdrojů. 
Čekáme na rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj, zda získáme peníze 
na tělocvičnu a cestu. Pokud tomu tak nebude, pokusíme se na tělocvičnu 
požádat ještě jednou příští rok. Když nám to nevyjde ani v příštím roce, 
začneme opravovat tělocvičnu na etapy z vlastních zdrojů.  

Rozpočet rekonstrukce tělocvičny je cca 3.800.000,- Kč. Proto bychom ji 
museli rozdělit do více etap. Co se týká opravy komunikace parc.č.705, 
nezískáme-li dotaci, opravíme ji letos rovněž z vlastních zdrojů.  

Dále jsme nechali zpracovat studii na opravu Smuteční síně, posléze 
bude zpracován projekt, abychom v příštím nebo následujícím roce mohli 
provézt opravu. 

Kromě investic nás čeká také jedná s největších akcí v roce a to Den 
obce 29.6.2019 v Březovém háji. Letos bude program opravdu pestrý, 
protože bude spojen s oslavami založení, jak obce, tak hasičů, tak TJ 
Sokol. Program snad uspokojí každého návštěvníka. Vystoupí mimo jiné 
soubor lidových písní a tanců Javorník, skupina Lollipopz, Duo Jamaha, 
hlavní vystoupení zajistí kapela The Backwards - vítězové nejlepších 
revivalových kapel The Beatles střední Evropy. Večer bude hrát k tanci a 
poslechu hudební skupina Gaspary. Dále nás čeká spousta dalších 
vystoupení a doprovodného programu. Program Dne obce naleznete na 
zadní straně zpravodaje. Tímto bych Vás chtěl všechny srdečně pozvat. 

Přeji vám krásné prázdniny, spousty hezkých zážitků z dovolených a vše 
dobré. 

Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konaného dne 4.6.2019 

4/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Mgr. Petru Gavlasovou a Ing. Ivana Košťála, zapisovatelkou 
Danielu Horutovou. 
4/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

4/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 2/2019 

Příjmy:  15.121.014,- 

Výdaje: 20.399.524,26 

Třída 8:   5.278.510,26 

4/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní období 
roku 2018. 

4/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a 
Mateřská škola Bernartice nad Odrou za účetní období roku 2018.  

4/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 
zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný 
účet obce Bernartice nad Odrou za rok 2018 bez výhrad. 

Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 zák. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných 
rozpočtů s celoročním hospodařením obce Bernartice nad Odrou za rok 
2018 bez výhrad. 
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4/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský 
výsledek své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Bernartice nad Odrou za rok 2018 ve výši Kč 149.747,27 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zároveň souhlasí s převodem 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace do rezervního fondu ve 
výši Kč 148.747,27 a do fondu odměn ve výši Kč 1.000,-.  

4/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu č. 
NJ/89/j/2019/Ja mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Obcí 
Bernartice nad Odrou jako obdarovaným. Předmětem daru z pozemku 
parc. č. 1191/1 v k.ú. Bernartice nad Odrou je nově vzniklý pozemek 
parc. č. 1191/25 o výměře 794 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou dle 
geometrického plánu č. 851-3/2019 ze dne 8.1.2019, na které obec 
realizovala stavbu chodníku.  

4/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr pronajmout 
nebytové prostory sezónní restaurace Odra na parcele č. 996 v k.ú. 
Bernartice nad Odrou a přilehlého sociálního zařízení na parcele č. 997/2 
v k.ú. Bernartice nad Odrou k provozování hostinské činnosti. 

4/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v případě kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace z Ministerstva vnitra 
z programu Dotace pro jednotky SDH obcí na akci „Bernartice nad Odrou 
– Dopravní automobil“. 

4/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje dofinancování 
vlastními zdroji z rozpočtu obce pořízení nového dopravního automobilu 
pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

4/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje přijetí dotace a 
uzavření Smlouvu o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje na 
pořízením nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany 
sboru dobrovolných hasičů obce. 
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4/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje příspěvkové 
organizaci Základní škola a Mateřská škola pro školní rok 2019/2020 
výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného 
v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o 
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky, ve znění pozdějších předpisů.  

4/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Závěrečný 
účet za rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, vč. Zprávy o 
výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí SOMPO 
2016 za rok 2018. 

4/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí schválený 
„Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2018“ včetně „Zprávy 
Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za 
rok 2018“. 

4/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční 
zprávu o činnosti školy příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 
škola Bernartice nad Odrou za školní rok 2017/2018. 

 

V Bernarticích nad Odrou dne 4.6.2019 

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského 
parlamentu v obci Bernartice nad Odrou, konané ve dnech 
24. a 25.5.2019 

Celkový počet voličů:  767 

Vydané obálky:   289 

Platné hlasy:    284 

Volební účast:   37,68 % 
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Strana nezávislosti ČR  1 hlas 

ODS     58 hlasů 

ANO, vytrollíme europarlament 4 hlasy 

ČSSD     5 hlasů 

KSČM     12 hlasů 

Pro Česko    1 hlas 

Vědci pro Českou republiku  5 hlasů 

HLAS     4 hlasy 

Koalice Svobodní, RČ  1 hlas 

Koalice STAN, TOP 019  16 hlasů 

Česká pirátská strana  27 hlasů 

Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD) 25 hlasů 

ANO 2011    47 hlasů  

Moravané    1 hlas 

Koalice Soukromníci, NEZ  3 hlasy 

Evropa společně   2 hlasy 

KDÚ-ČSL    72 hlasů 

Dovolená lékařů v době prázdnin 

8.7. - 26.7.2019 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šimíčková, 

zastupuje MUDr. Šrámek 

Ordinační hodiny: 

Jeseník nad Odrou:  pondělí, pátek      7.00 – 11.00 hodin  

   středa    12.00 – 16.00 hodin 

Suchdol nad Odrou:  úterý, čtvrtek     7.30 – 11.00 hodin 

 

5.8. – 23.8.2019 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek, 

zastupuje MUDr. Šimíčková 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2019 

8 

 

Ordinační hodiny: 

Suchdol nad Odrou: pondělí, pátek   7.00 – 11.00 hodin 

            středa            13.00 – 16.00 hodin 

Jeseník nad Odrou:  úterý, čtvrtek   7.30 – 11.00 hodin 

 

Telefonní čísla:  

Ordinace Jeseník nad Odrou:    556 739 023 

Ordinace Suchdol nad Odrou:    556 736 905   

Upozornění SmVaK Ostrava 

Z důvodu plánované odstávky vodovodní sítě dojde v úterý 25. června 
k přerušení dodávky pitné vody v části obce od prodejny Jednota směrem 
na dolní konec a to v době od 8.00 do 12.00 hodin. Doporučujeme se na 
tuto dobu předzásobit pitnou vodou. Děkujeme za pochopení 

Upozornění 

V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2019 bude místní knihovna 
otevřena vždy jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. 

Ludmila Kelnarová, knihovnice 

 

Zájezd pro důchodce 

V pátek 17. května jsme se my, důchodci, vydali na zájezd, který pro nás 
každoročně pořádá a pečlivě připravuje obecní úřad. Letos jsme vyrazili 
na krásný hrad Šternberk, který je od roku 2001 národní kulturní 
památkou. Následovala prohlídka ZOO Olomouc, kterou jsme projeli 
objednanou jízdou SAFARI vlakem. Poslední zastávkou byl Hanácký 
pivovar v Holicích s degustací piva.  
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Chtěli bychom poděkovat Věrce Košťálové za skvělou organizaci celého 
zájezdu. Jako vždy byla vtipná, milá a ochotná a vše měla dokonale 
připravené.  

Už teď se těšíme na její 10. výročí pořádání zájezdů pro důchodce. 

 

Mladí důchodci 

 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Loučení před prázdninami 

Blíží se konec školního roku a krásné teplé počasí probouzí v dětech 
prázdninovou náladu. Jaké byly poslední dva měsíce? 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2019 

10 

 

V květnu jsme oslavili Den maminek a Den rodiny v sále KD 
s vystoupením „Na mravenčí pasece“ a dle fotky poznáte, že to dětem 
moc slušelo. Ve stejném měsíci jsme byli sportovat na stadionu v NJ, kde 
se uskutečnila akce „Hledáme fotbalové hvězdičky“. Pravidelně chodíme 
plavat na bazén v NJ. Současné horké dny prožíváme většinou v háječku, 
děti mají na zahradě bazén a dodržujeme pitný režim. Dětský den jsme 
oslavili v háječku s dětmi ze ZŠ, kde bylo vystoupení klauna krejčíka 
Honzy s poučným a zároveň zábavným programem a soutěžemi. Vydařil 
se i výlet do Hůrky, kde děti poznávaly zvířátka, nové prostředí a 
nechyběly ani sportovní úkoly s hledáním pokladu Ferdy Mravence. 
Ukončili jsme projekt „Malá technická univerzita“, kde se děti seznámily 
s mnoha technickými věcmi - stavba domu, projekty, stavba mostů a 
čističky odpadních vod. 

V příštím týdnu čeká předškoláky „mravenčí noc“ s přespáním v MŠ 
s EKO programem. V posledním týdnu proběhne slavnostní rozloučení 
s pohádkovou cestou. Letos odchází do 1. třídy 14 dětí. 

V závěru bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za pomoc a podporu 
- firmě UAX, paní B. Novákové, paní E. Haitlové z firmy Borgis a 
obecnímu úřadu a dalším. 

Přejeme všem hezké prázdniny a na shledanou v novém školním roce. 

 

Za mateřskou školu Dagmar Boková 
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Přednáška o 2. světové válce 

Přestože nás počasí poslední dny ladí spíše prázdninovým směrem, ve 
škole neleníme a pilně stále pracujeme, abychom vše zvládli podle plánu.  

Abychom dětem zpestřily výuku, pozvaly jsme k nám do školy Aleše 
Hubra, aby dětem popovídal o 2. světové válce. Přednášky se zúčastnily 
děti ze 3., 4. a 5. třídy. Aleš přišel spolu se svým nejlepším kamarádem 
Petrem Kozárem ve vojenských uniformách, čímž hned od začátku děti 
zaujali. Vzhledem k tomu, že Aleš je pro tuto tematiku zapálený, začal 
poutavě vyprávět, jak to všechno bylo. Pro lepší pochopení vše 
doplňovala skvěle zpracovaná prezentace. Děti po celou tu dobu seděly 
jak pěny a pečlivě poslouchaly. Alešovo vyprávění občas přerušil nějaký 
dotaz, na který hned pohotově odpověděl.  

V závěru kluci povyprávěli o uniformách, které měli na sobě, co patřilo 
k vybavení každého vojáka, jaké měli zbraně a jak vojáci fungovali 
v terénu. Děti byly nadšené a myslím, že samo za sebe mluví to, že 
z původních dvou vyučovacích hodin nakonec trvala přednáška téměř 
čtyři vyučovací hodiny. 

Chtěly bychom ještě jednou klukům poděkovat za jejich čas a ochotu za 
námi přijít a budeme se těšit na příští setkání! 
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Výlet do Prahy 

Tak jako každý rok, tak i letos jsme se vydali s celou školou na společný 
výlet. Naše cesta směřovala do hlavního města, do Prahy. Vyjeli jsme 
brzy ráno ze Suchdolu nad Odrou, abychom vše v pohodě zvládli projít. 

Děti byly natěšené a již ve vlaku si výlet skvěle užívaly. Po příjezdu na 
hlavní nádraží jsme se vydali směrem k Václavskému náměstí, prošli 
jsme trasu ke Staroměstskému náměstí a vydali se směrem na Petřín. Na 
kopci děti posvačily svoje zásoby a zažily spoustu legrace v Zrcadlovém 
bludišti. Poté jsme se metrem přesunuli na Národní třídu. Děti si samy 
zkusily lístek cvaknout a pro mnohé z nich byla cesta metrem premiérou.  

Dalším bodem našeho programu byla prohlídka Lego – muzea. Řekla 
bych, že si spíše přišly na své mladší děti, které jednotlivé modely 
prohlížely s opravdovým zájmem a zaujetím. V závěru našeho výletu jsme 
navštívili McDonald a KFC. 

Naivně jsme si myslely, že na zpáteční cestě budou děti zmoženy a 
budou mít tendenci spát. Jejich energie je nevyčerpatelná, a tak plní 
dojmů, zážitků a poznatků jsme se vcelku vesele vraceli vlakem zpátky 
domů.  

Na nádraží nás již netrpělivě očekávali rodiče a my jsme byly rády, že vše 
dobře dopadlo, že jsme se vrátili ve zdraví a že jsme společně strávili 
příjemný den. 

Eva Grulichová, učitelka 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2019 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2019 

17 

 

Reprezentace školy 

Děkujeme Péťovi Knápkovi za vzornou reprezentaci v oblastním kole 
soutěže dětí a mládeže v radioelektrice, kde se umístil na 3. místě. Peťovi 
touto cestou gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v této oblasti! 

 

Eva Grulichová, učitelka 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 

Hasičská soutěž dětí 
 

V sobotu 1. června 2019 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou 
soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší žáci. Počasí nám 
velmi přálo a úderem půl druhé odpoledne, mohla naše soutěž vypuknout.  
Mimo sbory z našeho okrsku, a to z Vlčnova, Janovic, Palačova, 
Petřkovic, Starojické Lhoty a Jičiny k nám dorazili i hasiči z Mořkova, 
Petřvaldu, Hodslavic, Jerlochovic a Louček u Oder. Naší hasiči měli 
v kategorii mladších žáků dvě družstva. Ve starších žácích jsme měli 
družstvo jedno. 
V kategorii mladších žáků předvedlo vynikající výkon naše družstvo „A“ a 
s velkým náskokem před ostatními soutěž dlouho vedlo. Ovšem když 
přišlo na řadu naše družstvo „B“, všem ztuhl výraz ve tváří. Jejich výkon 
byl naprosto bezkonkurenční a dostali se před naše „áčko“. Po posledním 
útoku v této kategorii mohlo propuknout obrovské nadšení a sláva, 
protože naše družstva ostatní doslova převálcovala o parník. 
To jsme ještě netušili, co nám předvedou naši starší žáci. Ti ve své 
kategorii ukázali taktéž perfektní útok. A věřte nevěřte ovládli jsme i tuto 
kategorii. 
Náš sbor skvěle reprezentovaly tyto děti. V kategorii mladších žáků 
družstvo „A“ Antonín Kvita, David Krutílek, Eliška Milatová, Vendula 
Krutilková, Aneta Kovářová, Šimon Horut a Jakub Polach. Družstvo „B“ 
Antonín Kvita, Adéla Kvitová, Zuzana Novobilská, Adam Klos, Kristýna 
Gavlasová, Tereza Horutová a Beáta Kroupová. V kategorii starších žáků 
to byli, Alena Bukovjanová, Markéta Hájková, Tereza Klosová, Dominik 
Volf, Robin Janík, Matěj Novobilský a Jakub Horák. Všem patří obrovský 
dík za skvělou reprezentaci našeho sboru. Do našeho týmu mladých 
hasičů patří také Jan Grulich a Adam Glogar. Díky nim všem, když někde 
přijedeme na soutěž, tak se hned začne, už ne šuškat, ale nahlas mluvit, 
přijeli favoriti! 
Děkuji divákům, kteří přišli a velmi nahlas podpořili své domácí hasiče a 
hasičky. A především děkuji naším členům, kteří se o děti takhle starají a 
všemu je učí. Každé úterý a středu od začátku května do konce června 
máme s dětmi tréninky. Po naši soutěži jsme si jen uvědomili, že to 
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všechno, co děláme, pro naše nejmenší dává smysl a chuť do další 
práce. Jsem nesmírně rád, že u nás máme lidí, kteří se dětem tak moc 
věnují. Děti nám to zase vracejí svými výsledky, 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. A spousta trenérů taky nezadržela slzu, byl to zkrátka den, 
který se zapíše do historie našeho sboru. 

 
Tomáš Horut, starosta SDH 

 

 

 

Kácení máje 

 

V pátek 31. května 2019 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. 50 kg uzených žeber zmizlo během 
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chvilky, a tak přišla vhod i zelňačka, kterou jsme hned poté z vývaru 
připravili. Před hasičskou zbrojnicí se ve velkých párty 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, Libor Gavlas 
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Červen – měsíc myslivosti 

Ne nadarmo byl vybrán červen jako 
měsíc myslivosti. Období přelomu jara 
a léta, čas nejkratších nocí a 
nejbujnějšího růstu vegetace je 
obdobím zrození nového života v 
přírodě. 

Myslivost nikdy nebyla a není jen 
pouhý lov zvěře, jak si stále ještě dost 
lidí myslí, ale je to především péče o 
zvěř a velká snaha o zachování 
přírodního prostředí zvěře. 
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A právě v tomto období zaměřujeme svoji činnost na ochranu nových 
životů, pečujeme o klid v přírodě, bojujeme proti ztrátám na mladé zvěři, 
zlepšujeme životní prostředí zvěře. Myslíme na dostatečné zabezpečení 
krmiv pro zvěř na dobu strádání, kdy rozhoduje nejen kvantita, ale 
především kvalita a rozmanitý sortiment krmiv. 

Úkol myslivce v přírodě je tedy velmi rozsáhlý a mohli bychom jej 
rozebírat ještě velmi dlouho. Musíme si však uvědomit, že provoz 
myslivosti není sport, kdy dělám to, co mě baví, a co ne, to vynechám. 
Myslivost je složitá hospodářská činnost skládající se z celé řady 
povinností a rovněž i práv, jejichž dodržování slouží především k 
zachování volně žijících živočichů (nejen zvěře), ale také k zachování 
ekologické úrovně a rovnováhy naší krajiny. Ta, již tak výrazně poničená, 
by i v budoucnu měla zůstat hlavním faktorem přežívání člověka na této 
planetě. Tradice “ Červen - měsíc myslivosti a ochrany přírody “, vznikla v 
roce 1959. Od té doby každoročně bývá tento měsíc takto prezentován. 

V červnu nastává čas rodičovské péče o nové potomstvo, které ve 
volnosti potřebuje nejvyšší péči a ochranu. Chovejme se právě v tuto 
dobu k přírodě ohleduplně, choďte přírodou potichu a možná i vy uvidíte 
některá mláďata naší zvěře. Pokud se tak stane, rozhodně na mládě 
nesahejte (aby na něm neulpěl lidský pach), ale pouze se na něj krátce 
podívejte a co nejrychleji v tichosti místo opusťte, aby k němu mohla jeho 
máma. 

Člověk svou činností svět přetváří, podmaňuje si čím dál více přírodu, ale 
zároveň působí svou činností i negativně na své životní prostředí. 
Nastupující obnova života v přírodě, rašení a kvetení rostlin, probíhající 
tok ptáků a kladení mláďat, to všechno jsou projevy, které naplňují duši 
lesníků a myslivců, pocitem uspokojení nad tím, že jejich práce pro 
přírodu není zbytečná. 

Stejně příjemné pocity se setkání s živým mladým tvorem má asi také 
každý milovník a návštěvník lesa. Jenže právě období prvních týdnů 
života mláďat mohou návštěvníci lesa nechtěně ztěžovat a to především 
hlukem, který plaší zvěř a neumožňuje ji v klidu setrvat na jednom místě a 
také umožněním volného pobíhání psů. Chovejme se právě v tomto 
období v lese, na polích a loukách tišeji a k přírodě ještě ohleduplněji než 
obvykle a věnujme také náležitou pozornost volnému pohybu psů. 

     Petr Šimíček 
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Dětský den 

V sobotu  08.06.2019 jsme společně s místní Základní školou, sdružením 
myslivců, zahrádkářů, místními spolkem dobrovolných hasičů a 
s podporou Obecního úřadu uspořádali tradiční Dětský den. 

Na pomyslnou startovní čáru se postavilo bezmála 60 dětí, které po 
uvítání převzaly „hrací karty“. Poté se děti, leckdy i v doprovodu rodičů, 
vydaly plnit úkoly na jednotlivých stanovištích.  Jednalo se někdy o úkoly 
na první pohled snadné, ale jak se nejen děti přesvědčily, ne vždy tomu 
tak bylo . 

V závěru děti byly odměněny zmrzlinou. Rovněž byl k dispozici guláš a 
palačinky. Komu zbylo trochu energie, mohl si zaskákat na trampolíně. 
Krátce po poledni jsme mezi námi přivítali hlídku Městské Policie 
z Nového Jičína. Hlavně kluky zaujala například pouta či taktická vesta. 
Velký zájem byl i o ostatní vybavení hlídkového vozidla. Jako poslední 
atrakcí byla pro děti připravena ukázka příjezdu hasičského vozu a hašení 
vzniklého požáru. Dá se říct, že nechat tuto atrakci na závěr byl dobrý tah, 
jelikož většina dětí po této ukázce odcházela zcela mokrá . 

Závěrem ještě jednou děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem 
podíleli na přípravě a samotné realizaci dne plného zábavy pro naše 
nejmenší. 

         Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Lukáš Kutěj 
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 RŮZNÉ 

Dětské cyklistické závody v rámci  

Memoriálu Aloise Dohnala Suchdol nad Odrou 

Všechny děti, které závod dokončí, dostanou za cílem medaili !!! 

První tři v každé kategorii budou odměněni poháry ! 

Startovné ZDARMA !!! 
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Kdy: 22.06.2019, prezentace 13.00-13:45, starty kategorií od 14.00 od 
nejmladších po nejstarší, vyhlášení po dojetí všech kategorií 

Kde: centrum městyse Suchdola nad Odrou 

Místo prezentace: před kulturním domem v Suchdole nad Odrou 

Místo startu: před Jednotou u Křižovatky Nová ulice-Komenského 
v Suchdole nad Odrou 

Závody budou vypsány v 9-ti kategoriích: 

BENJAMÍNCI ročník 2015 a mladší – HOLKY I KLUCI DOHROMADY - 
jen rovinka cca 100m 

PŘEDŽÁČCI ročník 2014 – 2013 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť- 
1.okruh   = 1,3km 

MALÍ ŽÁČCI ročník 2012 – 2011 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť- 
2.okruhy = 2,6km 

MLADŠÍ ŽÁCI ročník 2010 – 2008 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť- 
3.okruhy = 3,9km 

STARŠÍ ŽÁCI ročník 2007 – 2005 – Holky a kluci hodnoceni zvlášť- 
4.okruhy = 5,2km 

  

Upozornění: Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii, tzn. 
malí cyklisté, kteří budou startovat v BABY SPACu, nebudou puštěni na 
start dětských závodů 

Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky závodu !  

Každého nezletilého může přihlásit pouze zákonný zástupce starší 18-ti 
let ! Každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pokynů 
pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. 
Toto účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině. 

Trasa: start před Jednotou v centru, dále po Nové ulici a Malé straně, cíl 
před Muzeem Moravských bratří. 

Tímto prosíme obyvatele Suchdola nad Odrou, zejména Nové ulice a 
ul.na Malé Straně o spolupráci a ohled při průběhu závodů, tzn. 
22.06.2019 v době 13:45 až cca 15.00 hodin. 

Velmi děkují POŘADATELÉ (Cyklistický klub Suchdol nad Odrou, z.s., 
kontakt pro dětské závody: 606 252 871) 
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Výzva pro cvičenky pilates 

Žádáme cvičenky PILATES, aby si vyzvedly své míče z tělocvičny. Učinit 
tak mohou do konce června každé pondělí od 18 do 20 hodin. 

      Dagmar Glogarová 

Poděkování divadlu Bodlák 

V sobotu 4. května jsem shlédla premiéru ochotnického představení 
Odyssea. Není zvykem, že by si amatérští divadelníci zvolili tak náročný 
kus, většinou se sází na jistotu uváděním komedií či jiného lehčího žánru. 
Byla jsem tedy velice zvědavá, jak si s ambiciózní výzvou v podobě 
klasického výpravného eposu bernačtí divadelníci poradí. Výsledek 
předčil má očekávání. 
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Za celou dobu poměrně dlouhého představení jsem ani jednou nepocítila, 
že by text, výkony herců, či spád děje vázly. Viděla jsem skvělé divadlo – 
promluvy herců (zejména hlavního hrdiny a jeho Duše) nebyly 
přehrávané, i když právě při takovém textu by bylo velmi snadné 
sklouznout k patosu. Pro herce musely být náročné nástupy chóru, který 
komentoval jednotlivé postavy a posouval děj kupředu – herci většinou 
začínali mluvit najednou a neměli možnost (alespoň myslím) se jakkoli 
domlouvat. Samotné množství textu, které se museli ochotníci naučit, je 
úctyhodné. Velice se mi zamlouvalo pojetí scény, na které se odehrávala 
barvitá dobrodružství námořníků v čele s Odyseem pouze s minimem 
kulis. Moc se mi například líbil nápad s červenou šálou symbolizující krev, 
kterou prolévali hrdinové, když je věznil a postupně požíral obr Kyklop. 
Násilná scéna tak vůbec neztratila na intenzitě, i přesto, že použité 
prostředky byly jen náznakové. Závěrem chci jen poznamenat, že 
samotné téma příběhu – mnohaleté putování a hledání domova, stejně 
jako motiv věrnosti, jsou nadčasové, a tak věřím, že toto ztvárnění 
známého příběhu oslovilo i ostatní diváky v hledišti stejně jako mě. 

Chtěla bych panu režisérovi, všem hercům i členům technického týmu 
poděkovat za to, že svým nadšením a úsilím přinášejí do života obce a 
jejího okolí tolik potřebnou inspiraci. Byli jste úžasní! 

    Eva Štefková, Hůrka 

Pohřeb otce Jiřího 

V pondělí 10. června jsme se při Mši Svaté rozloučili s naším milým 
duchovním otcem Jiřím Šenkeříkem. Na tuto událost přišlo velké množství 
farníku i mnoho lidí z okolních obcí a také z míst, kde předtím působil. 

Mši Svaté předsedal pomocný biskup Martin spolu se 40. kněžími, 4. 
jáhny v doprovodu velkého počtu ministrantů a družiček. Obřad byl velmi 
důstojný, dojemný a v projevech řečníků na závěr byla oceněna veliká 
lidskost zemřelého otce Jiřího. 

Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto 
posledního rozloučení. Paní Novákové za darování květin na výzdobu 
kostela a paní Dorazilové za jejich aranžmá. 

Všem pekařkám za napečení výborných koláčku na pohoštění po obřadu. 
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Obecnímu úřadu, zvláště panu starostovi, za vstřícnost a spolupráci při 
zajišťovaní pohoštění pro všechny smuteční hosty. 

Všem hasičům za organizaci dopravy, zvláště za přípravu posezení pod 
stany a obsluhu při pohoštění před hasičárnou. 

Ještě jednou všem děkujeme. 

  Dana a Pavel Haitlovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážený a milý pane starosto! 

Jsem kamarád a spolubratr otce Jiřího Šenkeříka. Oba jsme kaplanovali v 
Opavě. Od té doby jsme se několikrát ročně vídali a povzbuzovali v 
kněžské službě. Celých těch posledních několik let jeho života v 
Bernarticích nad Odrou jsem jej pravidelně každý měsíc navštěvoval. 
Dnes už vím, proč jsem si oblíbil i Vaši malebnou vesničku. Žijí v ní lidé, 
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kteří mají k sobě blízko a mají také dobré srdce. Stejně jako jejich pan 
starosta i celé vedení obce. Chtěl jsem promluvit v kostele, ale když jsem 
Vás slyšel, tak jsem se ujistil, že jste to řekl i za mne. Vaše upřímná slova 
šla ze srdce a moc mne, starého kněze, potěšila. A to Vaše nádherné 
pozvání na pohoštění před Obecní úřad, bylo krásným vrcholem. Nemohl 
jsem pozvání naplnit, povinnosti mne vedly zpět do Olomouce. Zůstal 
nesmazatelný krásný dojem z vesnice, kde si lidé, včetně pana starosty, 
váží kněze. Milý pane starosto, velký dík a Bůh Vám odplať i žehnej ve 
Vaší nelehké práci.  

Zdraví vděčný P. František Dobeš 

 

 

     HISTORIE 

Povodeň 2009 

Večer 24. června 2009 zasáhla naši obec rozsáhlá povodňová vlna, která 
způsobila velké škody na soukromém i obecním majetku a v myslích 
postižených lidí zanechala dodnes nedobré vzpomínky a stres. 

V důsledku dešťů v květnu a červnu a hlavně extrémních srážek 24. 
června došlo k náhlému a nečekanému zatopení domů na „Teplici“ a 
v „Krasně“. Obytné prostory byly zatopeny v 18 domech, sklepy a garáže 
ve 40 objektech, poničeny byly zahrady, pozemky, ploty, komunikace a 
mosty. Zatopeno bylo asi 15 automobilů. Zahynulo velké množství 
domácího zvířectva a škody měli i zemědělci. Bohužel, ukončil se i jeden 
život. 

Po první vlně obrovského množství vody, bláta a kanalizačních splašků se 
dostavila další vlna, a to vlna pomoci. Pomáhali občané naší obce, pomoc 
přicházela od charitativních a dalších organizací a spolků. Na 
odstraňování následků živelné pohromy se podíleli především členové 
naší jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Na jejich neúnavnou práci a 
profesionální přístup nelze nikdy zapomenout. Tehdejší správce toku 
Teplice Zemědělská vodohospodářská správa nám při zabezpečovacích 
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pracích a odstraňování překážek z toku Teplice nápomocna nebyla. 
Všechno museli zastat naši hasiči a občané. 

Naše obec pomohla postiženým rodinám materiálně i finančně ze svých 
zdrojů a hlavně pomocí dotací od krajského úřadu a od státu.  Občané si 
pomáhali navzájem, na finanční sbírku přispěli více jak 230 tis. korun 
pomoc přicházela od jednotlivců, podnikatelů, banky, firem  a jiných obcí, 
které již měly s povodni zkušenosti, a to  zejména z Čech. Pomohly i 
Bernartice z okresu Písek, organizace Člověk v tísni, Adra, Červený 
kříž…. Trvalo dlouho, než se vše opravilo. Některé škody se napravovaly 
až do roku 2011.   

 

 

Obec se pokusila zajistit aspoň nějaké protipovodňové opatření. Nechala 
vybudovat bezdrátový rozhlas pro varování před nebezpečím, pořídila 
novou sirénu v rámci integrovaného záchranného systému a také čidlo na 
měření vody v potoku Teplice. 

Věřme, že nás již nic podobného nepotká. 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka 

Vzpomínky 

Na Kazáááň! 

část třetí 

Už za tmy jsme opravdu přistáli v Kazani, vystoupili z letadla a na plochu 
přijely tři zase typické ruské autobusy a cestující urychleně nastupovali. 
Já pátral svou specifickou ruštinou po cestě do přístavu. Každý se na mne 
divně díval, když na letišti se ptám na přístav, každý nějak jinak poradil, 
ale nakonec jsem zůstal v noci na lezišti sám, protože autobusy odjely, 
letadélko odchrchlalo též někam do tmy a nějaká slabě osvětlená asi 
letištní budova byla značně daleko. Naštěstí kousek dále ve tmě na ploše 
ještě stály dvě matrošky, podle našeho babky kořenářky, se spoustou 
balíků a krabic, takových jako u nás krabice od margarinu. Nevím, proč se 
v Rusku převáží asi deset prázdných krabic, ale jiný kraj, jiný mrav. 
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Vyrozuměl jsem, že pro ně někdo přijede „mašinou“, že vědí, kde je 
přístav a že mně vezmou s sebou. Za delší dobu v úplné tmě přijela 
„mašina“, ze které se vyklubala prastará Poběda. Vůbec jsem nedoufal, 
že nás to monstrum někam doveze, ale obdivuhodně se tam vešly obě 
matrošky, všechny krabice, mezi ně i já, řidič zadrátoval dveře a 
s traktorovým přízvukem jsme jeli Na Kazáááň. Cestou dokonce zablikaly 
i reflektory, ale jen chvilku, jinak jsme jeli po tmě, nakonec byla noc. 
Babky i s množstvím krabic jsme někde na periferii vyložili a řidič znovu 
zadrátoval dveře a ptal se mne, jak se ten parník jmenuje. Věděl jsem, že 
podle nějakého spisovatele, tak jsem řekl Tolstoj. Neříkal nic a jel dále. 
Ještě jsme chvíli jeli, najeli jsme na přístavní molo, stále potmě a 
najednou se před námi rozzářil nápis „Puškin“, tak se ten parník totiž 
správně jmenoval. Na palubě stála se slzami v očích „sinná“ manželka a 
anabáze „Na Kazaň“ skončila. Přemýšlel jsem, jestli Švejkova anabáze do 
Budějic byla zajímavější, ale měl to určitě jednodušší, protože se domluvil 
česky a nemusel do letadel. 

Při dotazu, co jsem dlužen za dopravu, řidič mávl rukou, zavolal něco a 
Šťastlive puti, zadrátoval dveře a zase po tmě odjel. Prima chlap se 
slepým autem. Co bych mu já s pětirublovkou pomohl? Ten asi, když se 
učili o ruské dobročinnosti, ve škole byl! 

Je skoro neuvěřitelné, že se znalostí svěrákovské ruštiny, bez útraty 
jediné kopějky, s bohatým obědem jsem projezdil a prohlédl v pohodě kus 
Moskvy. Bez jakéhokoliv dokladu, protože kromě pasu, který nikdo 
nechtěl (a ani bych ho asi neukázal) jsem nic jiného neměl, také po mně 
nikdo nic nechtěl, a dostal jsem se zadarmo letadle z Moskvy do Kazaně 
a do přístavu, přímo před parník, no vlastně v relativní pohodě a bez 
komplikací. A nikomu jsem v žádném seznamu nechyběl nebo 
nenadbýval! Snad ta počítající průvodkyně, která mne odkázala na „sinnyj 
avtobus Inturist“ byla nakonec dobrá sudička a přála mi. Cesty osudu jsou 
nevyzpytatelné! 

Navíc spolucestující prý manželku utěšovali, že se i někteří vězni z gulagu 
dostali po několika letech šťastně ven! Ale ta naše mrcha, co mně 
nechala vyhodit z autobusu, se mi nějak při cestování ztratila, asi bych ji 
v nejhlubším místě Volhy poslal pro lasturu! 
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Ale dodnes nevím, co bych dělal dále, kdyby ta loď už odplula, ale 
z nějakých neznámých příčin odjela až brzy ráno. To zaúřadoval 
andělíček můj strážníček. Asi bych někde na Sibiři pumpoval naftu. 

Na lodi, kterou jsme dále pokračovali, byl opravdu luxus, neboť byla nová 
a jezdili s ní jen „zápaďáci“ a my jsme měli pouze štěstí. Ubytování i jídlo 
bylo perfektní a sibiřská vodka za pár kopějek, obsluha příjemná, 
přátelská, i program následných prohlídek třeba Stalingradu, Žiguli – 
města, i povodí Volhy, Kanálu i Donu, no paráda. 

Již nevím, který sovětský panovník tehdy vládl, ale za jakékoliv totality mé 
byť strastiplné cestování byl úspěch. Ani se nedivím, že jakési cizí 
sportovní letadlo přistálo bez ohlášení na Rudém náměstí a též bez 
problémů. 

Rusko je veliká, krásná země, jsou tam dobří lidé a sportovci tam mají 
veliké šance, tak ať nás ti naši dobře reprezentují a ať se jim i Rusku daří! 

 

Prožil a zapsal Ing. Vít Bayer,  

narozený na č.p. 128, Havířov 2004 

Cesta do Ameriky 

Na počátku 20. století docházelo k vystěhování mnoha rodin za lepším 

životem do Ameriky.  Také z naší obce odešli tři muži, přičemž za jedním 

z nich vysídlila později i jeho žena a 3 děti. 

Z dochované korespondence přinášíme popis, jak taková cesta do 

Ameriky probíhala. Jedná se o přesný opis, psaný hovorovou řečí. 

Dopis z Ameriky sestře do Bernartic: 

12. prosinec 1906 

Drahá sestro! 

Dnes jsem Tvůj list obdržela a umínila jsem si, že Ti hned budu psať. Až 

dosud neměla jsem k tomu chvilky. Když jsi mne v Hamburku opustila, 
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pluli jsme na druhou stranu, tam jsme slezli z lodi a přešli jsme do 

místnosti, kde nám štemplovali lodní lístky a sedali jsme zas na jinou loď, 

která nás měla vézť až k velké lodi. Byli jsme už uvelebeni v takovém 

pěkném sále (ovšem ne všichni, jen ti, kteří měli červené a žluté lístky), 

kde všechno bylo potaženo červeným sametem a vše se lesklo, a když 

jsme už tak pěkně seděli, nastala taková mlha a lékaři nedovolili, aby loď 

jela, že by se mohlo stať neštěstí. Musili jsme dolu a čekať až do půl 

šesté, kdy vlak jede do Koksakn (Cuxhaven) a z vlaku jsme slezali v devět 

hodin do takové ohromné čekárny velmi elegantně zařízené, kde nám 

byla podávaná káva a chléb s máslem. Pak tam přinesli štruzokův dva 

vagóny a asi  po dvou hodinách chystali jsme se ku spánku. Ráno okolo 

sedmi sedali jsme zrovna z té čekárny na velkou loď. V lodi byla ta 

největší čistota a pořádek a ani se mi ve snu nezdálo, že je tam tak hezky. 

Když jsme se odstrojili, šli jsme k snídani, byla podávána šunka, černá 

káva, žemle s máslem a ementálský sýr, k obědu bývalo troje jídlo, 

k večeři zas troje, ku svačině káva a buchty nebo koláče s posýpkou. To 

bylo každý deň. Do soboty nám chutnalo, v sobotu po osmé hodině vyšla 

jsem nahoru s dětmi na palubu, začal se vítr dělať, moře se začlo bouřiť a 

vlny jako hory začaly s lodí zmítať jako se skořápkou ač byla loď 

ohromná, jen místnost, ve které se nacházely parní kotly, byla jako 

dvouštokový dům a bylo nás tam lidí na 5 tisíc. Začalo mě byť nevolno 

z toho houpání žaludek se začal zdvíhať a bylo to k smíchu i pláči, jak to 

s každým střelilo přes zábradlí a nutilo k dávení. Já byla nemocná 4 dni, 

na čtvrtý deň jsem však už přece mohla něco snísť, jen že jsem se 

nemohla udržeť na nohou slabotou, zvracela jsem až krev. Po té nemoci 

bych byla jen stále pila, vodu jsme nesměli piť, tedy pivo a nevěděla jsem, 

co bych snědla. Jídla jsme měli dosť, když se zasedlo k jídelnímu stolu, 

dostal každý 2 talíře a kelneři nosili plné mísy, mohl si každý nabrať kolik 

chtěl. Dětem nebylo docela nic. Otík po dobu nemoci seděl u mne v lůžku 

a jakoby věděl, choval se tiše. Mojmír s Liduškou lítali po celé lodi, znali 

každý kout a pro ně to bylo něco moci shánět jak libo. Každou chvíli od 

kohosi cosi dostali, už hned v Hamburku na nádraží dostala jsem od 
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jednoho pána pak vín hroznu, bylo toho dobře za zlatku, že prý se mi to 

sejde na lodi, též jabka, cukrlata. Každému to bylo divné, že jsem se 

s takovými malými dětmi pustila přes moře. Byla jsem mezi samými 

lepšími lidmi. Ti v mezipalubí se měli velmi zle. V sobotu večer jsme 

přistáli na ostrově u Nového Jorku. Jeli jsme tedy 9 dní. Byli bychom tam 

dřív, ale moře bouřilo 4 dni, a tak jsme se o něco opozdili. V Novém Jorku 

nás přivítali v přístavě osvětlenými písmenami různých barev, bylo to 

velmi pěkné. V neděli 4.11. jsme sedli na vlak a ten s nama jel jak čert a 

kolíbal se, že jsem myslila, že budu každou chvíli sakumpak pod štrekou. 

Do Leetsdale (u Pittsburghu)jsem přijela v pondělí o 2 hodinách po 

poledni. 

V psaní dopisu pokračuje manžel:  

Já na ni čekal na nádraží celou neděli  a  pondělí až do pěti hodin večer a 

ještě jsem ji neuvartoval, neboť o půl druhé jsem odešel s jedním, jenž se 

mnou čekal na nádraží do jeho bytu a ona v té chvíli přijela. Já pak čekal 

od tříčtvrtě na tři do pěti, ale marně. Když pak jsem přišel domů, vidím 

Lidušku a Mojmíra an si před domem již s dětmi hrají. Jak radostné naše 

shledání bylo, nedovedeš si představit. Liduška mne poznala hned, ale 

dělala koketu, Mojmír mně říkal celý den strýčku a Liduška mu na to, že to 

není strýček, ale tatínek. Otík se ode mě odvracel. Byt jsem měl, již i 

nábytek, máme plynové pece na vaření i v izbě na vytápění a také světlo 

plynové. Mařa si to nemůže dosť nachválit, jak rychle a dobře jí to vaří a 

peče buchty i koláče. Když sem Mařa přijela, měla zavazadla ještě 

v Hamburku, dnes je to už 14 dní a dosud je nemá, teprve jsou v Novém 

Jorku. Kdyby jela z Bohumína rychlíkem, jak jsem jí psal, přišly by sem 

zároveň s ní a bezplatně Teď musíme od toho hromadu platit a co z toho 

bude vykradeno, dosud nevíme. 

Závěrem píše opět manželka: 

Víc ti budu psát později, až bude víc času a neplač nad tím, že snad nás 
neuvidíš, než budou děti velké, to ti jich tam pošlu. Neplač, mně se vede 
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dobře a ty hleď jít na službu a na jaře se vdej nebo přijeď. Tady se mají 
děvčata dobře, však ti budu psát. 

Nutno dodat, že sestry se již nikdy neviděly. Ovšem celý život udržovaly 
čilý písemný kontakt. 
 

Inocenc a Marie Albrechtovi měli celkem 5 děti, z toho 2 se narodily již v 
Americe. Do staré vlasti se nevrátili ani nepřijeli na návštěvu. Jen 
nejmladší dceři Luise se podařilo navštívit v roce 1960 Bernartice nad 
Odrou. Po smrti Inocence i Marie, jejich děti vrátily dopisy, které přišly do 
Ameriky zpět do Bernartic. Při jejich seřazení podle data, lze krásně 
zmapovat život dvou rodin na opačném konci světa.   Dopisy popisují 
nejen rodinné události, ale mapují i život v naší obci, hospodářskou krizi 
ve dvacátých a třicátých letech minulého století, prohibici v Americe, 
později se v nich odráží rozdíl životní úrovně a svobodného smýšlení 
v Americe a u nás. 
 

Je to krásné a poutavé čtení, někdy veselé, někdy smutné – takový byl 
prostě život.  
  

Za zapůjčení korespondence děkuji panu Aloisi Šimíčkovi 
 

Ilona Stavinohová, kronikářka 

 

   INZERCE 

Nabídka volného pracovního místa 

Jednota Hodonín přijme prodavačku pro prodejnu v Bernarticích nad 
Odrou. Nástup možný ihned. Bližší informace u vedoucí prodejny nebo u 
p. Ing. Františka Brhela na tel. čísle 518 389 236 nebo přes e-mail: 
brhel.frantisek@jednota-hodonin.cz. 

 

mailto:brhel.frantisek@jednota-hodonin.cz
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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.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

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

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz





