Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2019

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
So-Ne 19.-20.10. Zájezd zahrádkářů do Veľkého Mederu
Ne
20.10. Drakiáda
Út
22.10. Sběr papíru
So
26.10. Divadelní představení Odyssea
Ne
27.10. Výroční schůze TJ Sokol
Po
28.10. Výšlap na roubenku Ondřejníček
Ne
3.11. Dětské divadelní přestavení Tajemství staré bambitky
So
16.11. Myslivecký hon
Pá
29.11. Rozsvícení Vánočního stromu
So
30.11. Honební společenství
So
7.12. Mikulášská besídka
So
14.12. Myslivecký hon
Pá
27.12. Volejbalový turnaj
So
28.12. Rekreační volejbalový turnaj
Ne
29.12. Zpívání koled
So
4.1. Turnaj Stará garda
Ne
5.1. Novoroční koncert

Kalendárium
16.9. Proběhlo předání místní komunikace na parcele č. 705 firmě
Swietelsky, která bude provádět její opravu.
16.9. V rámci výuky prvouky navštívili obecní úřad naši prvňáčci.
19.9. Proběhl kontrolní den rekonstrukce tělocvičny.
24.9. Starosta se účastnil valné hromady Regionu Poodří v Bartošovicích.
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24.9. Starosta se zúčastnil slavnostního předání díla „Dokončení části
rekultivace skládky Životice u Nového Jičína“.
25.9. Na obecním úřadě proběhla schůzka Otce Radoslava, starosty a
kronikářky Ilony Stavinohové.
26.9. Jednání s JUDr. Kretschmannovou, která obci zajišťuje veškeré
záležitosti týkající se pojištění.
26.9. Před obecním úřadem byl vysazen nový vánoční strom.
27.9. Proběhl kontrolní den opravy místní komunikace.
30.9.-3.10. Účetní obce se zúčastnila přípravy ke zkouškám zvláštní
odborné způsobilosti v Praze.
1.10. Předseda spolku Bříza informoval starostu o ukončení činnosti.
3.10. Proběhl kontrolní den rekonstrukce tělocvičny.
4.10. Na obecním úřadě proběhla schůzka s firmou 2K Consulting s.r.o.
zajišťující pro obec agendu týkající se ochrany osobních údajů
GDPR.
7.10. Proběhl kontrolní den opravy místní komunikace.
9.10. Starosta a místostarostka navštívili naši občanku u příležitosti jejího
životního jubilea.
10.10. Proběhl kontrolní den rekonstrukce tělocvičny.

Odstávka pitné vody
SmVaK, a.s. Ostrava upozorňuje spoluobčany, že v úterý 29. října dojde
v obci k plánované odstávce pitné vody v době od 8.00 do 14.00 hodin.
Prosíme spoluobčany, aby se na tuto dobu předzásobili pitnou vodou.
Děkujeme za pochopení.
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
V sobotu 21. září v dopoledních hodinách proběhl na zpevněné ploše za
hřbitovem podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Společnost OZO Ostrava vyvezla z naší obce odpad o celkovém objemu
138 m3.
Další sběr se bude konat opět na jaře.
Tomáš Horut, starosta

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Září v mateřské škole
Se začátkem nového školního roku 2019/2020 přišlo do naší MŠ mnoho
nových změn. Tou první, nejviditelnější, je zrekonstruované přízemí MŠ.
Nový kabát dostaly chodby, výmalba třídy, nová elektroinstalace a další.
Myslím, že výsledek je velmi zdařilý a že stejně jako nám, pedagogům, se
zde líbí i dětem a jejich rodičům.
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Další změnou prošly názvy tříd. Od září se tedy děti scházejí ve třídě
Mravenečků (pilní předškoláci, kteří se aktivně připravují na novou životní
etapu, a sice nástup do 1. třídy) a v horním patře ve třídě Včeliček, kde
zpočátku, jen tak bezprizorně, poletovali naši nejmenší.
A tou nejzásadnější změnou je nynější pedagogické obsazení. Nově u nás
děti a rodiče vídají p.uč. Mgr. Marii Fačkovcovou, která s velkým nasazením
připravuje právě naše předškoláčky na pohodový vstup do školy a dále p.
uč. Bc. Radku Bayerovou, která vyučuje ve třídě Včeliček a pomáhá těm
nejmenším se zdárnou adaptací na nové prostředí MŠ. Vedoucí paní
učitelka Pavlína Míčková působí ve třídě Mravenečků. Bohužel se zatím
neuvidíme s p. uč. Dášou Bokovou, která se zotavuje z nemoci a my
bychom jí chtěli i touto cestou popřát hodně sil a brzké uzdravení!!! Z tohoto
důvodu je její nepřítomnost řešena zástupy. Na počátku září nám ve třídě
Včeliček vypomáhala Terezka Hoppová, po ní přebrala štafetu Mgr. Jana
Bořutová, DiS. a od 1. listopadu bude za p. uč. Dášu zastupovat p. uč. Bc.
Lenka Mičulková.
A nyní už konkrétněji k naší práci s dětmi. Co jsme již v měsíci září stihli?
Všechny nově nastoupené děti se naučily chodit do školky bez pláče a já
doufám, že nyní už snad i s radostí. Každý den chodíme ven, poznáváme
naši krásnou vesničku, přírodu kolem nás, sportujeme, učíme se dodržovat
pravidla her, známe již spoustu nových básní a písní, čteme pohádky, naše
nástěnky se plní překrásnými pracemi dětí, vytvořili jsme si a do jisté míry
si osvojili pravidla chování v jednotlivých třídách, shlédli jsme divadelní
představení Indiáni za sluncem – divadlo Koloběžka, navštívili jsme obecní
úřad a mnoho dalšího.
Závěrem dovolte, abychom Vás a Vaše ratolesti pozvali na naši nejblíže
konanou akci, kterou je Drakiáda. Uskuteční se v neděli 20.10 od 14. 30
hodin na Panském kopci. Těšíme se na Vás.
Přejeme Vám krásné barevné podzimní dny, radost s Vašimi nejmenšími a
brzy zase dáme o sobě vědět.
Radka Bayerová, učitelka MŠ
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Drakiáda
Dne 20. října 2019 se bude konat tradiční Drakiáda. Sraz je ve 14.30 hodin
na Panském kopci. O občerstvení bude postaráno. Těšíme se na vás.
Mateřská škola
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Sběr papíru
V úterý 22. října se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír prosím nachystejte dětem na místo chráněné před
deštěm.
Děkuji.
Jana Kociánová, ředitelka

Nový školní rok – nový začátek
V posledních letech prošla školka několika znatelnými proměnami. Další
etapa zvelebení školky probíhala i během letošních letních prázdnin.
Stavební práce na rekonstrukci mateřské školky byly celé prázdniny v
plném proudu, aby se vše stihlo podle plánu a děti mohly nastoupit v září
do školky.
V celé budově byla provedena nová elektroinstalace. Rozsáhlá
rekonstrukce znamenala zcela nové vnitřní omítky, došlo ke snížení stropů
sádrokartonovými podhledy a k opravě schodiště. V chodbě a ve třídách
byly položeny nové podlahy, které nevyžadují náročnou údržbu. Pro výdej
stravy byl nově vybudován krásný kuchyňský koutek, který umožní děti
zapojovat do ,,přípravy“ jídla. Vnitřní prostory byly dokončeny výmalbou a
barevnými obklady stěn. Ve třídách jsou nové koberce, skříňky a další
zařizovací předměty.
Jsem ráda, že se obec rozhodla k realizaci této akce. Děkuji všem
pracovníkům obecního úřadu i zaměstnancům školky, kteří pomáhali při
stěhování a úklidu. Radce Bayerové a Marii Fačkovcové děkuji za spoustu
času a nápady, které zpříjemní dětem pobyt v mateřské škole.
Přeji dětem, aby jim školka sloužila ke hraní, vzdělávání a rozvoji
dovedností, aby se do školky vždy těšily.
Jana Kociánová, ředitelka
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ZE

SPORTU

„Expedice“ Lysá hora
V neděli 15.09.2019 jsme se s TJ Sokol Bernartice nad Odrou oddíl
Turistika 4+ vypravili pokořit královnu Beskyd – Lysou horu. Po příjezdu do
Ostravice nás přivítalo nevlídné větrné počasí s teplotou 4 stupně nad
nulou. Nejen děti, ale i dospělí na sebe oblekli veškeré oděvní doplňky a
vyčkali na příjezd autobusu. Autobusem jsme se přesunuli do obce Krásná,
Nižní Mohelnice, odkud nás čekalo příjemné stoupání po žluté, turisticky
značené trase v délce pět a půl kilometrů. Naštěstí se vítr ztišil a teplota
příjemně stoupla a v cestě k vrcholu nám nic nebránilo. Jak děti tak i
dospělí měli dostatečné množství odhodlání, svačiny a síly, a přibližně po
třech hodinách jsme společně stanuli na vrcholu - Královna byla pokořena
. Krásné počasí a dobrá viditelnost nám nabízely úchvatné pohledy všemi
směry. Po obědě v chatě Emil Zátopek-Maraton jsme se vypravili na cestu
dolů do Ostravice. Cesta byla delší a klesání jak se ukázalo náročnější.
Cestou dolů jsme urazili sedm a půl kilometrů přibližně za čtyři hodiny.
Kromě podvrtnutého kotníku, černého palce na noze, bolavých kolenou a
unavených svalů  se“ expedice“ obešla bez větších potíží. Děti nám opět
dokázaly svoji neúnavnost a celý přechod Lysé hory zvládly na výbornou.
Současně bychom rádi pozvali všechny příznivce turistiky a pobytu
v přírodě na další akci. Jedná se o náhradní termín za zrušený výšlap na
roubenku Ondřejníček. Výšlap se uskuteční v pondělí 28. října. Sraz
v 8:00 hodin ráno u místní prodejny. Pojedeme vlastními vozy.
Předpokládaný návrat je do 17:00 hodin. Pevně věříme, že nám počasí
tentokrát vyjde.
Těšíme se na vás.
Lukáš Kutěj
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Hasičský zájezd 2019
Dva roky uplynuly opět jako voda a my jsme se mohli těšit na náš tradiční
dvoudenní hasičský zájezd. Letos na Karlštejn a do Lešan.
Zájezd jsme naplánovali na 13. - 14. září. Do posledního místa obsazený
autobus vyjel v pátek ve čtyři ráno z křižovatky. Kolem deseti dopoledne
jsme dorazili pod Karlštejn. Odtud se ti zdatnější vydali pěšky na hrad, ti
méně zdatní jsme byli na hrad dopraveni koňmi s bryčkami. Tam nás čekala
prohlídka hradu. Po prohlídce jsme pod hradem poobědvali a vydali se na
prohlídku Lomu Amerika. Poté jsme vyrazili na Slapy, kde jsme měli
objednáno ubytování s večeří a snídani. Ubytováni jsme byli ve velkých
chatách. Večer jsme si zpříjemnili zpěvem při harmonikách. Stejně tak
probíhal i ranní budíček, kdy nás budily krásné tóny harmonikářky Katky
Drlíkové.
Po snídani jsme vyrazili do Lešan, kde jsme měli naplánovanou prohlídku
vojenského technického muzea. Po prohlídce jsme se vydali do Kostelce
nad Černými lesy, kde jsme měli zajištěnou prohlídku pivovarského muzea
a pivovaru. Poobědvali jsme a vydali se na cestu zpět. Domů jsme dorazili
kolem 23 hodiny plní dojmů a zážitků. Celý zájezd se nesl ve skvělé a
přátelské atmosféře, ke které každý z účastníků, včetně pana řidiče,
přispěl. Počasí nám po oba dva dny velmi přálo. Věřím, že se zájezd všem
zúčastněným líbil. Jsem moc rád, že další generace hasičů pokračují v tom,
co je od nepaměti zaběhlé a tradiční.
A kam pojedeme za dva roky? To, je zatím ve hvězdách. Určitě se ale už
naší hlavní organizátorce Marušce Drlíkové honí hlavou, co příště. Za
perfektní zájezd patří poděkovaní především jí. Hasičský zájezd je u nás
tradicí od nepaměti. Svou jedinečnost a kouzlo má především proto, že se
ho vždy účastnily všechny generace hasičů.
za hasiče
Tomáš Horut
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POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad Odrou, spolek
srdečně zve všechny své členy na

slavnostní schůzi ke 100. výročí
založení TJ
Slavnostní schůze se koná v neděli 27.10.2019
v sále kulturního domu v Bernarticích nad Odrou,
začátek v 18.00 hodin.
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši účast.
Výbor TJ Sokol Bernartice n.O.
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Podzimní pohledy na Moravskou bránu
V sobotu 5. října 2019 se konal 44. ročník turistického pochodu „Podzimní
pohledy na Moravskou bránu“. Oproti minulým ročníkům nám tentokrát
nepřálo počasí. Od rána vytrvale pršelo a zatažená obloha nedávala žádné
naděje, že se během dne vyjasní a vysvitne sluníčko.
Přesto 35 odhodlaných turistů vyrazilo na trať. Start byl od hospody u Odry,
trasa pokračovala kolem myslivecké chaty na Horecký kopec a na hrad
Starý Jičín. Teplý čaj se tentokrát podával na obou vrcholových
stanovištích, na hradě přibyl i oplatek. V cíli u Odry čekal na účastníky
guláš, zelňačka a výborné perníčky.
Nepříznivé počasí se nijak neprojevilo na náladě zúčastněných. Do cíle
dorazili sice promočení, ale veselí a usměvaví. Věříme, že v příštím roce
nám bude sluníčko zase nakloněno a přiláká na tuto akci více turistů. Těm
letošním účastníkům děkujeme za vytrvalost!
Za oddíl turistiky TJ Sokol, Marie Boková
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Oprava posezení na lukách
Na začátku jara jsme se rozhodli k opravě posezení na Mankovických
lukách. Okolí bylo zarostlé křovím, lavičky rozbité a v blízkém okolí byly
odpadky. Začali jsme se sbíráním všech odpadků a odstraněním křoví. Po
úpravě okolí bylo zapotřebí odstranit staré lavičky a nahradit je novými.
Potom nám zbývalo lavičky natřít a dne 12.10.2019 jsme měli hotovo.
Děkujeme TJ Sokol Bernartice nad Odrou za finanční podporu.
Zuzana Kutějová
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R ŮZNÉ
Zvonička
Na rozcestí pod Pánským kopcem byla postavena zvonička. Tato zvonička
slouží kolemjdoucím, aby se zastavili, porozhlédli se a zazvonili si pro
štěstí.
Bohužel se našel někdo, kdo v době od pátku 4.10. do neděle 6.10. odcizil
nově zakoupený a zavěšený zvon. Celá zvonička byla vybudována
z vlastní iniciativy a prostředků několika místních občanů. Je velice smutné,
že někdo jiný tuto radost překazil nejen jim, ale všem kolemjdoucím svým
nepochopitelným jednáním.
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Přijímáme nové klienty služby osobní asistence
V současné době se uvolnila kapacita služby osobní asistence
poskytované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s.. Díky uvolnění kapacity tak může organizace přijmout nové klienty.
Osobní asistence je terénní služba, jenž pomáhá osobám se zdravotním
postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci
způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to
prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele
podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k
soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.
Osobní asistent se tak stává „prodlouženou rukou“ klienta a pomáhá všude
tam, kde na to samotnému člověku síly a schopnosti nestačí. Jedná se
například o pomoc při oblékání, osobní hygieně, přemisťování, zajištění
nákupu, úklid domácnosti, vyplnění volného času, ….
Více informací o činnosti naší organizace naleznete na našich webových
stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556 709 403 či přímo na
našem pracovišti
Mgr. Eva Kaštovská
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
Telefon: 556 709 403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
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Ostrava 8. října 2019

„Kdo s koho“ – nákupy v předvánočním období
S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a
to nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto
období mívají sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem, že
i na psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv.
Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při
předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností
mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí
v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku
kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební
kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou vyčíslena na
částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím
nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné
v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té se nacházely
osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc
korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc
korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné
činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku,
kabelku či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je
situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a
například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro
řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují
tolik pozornosti. Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté i
v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO S KOHO“ odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i
další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět
nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě
v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené na kočárku měl odcizit peněženku
23

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2019

s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše v celkové
hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký
okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda,
ale čeká je například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto
opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování
byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je
volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
Krajské ředitelství Policie MSK
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence
Špálova 820/3
702 00 Ostrava

H ISTORIE
Z historie spolkového života v obci Bernartice nad Odrou
Po ukončení První Světové války a vzniku Československa v roce 1918 se
lidé pomalu začali vzpamatovávat z prožitého utrpění a s nadějí očekávali,
že je čeká lepší život. Sílilo vlastenecké hnutí a hrdost nad tím, že je český
národ po dlouhých staletích opět svobodný. Obnovovala se činnost spolků
a začaly vznikat nové. Nejinak tomu bylo i v naší obci.
Prvním spolkem byla Občanská beseda, založena v roce 1868, jehož
náplní byla kulturně výchovná činnost a vznikl coby „sousedský kroužek“.
Spolek trval do roku 1872 a měl asi 35 členů.
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V roce 1884 následovalo založení Sboru dobrovolných hasičů, jehož
bohatá činnost trvá dodnes. Více se rozepíšu v dalších Zpravodajích.
V roce 1885 byla založena Obecní knihovna, která byla roku 1897
přejmenována na „Čtenářsko-pěvecký vzdělávací spolek Metoděj“. Své
stanovy spolek rozšířil o hraní divadelních her a cvičení zpěvu. V obecní
kronice je na tomto místě zmínka o prvním divadelním představení
„Studentská taškařice“, které bylo sehráno v hospodě č. 26 v roce 1890, a
byla zde poprvé představena nová divadelní opona. Hospoda č. 26 u
Handrychů byla v roce 1973 zbourána, ale malovaná divadelní opona
slouží dodnes svému účelu! V roce 1910 došlo opět ke změně názvu
spolku na „Místní odbor Národní jednoty“. Tento spolek byl založen již
v roce 1893, ale po dvou letech zanikl. Nyní byl obnoven a jeho hlavní
činností bylo pořádání různých přednášek, slavností, zábav, vánočních a
mikulášských nadílek. Spolek také pečoval o Lípu svobody, která rostla na
křižovatce, nacvičoval divadelní hry a především provozoval knihovnu.
V roce 1925 měla knihovna 831 svazků a během roku si 68 čtenářů
zapůjčilo 650 knih, v roce 1930 měla knihovna 907 svazků a 67 čtenářů si
zapůjčilo 1531 knih! Jednací protokoly spolku z let 1919 až 1937 svědčí o
jeho bohaté činnosti. Potvrzují sílící vlastenectví, které bylo, bohužel,
uduseno nastupujícím nacistickým režimem. Spolek zanikl v roce 1937.
Ročně sehrál i dvě divadelní představení a pro knihovnu zakoupil několik
knih např. od Aloise Jiráska nebo Lva Nikolajeviče Tolstého. Spolek měl
cca 90 až 100 členů, výbor byl sedmičlenný a scházel se i 14x ročně.
Příjmy tvořily členské příspěvky a výnosy z divadelních představení,
pořádání slavností a dotací od obce. Hlavním výdajem byla péče o Lípu
svobody, odběr časopisů a údržba jeviště pro divadelní představení.
Zajímavosti je, že spolek finančně podporoval vznik českých škol
v okolních obcích např. v Jeseníku nad Odrou a Šenově.
Informace o spolku jsem čerpala z knihy zápisů Místního odboru Národní
jednoty v Bernarticích nad Odrou, které mi zapůjčila paní Anna Rendlová,
za což jí patří poděkování. Zápisy jsou z let 1919 až 1937 a jsou psány
krasopisem a nádhernou starodávnou češtinou.
V roce 1897 vznikl Spořitelní a záloženský spolek, který přijímal drobné
vklady a poskytoval levné úvěry na stavbu nových rodinných domů a
realizoval společné nákupy hospodářských potřeb a strojů, které byly
společně užívány, úvěrem financoval meliorace a elektrizaci obce. Zanikl
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za německé okupace. V roce 1897 měl spolek 42 členů a obrat 53.825,40,
v roce 1930 měl 173 členů a obrat 2.307.101,90 a v roce 1936 měl 236
členů a obrat 1.681.177,30.
31.10.1909 byl založen spolek Sdružení venkovské omladiny. Měl asi 64
členů a jeho náplní byla nábožensko-mravní výchova a odborné
vzdělávání. Byl složen se zábavního a pěveckého odboru. Pro nacvičování
zpěvu zakoupil harmonium. Spolek hrál divadla, pořádal přednášky a
besedy. Také sázel ovocné stromy a za První Světové války podporoval
vdovy a sirotky. V roce 1920 se stal spolek součástí jednoty Orel.
Jednota čsl. Orla v Bernarticích vznikla 2.9.1919 a měla 78 členů a 52
žáků. Od Omladiny převzala knihovnu. Zabývala se hlavně tělovýchovnou
a kulturní činností. Nacvičovala divadelní představení, pečovala o jeviště,
pořádala vánoční nadílky a provozovala čítárnu. Po čtyři roky zajišťovala
provoz kina „Světozor“ v hospodě u Klosů. Za okupace během II. Světové
války byla činnost Orla zastavena a jmění zabaveno. V roce 1945 spolek
činnost obnovil, ale neměl dlouhého trvání, v roce 1948 byl nařízením
komunistické vlády sloučen s Tělovýchovnou jednotou Sokol, která
převzala i jeho majetek.
Zajímavé a úsměvné je v roce 1911 ustanovení v obci Odboru Křížového
spolku pro zřízení a udržování léčebny pro alkoholiky na Moravě.
Léčebna byla v Kunčicích pod Ondřejníkem, ale brzy pro nedostatek financí
zanikla, stejně tak i spolek.
Místní domkáři si založili v roce 1919 spolek Sdružení domkářů a
pachtýřů polí v Bernarticích nad Odrou. Měl asi 70 členů a staral se o
udržování místních cest. Zanikl za německé okupace.
V roce 1919 byl založen Místní odbor Matice Cyrilometodějské.
V roce 1919 vznikl Včelařský spolek, který byl součástí Zemských
včelařských spolků na Moravě a sdružoval i včelaře ze sousedních obcí.
Spolek zajišťoval cukr pro krmení včelstev, pojištění proti škodám a
zahrnoval asi 15 včelařů, kteří měli 90 až 180 včelstev. Včelaři vysazovali
lípy, akáty a před kostelem okrasné medonosné keře. Za německé
okupace byl spolek rozpuštěn, obnoven byl v roce 1945. V roce 1955 se
stal součástí Včelařského spolku v Jeseníku nad Odrou a od roku 1957
Československého svazu včelařů – odbočka Jeseník nad Odrou, jehož
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součástí je dodnes. V roce 2018 bylo u nás registrováno 15 včelařů s
celkovým počtem cca 75 včelstev.
Tělovýchovná jednota SOKOL byla založena na své ustavující schůzi
2.11.1919. Více v příštím Zpravodaji.
Stavební dělníci, dělníci, čeledíni a děvečky založili v roce 1921 Sdružení
křesťansko – sociálního dělnictva, odborového charakteru za lepší mzdy
a pracovní podmínky. Sdružení zaniklo v roce 1932.
V roce 1921 byl založen Svaz katolických žen a dívek, který se zabýval
vzdělávací činností. Zanikl v roce 1938. Měl asi 100 členek.
V roce 1937 fungovaly v obci spolky - farní Cyrilská jednota, která měla
70 členů a spolek „Ludmila“ – farní odbor Charity, který měl 80 členů.
Předsedou obou spolků byl farář Inocenc Kukla.
Osvětová beseda vznikla v roce 1948 a v podstatě zahrnovala veškeré
kulturní spolky v obci. Byla zřízena „Osvětová rada“, která za kulturní
činnost zodpovídala. Dotována byla místním národním výborem. Co se
týká divadla, stávající spolky postupně přestávaly hrát samostatně, a tak
byl ustaven ochotnický divadelní soubor „ Lidová scéna“. Divadelní tradice,
založena na konci 19. století, tak mohla pokračovat. V roce 1951 Osvětová
beseda zahrnovala i obec Hůrku, která se však na kulturní činnosti nijak
nepodílela. V letech 1975 až 1979 spadala pod Kulturní středisko
v Jeseníku nad Odrou a během integrace v letech 1979 až 1990 k Novému
Jičínu pod jeho městské kulturní středisko. Po roce 1990 se název
Osvětová beseda vytratil a kulturní činnost zajišťoval divadelní soubor
Lidová scéna, nyní Bodlák a Bodláček, a kulturní komise při Obecním úřadě
Bernartice nad Odrou. O divadle se dočtete více v některém z dalších
Zpravodajů.
Československý červený kříž byl v obci založen v roce 1927, měl 7 členů
a 2 zdravotní sestry. V roce 1929 poskytl pomoc 33 lidem, v roce 1938 pak
113 lidem. Byly pořádány různé besedy a přednášky s lékařskou tématikou,
zdravotnické kurzy a také zájezdy. Zanikl po roce 2000.
Český svaz žen byl ustaven v naší obci roce 1967. Jeho členky pořádaly
výstavy ručních prací, organizovaly zájezdy na divadelní představení nebo
na krytý bazén, také kurzy šití a pečení koláčů. Dále svaz pořádal
kosmetické a lékařské přednášky a módní přehlídky. Zanikl v roce 1990.
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Svazarm v obci fungoval v letech 1954 až 1971. Zabýval se přípravou
branců na základní vojenskou službu.
Svaz socialistické mládeže byl v obci založen v roce 1953 a jeho činnost
zanikla v roce 1990. Jeho členové se zúčastňovali brigád při úklidech obce
a zemědělských pracích a pořádali taneční zábavy a různé besedy a
přednášky pro mladé občany.
Myslivecký svaz. Právo lovu na katastru naší obce měl na počátku
dvacátého století baron Gautsch, později místní občané a po roce 1948
byla zřízena Lidová myslivecká společnost. Tato byla později různě
slučována se společnostmi okolních obcí. Od roku 1993 je zde samostatné
Honební společenství Bernartice nad Odrou. Více v dalších Zpravodajích.
Československý zahrádkářský svaz vznikl v roce 1986. Před tím byli naši
zahrádkáři členy městské organizace v Novém Jičíně. Jejich činnost byla
bohatá, pořádali velmi zdařilé výstavy, besedy a přednášky. Po roce 1990
jejich činnost naštěstí nezanikla a trvá dodnes. Členové spolku se aktivně
účastní veřejného života v obci, každoročně pořádají tradiční ples, zájezdy
a podílí se na organizaci Dne obce a Dne dětí.
Československý svaz chovatelů drobného zvířectva byl v obci založen
v roce 1965, ještě v roce 1990 měl 52 členů. Cílem jejich činností bylo
zajišťovat a rozšiřovat chovy čistokrevné drůbeže, králíků, holubů apod.
Jednotný svaz českých zemědělců trval u nás od roku 1945 a zanikl po
ustavení jednotného zemědělského družstva v roce 1955. Svaz měl za
úkol hájit zájmy zemědělců.
Dohlížecí výbor LSD Jednota byl v obci založen v roce 1953, ještě v roce
1990 měl 200 členů, poté brzy zanikl. Dohlížel na obchodní poměry v obci.
Český svaz družstevních rolníků byl založen v roce 1968 a v roce 1975
přešel do Jednotného zemědělského družstva v Jeseníku nad Odrou.
Náplní spolku byla hlavně politicko-kulturní a sociální činnost na způsob
ROH (revoluční odborové hnutí).
Sbor pro občanské záležitosti byl utvořen v roce 1972 a jeho činnost trvá
dodnes. Zasloužil se hlavně o založení tradice Vítání občánků, pořádání
Besedy s důchodci, předávání drobných dárků dětem při nástupu do první
třídy, návštěv a obdarování osamělých občanů při jejich jubileích a o
Vánocích. Členky sboru pořádaly každoročně zájezdy pro důchodce (tuto
činnost v současnosti převzal obecní úřad). Nadále však organizují pro
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důchodce Posezení při kávě a čaji, smažení vajec o Svatém duchu a různé
vycházky.
Z kroniky obce, knihy „Od pokolení do pokolení“ a knihy“ Bernartice nad
Odrou“ vypsala Ilona Stavinohová.

I NZERCE
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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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