Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2019

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
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-Ne 19.-20.10. Zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu
So
26.10. Divadelní představení Odyssea
Ne
27.10. Výroční schůze TJ Sokol
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
19.6. Na Obecním úřadě se uskutečnilo školení zaměstnanců BOZP
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) firmou Exteria.
19.6. Na Obecním úřadě se sešel Kontrolní výbor a provedl kontrolu za
uplynulé období.
21.6. Firma Unistad dokončila opravy sezónní restaurace Odra a
předala ji obci.
24.6. Na Obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů, na
které se mimo jiné řešil Den obce.
25.6. Starosta se účastnil valné hromady Regionu Poodří
v Bartošovicích.
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25.6. V rámci ukončení školního roku dětí mateřské školy v Březovém
háji jsme poděkovali také paní učitelce Heleně Lysáčkové za její
dlouholeté působení v mateřské školce.
28.6. Místostarostka se zúčastnila slavnostní valné hromady SDH.
29.6. Oslava Dne obce.
4.7.
Proběhlo předání Mateřské školy firmě Starest, která bude o
prázdninách provádět rekonstrukci interiéru.
4.7.
V záchranné stanici v Bartošovicích se uskutečnilo setkání
starostů se senátorem Petrem Orlem.
9.7.
Proběhla schůzka v tělocvičně ZŠ, kde se řešila její rekonstrukce.
10.7. Nájemci Janu Kneblíkovi byla předána sezónní restaurace Odra.
11.7. Uskutečnil se kontrolní den stavebních úprav v MŠ.
12.7. Na obecním úřadě proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na
opravu místní komunikace na parcele č. 705. Vítězem se stala
firma Swietelsky.
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem vás informoval o možnosti získání dotací
na rekonstrukci tělocvičny ZŠ a na opravu místní komunikace na parcele
č. 705 (Šustkova cesta). Dnes už s jistotou víme, že se nám dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj podařily získat. Považuji to za opravdu
velký úspěch. Převis žádostí byl obrovský a úspěšná byla jedna obec
z deseti. O to více mě těší, že nám ministerstvo schválilo obě dotace.
Výše dotace činí 70% vynaložených nákladů na každou akci.
Výběrové řízení na tělocvičnu proběhlo již dříve a v podmínkách realizace
bylo právě přijetí dotace. Zakázku vyhrála firma Starest z Vlčnova, která
již provádí opravy interiéru MŠ. Tyto opravy by měly být dokončeny do
16.8.2019. Rekonstrukce tělocvičny pak bude realizována do konce října.
Na opravu místní komunikace výběrové řízení právě probíhá. Tato akce
by měla být realizována v měsících září – říjen 2019.
Pevně věřím, že vše zvládneme a budeme se těšit jak
ze zrekonstruované tělocvičny, mateřské školy tak i z cesty.
Sezónní restaurace Odra je v provozu od 12.7.2019. Výběrové řízení na
pronájem vyhrál pan Jan Kneblík, který se jako jediný na výzvu přihlásil.
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Opravu sociálních zařízení provedeme v příštím roce. V letošním roce je
potřeba vyřídit stavební povolení na napojení na ČOV.
Věřím, že se vám nově opravená restaurace bude líbit a všichni se tam
budeme rádi setkávat.
Tomáš Horut, starosta

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
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:
Ordinace Suchdol nad Odrou:

556 739 023
556 736 905

Upozornění
Z důvodu odstávky serveru regionálního knihovnického systému bude
obecní knihovna od 22. července do 2. srpna uzavřena. Otevřeno bude až
v pondělí 5. srpna od 15.00 do 17.00 hodin. Děkujeme za pochopení.
Ludmila Kelnarová, knihovnice
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Oznámení
Římskokatolická farnost Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad
Odrou oznamuje, že vstoupil v platnost nový pořad bohoslužeb:
Neděle
8:00 hodin
Úterý
7:00 hodin
Středa
17:30 hodin
Čtvrtek
17:30 hodin
Pátek
7:00 hodin
Sobota
7:00 hodin
Změna času vyhrazena v případě významných církevních svátků.
P. dr Radoslav Skupník

Den obce se vydařil
Letošní sváteční Den obce Bernartice nad Odrou konaný 29. června se
vydařil. Vyšlo nám skvělé počasí, sváteční program byl velmi bohatý.
Určitě každý si našel svého favorita. A v neposlední řadě byl tento den
plný skvělých zážitků a také extrémů.
Uvedu v několika číslech:
Počet platících
Počet předškolních dětí

748 (to je rekord)
80 (a to jsme nepočítaly kočárky)

Taky musím konstatovat, že ač je cena vstupného více méně symbolická,
našlo se spoustu lidí a bohužel i našich občanů, kterým bylo líto na pestrý
program těmi pár korunami přispět.
Snědlo se:
103 kg
110 porcí
70 ks
120 ks

masa,
guláše,
palačinek,
koblížků,
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80 ks
kuřecích řízků,
30 kg
hranolek,
48 ks
chleba.
Vypilo se:
720 l
piva,
394 l
nealkoholických nápojů,
14 l
vína,
68,5 l
alkoholu
a ještě spoustu míchaných nápojů u barmana Maria
Tímto děkuji všem, kteří se na přípravách a organizaci letošních slavností
podíleli, ať už to byli jednotlivci, spolky nebo zástupci obce, všem bez
výjimky patří velké poděkování. Bez vaší nezištné a obětavé pomoci
bychom se opravdu neobešli. Věřím, že i v příštím roce se na vaši pomoc
budeme moci spolehnout.
Věra Košťálová, správní pracovnice

😊 setkání starostů na Dni obce 😊
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Oznámení
Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje
obce Bernartice nad Odrou dne 20.9.2019 již tradičně jako dvojčíslo
„srpen-září“.
Děkujeme za pochopení

Vítání občánků
V neděli 16. června 2019 proběhlo v přísálí kulturního domu slavnostní
přivítání nově narozených občánků do naší obce.
Pamětní kniha, tentokrát překrásně ilustrovaná Evou Knopovou, byla
rozšířena o jména těchto občánků: Amálie Malíková, Dominik Maralík,
Laura Košťálová, Marek Haitl, Ruby Glogarová, Marek Klos a Lucie
Malinčíková.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto
slavnostního aktu a rovněž dětem a paní učitelce z mateřské školy, kteří
svým milým vystoupením všechny přítomné potěšili.
A vám, milí maličcí, přejeme, ať jste v životě obklopeni spoustou lásky,
radosti a dobrých lidí.
Za Komisi pro občanské a sociální záležitosti Radka Bayerová
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Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 21. září 2019 v době od 8,00 do 12,00 hodin proběhne na
zpevněné ploše za hřbitovem sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektro odpadu. Sbírat se bude:
Velkoobjemový odpad - vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce,
nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod., objemný odpad
z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky, staré
barvy a oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se budou sbírat v množství,
které odpovídá jedné domácnosti.
Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky,
výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky a jiné
chemikálie, oleje, pohonné hmoty, léčiva, čisticí prostředky a podobně.
POZOR: Stavební odpad nepatří do svozu.
Daniela Horutová, správní pracovnice
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Dospělí čtou dětem …. počtvrté
V úterý 16.4.2019 přišla za dětmi do školy místní obyvatelka Ilona
Stavinohová. Přinesla s sebou knihu s názvem „Zaváté stopy“. Napsal ji
bernatský kronikář Leopold Biskup. Kniha byla plná pověstí a příběhů,
které byly spojeny se známými místy v Bernarticích a okolí, např.
Obrázek, Potoky, Obora.
V příbězích se objevovaly místní výrazy, které děti znají od svých
dědečků a babiček. Ty jim paní Ilona vždy vysvětlila. Také se dozvěděly o
zmizelých dětech, vílách i vodnících, o kterých panu kronikáři vyprávěli
tehdejší obyvatelé vesnice.
Děkujeme paní Iloně Stavinohové za jedinečný výběr knihy, která děti
více seznámila se zajímavou minulostí jejich bydliště.
Eva Petrová, učitelka
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Dospělí čtou dětem …. popáté
Ve středu 19.6.2019 jsme akci „Dospělí čtou dětem“ v tomto školním roce
zakončili velmi očekávaným hostem.
O své zážitky z cestování se s námi přišel podělit Pavel Rosner, kterého
všichni známe pod jménem Rézi.
Na pobytu v přírodě, kde se staral o část programu, dětem slíbil, že za
nimi do školy přijede.
Svůj slib splnil a tak jsme společně prožili dvě hodiny zajímavých příběhů,
prokládaných různými zvuky a pohybem, jak to umí jenom Rézi. Příběh
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z Lysé hory o zmiji dětem i nám, učitelkám, zůstane v hlavě určitě velmi
dlouho.
Rézi dětem ukázal, jak je dobré psaní deníku, jak se poznámky mohou
kdykoliv hodit a připomenout prožité chvíle.
Na závěr došlo i na vzájemnou podpisovou akci.
V příštím školním roce 2019/2020 bychom chtěli v této akci pokračovat, a
tak s radostí přivítáme každého zájemce, který může dětem předat cokoliv
ze svých čtenářských zážitků.
Eva Petrová, učitelka
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Hasičská soutěž o Bernartský pohár
V neděli 19.6.2019 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž
o „Bernartský pohár“ v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 14
družstev mužů a 6 družstev žen. Počasí nám velmi přálo, a tak mohla
soutěž úderem čtrnácté hodiny začít.
V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve dvou družstvech. Naše
družstvo „A“ svůj útok předvedlo až na úplný závěr soutěže a skvěle jej
zvládli. Obsadili v nabité konkurenci hodnocené krásné šesté místo. Byli
to Jakub Šimíček, Josef Janík, Filip Školoudík, Dominik Haitl, Ondřej Haitl,
David Novobilský a Michael Bílek. Družstvo „B“, poskládáno čistě
z veteránu, také předvedlo perfektní požární útok. Vzhledem k tomu, že
netrénují, obsadili vynikající sedmé místo. Soutěžili ve složení Martin
Karafiát, Vojtěch Knop, Ladislav Hájek, Petr Hanzelka, Pavel Kroupa,
Libor Gavlas a Patrik Dresler. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Hukovic.
Našim holkám v kategorii žen se dařilo méně a po drobné chybě obsadily
nepopulární čtvrté místo. Reprezentovaly nás Monika Knopová, Eva
Knopová, Jana Horáková, Lenka Knopová, Markéta Horáková, Adéla
Školoudíková a Nikol Svobodová. Kategorii žen vyhrály hasičky z
Palačova.
Věřím, že diváci, kteří se v neděli přišli podívat, se všichni dobře bavili a
ocenili výkony našich hasičů a hasiček. Sezóna je ještě dlouhá a zcela
jistě v jejím průběhu naši vystoupají na bednu. Ať už se bude jednat o
okrskovou soutěž nebo o okres, rozhodně na to mají. Pevně tomu věřím a
děkuji jim za skvělou reprezentaci našeho sboru. Stejně tak bych chtěl
poděkovat všem naším členům, kteří se podíleli na vzorné organizaci celé
soutěže.
za hasiče Tomáš Horut
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Slavnostní výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou
k 135 letům od založení sboru
V pátek dne 28.6.2019 se v sále kulturního domu konala slavnostní valná
hromada u příležitosti 135 let od založení sboru dobrovolných hasičů.
Sešlo se 124 členů včetně hostů. Na slavnostní schůzi nechyběl starosta
SH ČMS okresu Nový Jičín Stanislav Kotrc, ani zástupci sborů z okrsku
Starý Jičín. Pozvání přijala také naše paní místostarostka Dagmar
Glogarová i zástupci místních spolků. Schůze měla slavnostní atmosféru,
bylo předáno několik vyznamenání, medailí a upomínkových předmětů.
Zpráva k výročí 135 let od založení SDH Bernartice nad Odrou
V letošním roce si připomíná náš sbor 135 let od svého založení.
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V květnu 1884 byl obecní radou v Bernarticích nad Odrou jmenován
zřizovací výbor a ten vypracoval 10. srpna 1884 za odborné porady,
stanovy sboru. Už 19. srpna 1884 schválilo tyto stanovy o 19-ti
paragrafech Moravské zemské místodržitelství v Brně. Při vzniku sboru se
hned přihlásilo 71 činných a 32 přispívajících členů. Členem České
ústřední jednoty moravskoslezských sborů hasičských ve Velkém Meziřící
se náš sbor stal formálně teprve 1.2.1888, až byl pro svou činnost
dostatečně vybaven. V roce 1885 byla na pozemku zapůjčeném od p.
Jana Bayera, postavena nová hasičská zbrojnice, svého času
nejmodernější v okrese.
I když ještě v první polovině 19. stol. převládala v Bernarticích nad Odrou
dřevěná zástavba, nedošlo k nějakému hromadnému zničení většího
počtu objektů ohněm, poněvadž se jednalo o tzv. lánovou zástavbu a
jednotlivá stavení byla od sebe více vzdálená.
První světová válka znamenala pro sbor těžkou ránu, proto bylo třeba na
jaře r. 1920 provést nábor mládeže, aby sbor mohl plnit své poslání. Sbor
prakticky zůstal za okupace jediným činným spolkem v obci. Nezůstal
však dlouho dobrovolným a brzy podléhal německé státní policii. Cvičit se
muselo pravidelně každou neděli ráno s německými povely. Na to dohlížel
okresní vedoucí Kriebel ze Šenova, který dojížděl na inspekce ozbrojený.
Po osvobození byl sbor obnoven pod starým názvem a hned od června
začal intenzivně pracovat.
V roce 1934, kdy sbor slavil 50leté jubileum, pořídil si novou motorovou
stříkačku. V letech 1949 – 1950 došlo k reorganizaci hasičstva jako celku.
Samaritánská služba byla převedena do Červeného kříže a o rok později
byly likvidovány i zemské Jednotky. V roce 1953 bylo v Bernarticích nad
Odrou založeno první požární družstvo žen.
V roce 1961 byl předán MNV od ONV lehký nákladní automobil TATRA
805 valník, zároveň s ním přidělena stříkačka PPS 8.
V roce 1971 byla z prostředků ONV získána nová stříkačka PPS 12 na
přívěsném vozíku s vybavením.
V letech 1969 – 1970 byla vystavěna budova MNV, v jejíž přízemí je
umístěna nová požární zbrojnice. V roce 1978 byla postavena za touto
budovou tolik potřebná sušící věž na hadice. Dva roky nato předal požární
útvar v Novém Jičíně bernartskému sboru požární vodidlo IFA LF 16. A i
toto povzbudilo požárníky k ještě větší činnosti. Vzali si za své vybudovat
výletiště v Březovém háji.
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Od roku 1990 je naše obec opět samostatná. Ze zákona je povinna
zabezpečit požární ochranu, včetně výzbroje a výstroje. Je zřízena
zásahová jednotka, jejíž velitel je jmenován dekretem. Členové této
jednotky musí absolvovat příslušná školení a lékařské prohlídky a jsou
členy občanského sdružení Sboru dobrovolných hasičů.
V roce 2008 si náš sbor nechal zhotovit v Bolaticích u Opavy Hasičský
prapor Sboru dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou, který byl
financován jak ze společných prostředků sboru, tak z dobrovolné sbírky
jednotlivých členů. Prapor byl požehnán 5. července 2009 u příležitosti
125. výročí založení sboru. Tento rok se také nesmazatelně zapsal do
dějin naší obce. V červnu roku 2009 zasáhla dolní část naší obce ničivá
blesková povodeň, po které byly oslavy 125. výročí založení sboru
zrušeny.
Sbor se kromě hlavní náplně své činnosti aktivně zapojuje do dění v obci,
jako jsou kulturní a sportovní akce. Ping-pongový turnaj, táborák, stavění
a kácení máje, pouť, dětský den, den obce atd. K tomu účelu si ze svých
prostředků pořídil vybavení, jako chladící pulty, grily, brutary, kávovar,
prodejní stánky, velké party stany, stoly na stolní tenis, televizi, notebook,
audio vybavení apod. V roce 2006 byl zbudován prodejní stánek
Floriánek, který stojí v Břízovém háji.
V roce 2013 byl po třiadvaceti letech obnoven náš vozový park. Naší IFU
vystřídal DAF, který byl zakoupený obcí Bernartice nad Odrou a dovezen
z Holandska. Tato historická událost byla posílením chutí a elánu do další
činnosti a dalších let.
Náš sbor má k dnešnímu dni 143 členů, z toho 45 žen a 22 členů mladší
18 ti let. Zásahová jednotka čítá 21 členů. V letošním roce bylo při naší
jednotce zřízeno kynologické družstvo, jejichž velitelkou je Martina
Dostálová.
Družstva mužů, žen, starších i mladších žáků se pravidelně zúčastňují
soutěží v požárním sportu, jak v okrsku, tak mimo něj. Soutěže mladších
a starších žáků, kterou pořádáme každý rok, se účastní na 25 družstev,
jak z okrsku, tak z okresu. Soutěže o Bernartský pohár, kterou pořádáme
pravidelně od roku 1991, se zúčastňuje zhruba 30 družstev, včetně
špičkových.
Od roku 2014 pořádáme pravidelně každý rok pro naše mladé hasiče a
nové adepty čtyřdenní hasičský tábor, kterého se účastní na 30 dětí ve
věku od 4 do 15 let. Díky obětavosti našich členů se nám dětí daří udržet
14
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a stále nám přibývají nové. Zájem o hasičský sport je u nás opravdu
velký, za což jsme moc rádi. Ony budou právě ty, které tu pomyslnou
hasičskou káru jednou potáhnou dopředu, a já v to pevně věřím.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, jejich partnerům a
rodinným příslušníkům za jejich práci a aktivitu. Děkuji také zastupitelstvu
obce za aktivní přístup při zabezpečení naší obce před požáry i jinými
živelnými pohromami a výbornou spolupráci s naším sborem. Díky patří
také všem sponzorům, kteří podporují naši činnost svými příspěvky.
Ocenění zaslouží i dobrá spolupráce s jinými organizacemi a spolky
v obci.
Do další práce Vám všem přeji hodně elánu, úspěchu, trpělivosti, a
především pevné zdraví.
Tomáš Horut, starosta SDH
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Spaní ve věži
V pátek podvečer 21. června 2019, jsme se sešli v březovém hájku,
odkud jsme se po přivítání vydali na společnou cestu za dobrodružstvím
v podobě přespání v hradní věži na zřícenině hradu Starý Jičín. Po
příchodu na hrad jsme byli přivítání místním „kastelánem“ a „purkrabím“,
kteří nás krátce seznámili se vznikem a historií hradu. Následně jsme se
ubytovali v hradní věži a společně jsme si připravili večeři - opekli jsme
špekáčky  . Po vydatné večeři jsme se za svitu loučí vydali na
komentovanou prohlídku zříceniny. Musím uznat, že pohyb po zřícenině
za tmy s plamenem loučí vyvolával drobné obavy i ve mně. Ještě, že jsme
s sebou měli děti, které statečně snášely tuto „exkurzi“ a nutily mě
16
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neprojevit své obavy . Nicméně noční prohlídka byla vskutku kouzelná.
Po prohlídce následovala volná zábava a posezení u ohně. V pozdních
nočních hodinách se děti odebraly na lůžka (dřevěná podlaha). O pár
hodin později je následovali i dospělí. Ranní vstávání proběhlo hladce a
po snídani jsme se vypravili na pěší cestu zpět k domovu. Jsem rád, že
jsme celou akci zvládli bez úrazu a všichni jsme se ve zdraví vrátili domů.
Doufám, že se tato akce líbila nejen dětem, pro které byla naplánována,
ale i dospělým.

17

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2019

Závěrem si dovolím pozvat na naši další túru, jejímž cílem bude zdolání
nejvyšší hory Beskyd. Tato túra se uskuteční 15.09.2019. Bližší informace
zveřejníme prostřednictvím FB stránek TJ Sokol, vývěsek a místním
rozhlasem . Těšíme se na vás.
Za TJ Sokol, oddíl Turistika 4+ Lukáš Kutěj

Přívesnický tábor
Letos poprvé, od pondělí 8. července do pátku 12. července, proběhl
první ročník přívesnického tábora pod patronací TJ Sokol Bernartice nad
Odrou.
„Náš“ přívesnický tábor je docházková akce pro děti a mládež ( 6 – 12
let), nejen z naší obce, nabízející volnočasový program. Trvání tábora je
denně od 7.30 do 16.00 hodin. Tematický je zaměřen na všeobecné
sportovní aktivity.
První den proběhlo seznámení dětí, značně ulehčené skutečností, že
většina z nich navštěvuje místní školu a školku  Děti byly rozděleny do
tří týmů (Ohniví draci, ALL STARS, VENOM TEAM), které mezi sebou
trošku soupeřily a někdy také trošku spolupracovaly. Jednotlivé týmy si
vytvořily týmovou vlajku a týmový pokřik. Druhý den děti čekala výprava
„za olympijským ohněm“ a povídání o atletice, kterou si poté vyzkoušely
na hřišti a v tělocvičně.
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Třetí den byl ve znamení míčových sportů vybíjená, volejbal, fotbal,
florbal, basketbal, tenis a povídání o fair-play. Čtvrtý den děti čekal velký
olympijský kvíz, aneb zapamatovaly si něco … ? a následovalo
vyhodnocení. Pátý den probíhal opět ve znamení sportu. Po obědě děti
čekal závěrečný ceremoniál a vyhodnocení celotáborové hry, ve které
zvítězil tým ALL STARS . Děti dostaly zasloužené medaile a malé
překvapení v podobě trička, společné fotky, sladkostí a oblíbeného
hopíka Závěrečnou tečkou celého tábora bylo opékání špekáčků
s rodiči.
V průběhu jednotlivých dní si děti vyzkoušely nejen různé sporty, ale také
řešily logické úkoly a vědomostní kvízy a dozvěděly se mnoho informací o
historii jednotlivých sportů, o historii letních a zimních olympijských her a o
fair-play.
Chceme poděkovat našim skvělým instruktorům Tomášovi, Jirkovi a
Kristýně, kteří se po celou dobu dětem neúnavně věnovali a dokázali jim
tak připravit zajímavý a zábavný program. Dále chceme poděkovat obci
Bernartice nad Odrou za možnost využívání tělocvičny a multifunkčního
hřiště, restauraci „U bříz“ za vstřícnost a přípravu velmi dobrých obědů, a
také místnímu obchůdku za pomoc při zajištění svačinek pro děti .
Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Eliška a Marek Milatovi
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R ŮZNÉ
Co je nového s kanálem Dunaj-Odra-Labe
Již delší dobu sleduji dění okolo kanálu Dunaj-Odra-Labe (D-O-L). Občas
se vynoří nějaká informace, že se v dané věci něco děje. Současný stav
jsem nejdříve zjišťoval na Odboru územního plánování Městského úřadu
v Novém Jičíně, pro který jsou závazné Zásady územního rozvoje MSK
(ZUR). Na odboru územního plánování MSK mi bylo sděleno, že ZUR se
aktualizují podle požadavku vlády nebo konkrétních ministerstev (v tomto
případě MD).
Ministerstvo dopravy si nechalo vypracovat Studii
proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe jako podklad pro
další jednání. Studie má rozsah asi 3500 stran textů, tabulek a mapových
podkladů.
Když se na veřejnosti objevila informace, že se bude konat veřejné
slyšení v Senátu PČR, byl jsem okamžitě rozhodnut vychutnat si
atmosféru přímo v Senátu na galerii pro veřejnost. Veřejné slyšení se
uskutečnilo 14. června letošního roku a trvalo 5 hodin čistého času. Účast
senátorů a odborné veřejnosti byla veliká. Jinak to bylo s občanskou
veřejností. Sešlo se nás tam jen 10 (slovy deset) z celé republiky.
Nezájem se dá asi vysvětlit tím, že občané berou kanál D-O-L jen jako
nesplnitelný sen skupiny snílků, který se stejně nikdy neuskuteční a
všechny studie mají jen udělat radost Hradu. Situace je však vážnější.
Předchozí studie blokují a po možném schválení této studie budou
blokována rozsáhlá území formou chráněných koridorů. V těchto
chráněných koridorech je mimo jiné silně omezena stavební činnost obcí
a občanů.
Navrhovatelem veřejného slyšení byl senátní Výbor pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí (VUZP). Současně se připojil Výbor
pro záležitosti Evropské unie (VEU). Jako moderátorka provázela
veřejným slyšením senátorka Jitka Seitlová. Postupně vystoupila se svými
příspěvky celá řada senátorů a odborníků z vysokých škol a institucí. Byli
to jak zastánci, tak i odpůrci kanálu D-O-L.
Jako silní zastánci vystoupili například Luděk Sosna (ředitel Odboru
strategie Ministerstva dopravy), Jan Skalický (předseda Asociace DOL),
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Petr Forman (poradce prezidenta republiky pro vodní cesty), Martin Pavel
(vedoucí řešitel studie). Jako přínosy uváděli ekonomičnost vodní
dopravy, ekologickou šetrnost vodní dopravy, ekonomické výhody
z propojení tří moří, možnost přepravy nadrozměrných nákladů, ochranu
území před povodněmi, udržení vody v krajině, rekreační funkci, rozvoj
turistiky podél kanálu a další. Řešitelé uvedli, že v některých případech
trasu volili variantně, aby se vyhnuli střetu se současnou zástavbou a
hlavně s chráněnými krajinnými oblastmi jako je například Poodří, kde
jako prioritní považují trasu mimo CHKO. Z hlediska nákladů na výstavbu
je více podporováno propojení Dunaje a Odry. U větve z Přerova do
Pardubic je podpora menší.
Vystoupila zde cela řada kritiků kanálu jako například Petr Orel (senátor
za volební obvod Nový Jičín), Josef Seják (Komise pro životní prostředí
Akademie věd ČR), Jitka Seitlová (senátorka), Stanislav Polčák (poslanec
Evropského parlamentu a předseda Sdružení místních samospráv ČR),
Eliška Vejchodská (Institut pro ekonomickou a ekologickou
politiku Katedry ekonomie a managementu, Fakulta sociálně ekonomická
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) a další řada
zástupců vysokých škol a institucí. Jejich hlavní kritika směřovala již
k samotné studii. Vytýkali, že studie byla vypracována tak, aby všechny
závěry vyzněly ve prospěch vodního kanálu. Navrhli, aby objektivnost
vypracované studie posoudila renomovaná zahraniční instituce. Studie
podceňuje obrovský zásah do krajiny, během výstavby by se jednalo o
přesuny stovek milionů kubíků zeminy. Jednalo by se obrovský zábor
zemědělského a lesního fondu. Byl by narušen vodní režim geologického
podloží. Problémem by byl vodní režim koridoru. Některé úseky kanálu
nebudou mít žádný významnější přítok a voda se musí odněkud načerpat.
Samotné řeky Odra, Bečva, Morava jsou v oblasti horních toků z velké
části roku téměř na suchu. Bylo konstatováno, že čerpání vody z Dunaje
je velký problém jak vodohospodářský, tak energetický a finanční (energii
pro čerpadla by efektivněji využila železnice). Studie rovněž podceňuje
přirozený odpar hlavně tehdy, když je vody v řekách minimum. Kritici
rovněž zpochybnili financování výstavby. Jsou toho názoru, že EU by
finančně stavbu nepodpořila již vzhledem k tomu, že nejsou dodrženy
všechny evropské normy a metodiky. Použitá ekonomická analýza
využívá metodu, která je v rozporu s metodikou, kterou požaduje
Evropská unie. Tím pádem je metodicky závadná a k jejím výsledkům by
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nemělo být přihlíženo. Oponenti projevili pochybnosti o tom, zda jsme
vůbec schopni zvládnout tak obrovskou stavbu, když máme velké
problémy se stavbou podstatně menších liniových staveb. Hrozí zde
nebezpečí, že to může skončit jakýmsi nedostavěným torzem s velkými
náklady a nulovým užitkem. Rovněž byla vznesená kritika na Ministerstvo
dopravy, že podceňuje komunikaci se samosprávami, s regiony, s obcemi
a městy, které leží přímo v dotčeném území.
Stanovisko Senátu, vyjádřené pro Vládu ČR, formou usnesení pléna bude
zpracováno v řádu několika týdnů. Dojde k podrobnému prostudování
všech došlých připomínek a podnětů, přičemž návrhy usnesení se budou
zpracovávat a schvalovat nejprve v příslušných výborech.
Celý stenozáznam z 18. Veřejného slyšení Senátu na téma "Potřebuje
Česká republika vodní koridor Dunaj - Odra - Labe?" je možno
prostudovat na webu Senátu ČR:
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=91
985
Co by znamenala realizace kanálu D-O-L pro Bernartice nad Odrou
Z dob Rakouska-Uherska existuje trasa přes Bernartice nad Odrou od
Hůrky přímo do Odry asi v prostoru domů č. 29, 28,72,128,104,27 a 25.
Dnes je již neaktuální.
V současné době je v prostoru Bernartic nad Odrou v ZUR MSK hájena
trasa podle předchozích návrhů Ministerstva dopravy. Hájený koridor
vede od Hůrky přes údolí potoka Teplá v prostoru domů č.
29,28,72,24,23,20 a 19 směrem na Kunín.
Nová studie navrhuje 2 varianty trasy v obci. První je opět v dolní části
obce, ale o několik desítek metrů blíže k Odře. Trasa opět vede od Hůrky
přes údolí potoka Teplá v prostoru domů č. 104, 128 směrem na Edušův
kříž a do pole směrem na Kunín formou táhlých oblouků. Druhá varianta
(preferovaná) vede od Polouvsí a Hůrky přes Oboru v prostoru nové
zástavby směrem na Šenov. U obou variant je ve studii uveden výčet
parcel, kterých by se výstavba dotkla. Vodní objem úseku s úrovni hladiny
278 m n.m. o délce 36 km činí asi 8-9 milionu m3. Jelikož v této
nadmořské výšce není žádný významný tok, celé toto množství vody se
musí odněkud načerpat.
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Stavební řešení obou variant jsou rozdílná. Údolí na dolním konci je
navrhováno překlenout průplavním mostem do oblouku. Parametry mostu
jsou: ocelová konstrukce na betonových pilířích, délka 480 m, celková
šířka 46 m, výška hladiny 278 m n.m. (úroveň potoka je 256 m n.m.),
hloubka vody 4 m. Druhá varianta (preferovaná) navrhuje překonat terén
dvěma souběžnými průplavními tunely v prostoru pod novou zástavbou
na Oboře. Parametry každého tunelu jsou: délka 3040 m, světlá šířka 16
m, světlá výška 17 m, výška hladiny 278 m n.m. (úroveň terénu
v prostoru zástavby na Oboře je 330 m n.m.), hloubka vody 5 m. Tunel by
začínal mezi Polouvsím a Hůrkou a končil pod Panským kopcem na
straně Loučky. V obou případech jde o velké objemy zemních a
stavebních prací s negativním dopadem na poměrně široké okolí.
Doufám, že vše posoudí skuteční odborníci a správně rozhodnou a
občané nebudou omezováni nereálnými sny.
Antonín Bayer, Bernartice č.28

„Bezpečně do školy“
Letní prázdniny jsou v plném
proudu, ale nebude trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic.
Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy chodit samy bez
doprovodu dospělé osoby, bude září významným obdobím. Na začátku
nového školního roku bývají děti plné zážitků, které o prázdninách zažily a
jejich myšlenky se ubírají k předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i
přes to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě do školy opatrné
a vyhnuly se případnému nebezpečí. V tom hrají důležitou roli rodiče,
kteří by neměli začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin své
potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti postupně připravovat.
Pravidla bezpečnosti je samozřejmě potřeba připomenout i starším
žákům, kteří by je už měli znát, ale především je potřeba je naučit malé
školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu.
Pokud jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou
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trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat
například z důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti
dětem ukažte bezpečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim
základní zásady bezpečného přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí
vstupovat do vozovky před tím, než se pořádně rozhlédne na obě strany a
přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V případě přijíždějícího vozidla by
mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až se ubezpečí, že jej řidič
skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte malé školáky
dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte se, že
znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů.
Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například
přecházení na červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně
může být velice nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu
v silničním provozu dobře vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je
k sehnání nespočet reflexních předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost
za špatných podmínek až na 200 metrů. Pořiďte svému dítěti například
reflexní pásek či přívěšek, který můžete zavěsit třeba na školní aktovku.
Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít z reflexního předmětu
radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat s cizími lidmi, brát
si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam chodit či k nim
nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou použít
k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci
děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a
nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné
vykročení do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
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Motýlí cestovatel
Po přečtení „Zápisníku“ Miroslava Bobka, ředitele ZOO Praha z 29.6.2019
v MF Dnes, jsem si uvědomila, že podobného motýlího cestovatele jsem
vyfotila v roce 2016 doma na zahradě. Motýlích druhů je jistě obrovské
množství, ale mne zaujalo, co a jakým způsobem tento motýl, Babočka
bodláková, dokáže.
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První obrázek je kopie zmiňovaného článku a na druhém obrázku je
Babočka bodláková z naší zahrady.
Margita Kelnarová

H ISTORIE
Tyroláci
Na počátku roku 1943 došlo v obci Bernartice nad Odrou k násilnému
vystěhování několika rodin. Musely opustit své grunty a hospodářství a
odejít do Protektorátu. Na jejich místo byly dosazeny rodiny z Tyrol.
V plánu nacistického Německa bylo co nejrychleji celý kraj poněmčit.
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Pro obě strany to bylo nepředstavitelné utrpení. Sedláci, jejichž rody na
gruntech hospodařily několik generací, museli vše zanechat a jen
s nejnutnějšími věcmi odejít. Nevěděli, co je čeká, zda se vůbec někdy
vrátí. V mnoha případech mohli být rádi, že neskončili v koncentračním
táboře.
Tyrolské rodiny, které zde osídlovaly grunty, také musely opustit svůj
rodný kraj – jižní Tyrolsko. Byli to obyčejní, prostí lidé s početnými
rodinami, žádní nepřátelé. Nepřivezli si sebou téměř nic, v rancích měli
nuzné oblečení a na zádech typické krosny s řemeny a kupu dětí. Při
předávání hospodářství docházelo k dramatickým i dojemným
okamžikům.
Z vyprávění manželů Josefa a Marie Klosových č. 4 a paní Milady
Bayerové č. 29 vím, že při jejich odchodu z rodného domu snesli klavír,
který byl umístěn v I. patře domu a bratr Karel na něj začal hrát a zpívat
píseň „Nejsmutnější loučení je s mámou ….“ Tyroláci se přidali ke zpěvu,
melodii znali a zpívali německy. Nakonec se všichni rozloučili se slzami
v očích. Noví osadníci netušili, že je dům plný lidí, vždyť tam žilo celkem 6
dětí! Hitlerův režim jim nasliboval, že jdou na opuštěná hospodářství.
Zde, na místě, zjistili, že vyhání majitele z jejich domovů a byli z toho sami
nešťastni.
Tyroláci byli špatní hospodáři, přijeli z hor a o velká a úrodná pole se
neuměli starat. Zemědělským strojům nerozuměli vůbec. S námahou se
učili opatrovat koně. Byli vídání, jak seli nebo vláčeli na poli s koňmi
zapřaženými do bryčky a za ni měli na řetězu zavěšené brány nebo secí
stroj. V bryčce seděl hospodář, obyčejně s dětmi a jezdili po poli pořád
dokola. Byli velmi zbožní a v našem kostele byly pro ně slouženy vždy
odpoledne mše v němčině. V místní škole byla pro tyrolské děti zřízená
zvláštní třída, kde se vyučovalo německém jazyce. S občany se moc
nestýkali, byli spíše uzavření, muži do hospody téměř nechodili a je
známo, že našim občanům vůbec národnostně neubližovali.
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Na konci války měli strach o sebe a své rodiny, utíkali s odstupujícím
německým vojskem. Dojeli na silnici, vedoucí z Jakubčovic na Potštát a
v údolí pod Luboměří byli spolu s ustupujícím německým vojskem
napadeni ruskými letadly. Hodně lidí tam zemřelo, mezi nimi i někteří
Tyroláci, dospělí i děti. Údajně jsou pohřbeni v obci Lipná (Lindava) u
Potštátu.
Některé rodiny zde ještě zůstaly, zřejmě až do roku 1948 v podnájmu.
Svědčí o tom i skutečnost, že jedna starší paní, Alžběta Seebacherová,
zemřela ve věku 70 let 1.11.1948 na č. 41 a je pochována na místním
hřbitově v oddílu K I. č. hrob 19.
Výmaz z gruntovních knih byl proveden v roce 1948.
Uvádím výňatky ze všech dostupných písemným informací, které má
obec Bernartice nad Odrou k dispozici. Jedná se o obecní kroniku, knihu
Bernartice nad Odrou a hřbitovní knihu obce. Dále jsem čerpala z
osobních vzpomínek Eduarda Bayera z č. 27 a jeho dcery Blaženy
Varmužové, paní Milady Bayerové č. 29, která pocházela z č. 4, Josefa a
Marie Klosových č. 4 a Jaromíra Huvara z č. 43.
Výňatek z knihy Bernartice nad Odrou, vydané v roce 1996 Obecním
úřadem Bernartice nad Odrou.
Velmi byla obec postižena v tzv. osídlovací akci. České usedlosti byly
osídlovány německými zemědělci z jižních Tyrol a rumunské Besarábie.
Vedoucím osídlovací akce byl major Müller, který sídlil na zámku ve
Fulneku. V rámci této akce byla uvalena dne 9.2.1943 správa německé
osídlovací společnosti na usedlosti č. 2,4,27,37 a 43. Fojtství č. 1 bylo
zabaveno již dříve. Majitelé fojtství se odstěhovali k dceři do Studénky a
oba svobodní synové byli nasazeni na nucené práce. V úterý 11.5.1943
přijeli první zemědělci z Tyrol a do 14.5.1943 se do všech pěti statků
nastěhovali. Čeští majitelé si mohli vzít pouze nábytek a jiné svršky, vše
ostatní včetně zásob, hospodářského zvířectva a zemědělských strojů
museli ponechat přistěhovalcům.
Josef Klos č. 2 bydlel i s rodinou v Bernarticích nad Odrou u dcery Zdeňky
Šimíčkové č. 176, Karel Klos č. 4 u příbuzných v Otaslavicích v tzv.
Protektorátě. Jejich 6 dětí bydlelo na třech místech: Jan, Anna a Marie na
faře v Otaslavicích, Karel na gruntu v Kozlovicích a Josef a Milada na
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gruntu v Sušici na Hané. Štěpán Huvar č. 43 s rodinou žil u bratra
v Boskovicích a Eduard Bayer č. 27 s rodinou žil v Lešné u Valašského
Meziříčí a pracoval i se synem na statku hraběte Kinského. Anna
Bayerová z č. 37 bydlela v Bernarticích nad Odrou u příbuzné M. Klosové
č. 97.
Důvody, které vedly k tomu, že tyto usedlosti byly jako první zabaveny:
Josef Klos č. 2 byl italským legionářem, Eduard Bayer č. 27 ruským
legionářem, František Bayer č. 37 bývalým starostou a poslancem
Národního shromáždění za první republiky. Podle zjištění byl právě na
něho ihned po záboru činěn nátlak poslancem Schollichem z Nového
Jičína, aby se dal zapsat jako Němec. Protože odmítl, byla jeho rodina po
jeho smrti vystěhována. Štěpán Huvar č. 43 měl nějaké rozpory s řídícím
učitelem Scholzem. Pouze u Karla Klose č. 4 není důvod známý.
Výňatek ze zápisu v kronice obce Bernartice nad Odrou
Na počátku roku 1943, a to 9. února přišla rána na naši vesnici. Byla tu
kontrola zboží (obilí) a zároveň šest sedláků přišlo pod komisaře. Byli to:
Bayer Alois č. 58, Huvar Štěpán č. 43, Klos Josef č. 2, Klos Karel č. 4,
Bayerová Anna č. 37, vdova po bývalém poslanci a Bayer Eduard č. 27.
Za čtrnáct dnů vrátili grunt č. 58 původnímu majiteli, jenž neohroženě
složil funkci velitele hasičů. Vrátili mu kupodivu grunt právě s ohledem na
to, že neměli vhodného nástupce na hasičský „trůn“. Do sedmého března
1943 se musel vystěhovat ze svého výměnku fojt Antonín Bayer. Majitelé
zabraných gruntů čekali stále na „dobrovolný“ odchod, když ve vedlejších
českých vesnicích se v podobných případech už stěhovali. Dne 8. května
1943 byli vystěhováni první sedláci: Štěpán Huvar č. 43 a Bayerová Anna
č. 37. V pondělí ve čtyři hodiny odpoledne měly být grunty připraveny
k předání. Nikdo však nepřišel. Téhož dne dostali rozkaz k vystěhování
statků Bayer Eduard č. 27 do středy 12. května a Klosovi č. 4 a č. 2 do
čtvrtku 13. května 1943. V úterý 11. května 1943 spatřili prahy bernatské
první kolonisté – psanci z italských Tyrol. Osmahlí němci zakotvili u nás,
ale koně zapřáhnout neuměli. Podle toho také vypadalo jejich
hospodaření.
Nastává krutá doba. Majitelů těchto usedlostí – starousedlíci – musejí
odejít na něčí rozkaz do neznáma. Majitelé, jejichž rod byl na gruntech
několik, století! Byli nakomandováni na nucené práce zemědělské do
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vzdálenějších vesnic nebo do Protektorátu. Loučení s rodnými domovy a
sousedy bylo dojemné a těžko, přetěžko na to vzpomínat, kolik slz bylo
vyplakáno!
Do okupovaných statků se navrátili jejich majitelé až po osvobození
v květnu 1945. Stalo se tak bez represálií vůči stávajícím okupantům
(Tyrolákům) Tyrolští Němci z části zůstali i nadále v Bernarticích, ovšem
jen v nájmu, a to asi dvě rodiny. Ostatní se odstěhovali s ustupující
německou armádou – však dojeli jen do Lindavy, dnešní Lipná u Potštátu,
kde byli až do roku 1946, kdy se přestěhovali do Rakouska i s rodinami,
které zůstaly v Bernarticích.
Ze vzpomínek Eduarda Bayera č. 27
3. února 1943 před polednem zastavilo u mostu auto a vyšli dva muži.
Předvolali si mě a přistrčili lejstro. Přečetl jsem si jen několik vět a věděl
jsem, vyhodili nás! Začali sepisovat majetek: dobytek, mlátička,
sečkovica, fukar, vozy, bryčka, saně, žačka, secí stroj, obracečka,
hrabačka, odstředivka, lopaty, motyky, pily, zásoby uhlí a dřeva.
Podařilo se mi nahlédnout do jejich spisů a zjistil jsem, že vystěhováni
budou i další. Když odjeli, rychle jsem běžel varovat svou sestru do
domu č.4 a Josefa Klose č. 2. Po dvou dnech nám přišli zamknout sýpku
a sklep. Oves pro koně a brambory nám pak byly přidělovány. Při
veškerých pracích na nás dohlížel německý správce. Honil nás jako
otroky, pracovali jsme od rána do noci pod výhrůžkami, že pokud si něco
vezmeme mimo příděly, tak půjdeme do koncentráku. S našim majetkem
si Němci dělali co chtěli, rozprodali malá selata, jalovice, krávy i prasata.,
prodali uskladněnou jetelinu.
Byl jsem ještě doma, když k nám přijeli Tyroláci, přivezli je suchdolští
Němci. Zaevidovali jsme ještě jednou všechen majetek, podle soupisu
z února a odešli prozatím k babičce Papákové č. 51 na výminek. Vzali
jsme si z domu otoman, dvě postele, malé lůžko a čtyři stolky (židle). Do
Protektorátu jsme odjížděli vozem Josefa Papáka 15. května.
V Lešné u Valašského Meziříčí jsme bydleli u Davidů č. 7, měli jsme tam
kuchyňku a světničku. Já a syn Vladimír jsme pracovali u hraběte
Kinského na velkostatku, choval se k nám pěkně. V Lešné jsem se
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několikrát setkal s partyzány, kteří v okolí prováděli sabotážní činy. Nálety
letectva na konci války jsme přečkávali ve sklepě u Trefilů, kam jsme si
přenesli všechny své věci.
4. května jsem poprvé spatřil ruské vojáky, bylo jich šest. Pozdravil jsem
je rusky, šli do zámku za hrabětem Kinským, zdrželi se tam jen chvilku,
pak šli dále. Uviděli pěkný domek (bydlel tam doktor Pochyla). Voják bez
řeči otevřel dveře a všichni vstoupili dovnitř, prošli všemi místnostmi a pak
si sedli okolo stolu a řekli, že mají hlad. Chtěli 15 vajíček. Paní Pochylová
je rychle usmažila a na talířkách podala na stůl, pojedli a říkali, jestli
máme něco na vypití, vodku nebo kontušovku. Tu jsem jim donesl a nalil
do malých skleniček. Nejdříve se musel napít doktor Pochyla i já a pak
ruský důstojník řekl, že „ruský čelověk nepije z takého malého stakanku,
nado bolšoj stakan.“ Paní Pochylová podala větší sklenky a pak pili.
Potom odešli směrem k Přílukám.
6. května přijel švagr Josef Papák, že Tyrolák od nás odjel. Jel jsem
s ním na motorce do Bernartic. Náš dvůr byl plný koní od dělostřelectva,
koně žraly seno. U mostu stála baterie děl, zamaskovaná větvemi.
Dělostřelci byli ubytováni u nás. Všude vařili, v kuchyni i na kotle. Po
Tyrolácích zůstalo jedno prase, to jsem s vojáky vyměnil za koně. Na
dvoře bylo všechno přeházené a zlámané, hnoje bylo do půl dvora.
Světnice jsme měli zamořené štěnicemi, museli jsme všechno vypalovat a
dezinfikovat čpavkem, který v každé místnosti doutnal 3 dny. Okna byly
vytlučené. Ve stáji zůstal jeden kůň a jednoho jsem našel na loukách, měl
jen jedno oko. Na poli nebylo zaseto nic.
Čekalo nás hodně práce, ale byli jsme šťastni, že jsme zpátky ve svém a
nikdo nás netyranizuje.
Ze vzpomínek paní Blaženy Varmužové, narozené na č. 27
U nás byla nastěhovaná rodina Floriana Lamprechta. Měli 16 dětí! Jak se
blížila fronta na konci války, měli zřejmě hodně naspěch, protože zde
zanechali dokonce své cestovní pasy a bibli. Zbylo tu po nich také několik
kusů krosen na záda, krátké kalhoty s „padacím mostem“, zelený klobouk,
nějaké kousky oděvů od dirndlu a zástěry, mnoho svatých obrázků
pověšených na stěnách a křížů, asi 3 nebo 4 velké pekáče s rukojetí.
Tyroláci totiž vařili v kuchyni na otevřeném ohni. Odstranili z pece plotny,
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místo nich tam dali velké pánve, a tak kuchyň byla celá černá od dýmu.
Dále tam zanechali pěknou dřevěnou solničku a pár starých almar a
postelí.
Během našeho pobytu v Lešné nás hmotně podporovali některé rodiny
z Bernartic (vajíčka, špek, buchty a koláče…). Především strýc Josef
Papák č. 51, potom sousedé Bayerovi č. 128, Davidovi č. 66 a Glogarovi
č. 68. V paměti mi zůstala vzpomínka na Mikulášskou nadílku v Lešné,
kdy mě Mikuláš stále vyvolával a já si chodila pro balíčky, které mi poslali
z Bernartic.
Pamatuji si, že po našem návratu domů z Lešné stál na dvoře žebřiňák a
na něm seděla tříbarevná kočička, které jsem pak říkala Liduška. Přišlo
nás přivítat celé „Krasno", sousedka Otylka Bayerová z č. 128 přinesla
nějaké buchty nebo koláčky a kdosi i nějaký „šnaps“. Po nějaké době
rodiče dostali od Tyroláků dopis, zda neví něco o synovi, že se nevrátil
z války, jestli se náhodou nestavil v Bernarticích. Naši odepsali, že zde
nebyl.
Rodiny z Bernartic nad Odrou,
Rodiny z Tyrol, které osídlily grunty, které musely opustit grunty
-------------------------------------------------------------------------------------------------Klosovi č. 2
Unterhuberovi
Klosovi č. 4

Braunovi

Bayerovi č. 27

Lamprechtovi

Bayerovi č. 37

Seebacherovi

Huvarovi č. 43

Jungmannovi

Bayerovi č. 1 (fojství)
Zaznamenala Ilona Stavinohová
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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
36

