Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2019

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
Ne
20.10. Drakiáda
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
17.7. Starosta se zúčastnil soudního jednání o opatrovnictví.
18.7. Uskutečnil se kontrolní den stavebních úprav v MŠ.
18.7. Proběhlo předání tělocvičny firmě Starest, která bude provádět její
rekonstrukci.
25.7. Uskutečnil se kontrolní den stavebních úprav v MŠ a rekonstrukce
tělocvičny.
29.7. Byla podepsána smlouva o dílo s firmou Swietelsky, která vyhrála
výběrové řízení na opravu místní komunikace na parcele č.705
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(Šustkova cesta). Samotná realizace by měla proběhnout
v měsících září – říjen.
30.7. Starosta navštívil naši občanku u příležitosti jejího životního jubilea.
1.8.
Uskutečnil se kontrolní den stavebních úprav v MŠ a rekonstrukce
tělocvičny.
2.8.
Starosta se zúčastnil školení odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly v Opavě.
2.8.
Starosta navštívil našeho občana u příležitosti jeho životního
jubilea.
15.8. Uskutečnil se kontrolní den stavebních úprav v MŠ a rekonstrukce
tělocvičny.
16.8. Naší obcí projel mezinárodní cyklistický závod Czech cycling tour
2019.
16.8. Firma Starest dokončila stavební úpravy MŠ a předala dokončenou
stavbu obci.
26.8.-29.8. Účetní obce se zúčastnila přípravy ke zkouškám zvláštní
odborné způsobilosti v Praze.
28.8. Na obecním úřadě proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce.
29.8. Proběhl kontrolní den rekonstrukce tělocvičny.
3.9.
Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty a zástupce firmy
zabývající se prodejem a servisem komunální a zahradní techniky
pro obce.
4.9.
V přísálí KD proběhlo 5. jednání zastupitelstva obce.
5.9.
V naší obci proběhlo měření kontaminace spodních vod zástupci
společnosti Dekonta. Jedná se o projekt Národní inventarizace
kontaminovaných a potencionálně kontaminovaných míst.
10.9. Starosta a místostarostka navštívili naši občanku u příležitosti jejího
životního jubilea.
12.9. Proběhl kontrolní den rekonstrukce tělocvičny.
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Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou konaného dne 4.9.2019
5/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Vlastimila Šimíčka a Petra Hanzelku, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
5/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
5/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č. 3/2019
Příjmy:
19.129.180,21,Výdaje:
24.407.690,47,Třída 8:
5.278.510,26,5/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
z kontrolního výboru Dobrovolného svazku regionu Poodří ze dne
17.6.2019.
5/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
z kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou ze dne
19.6.2019.
V Bernarticích nad Odrou dne 4.9.2019
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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

Blíží se doba splatnosti poplatku za odpady
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2019. Výše
druhé splátky za dítě do patnácti let včetně a dospělého od osmdesáti let
včetně je 200,-Kč, ostatní uhradí 250,-Kč.
Splátku je možné uhradit v úředních hodinách v pokladně obecního úřadu
nebo převodem na číslo účtu 23325801/0100. Jako variabilní symbol
uveďte prosím číslo popisné.
Věra Košťálová, správní pracovnice
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Povinnost čipování psů od 01.01.2020
Od 1.1.2020 musí mít všichni psi v Česku elektronický čip. Štěňata budou
dostávat čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem stáří.
Starším psům se čip vpíchne pod kůži při pravidelném přeočkování.
Od 1. ledna roku 2020 bude na každého nenačipovaného psa
nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti vzteklině, a to i v
případě, když má tento pes v očkovacím průkaze záznam o
provedeném očkování proti vzteklině. Pokud majitel psa neočipuje, bude
mu od příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením pokuty až 50
tis. korun. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Cena čipu se pohybuje kolem 500 korun. Jeho životnost se odhaduje na 25
let.
Pokud nebude pejsek očipován, nebude ho moci od příštího roku veterinář
naočkovat proti vzteklině a to může mít nemalé rizikové následky.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů
zaregistrovat
se
v
Národním
registru
majitelů
zvířat
www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po zaregistrování plní mikročip
funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě
zaběhnutí.
Svého psa můžete nechat čipovat již letos, není třeba čekat na žádné
konkrétní datum.
Věra Košťálová, správní pracovnice

V pátek 4. 10. 2019 od 16.00 do 16.30 bude před restaurací U Bříz
v Bernarticích nad Odrou MVDr. Pavel Frous čipovat psy. Cena
je Kč 400,-.
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Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Dne 20. října 2019 se bude konat tradiční Drakiáda. Sraz je ve 14.30 na
Panském kopci. O občerstvení bude postaráno. Těšíme se na vás.
Mateřská škola

ZE

SPORTU

Suchdolano 2019 - 15. června 2019
Třetí červnovou sobotu jel náš oddíl Bernatských Bobrů na tradiční turnaj
ve florbalu do Suchdolu nad Odrou. Toto velice pozdní datum konání
turnaje bylo způsobeno stavebními úpravami místní tělocvičny. Naše účast
byla na pováženou, protože řada našich starších hráčů již měla jiný
program. Přesto jsme výzvu přijali a účast na turnaji potvrdili. Náš oslabený
tým doplnili hráči nižších ročníků.
V sobotu ráno bylo velice teplé počasí a po vstupu do tělocvičny, vlastně
do sauny, jsme hned věděli, že tento turnaj bude zničující. Díky vysoké
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teplotě uvnitř tělocvičny a nevětranému prostoru byli hráči hned v úvodních
minutách hry vystaveni extrémnímu náporu.
Úvodní zápas jsme hráli překvapivě proti ligovému družstvu ze Suchdolu Sharks. Tito hráči byli na vysoké úrovni a také jejich brankář skvěle chytal.
Hra byla tvrdá, ale rozhodčí Marek Mitáš ze Suchdolu pískal spravedlivě.
Hned v první minutě jsme hráli přesilovku a vstřelili jsme volným úderem
naši úvodní branku. Střelcem byl kapitán a opora týmu Ondřej Staněk (1:0).
První poločas byl ve znamení našich branek, vysílení, ale i plného nasazení
hráčů obou týmů. Ondřej po chvíli vstřelil další branku po krásné nahrávce
Matěje Novobilského (2:0), který ji doslova vydřel a vystrkal ze souboje s o
dvě hlavy vyšším a starším obráncem…No, museli byste to vidět. Další
krásnou branku vstřelil Vítek Vrobel (3:0), který dokázal s chladnou hlavou
počkat na pochybení obránce, a poté hbitou kličkou a střelou přes dalšího
obránce vstřelit ukázkovou šibenici. Další branku z první“ vstřelil Adam
Glogar (4:0) a po chvilce další Ondřej (5:0). Do konce poločasu již padla
pouze jedna branka a to bohužel do naší branky. Stav 5:1 ukončil první,
fyzicky velice náročný poločas.
Krátkou pauzu mezi poločasy využili všichni hráči k rychlému opláchnutí
obličeje a již rozhodčí vybízel k začátku druhého poločasu.
Úvod tohoto poločasu jsme začali řadou drobných chyb, které protihráči
ihned trestali brankou. Dostali jsme tak tři rychlé branky po sobě a jistota
našich hráčů byla na vážkách (5:4). Situaci však uklidnil Ondřej, který
připsal další branku (6:4) tak, že zachytil nahrávku a samostatným
nájezdem si položil brankáře a následnou kličkou jej prohodil. Hned
v následné rozehrávce jsme však dostali po nacvičené akci krásný gól
(6:5). Vše se odehrálo během dvou sekund. Musím uznat, že standartní
situace protihráčů nám dělaly velké problémy. Hráči Sharks to měli opravdu
naučené a byli fakt dobří. V poslední minutě, kdy byli hráči na dně svých
sil, se Vítkovi podařilo získat míček a další střelou přes hráče dát svou
druhou branku (7:5). Uklidnil tak situaci a pojistil naše zasloužené vítězství
na 7:5.
Po tomto velice náročném zápase jsme měli hrát hned další, ale prostě to
nešlo. Hráči nám vařili a chlazení nestíhalo…Domluvili jsme si krátkou
přestávku, alespoň na osvěžení. Do druhého zápasu jsme vstupovali na
jednu stranu s omezením, kdy Adama bolelo břicho, ale na druhou
s předzvěstí vítězství. Fyzická zátěž byla jasně cítit, byla přímo hmatatelná.
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Úvod nám vůbec nevyšel a protihráči nám dávali nafrak. Byli odpočatí a
chtěli nám oplatit porážku z Pustějova. Přesto se podařilo Ondřejovi a
Adamovi Jalůvkovi (náš nový spoluhráč z Kunína a super kamarád) vstřelit
dvě branky. Stejně nás Suchdoláci v prvním poločase přehráli a my jsme
dostali branek pět (2:5).
Druhý poločas jako by kluci ožili a bylo na všech vidět, jak moc chtějí vyhrát.
Bojovali jako lvi a čím dál častěji vyhrávali souboje a přebírali iniciativu.
Přes velkou únavu a počet zranění (Adam Jalůvka a Adam Glogar seknutí,
Vítek přimáčknutí, Ondřej kotník) jeli všichni svorně naplno a na hranici
svých sil. Střídačku ani nepoužívali. Při střídání se jen vyvalili za mantinel
přímo na zem a nemohli popadnout dech. Jakmile se jen trošku
vzpamatovali, hned stáli nachystáni vystřídat kamaráda. Zatápěli jsme
protihráčům a ti z nás byli nepříčetní. Celý Sharks soupeřům fandil (byli
také ze Suchdolu n/O), ale my jsme byli zarputilí a nezničitelní. Následně
vstřelil zase ukázkovou branku Ondřej (3:5), který se přemístil z obrany do
útoku a chvilku poté i Vítek (4:5). Soupeři začali více a více faulovat a
ztráceli nervy. Této příležitosti využil opět Ondřej a ve velice hektické chvíli
vstřelil rozhodující branku. Tělocvična se otřásala našim křikem a hráči
Suchdolu byli zcela rozhozeni a zaskočeni. Přestože na nás vyvíjeli
obrovský tlak, stále jsme odolávali a do konce utkání jsme ještě dvakrát
zaútočili na soupeřovu branku, bohužel neúspěšně. Konec utkání dohrály
oba týmy na pokraji svých sil, ale naši hráči přece jen na výši. Konečné
skóre 5:5 nám zajistilo zcela jednoznačně, nepopíratelně a
neoddiskutovatelně první místo. Jediným naším hráčem, který nedal
branku, byl Matěj Novobilský. Jeho obrovský přínos byl však v tom, že tahal
většinu útoků a na řadu našich branek sám nahrál.
Tento náš poslední turnaj sezóny byl nejtěžší a kluci předvedli neskutečný
fyzický výkon, obrovské nasazení a jednoznačně, pro nás trenéry, nejhezčí
sportovní zážitek, kdy téměř prohraný zápas otočili, srovnali skóre a tím si
zajistili první příčku na stupních vítězů. Přes všechna příkoří a fauly si kluci
dokázali udržet sportovního ducha a smysl pro fair play hru. I na tomto poli
zůstali jedinečnými vítězi. Jakube, Adame, Vítku, Adame, Matěji a Ondřeji,
jste opravdoví bojovníci a neskuteční borci. Pořadí na turnaji:
1. Bernatští Bobři
2. Sharks Suchdol nad Odrou
3. ZŠ Suchdol nad Odrou
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Za Bernatské Bobry Aleš Hubr, trenér.
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Den fotbalu

V sobotu 31.8.2019 se v Bernarticích n/O - "U Odry" uskutečnila oslava 65ti let fotbalu. Celá akce se nesla ve slavnostním duchu. Oficiální přivítání,
čestný výkop (Stanislav David, Tomáš Horut), první fotbalové zápasy
našich nejmenších, krásné letní počasí, kapela Věšák. I tak lze shrnout v
rychlosti DEN FOTBALU v Bernarticích n/O. Ale nebyla by to škoda se
nerozepsat trochu víc? Tak pojďme na to...:-)
Již od začátku jsme byli všichni plní očekávání. Přesně po 5 -ti letech, se
představila starší přípravka domácích Bernartic n/O. a hrála výborně!!!
Výhra s Jeseníkem nad Odrou, před spoustou lidí, druhé místo v mini
turnaji. Co víc si přát? Znovuobnovení žákovského fotbalu je malým
zázrakem. Děti měly pouhé dva tréninky na to, aby se sehrály, ale jejich
výkon to nijak nepoznamenalo!
Dovolte mi touto cestou pozvat i další děti na tréninky. Oba Tomášové,
Staněk i Segeťa, jsou plní chuti a elánu se dětem maximálně věnovat a
něco je naučit. Samozřejmě přátelské zápasy a turnaje budou!!!
Po odehrání těch nejmenších, následoval mini turnaj starších pánů. Zde se
představily celky: Bernartice n/O, Suchdol n/O a Mankovice. Náš domácí
celek opět nezklamal a obsadil krásné druhé místo. Je úctyhodné, že za
úmorného vedra, to každý z hráčů udýchal a hlavně se nikdo nezranil!!!
Fotbalovou část dne ukončil přátelský zápas mužů - Bernartice n/O
(narození v Bernarticích n/O) X Bernartice n/O (přespolní). Na zúčastněné
pak čekaly stupně vítězů, medaile, speciální trička, trampolína, zábavný
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foto koutek a bohaté občerstvení. Zlatým hřebem večera bylo vystoupení
skupiny Věšák. Ten pak doplnila kapela Menu 65.
Jsem rád, že jsme si všichni tento den užili. Ale co mě nejvíce těší je fakt,
že my Bernartčani umíme držet pospolu !!! :-)
Rád bych touto cestou poděkoval:
- obci Bernartice n/O
- starostovi obce Tomáši Horutovi
- hasičům
- nohejbalistům
- staré gardě
- týmu Kopeme za Bernartice
- Karlovi Staňkovi
- Hospůdce u Odry (Katka a Honza) - spolu pořadatelé
- TJ Sokol (pořadatel)
- a fotbalistům z Bernartic n/O
JEN DÍKY VÁM SE MOHLA CELÁ AKCE USKUTEČNIT!!!
Závěrem mi dovolte, představit nový fotbalový web - Kopeme za Bernartice
(www.kopemezabernartice.cz).
Jedná se o oficiální stránky naší kopané v obci. Ač Bernartský fotbal nyní
nefiguruje na žádné z registrovaných soutěží, myslíme si, že tvorba webu
je tím správným krokem do příštích časů. Najdete zde nespočet fotografií,
rozhovory, zajímavosti z historie fotbalu, koupaliště, i hospody u Odry.
Mimo fotbal pak malinko nahlédneme do životů lidí v obci. Reportáže z
tréninků a zápasů těch nejmenších budou samozřejmostí.
20.9.2019 začínáme!!! A věřte, máte se na co těšit !!!
Za TJ Sokol a tým Kopeme za Bernartice
Pavel Zelenka
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Dětský hasičský tábor: Záchranná mise 2019
Od středy 21.8. do neděle 25.8. jsme pro naše mladé hasiče a malé adepty
uspořádali již VI. ročník hasičského táboru. Zvolili jsme stejné místo jako v
loni. Tábor se uskutečnil v Orlovně ve Veřovicích. Opět nás čekal nádherný
areál i prostředí. Počasí nám velmi přálo. Každé ráno začalo rozcvičkou a
potom už následoval program. A ten byl opravdu pestrý. Najednou jsme se
všichni ocitli ve vojenském táboře, na jehož konci musely týmy vysvobodit
svého zajatého kamaráda. Do soutěží a různých aktivit se zapojovali i
dospěláci a děti se u všeho velmi bavily. Kromě těchto her jsme pro děti
připravili i soutěž v hasičských dovednostech. Dále střelbu ze vzduchovky,
vázání uzlů či opičí dráhu.
V sobotu jsme měli naplánovanou túru na Velký Javorník. Tentokrát jsme
šli od Frenštátu pod Radhoštěm, tedy z Horeček. Trasa to byla sice kratší
než z Veřovic, o to ale prudší a náročnější. Musím však říct, že všechny
děti ji s přehledem zvládly. Velkým zpestřením a zážitkem byla ukázka
záchranných psů, kteří za námi dorazili se svými cvičiteli, kteří jsou rovněž
členy našeho sboru. Celkem se táboru zúčastnilo 29 dětí ve věku od čtyř
do patnácti let. Ty byly i s dospělými rozděleny do tří družstev, které
soupeřily proti sobě. Organizace byla při takovém počtu dětí velmi náročná.
Proto bych velice rád poděkovat všem, kteří nám s táborem pomohli. Kdo
má zkušenosti s prací s dětmi, tak ví, jak je to těžké. Poslední večer jsme
pro děti připravili velkou disko párty.
Věřím, že se tábor dětem líbil a soudě podle jejich ohlasů tomu tak skutečně
bylo, a to nás moc těší. Příští rok se budeme snažit tábor určitě zopakovat
a zcela jistě i na stejném místě, protože jsme si mohli opět na táboře sami
vařit. Jídlo bylo od našich spolehlivých kuchařek Moniky Brodíkové, Aleny
Knopové, Hely Lysáčkové a Marušky Drlíkové opravdu bezkonkurenční. Na
vše v kuchyni dohlížel vrchní ochutnávač Martin Karafiát.
Děkuji moc hlavním organizátorům Katce Drlíkové, Marušce Drlíkové,
Karolíně Hanzelkové a Lence Knopové. Díky nim měl tábor po celou dobu
skvělý a nabitý program. Dále bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří
svými finančními, či věcnými dary přispěli k tomu, aby si naše děti mohly
kromě zážitků z táboru odnést i bohatý poklad. Byli to firma Ravak, firma
14
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UAX, restaurace U Bříz, Ladislav Hájek, Jana Klosová, Jarmila a Stanislav
Horutovi a naše obec. Děkuji našim zahrádkářům, kteří nás přijeli stejně
jako v loni navštívit a všem dětem přivezli mimo jiné 47 kg melounů. Velký
dík patří také babičkám a maminkám, které nám na tábor připravili něco
dobrého k zakousnutí. Zkrátka ještě jednou díky moc všem.
za hasiče, Tomáš Horut
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TANEČNÍ KURZ v Bernarticích nad Odrou
Zveme všechny příznivce společenského
tance na „Taneční kurz nejen pro začátečníky“
Celkem 10 tanečních večerů bude probíhat
každou
středu
v sále
kulturního
domu
v Bernarticích nad Odrou.
Zahájení kurzu je ve středu 2. října 2019 od 19:00 hodin.
Průvodcem společenskými tanci bude taneční mistr Vlastimil Tumpach.
Cena kurzu (10 lekcí) je 1800,- Kč za taneční pár.
Přijďte se pobavit a natrénovat společenské tance na taneční sezónu 2020.
Platbu je možné provést hotově, nejpozději v den zahájení kurzu. Platba na
účet č.: 2401577088/2010 nejpozději v den zahájení kurzu.
Závaznou přihlášku si vyžádejte u kteréhokoliv člena Bernatského
Klondajku nebo na e-mailové adrese: bernatsky.klondajk@seznam.cz
Závaznou přihlášku najdete také na našich www stránkách:
https://bernatsky-klondajk.webnode.cz/

R ŮZNÉ
„Senioři – jak se nestát obětí“
Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů.
Moravskoslezští policisté se v rámci svých preventivních aktivit na tuto
cílovou skupinu intenzivně zaměřují během celého roku. Při různých
preventivních i prezentačních akcích upozorňují seniory na nejčastěji se
vyskytující protiprávní jednání páchané vůči nim a předávají dříve
narozeným rady a doporučení jak se nestát obětí. V duchu známého rčení,
že „opakování je matka moudrosti“, chceme opětovně připomenout pár
preventivních rad.
18
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Nakupování
…neznámý pachatel měl v jednom z ostravských obchodních center využít
nepozornosti 78leté ženy a z nákupního vozíku jí odcizit kabelku. V té se
měl nacházet mobilní telefon, peněženka s finanční hotovostí, osobními
doklady a další věci…
Při nakupování či dávání zboží do zavazadlového prostoru vozidla na
parkovišti mějte své věci neustále pod kontrolou, tašku s věcmi si nikam
neodkládejte.
Buďte obezřetní při výběru peněz z bankomatu (nikdy si nepište a nelepte
svůj PIN kód na platební kartu),
Rovněž při cestování v prostředcích MHD mějte své věci pod kontrolou.
Podvody
Při telefonickém hovoru nepředávejte volajícímu jakékoliv informace o sobě
(finanční situaci) či své rodině (jména příbuzných apod.).
Žádost o finanční prostředky si ihned ověřte zavoláním svým rodinným
příslušníkům (skutečným vnukům či dalším příbuzným).
Důkladně zvažte, koho a zda vůbec vpustíte do svého obydlí. Je potřeba si
uvědomit, že ne všichni lidé mají dobré úmysly.
Pořiďte si na dveře panoramatické kukátko, při komunikaci s neznámým
člověkem používejte bezpečnostní řetízek.
Pokud se neznámá osoba představí například jako opravář, pracovník
úřadu či jiných služeb, nechte si předložit jeho průkaz nebo si zavolejte
přímo na úřad či instituci, na kterou se odvolává a jeho totožnost si ověřte.
V případě jakéhokoliv podezření ihned kontaktujte Policii České republiky
na bezplatné telefonní lince 158.
Bezpečnost venku
Pokud je to možné, ve večerních hodinách choďte raději ve skupinách nebo
si domluvte odvoz.
Nebraňte svůj majetek za každou cenu. Zdraví a život jsou nenahraditelné.
Doprava
…k dopravní nehodě cyklisty a osobního vozidla došlo v noci mimo obec.
Muž jel na neosvětleném kole bez užití cyklistické přilby…
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I v silničním provozu buďte obezřetní. Vozovku přecházejte, pokud je to
možné, po vyznačených přechodech pro chodce. Před vstupem do vozovky
se řádně rozhlédněte a na přechod pro chodce vstupujte až tehdy, kdy
vozidlo zastaví či pokud nic nejede. A nezapomínejte, že tramvaj má vždy
přednost.
Myslete na svou viditelnost. Noste oblečení jasných barev. Při šeru, ve tmě
opatřete své oblečení, tašku, batoh či hůl reflexními doplňky. Při jízdě na
kole za snížené viditelnosti používejte předepsané osvětlení.
Moravskoslezští policisté při svém preventivním působení u seniorů
využívají preventivní projekty moravskoslezské policie, například knižní
publikaci s názvem „Černá kronika aneb se soudních síní“. Ta je určena
především seniorům a obsahuje dvanáct příběhů, které jsou vždy ukončeny
poučením, jak se v takové situaci zachovat, či se jí vyhnout. Jsou zde
zachyceny časté a závažnější trestné činy páchané na seniorech. Děj
jednotlivých povídek je inspirován skutečnými příběhy. Pro seniory se
zrakovým handicapem je k dispozici i audiokniha. S knihou je možné se
setkat nejen v rámci besed, které policisté pro seniory pořádají. V případě
zájmu o besedu z řad klubů seniorů či samospráv kontaktujte pracovníka
prevence (email: lukas.kendzior@pcr.cz). Publikace i audiokniha jsou také
volně dostupné v knihovnách v Moravskoslezském kraji. Další informace o
projektu „Černá kronika aneb ze soudních síní“ naleznete na internetových
stránkách policie http://www.policie.cz/clanek/cerna-kronika-aneb-zesoudnich-sini.aspx.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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Parkujeme vždy správně…?
Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které jim
komplikují jejich práci. Se zvyšujícím se počtem automobilů jsou naše
města a především jejich sídliště doslova přeplněna parkujícími automobily.
Neukáznění řidiči parkují své automobily i na místech, kde je to zakázáno.
Není neobvyklé, že obyvatelé využívají k parkování svých vozidel i
požární nástupní plochy, i když jsou tyto plochy zřetelně označeny
dopravním značením "Zákaz stání - nástupní plocha pro požární
techniku" nebo „Zákaz stání – požární plocha“. Řidiči si zřejmě
neuvědomují následky svého nedbalého jednání. Nástupní plocha totiž
slouží v případě požárního zásahu k ustavení výškové techniky, kdy
se hasiči potřebují dostat co nejblíže k zasaženému objektu, aby mohli
evakuovat obyvatele nebo vést protipožární zásah.
Dalším problémem, se kterým se potýkají nejen hasiči, ale i další
záchranářské složky, je špatná průjezdnost ulicemi přeplněných
sídlišť. A hlavní roli zde hrají opět neukáznění řidiči, kteří parkují svá
vozidla tak, že dokonale znemožní průjezd velkého požárního vozidla. V
tomto případě hrozí nebezpečí z prodlení, vzhledem k tomu, že se
záchranáři musí k místu mimořádné události často komplikovaně dostávat
jinou trasou. Tuto skutečnost si mnozí z řidičů uvědomí až v okamžiku, kdy
se sami ocitnou v tísni a čekají na pomoc. Potom i pouhá minuta je pro
postiženého neskutečně dlouhou dobou.
Velkým problémem jsou rovněž vozidla zaparkovaná nad podzemním
hydrantem nebo příliš blízko nadzemního hydrantu, která takto brání
jejich použití. Vodu na hašení je pak nutno dodávat z jiného, často
vzdáleného zdroje a tím dochází ke ztížení podmínek pro rychlý zásah.
Mohlo by se zdát, že problematika nesprávného parkování je pouze
záležitostí obyvatel větších měst a městských sídlišť. Nesmí se ale
zapomenout na to, že i v menších městech a obcích jsou rozmístěny
nadzemní nebo podzemní hydranty nebo jsou hůře průjezdné ulice. A
rovněž obyvatelé těchto menších lokalit zajíždějí do větších měst za
nákupy, lékařským ošetřením, návštěvě různých institucí a také k návštěvě
rodinných příslušníků a známých. Takže ukázněné parkování vozidel se
prakticky dotýká všech.
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Důležité je rovněž upozornit na skutečnost, že fyzickým osobám, které
omezí nebo znemožní použití označených nástupních ploch pro požární
techniku, může být uložena pokuta až do výše 25 000,-- Kč. Stejně může
být postihnuta i fyzická osoba, která znemožní použití hydrantů, a to
pokutou až do výše 20 000,-- Kč.
Řidiči by měli v rámci umožnění rychlého zásahu hasičů a dodržovat
několik zásad správného parkování:
- parkovat tak, aby zůstala trvale volně průjezdná šířka příjezdové
komunikace nejméně 3m k objektům, k nástupním plochám a
k požárním hydrantům,
- neparkovat před vstupem do objektu,
- neparkovat na nástupních plochách pro požární techniku,
- neparkovat v těsné blízkosti nadzemních hydrantů,
- neparkovat nad podzemními hydranty.
Můžeme Vás zachránit, ale musíme se k Vám dostat včas!
nprap. Dagmar Benešová
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Milí rodiče a milé děti
Touto cestou bychom Vás chtěli pozvat na již tradiční podzimní událost,
kterou pomáháme realizovat. Přijďte nás potěšit svou přítomností. Na
hradě je postaráno o zábavu dětí i dospělých a ledacos se dozvíte ze světa
nevidomých.
Bližší informace:
Tým hradu Starý Jičín ve spolupráci s nadačním fondem Světluška spolu
se sponzory připravuje na sobotu 21. září 2019 letos již počtvrté jedinečnou
charitativní akci.
22
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Večerní běh a lampionový průvod pro Světlušku. Projektu Světluška se
hrad Starý Jičín zúčastňuje proto, aby spolu s Vámi pomohl nevidomým
dětem.
Na startu Vás bude čekat skutečně nevidomý kluk Ondra, tvář naší akce s
doprovodem a společně budou mít na starost sbírkovou kasičku. Všechny
vybrané peníze budou odeslány na konto Světlušky. Udělejte radost svým
dětem
a
umožněte
jim
rozsvítit
světýlko
naděje.
Přijďte prosím do prostoru nad kostelem ve Starém Jičíně v čase 18:30 až
19:00 hod, odkud bude v 19:00 hromadný start. Větší děti mohou běžet s
čelovkami nebo baterkami po vyznačené trase lesem a malé děti dostanou
lampion a vydají se v doprovodu svých rodičů v lampionovém průvodu
cestou na hrad. Nahoře na hradě si děti mohou vyzkoušet pod vedením
nevidomého Ondry, jak se "ŽIJE VE TMĚ".
A jestliže bude příznivé počasí, přijedou na tuto akci i přátelé z hvězdárny
z Valašského Meziříčí a návštěvníci akce budou mít jedinečnou možnost
sledovat planety a hvězdy skrze hvězdářské dalekohledy, které hvězdárna
na hrad přiveze.
Po celý den se budou na hradě pohybovat přátelé ze skupiny historického
šermu ODERBERG z Bohumína, kteří budou dětem ukazovat nějaký ten
šermířský kumšt a taky historické zbraně a kteří nám večer na
SVĚTLUŠCE
ukážou
i
nějaké
to
"plivnutí
ohně
".
Vzhledem k tomu, že již bude po setmění, mějte s sebou prosím svou
čelovku nebo baterku.
Těšíme se na setkání !!!
p. Pokorný, kastelán
Katka Drlíková a Ondra Zelenka
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje o.p.s. - komplexní sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením a seniory pod jednou střechou
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. již přes
10 let poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením a
seniorům na Novojičínsku. V naší PORADNĚ PRO OSOBY SE
ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM rádi zodpovíme dotazy týkající se potřebné
péče, sociálních služeb, dávek, příspěvků či kompenzačních pomůcek. V
rámci služby OSOBNÍ ASISTENCE pak pomáháme lidem přímo v jejich
domácím prostředí. Profesionální osobní asistentky pomáhají s úkony,
které již člověk vlivem svého zdravotního handicapu není schopen zvládat
sám. Jedná se například o pomoc při osobní hygieně, oblékání, přichystání
a podání stravy, péči o domácnost a mnoho dalšího. Osobní asistentky jsou
tak nejen „prodlouženou rukou“ klientů, ale také se podílejí na jejich
aktivním vyplnění volného času či je doprovází k lékařům, na nákupy apod.
Velmi oblíbenou je také služba INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ
DOPRAVY, kdy zajišťujeme dopravu k lékařům, na úřady, nákupy či výlety.
To vše klasickými vozidly či speciálně upraveným vozidlem pro vozíčkáře.
Naše služby zahrnují také PŮJČOVNU KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK či
VOLNÝ PŘÍSTUP K INTERNETU PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM.
Naše organizace se sice specializuje na služby a pomoc osobám se
zdravotním postižením a seniorům, ale v rámci naší OBČANSKÉ
PORADNY, jsme zde pro každého, kdo se ocitl v nepříznivé sociální situaci
a potřebuje pomoci. Největší zájem je o poradenství v oblasti oddlužení,
občanskoprávních a rodinných vztahů.
Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete
na našich webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556
709 403 či přímo na našem pracovišti.
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KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz

H ISTORIE
Výpis z kroniky obce, roky 1944 - 1945
Na území Protektorátu vznikaly ilegální organizace, které měly za úkol
všemožně bojovat proti Říši. V organizaci železničářů byli i naši občané:
Drlík Alois, Haitl František a Janík Jan.
Samotný Jan Janík popisuje hrozné útrapy, které jim po zatčení nastaly:
Alois Drlík, František Haitl a já jsme vstoupili do ilegální organizace v roce
1943. Našim hlavním velitelem byl Harašta, průvodčí vlaku Moravská
Ostrava – Břeclav, který nám donášel různé informace, aby každý člen
věděl, co má dělat, když se bude blížit fronta.
Ale všechna naše naděje se převrhla. Harašta měl za manželku
poněmčenou Češku, a ta držela s německými důstojníky, a tak nastal
rozvod. Tím se celá věc prozradila, neboť manželka Harašty o naší
organizaci věděla.
Dne 2. února 1944 měl Harašta rozvod a téhož dne navečer začalo
zatýkání a transport do Breslau (dnešní Wratislaw v Polsku). Harašta byl
za dva dny popraven – sťat sekerou.
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S první skupinou byl odvlečen Alois Drlík, o několik dnů později já a
nakonec František Haitl. Naše skupina byla veliká, snad nás bylo čtvrť
milionu, já sám jsem měl číslo 200017. Nic jsem nepřiznal a zapíral a tvrdil,
že nejsem v žádné ilegální organizaci, že o ničem nevím. Proto jsem byl
tak krutě zbit, že jsem nemohl dlouhou dobu na zadnici usednout. Bili mě
drátěnými důtky, které měly na konci železné kroužky. O Drlíkovi nevím,
kde byl vězněn, jenom vím, že zahynul na pochodu smrti. Já jsem byl
nejdřív vězněn v Moravské Ostravě, pak v Ratiboři, nakonec v Breslau –
nejhorší věznici „Klečka“, kde se každou středu stínalo sekerou. Byly to pro
nás, vězně, nejbolestivější chvíle plné úzkosti. Trápil nás též ukrutný hlad.
Naše hlavní strava byla buď kopřivy, nebo kravská řepa. Nejsmutněji mi
bylo, když jsem měl samotku, a to na plných pět měsíců. Abych
nezapomněl mluvit, tak jsem sám se sebou mluvil jen potichu, aby mě
gestapák neslyšel. V Breslau jsem dostal rozsudek deset roků žaláře, ale
to nebylo směrodatné, když jim někdo nepasoval, tak šel na smrt, ani
nemusel být vůbec odsouzen. Dvakrát týdně nás pouštěli ven na „rajčulu“,
kde jsme museli chodit v kruhu dva metry vzdáleni od sebe. Přesto jsme se
ledacos dozvěděli, co je ve světě nového a jak fronta od východu postupuje,
ačkoliv při tom bylo dost kopanců a bití, ale to nám vůbec nevadilo, jen když
jsme věděli novou zprávu. Ještě něco jsem opomněl, když jsem byl
odtransportován z Ratiboře do Breslau motorovým vlakem, byly to kupé
1,20 m do čtverce a tam nás nacpali po sedmi vězních. To byla pro nás
mučírna, nemohli jsme se pohnout, o sednutí nebylo ani pomyšlení a bylo
tam jen malé okénko 20x20 cm, tak ani vzduchu tam nebylo. Když jsme
dojeli do Breslau, tak tam bylo druhé překvapení, byli jsme svázáni čtyři za
ruce a mezi každou dvojicí byla přivázána těžká železná koule, abychom
neutekli a ještě za každou řadou byli gestapáci se samopaly. Pamatuji si to
jako by to bylo dnes to 8. září 1944 v 11 hodin 40 minut, když nás vlekli po
schodech v Breslau, kde jsem uviděl na stropě malbu panovníka Vratislava,
zakladatele města.
My jsme měli oblečené trestanecké šaty s fosforeskujícími pásky, které
v noci odrážely světlo, abychom byli vždy viditelní. Na bosých, holých
nohou jen dřevěné „kristusky“, přivázané drátem, aby nám z nohou
nepadaly. Když jsme tam šli přes takový tunel, lidi nad námi se nahýbali a
plivali nám dolů do obličeje, že jsme nebezpeční zrádci. V Breslau jsme byli
do 4. ledna 1945. Už 3. ledna nastala ve vězení velká příprava ke
stěhování, neboť co hodinu bylo město letecky napadáno.
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V noci na 4. ledna jsme byli transportováni na vlak, bylo nás okolo sedmi
tisíc. Byly to dva dlouhé nákladní vlaky. Já jsem byl v jednom otevřeném
voze, kde během jízdy několik kamarádů spoluvězňů pomrzlo anebo
umřelo hladem. Před Berlínem jsme museli vystoupit kvůli leteckému
náletu. To si žádný nedovede představit, kolik nás tam bylo. Každý hladný,
oblečení mizerné a zima -25 st. A co kulometů dokola – škoda mluvit !
Naše myšlenky byly – buď nás postřílejí, nebo odvezou do plynových
komor. Já jsem byl pak opravdu náhodou odvezen vlakem do Cvikau
v Sasku (Cvikov, Zwickau), tam už to bylo trošku lepší, chodil jsem na práci
a ten čas lepší utíkal. Hlad sice byl, ale byli jsme na čerstvém vzduchu. Bylo
nás tam také pár tisíc i cizích národností, ale už jsme se těšili ze života,
protože tu nepopravovali. Ovšem každým dnem pár kamarádů zemřelo
hladem a vysílením. Ve Cvikau jsem se znovu shledal s Františkem
Haitlem, vídali jsme se každý den po práci a radovali se, že přichází chvíle
osvobození. První dny v květnu i koncem dubna 1945 byly samé nálety, ale
do práce jsme chodili denně a odklízeli jsme zbořeniště po náletech – půl
města bylo zničeno. Když jsme přišli 7. května do lágru, byl tento den samý
nálet a pak nastalo veliké překvapení. Byli jsme osvobozeni! Kamarádi
utíkali k osvobozujícímu vojsku. Dva důstojníci přišli hned do našeho lágru.
Uměli slovensky. Nastala velká panika, zpěv, pláč a všechno ostatní.
Radost byla nepopsatelná !
Domů jsem přijel 24. května. Neměli jsme čím přijet a také nás nechtěli
pustit, neboť jsme měli oteklé obličeje a nohy a byli jsme moc zavšivení.
Pak jsme se přece jen šťastně i s Františkem Haitlem vrátili. Třetí z nás
Alois Drlík se nevrátil, zaplatil krutou daň svobodě – životem !
Tímto zakončíme výpisy z kroniky obce, týkající se II. Světové války, která
započala v roce 1939.
Važme si dnešní doby, kdy žijeme v míru a demokracii, netrápí nás strach,
bída a hlad a můžeme se radovat z volnosti a svobody.
Z kroniky obce vypsala 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
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