Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2021

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendárium
17.6. Proběhla schůzka se zástupcem firmy Zásilkovna o umístění Zboxu v naší obci.
18.6. Na Státní fond životního prostředí bylo posláno závěrečné
vyúčtování dotace na výsadbu stromořadí za tělocvičnou. Dotaci
jsme dostali ve výši 100% celkových nákladů.
21.6. Zpět na své místo byl umístěn restaurovaný pískovcový kříž za
Blaškovou zahradou.
28.6. Starosta obce rozhodl poslat finanční dar ve výši 20.000,- Kč
(maximální, o které může starosta rozhodnout sám) na pomoc
obcím postiženým tornádem na Jižní Moravě.
1.7.
Firmě Starest bylo předáno staveniště MŠ, kde byla zahájena
poslední etapa rekonstrukce druhého nadzemního podlaží,
podkroví a kuchyně.
7.7.
Byla opravena neprůchodná dešťová kanalizace u místní
komunikace mezi Šenkeříky č.p.4 a Glogary č.p.6.
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Byly zřízeny oficiální facebookové stránky Obce Bernartice nad
Odrou, na kterých můžete sledovat aktuální dění v naší obci.
https://www.facebook.com/Obec-Bernartice-nad-Odrou100814242283085 nebo zadat do vyhledávače Obec Bernartice
nad Odrou.
8.7.
Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty a zástupce
společnosti OZO, která pro obec zajišťuje vývoz odpadů.
12.7. Firma Bonita zahájila stavbu workoutového hřiště v prostoru mezi
multifunkčníma a antukovým.
13.7. Po obci byly rozmístěny další tři koše na psí exkrementy, a to na
Dráhách, na Nové čtvrti a na záhumení cestě za Josefem Klosem
č.p. 92. Upozorňujeme, že do těchto košů patří pouze psí
exkrementy, zabaleny v přiložených sáčcích, nic jiného.
7.7.
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Upozornění
V době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2021 bude místní knihovna
otevřena vždy jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin.
Ludmila Kelnarová, knihovnice

Oznámení o čerpání dovolené lékaře
Z důvodu čerpání řádné dovolené od 9.8.2021 do 27.8.2021 MUDr.
Šrámek neordinuje. Žádáme pacienty, aby si na toto období
zkontrolovali zásoby léků a v případě potřeby jejich doplnění, si je nechali
předepsat.
Po dobu dovolené MUDr. Šrámka zastupuje MUDr. Šimíčková pouze ve
své ordinaci v Suchdole nad Odrou a to jen pro akutní nemocné. MUDr.
Šimíčková v Suchdole nad Odrou nebude chronickou medikaci
předepisovat.
Děkujeme za pochopení.

Oznámení
Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje
obce Bernartice nad Odrou dne 20.9.2021 již tradičně jako dvojčíslo
„srpen-září“.
Děkujeme za pochopení

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 18. září 2021 v době od 8,00 do 11,00 hodin proběhne na
zpevněné ploše za hřbitovem sběr velkoobjemového, nebezpečného a
elektro odpadu. Sbírat se bude:
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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

Na kole ke Komenskému i unikátní křížové chodbě
Dopoledne na kolo, odpoledne k vodě nebo na památky, přesně to nabízí
město Fulnek a okolní příroda nedotčeného nádherného Poodří.
Děti i dospělé v informačním centru Fulneku přivítá princezna Terezka,
která jim doporučí kam za zábavou a její kamarád z Pohádkového Poodří
Všudybyl návštěvníky láká do přírody. Tu si dokonale užijí díky
osmnáctikilometrovému okruhu s velkým množstvím zajímavých
zastávek. Prvními mohou být kapličky a kříže v okolí Lukavce, do kterého
se jezdci vydají z náměstí po modré značce. Chvíli je povede po místní
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komunikaci, ale v blízkosti jedné ze čtyř fulneckých hraničních kaplí,
kapličky Nejsvětější Trojice, je svede do lesů a polí, aby je po několika
kilometrech vrátila na cestu a dovedla do Lukavce. Čím je tato vesnička
zajímavá? Kdybyste tam přijeli na Velikonoční neděli, mohli byste na
vlastní oči spatřit Jízdu kolem osení, zhruba čtyři sta let starou tradici.
Procesí jezdců na koních v různě zdobených oblecích s cylindry na
hlavách projíždějí okolní pole a vesnici a žehnají úrodě i lidem. Prostor na
první zastávku se nabízí na návrší u místního kostela sv. Jana Křtitele a
sv. Barbory. Zde také končí jízda po modré a pokračuje po cyklostezce
6078. Ta nás dovede do osady Dolní Nový Dvůr a na dohled už je další
pamětihodnost - větrný mlýn Bílovec. U kapličky sv. Martina se na chvíli
odpojte nejdříve doleva, pak doprava a navštivte tuto památku, u které se
můžete na okamžik cítit jako v Holandsku nebo zemi Dona Quijota.
V městě Bílovec je možné si dopředu domluvit její prohlídku. Vrátíte se na
původní cestu, která nás po cyklostezce číslo 6039 vede do malé vísky
Bravinné. Po vjezdu si můžete dát výbornou zmrzlinu a pak hned odbočit
vpravo, cesta kolem kostela Panny Marie vás dovede na červenou
značku, ta vás provede vískou, ale za posledními domy se od ní odpojíte
a cestou mezi poli se ‚řítíte‘ přes Jílovec do Děrné, kde na vás v hospůdce
Děrná čeká nějaká dobrota. Běžně se tam grilují kolena, kuřata, ale to si
lze ověřit na jejich fb stránkách. Zde lze již naskočit na cyklostezku č.
6131, která vás po občerstvení dovede zpět do Fulneku. Únavu
z našlapaných kilometrů lze smýt ve vodní nádrži Tošovice, ale před tím si
nenechte ujít návštěvu nově opraveného jednoho z nejkrásnějších
barokních kostelů na Moravě, chrám Nejsvětější Trojice ve Fulneku s
přiléhajícím klášterem. Díky projektu Otevřené chrámy můžete tento
skvost s výjimečnou unikátní freskovou výzdobou, jejíž součástí je tzv.
Biblia pauperum – obrazová Bible chudých a jediná gotická křížová
chodba v Moravskoslezském kraji navštívit až do 31. října vždy od pátku
do neděle v době od 10 do 15 hodin. V téměř šestitisícovém městě,
jehož dostupnost je vynikající, jak autem, vlakem i autobusem, je toho
k vidění na více než na jeden den. Další výjimečná expozice bude
otevřená v září tohoto roku. V areálu bývalého bratrského sboru, kde sídlí
Památník J. A. Komenského, přivítá návštěvníky zbrusu nová expozice.
Představí Jana Amose Komenského jako mladého člověka, který přišel
v šestadvaceti letech do Fulneku na prahu třicetileté války v roce 1618.
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Díky intermediálním prvkům (videomappingu nebo projekcím) se bude
moct každý snadněji vžít do toho, jak Komenského svět vypadal.
To vše se tedy dá stihnout za pár hodin – dřevěný větrný mlýn
německého typu, kostel se vzácnou křížovou chodbou i dům učitele
národů. Moravské Kravařsko je opravdu světové.
Jana Praisová
Snímek: Vojtěch Curylo/Člověk a Víra

Koncert Štěpána Raka
Comenius Fulnek a Informační centrum ve Fulneku si vás dovoluje pozvat
na koncert Štěpána Raka spojený s vernisáží jeho fotografií, který
proběhne v neděli 8. srpna od 17:30 v kostele sv. Josefa ve Fulneku.
Výstava potrvá do konce září.
www.comenius fulnek.cz, FB Comenius Fulnek, mic@fulnek.cz

6

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2021

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Červen ve školce
Ani jsme se nenadáli a už je tu opět konec školního roku. A k tomu patří
také loučení.
Loučení s dětmi, které se nám po prázdninách do školky vrátí, ale
zároveň loučení s našimi předškoláky, které po prázdninách čeká vstup
do první třídy. Neloučíme se jen s dětmi, ale také s jejich rodiči, protože ti
ke školce, ke spolupráci s ní, neodmyslitelně patří. Je již tradicí, že si při
tomto loučení rodiče pro své děti připraví program. Jinak tomu nebylo ani
letos. Sešli jsme se v březovém hájku, kde předškoláci svým krátkým
vystoupením potěšili své rodiče a příbuzné, následovalo pasování do řádu
školáků panem starostou a poté mohl začít již výše zmíněný program
rodičů pro děti. A opět jsme se mohli přesvědčit, že rodiče jsou
neskutečně tvůrčí, nápadití, zábavní…A protože byl program
vyčerpávající, všem přišlo k chuti opékání špekáčků a poslední
předprázdninové „poklábosení“. Rodičům moc děkujeme za spolupráci a
těšíme se, až se nám děti přijdou za rok pochlubit svým prvním
vysvědčením.
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A aby byl školní rok ukončen tak, jak má, vypravili jsme se také s dětmi na
mini školní výlety. Třída Včeliček si to namířila k Odře a třída Mravenečků
opačným směrem – na Salaš. Výlety jsme si moc užili - počasí na
jedničku, svačinky od maminek na jedničku, malí turisti na jedničku. Ale
největším zážitkem byl netradiční odvoz z obou výletů. Protože nás
sluníčko poslední dobou opravdu dobře zahřívá a ve školce máme také
malé dětičky, které mají krátké nožičky a ty brzy bolí (to už jsem kdysi
psala😊), bylo potřeba vymyslet, jak si alespoň zpáteční cestu ulehčit. A
přišel skvělý nápad! Co kdyby nás odvezlo hasičské auto! Pan starosta
byl velmi ochotný a vyšel nám vstříc. A tak nám děti bezpečně poodvážel
zpátky do školky za doprovodu houkající sirény. Děti byly nadšené, paní
učitelky byly nadšené – co víc si na konci školního roku přát! :D
Snad už jen to, abychom si všichni prázdniny užili ve zdraví, abychom si
odpočinuli a nabrali sílu a energii do další práce.
Pěkné, pohodové a zábavné léto vám všem!
Radka Bayerová, učitelka MŠ
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Jak jsme strávili poslední měsíc ve škole?
Co se dělo v družině?
POKUSY
Odpoledne ve školní družině se proměnilo v laboratoř s malými chemiky.
Děti si nejprve vyrobily ochranné pláště a pak se pustily do pokusů.
Pozorovaly, jak na sebe vzájemně reagují různé látky a proč tomu tak je.
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DEN DĚTÍ
Tento den si děti užily družinu v rámci jejich svátku. Nejdříve si v tvořivé
části vyrobily a pomalovaly rámeček na fotku a pak se přesunuly do
tělocvičny, kde na ně čekala řada pohybových aktivit a soutěží. Největší
odměnou jim pak bylo občerstvení v podobě ovocných špízů, které si
samy připravily ve školní jídelně.

KOI FARMA
Navštívili jsme místního chovatele japonských Koi kaprů. Děti se dověděly
o těchto rybách mnoho zajímavého a vyzkoušely si i krmení. Zároveň se
mohly podívat na malá štěňátka West Highland Terrierů v chovatelské
stanici tohoto plemene.

12

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2021

Co se dělo ve škole?
LENTILKOVÝ DEN
Co všechno se dá vymyslet s lentilkami?
Je toho dost….můžeme je sčítat, porovnávat, násobit, můžeme zjistit
průměr na žáka ve třídě, jaký je povrch krabičky, obvody a obsahy stran,
kolik měří všechny její hrany atd. Můžeme i určitou barvu sníst. Je toho
hodně, ale nejtěžší bylo vzít si krabičku s jejím obsahem domů a donést ji
druhý den se stejným počtem lentilek zpět do školy. Ale zvládli jsme to!
„BERNARTICE MAJÍ TALENT“
Už potřetí se skupina dětí, tentokrát ze 4. třídy rozhodla, že se pokusí
najít nejtalentovanější spolužáky. Vytvořili přihlášky do soutěže a sestavili
celý program z přihlášených dětí.
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Celou akci vtipně uváděli a vše si sami nachystali v tělocvičně školy.
Z devíti soutěžních vystoupení, které byly taneční, pěvecké, výtvarné i
akrobatické, vybrala porota dětí z 5.třídy tři vítěze. Na prvním místě
skončily s tanečním vystoupením podle své choreografie Zuzana
Novobilská a Beata Kroupová a získaly zlatý putovní pohár. V příštím
ročníku ho předají svému nástupci.
Pochvalu mají všichni vystupující, kteří ukázali svá nadání a nápady před
svými spolužáky ze školy, i organizátoři celé akce.
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VYHODIT ? NE!
Staré židličky ze školky, které už dosloužily, je škoda vyhodit. Děti z 5.
třídy si nachystaly návrhy na jejich vylepšení, potom si vzaly štětce, barvy
a pustily se do „práce“.
Pod jejich rukama vznikly unikátní originály, které budou ve škole sloužit
dalším dětem při venkovní výuce i v době, kdy už páťáci budou
navštěvovat jiné školy.

BERNATSKÝ MARATON
V letošním roce pro nás uspořádal páťák Honza Grulich maraton. Původní
trasu, která měla vést směrem k obrázku a zpátky jsme museli pozměnit
kvůli špatnému počasí. Nově zvolená trasa vedla od školy směrem ke
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školce, po „Cikánské“ a po chodníku kolem úřadu zpět ke škole. Děti byly
rozděleny do čtyř kategorií. Mladší holky, starší holky, mladší kluci a starší
kluci. Mladší děti běžely jeden okruh, starší děti dva okruhy. I přesto, že
některé děti měly s během problém, závod dokončili nakonec všichni.
Vítězům byly předány medaile a všechny děti dostaly za účast sladkou
odměnu. Závod byl velmi povedený. Děkujeme organizátorovi a věříme,
že příští rok se toho opět někdo ujme.
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VÝLET DO HŮRKY
Předposlední den ve škole jsme se všichni společně vydali na pěší výlet
do Hůrky. Sluníčko hřálo, a tak jsme se po cestě pořádně zapotili. Na
koupališti v Hůrce si děti ochladily v brouzdališti nohy a vydali jsme se na
zahradu k paní učitelce Štefkové, kde děti dostaly nanuky a každý kousek
pizzy. Děti si zahrály na zahradě s míčem, zaběhaly si, někteří jen
odpočívali a poté jsme se vydali na cestu zpátky. Výlet byl zdařilý, děti
byly spokojené a příjemně unavené. Společně se nám podařilo krásně
zakončit další školní rok.
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Závěrem bychom rády poděkovaly všem rodičům za skvělou spolupráci
v tomto dalším nelehkém školním roce. Velice si vážíme toho, že jsme
společnými silami udělali veliký kus práce. Pěvně věříme, že v příštím
školním roce již děti zůstanou doma opravdu jen o prázdninách.
Přejeme vám všem pohodové léto, spoustu krásných zážitků, a hlavně
pevné zdraví.

Eva Grulichová, Eva Petrová a Petra Gavlasová, učitelky ZŠ
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Spaní ve věži
V pátek podvečer 25. června 2021, jsme se v hojném počtu sešli
v březovém hájku, odkud jsme se po prezentaci a naložení batožin vydali
na společnou cestu za nočním dobrodružstvím na nedaleké zřícenině
hradu Starý Jičín. Počasí nám opět přálo, nálada byla výborná, a tak nám
cesta příjemně uběhla. Po příchodu na hrad jsme byli přivítání místním
„kastelánem“, který nám povyprávěl ne/pravdivé 😊historky o zdejším
hradu. Následně jsme se ubytovali v hradní věži a zahájili program. Při
opékání špekáčků, kdy bylo kolem ohniště plno, se děti bavily
lukostřelbou. Po večeři (špekáčky) jsme pro děti připravili stezku odvahy,
při které děti za tmy hledaly rozsvícené louče a písmena, ze kterých na
konci musely složit slovo. Odměnou každému, kdo stezku odvahy zvládl,
což kupodivu byly všechny děti 😊, bylo udělení turistické plakety/známky
zdejší zříceniny. Dalším bodem programu bylo promítání pohádek na
hradní věž při společném posezení u ohně. V pozdních nočních hodinách
se někteří z účastníků odebrali nocovat domů a ti odvážnější přespali
v útrobách hradní věže. Ranní vstávání proběhlo hladce a po snídani
jsme se vypravili na pěší cestu zpět k domovu. Jsme rádi, že jsme celou
akci zvládli bez úrazu a všichni jsme se ve zdraví vrátili domů.
Doufáme, že se tato akce líbila nejen dětem, pro které byla naplánována,
ale i dospělým. Zajímavostí letošního „ročníku“ byl věkový rozdíl mezi
nejmladším a nejstarším účastníkem, který činil více jak 50 let 😊. A tohle
nás potěšilo, jelikož naše akce jsou určeny nejen dětem, ale všem, kteří
mají chuť trávit společný čas nejen v přírodě. Děkujeme všem malým i
velkým účastníkům za skvělou náladu. Velké díky patří našim hasičům za
zajištění převozu batožin.
Za TJ Sokol, oddíl Turistika 4+
Lukáš Kutěj
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R ŮZNÉ
Bezpečnost dětí o letních prázdninách
V období letních prázdnin převážná většina z nás mění svůj obvyklý denní
režim, na který jsme zvyklí po zbývající rok. Více cestujeme, vyrážíme na
dovolené, posíláme děti na tábor. V tomto období, stejně jako po celý rok,
bychom neměli zapomínat na bezpečí našich dětí. V následujícím textu
připomeneme několik rad, jak dostatečně dbát na zajištění dohledu nad
dětmi.
Mějte přehled, s kým a kde děti tráví svůj volný čas
•
Domluvte si s dítětem, v jak velkém okruhu od domova se může
samo pohybovat a kam jít nesmí.
•
Ujistěte se, že dítě ví, ke komu může jít bez vás na návštěvu.
•
Pokud děti zůstávají samy doma, naučte je automaticky po
příchodu zamykat dveře a neotvírat nikomu, kdo na ně bude zvonit.
•
Pokud nejste doma, informujte děti předem o tom, že někdo přijde
na návštěvu.
•
Zdůrazněte jim, ať nikomu nesdělují do telefonu, že jsou samy
doma.
•
Řekněte dětem, že nesmí chodit s cizími lidmi do jejich bytů, i
kdyby je lákali na nabídku sladkostí, nebo podívat se třeba na štěňátko.
•
Učte je hlídat si své věci – nenechávat odloženy bez dozoru klíče
od domu nebo mobilní telefony při venkovních hrách.
Bezpečné sportování a koupání
•
Dbejte na to, aby si dítě zvyklo používat základní ochranné
pomůcky při sportování.
•
Při jízdě na jízdním kole, koloběžce, skateboardu či kolečkových
bruslích je nezbytné užití helmy, chráničů loktů, zápěstí a kolen.
•
Zopakujte dětem základní zásady bezpečného pohybu v silničním
provozu a používání reflexních prvků pro lepší viditelnost.
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•
Při koupání v domácím bazénu nebo na koupališti nikdy
nenechávejte děti bez dozoru.
•
Děti poučte, aby nechodily k vodě samotné, nekoupaly se v
nebezpečných místech, jako jsou jezy, splavy, hráze.
•
V místech, kde neznají terén, tedy hloubku vody a členitost dna,
zdůraznit, aby do vody neskákaly.
•
Měly by znát své možnosti, nepřeceňovat své síly, nechodit do
vody příliš rozehřáté, zejména pokud je voda příliš studená.
•
Pokud se bude někdo ve vodě topit, je ideální záchrana ze břehu –
hodit větev, klacek, lano. Neskákat bezhlavě pro tonoucího, mohl by
zachránce stáhnout pod hladinu. Přivolat záchrannou službu.
Čas strávený u počítače
•
Dohodněte si s dětmi, kolik času u počítače či s mobilním
telefonem mohou strávit. Pokud je to možné, plánujte dětem venkovní
pohybové aktivity.
•
Aby rodiče zajistili ochranu dětí v době, kdy tráví čas na internetu,
mohou využít různých mobilních aplikací a s jejich pomocí blokovat
nevhodný obsah, nastavit limit pro čas strávený u obrazovky nebo
zobrazit polohu dítěte na mapě.
•
Připomeňte dětem, že při komunikaci v online světě je nutné
dodržovat stejná pravidla, jaká dodržují v reálném životě.
•
V kyberprostoru se k ostatním se chováme tak, jak bychom chtěli,
aby se oni chovali k nám.
•
Učte děti vědomě posuzovat a vyhodnocovat informace, které se
na internetu dozví. Je důležité vyhledávat ověřená fakta.
•
Dítě musí vědět, že nesmí s nikým sdílet své intimní fotografie a
videa, také že nemá odpovídat na neslušné, vulgární nebo hrubé e-maily
nebo vzkazy.
•
Poučte děti o tom, jak mají chránit své soukromí – nesdělovat svá
telefonní čísla, rodná čísla, adresu bydliště, kde se pohybují či zda s rodiči
odjíždí na dovolenou.
Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová, vrchní inspektor oddělení prevence
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H ISTORIE
Oderské byliny
….pokračování
Události a příhody ve spojení s okolím Odry.
Období válečné rok 1939-1945, můj věk 5 – 11 let.
Začal jsem chodit do školy. Kromě několika známých ze školky přibyli i
noví spolužáci. Posadili mne vedle Slávka Horákového, budoucího
kostelníka, vůbec jsem ho neznal, ale byli jsme velice dobří kamarádi, až
do jeho nečekaného úmrtí. Celá obecná škola proběhla za války tak nějak
potichu. Byly sice všelijaké problémy s řídícím Scholzem, ale zas tam byl
řídící Brož, který zachránil, co se dalo. To byl pro Bernartice bohem
seslaný člověk. Jako kamaráda jsem měl Hartvika z vodárny, kterého
jsem učil česky, protože jsem německy neuměl a jestli se chtěl se mnou
domluvit, tak jedině česky. Byl to velice hodný a dobrý člověk, velice těžké
bylo naše loučení, když na konci války odjížděl do Kraslic a potom do
Mnichova. Dost jsem si pobrečel. Asi po 30 letech jsme se setkali
v Mnichově. Já jsem mu při loučení v r. 1945 dal malý vyšívaný
kapesníček a on po 30 letech mi ten kapesníček donesl ukázat, že ho
ještě má a pobrečeli jsme si znovu. Pak byl syn Karla Paulera, Heizi, byl
mladší, ale kamarád. A pak Blaženka Bayerová, Edušová, byla a je pořád
hodná a dobrá sousedka. U Tylimonů bydlela rodina Karla Boka, bednáře
a jejich syn Karlík byl nejlepším a dlouhodobým kamarádem. Často jsem
tam se strýcem Kelnarem býval v dílně, protože on byl také bednář, furt
tam něco pro bernatčany kutil. S Karlíkem jsme toho opravdu moc a moc
prožili. Škoda, že nás tak brzy a s komplikacemi opustil, moc mi chybí i
teď. Kamarádi se nedají nahradit.
Celé válečné období nebylo normální. Různé události z tohoto období
jsou uvedené v jiných vzpomínkách. Převládal strach, lístkový potravinový
systém, obecná nedůvěra, nebylo to dobré, špatně se vzpomíná. Jak
jsme chodili do školy, ráno před školou jsme chodili do kostela na mši.
Nevím, jestli mi to něco přineslo, náboženství hrálo v mém životě
nenáboženskou roli, protože náboženství, ať jakékoliv, nejvíce ovlivňuje
celý svět. Konec války byl utrpení, ale přežili jsme všichni, i když jsem se
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párkrát díval zblízka do hlavní střelných zbraní. O tom už byla řeč jinde.
Nevím, komu za úspěšné přežití poděkovat.
Jedna válečná událost ale stojí za vzpomínku. U nás doma se občas
zastavili nějací známí, posedělo se u čaje nebo kávy s buchtami, které
matka výborně pekla a povídalo o všem možném. Jednou tam také přišli
nějací návštěvníci, sedělo se kolem stolu v kuchyni (v kuchyních se tehdy
odehrávaly veškeré činnosti) a povídalo se. Najednou jeden návštěvník
(neznal jsem ho) vyskočil, celý se chvěl a křičel „bombardují, bombardují“,
obličej mu zesínal a nějak strnul, byl úplně jiný, k nepoznání. To trvalo asi
půl minuty, potom se uklidnil, posadil se a řekl, že má někdy takové stavy,
ale že si zvykl. Brzy odešli. Krátce nato v rádiu hlásili, že nepřátelská
letadla bombardovala Brno. Brno je od Bernartic vzdušně více než 100
km a on to cítil, aniž věděl co. Poznal jsem později podobné lidi, ale ne tak
výrazné. Usuzuji, že každý člověk má své vlastnosti a ty utvářejí
jednotlivce nebo osobnosti, neboť jsou ovlivnitelné, a to buď vědomě nebo
podvědomě, jsou ovlivnitelné okolím, společností, majetkem,
náboženstvím, pocitem moci nebo uplatňováním moci a mohou mít buď
příznivé nebo až krajně nepříznivé důsledky. My se pak divíme, že nad
některými skutky zůstává rozum stát. Psychologové a psychiatři vědí asi,
oč jde a možná, že někteří toho i využívají. Já o tom také často, ale
bezvýsledně přemýšlím, neboť jsem se s různými vlastnostmi v různých
situacích setkával. Zejména náboženství všech druhů a vyznání hraje
zřejmě obrovskou roli v životě. O tom, pokud vyjde čas snad později.
Období poválečné r.1945-1948, můj věk 11 – 14 let.
Na celkové pochopení tohoto období jsem byl ještě mladý a neznalý a je
těžké se o tom zmiňovat. Rozhodující bylo chození do gymnázia v Novém
Jičíně, poznání a orientace na mnoho nových spolužáků, profesorů a lidí
vůbec. Začalo se uvažovat i o situaci politické, hospodářské a
společenské. Každodenní ježdění z domu do školy, ať vlakem ze
Suchdola, nebo na kole a nakonec autobusem, bylo fyzicky i osobně dosti
obtížné. Začal jsem pomalu i ledačemus rozumět, neboť bylo dosti
problematických partyzánů a nových politiků, jejichž programy byly
všelijaké. Byly tzv. Národní stráže, to byly ozbrojené složky, které
kontrolovaly nebo měly kontrolovat veškeré dění, ale to se uhlídat v tak
pohnuté době nedalo. Také se dost vědělo o způsobu odsunu Němců o
přebírání nebo drancování jejich majetků tzv. „zlatokopy“, protože kolem
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Bernartic, mimo Hůrky a Starého Jičína, bylo vše německé a tam se
střídali obyvatelé i majetky. Není mi dáno to soudit, já jsem žádné
světoborné ani politické události osobně neprožil. Vyprávění a prožitky
přímých účastníků válečných útrap, zejména život koncentráků, byly až
neuvěřitelné, ale bohužel pravdivé. V Bernarticích měl Generální vikář
diecéze olomoucké P. Glogar vyprávění o jeho pobytu v koncentráku
Osvětim. On měl dar vyprávění a tehdejší sál v hospodě u Klosů byl plný
a jeho vyprávění bylo až neuvěřitelné. A to říkal, že o některých zločinech
se povídat ani nedá. Také odjížděli z Bernartic Tyroláci, kteří dostali asi 6
gruntů, které museli čeští sedláci za války opustit. Tyroláci byli v podstatě
dobří lidé, neuměli ani německy a odjížděli, ani nevěděli kam, protože
jejich domovina pro ně už byla cizí. Jak odjížděli za války, vše v Tyrolsku
prodali, a proto neměli vůbec nic, neboť sebou si nemohli nic vzít, než
několik osobních věcí, co unesli. Vyprávěl nám to Tyrolák, náš soused
Lamprecht, kteří byli u Edušů a byla to velká, velice spořádaná a dobrá
rodina.
Celé to údobí bylo krátké a mých osobních prožitků moc nebylo, nebo si
už nevzpomínám. Pro některé lidi to ale bylo období největšího
společenského i politického růstu.
Období let 1948 – 1952, můj věk 14 -18 let.
Dá se říci, že během těch let se utvářel názor, chápavost, charakter a daly
se některé případy i posuzovat. Staly se dvě důležité události.
První byl otec a jeho přínos. Otec těžce onemocněl a v r. 1951 zemřel. Byl
velice protřelý světem, jednak po první světové válce byl 6 let v Rusku,
Gruzii a Arménii, kde si prošel velikým utrpením, což asi nechalo
celoživotní stopy, byl trochu uzavřený. Jednou, jako kluk, jsem se ho
zeptal, jestli, když byl v první světové válce, také střílel. Starostlivě si mne
prohlížel a řekl: „Nikdy, já jsem nikdy nevystřelil“. A vyprávěl, jak jejich
vojáci kdesi stříleli na nějaký svah, kde byli jako nepřátelé a viděl, jak se
ranění svíjejí bolestí a jak padají mrtví. Bylo prý to strašné. Krátce nato
přešla celá jejich jednotka do ruského zajetí a do zajateckého tábora. Tam
bylo mnoho nakažených úplavicí a tyfem a vždy odpoledne posbírali
mrtvé a odvezli za město do vykopané jámy. Otec také onemocněl a
upadl do kómatu. Tak ho v bezvědomí naložili a odvezli. Jak je házeli do
jámy, otec se po mrtvolách skutálel na dno do vody, neutopil se, ale
29

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2021

studená voda ho nějak vzpamatovala, v noci se z jámy vyškrábal a zalezl
do křoví, kde ho ráno našli mužici a zachránili. To je jen pro otrlé! Protože
legie byly zase vojáci, otec odešel do Uzbekistánu a Arménie, naučil se
rusky a pak tam jako zámečník několik let pracoval. Měl ze zbraní
panickou hrůzu. V květnu, okamžitě po válce, byl jmenován správcem
novojické vodárny v Bernarticích, protože byl soused a rozuměl pumpám.
Dostal služební zbraň, tj. pušku, která nepohnutě stála v komoře bez
závěru a jediného náboje. Byl správcem jen několik dnů, přišli tam jiní, ale
první byla z domu ta puška a on se vrátil do dílen ku svým milovaným
lokomotivám. Pozdější 24 letá služba u ČSD lokomotivních dílnách
v Ostravě s nasazením na zodpovědné práci také nepřidala, zejména
denní dojíždění z Bernartic do Ostravy a zpět. Byl představitelem klidu a
rozvahy. K tomu mám jednu neskutečnou příhodu. Po škole jsem
pracoval u ČSD a vracel jsem se vlakem z Frenštátu do Ostravy Kunčic.
V kupé jsem přisedl k nějakému noblesnímu pánu, ve věku něco přes 60
let, s vizáží, oblečením i chováním herce Oldřicha Nového v jeho
exkluzivních filmech. Cestou jsme hovořili o všem možném. Velice
zajímavě vyprávěl, že pracoval ve vyšších kruzích (což bylo poznat) a
nakonec se mne ptal, odkud jsem. Řekl jsem, že od Nového Jičína. On se
tak zamyslel a povídal, že kdysi dávno znal jednoho muže z nějaké
vesnice, že zapomněl již jeho jméno a že pracoval v dílnách v Ostravě.
Jak prý se s ním naposled setkal, tak ten muž uvažoval, jestli se má
oženit, že už není nejmladší a prošel v životě už ledacos. On prý mu
poradil, ať se ožení, že se ukáže, jestli by to mělo smysl. Jak dovyprávěl,
tak jsem se postavil a řekl: „Ten muž byl z Bernartic u Nového Jičína,
jmenoval se Josef Bayer, pracoval v Dílnách v Ostravě, oženil se a já
jsem jeho syn“. Vykulil oči a zmohl se „Ano, on se jmenoval Josef Bayer“.
Víc jsme si již nestačili říct, byly Kunčice a já se rozloučil a vystoupil.
Nevím, kdo a odkud byl, jak a kdy se znali, je to neuvěřitelná náhoda.
Otce jsem se nemohl zeptat, byl již 9 let mrtev.
Mnoho čerpadel, pump a podobných zařízení je spojeno s mým otcem,
který byl pumpařem vyučen u „U Kunze“, pozdější Sigmy Hranice,
pumpám rozuměl. Často jsem býval u oprav tzv. „podávačem vercajku“ a
dost jsem se při tom i jako kluk naučil. Bohužel, bylo to jenom krátce.
Bylo to mé nejsvobodnější užívání života, kdy se mimo nepatrné
odlišnosti téměř vše odehrávalo doma v Bernarticích. Třeba jsem byl
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učitelem „Lidových kurzů ruštiny“, na co mne nasadil bývalý starosta
Liška, že jsem student, že mi to pomůže ve škole. A měl pravdu, protože
jsem se musel naučit lekci já, abych to pak překuňkal žákům, tj. panu
faráři, kuchařce, paní řídící, Kryštofovi Bayerovi a ještě pár žákyním.
Znalost se mi později bohatě vrátila až při cestách po Rusku.
Druhá událost, zanechávající stopy, byla maturita a vstup na vysokou
školu v Praze.
Během návštěvy gymnázia bylo učení jakási obecná povinnost se učit,
bez nějaké určitější vize, co bude dál. Jak se ale přiblížila maturita a ještě
i chápání dalších povinností, daných již i věkem, zdál se být svět
složitější, náročnější a požadovala se jakási samostatnost. Už i název
„maturita“ – zkouška dospělosti, budila jakousi tajemnou hrůzu. Tak jsem
se posledních pár týdnů dal do učení, ale na koupání v Odře se vždy
našel čas. Maturitu jsem zvládl a vzhledem k tomu, že předsedkyně
maturit byla profesorka ruštiny, myslím z Č. Těšína a já jako bernatský
knihovník jsem při zařazování nových sovětských knih musel znát jejich
obsah, tak jsem u zkoušky spustil tolik ruských názvů knih a spisovatelů,
že i předsedkyně maturity byla z toho zmatená a byl jsem slavný.
Po maturitě jsem se přihlásil na České vysoké učení v Praze na Stavební
fakultu a příjímací zkoušku jsem dělal u akademika profesora Ježdíka,
otce našich největších přehrad. Těsně před odjezdem na zkoušku jsem
zařazoval knihu o přehradách a vodních dílech v Sovětském svazu, což
bylo zajímavé. Jako otázku u přijímaček jsem dostal právě ty přehrady a
průplavy. Ze mne to tak jelo, že i profesor byl překvapen a zkouška se
změnila v diskuzi. A dostali jsme se i na Odru, kde jsem se zmínil, že tam
provádíme měření hladiny Na Fojtovém lůžku. Byl to vynikající profesor. A
byl jsem přijat, dostal jsem stipendium a kolej na Albertově a začal jiný
život. Jestli to bylo i zásluhou prof. Ježdíka, tak dodatečně mnohokrát
děkuji.
To období do 18 let věku doma bylo plné drobných příhod, tancovaček,
toulek na kole a všelijakých události, týkajících se především mne a
Karlíka Bokového, který to většinou se mnou prožíval. Života v rámci
gymnázia jsem se účastnil málo. Především to bylo dosti daleko a okolí
Odry a Bernartic bylo přitažlivější. Ale moji gymnazijní spolužáci mají
z toho období mnoho zážitků.
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Chodil jsem i do tanečních a na různé „muziky“, ale u děvčat, i když se mi
líbila a hodně jsem jich znal, jsem moc úspěchů neměl. Všechno se musí
umět!
Pokračování příště…..

Co se dělo v létě
Napadlo mě, podívat se kronik a vyhledat zajímavé události, které se
v naší obci staly v letních měsících. Určitě nejsou všechny, některé jsem
možná přehlédla, některé nebyly zapsány do kroniky a zůstaly jen ve
vzpomínkách lidí, ale snad Vás zaujmu alespoň těmito:
Rok 1914
14. června vypukl velký požár panských stodol u č. 57 (jako zajímavost
uvedu, že můj děda Eduard Bayer se jako dobrovolný hasič také podílel
na hašení, po návratu domů pověsil mokrý kabát na trám na hůru.
Zanedlouho musel narukovat do války a po návratu z ní, po dlouhých šesti
letech, v červenci 2020, našel kabát viset na stejném místě).
26. července byla vyhlášena všeobecná mobilizace a z naší obce muselo
narukovat 51 mužů do války.
5. srpna přišel velký liják a „strašivá voda zaplavila louky, nikdo takové
vody před tím nepamatoval“.
Rok 1915
2. června do války narukovalo dalších 20 mužů.
V červnu panovalo veliké sucho, vše bylo vyprahlé, v zemi se tvořily
pukliny, bylo málo sena a poschlo obilí. Pak nepřetržitě a vydatně pršelo
od 27. června až do 3. července.
11. července se v našem kostele konala slavnostní primiční mše
novokněze P. Josefa Glogara.
Rok 1917
Občany sužovaly povinné dodávky mléka, masa, sádla, špeku a obilí pro
válečné účely.
27. srpna byly zavedeny lístky na mýdlo, petrolej a svíčky.
Rok 1918
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3. srpna se konala první sbírka vajec pro válečné účely. Předepsaná
dodávka byla 20 vajec od jedné slepice za rok. Vajíčka se vykupovala za
cenu 0,50 haléřů za jedno a každé vejce muselo být označeno číslem
domu a počátečním písmenem obce. Odevzdávala se každý pátek, a to
v libovolném počtu.
Léto 1938
Na Panském kopci mělo vojsko Československé armády protiletadlovou
hlásku. Vojáci tu po dobu tří týdnů tábořili ve stanech.
Rok 1942
V červenci zemřel tragicky po pádu ze stromu František Bayer z č. 37,
poslední český starosta obce a bývalý poslanec Národního shromáždění
Československé republiky.
Rok 1944
Začátkem srpna prolétávaly nad obcí spojenecká letadla. Při jednom
přeletu si letadlo odlehčilo a odhodilo několik bomb, které dopadly na
Rybníky u hrázky k lesu do Bařin. Ještě dlouhé roky tam byly patrny velké
jámy.
V srpnu bylo několik mladých mužů z obce posláno na kopání zákopů
v horním Slezsku.
Rok 1945
15. června bylo obnoveno telefonické spojení obce s Novým Jičínem.
26. června byl proveden poválečný soupis dobytku.
10. července byl Jan Neřád z č. 23 ustanoven nočním hlídačem.
31. srpna začala pravidelná dodávka mléka do mlékárny v Kuníně.
Rok 1946
Při žních v obci pomáhali mladí chlapci z Jugoslávie. Působili jako učni
v Tatře Kopřivnice: „byli to příjemní mládenci a na rozloučenou si i
zatancovali na koupališti u Odry pravé srbské chóro“.
Rok 1950
V srpnu bylo našim občanům přiděleno místo, kde mají nakupovat uhlí a
koks, a to Uhelné sklady Suchdol nad Odrou.
Rok 1951
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V létě proběhla generální oprava splavu u Lesního mlýna a začaly se
dělat pokusné vrty na vydatnost podzemní pitné vody v Bařinách,
Sedlisku, Kutinách a na Teplici.
4. až 5. června se obec zapojila do celonárodní akce hledání amerického
brouka, mandelinky bramborové. Nenašlo se téměř nic, jen pár jedinců.
Rok 1953
1. července na příkaz Okresního národního výboru v Novém Jičíně končí
mletí v Lesním mlýně.
Rok 1954
Koncem června a začátkem července po vydatných deštím postihla obec
povodeň, byl zaplaven Lesní mlýn, cesta do Suchdolu nad Odrou a celé
louky. Kulminace vody nastala 2. července kolem poledne.
Rok 1958
Vznikla družba naší obce se slovenskou vesnicí Karlová u Martina. 25.
června sem na návštěvu přijeli občané z Karlova a na oplátku 25.
července se autobus s našimi občany vypravil do Karlova.
Rok 1961
18. června se na loukách za mostem přes Odru konala velká hasičská
slavnost za přítomnosti šedesáti sborů z okolí. Naši hasiči se umístili na
druhém místě za hasiči z Hodslavic.
Rok 1964
V létě proběhla velká oprava silnice z Šenova, přes Bernartice nad Odrou
až do Hůrky. Byl sem položen asfaltový povrch.
Rok 1965
16. srpna začala stavba samoobsluhy Jednota.
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stavba samoobsluhy rok 1965
Rok 1966
18. července po velké bouři a lijáku přišla povodeň, která nadělala velké
škody. Voda tekla okny do kinosálu, vyplaven byl Mlýnec č. 28, stěží
zachránili krávu a prase, voda zatopila i domy na Telpici č. 119 a 86.
Rok 1968
V noci 21. srpna nás obsadila vojska Varšavské smlouvy, po obci projelo
několik těžkých vojenských vozidel, obrněný transportér s vojáky dojel
k vodárně. 25. srpna se sovětská vojska utábořila na horním konci v lese
Hrabí. Bylo tam asi 30 tanků a velký počet obrněných vozidel. Zprvu
přebývali ve stanech, počátkem září si tu začali stavět zemljanky. Vojáků
tam údajně bylo několik tisíc. Silnice z Bernartic do Loučky byla uzavřena.
Vojsko tu setrvalo až do 29. října.
Rok 1969
20. srpna byla zahájena regulace potoku Teplica. Koryto bylo
prohloubeno a rozšířeno asi od č. 74 po Odru. Tok byl změněn, nově byl
vyhlouben rovně od mostu před č. 27 přímo do Odry pod zatáčkou silnice,
kde začíná chatová oblast (dříve ústil do Odry u mostu přes řeku).
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Rok 1973
3. června se poprvé v tomto termínu konala pouť. Dříve to bylo o měsíc
později a občané si na tento nový termín zvykali těžko.
Rok 1974
Ve dnech 13. až 14. července probíhaly veliké oslavy výročí 600 let od
založení naší obce.

slavnostní průvod
Rok 1984
7. a 8. července se konaly oslavy 100 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů Bernartice nad Odrou.
Rok 1985
18. až 22. srpna po velkých deštích voda z Odry zatopila Lesní mlýn.
Rok 1986
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V létě začala zavážka u Odry. Na prostory za kabinami a na fotbalové hřiště se
vozila suť ze zbouraných domů v Loučce, které musely ustoupit panelové
zástavbě. Navážení trvalo až do roku 1989.
Rok 1987
18. července proběhlo slavnostní svěcení nových zvonů pro náš kostel. Zvonům
požehnal biskup olomoucké arcidiecéze Msgre. ThDr. Josef Vrána.

Msgre. ThDr. Josef Vrána

Rok 1991
Koncem června se konal I. ročník hasičské soutěže O Bernartský pohár.
7. srpna hořelo seno v objektu zemědělského družstva za č. 6.

Rok 1992
Poprvé se konalo setkání na Teplici, kdy se obyvatelé této oblasti sešli
k sousedskému posezení.

Rok 1993
Od 1. srpna byly v obci zavedeny známky na vývoz popelnic.

Rok 1995
31. července hořel les u Mackových dolů. Požár vznikl samovznícením po
kůrovcovém kácení stromů.
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Rok 1996
1. srpna hořel les v Bařinách. Příčinou bylo vznícení po kácení stromů.

Rok 1997
4. července vypukly obrovské povodně na celé Moravě. I v naší obci byl vyhlášen
stav ohrožení, zatopen byl Lesní mlýn, cesta do Suchdolu nad Odrou a celé
louky. Potok Teplica zaplavil území mezi domy č. 32 a 106. Naši hasiči pomáhali
ve více postižených okolních obcích: v Žilině, Sedlnicích, Polouvsí a v Loučce.

Rok 1998
1. srpna byla otevřena mezinárodní cyklotrasa Moravská brána, která vede i naší
obcí.

Rok 1999
11. srpna kolem poledne jsme mohli pozorovat zatmění slunce.

Rok 2002
11. srpna se konal první Den obce.

Rok 2003
29. srpna v bouřce s vichřicí spadl strom na č. 74. Majitelům se nic nestalo, ale
dům se musel zbourat.

Rok 2004
8. srpna byla slavnostně požehnána rekonstruovaná socha P.Marie Immaculáty
před kostelem.

Rok 2008
21. srpna hořely balíky slámy a sena na horním konci.

Rok 2009
24. června postihla naši obec, zvláště dolní konec Teplici a Krásno, blesková
povodeň. Během krátké doby napršelo 124 mm na metr čtvereční. Přívalová vlna
vody a bláta ohrozila lidi na životech a způsobila obrovské škody na majetcích.
Poslední taková událost, zaznamenaná v ústním podání, se tu stala v červenci
roku 1756.
5. července byl slavnostně požehnán v našem kostele nový prapor Sboru
dobrovolných hasičů.

Rok 2012
8. července slavil v našem kostele svou primiční mši svatou kněz Jan Zelenka.

Rok 2015
Sbor dobrovolných hasičů zajistil v srpnu poprvé letní tábor pro děti.
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20. června pořádala Tělovýchovná jednota Sokol první ročník běžeckého závodu
Bernaton.

Rok 2017
V srpnu poprvé projel obcí mezinárodní etapový cyklistický závod Czech Cycling
Tour.

Rok 2018
Obec zajistila pro občany kompostéry, které jim byly dány do výpůjčky. Po
uplynutí pěti let se stanou jejich majetkem, pokud budou sloužit svému účelu.

Rok 2019
3. června zemřel náš farář P. Jiří Šenkeřík, pohřben byl na místním hřbitově 10.
června za velké účasti kněží a farníků.
V červenci se naší farnosti ujal nový kněz P. dr. Radoslav Skupnik.
V létě vyšlo najevo, že vláda nechala vypracovat megalomanský projekt na
stavbu vodního kanálu Odra-Labe-Dunaj. Jeho realizací by bylo těžce zasaženo
mnoho obcí Novojičínska, Olomoucka a Přerovska. Proto se i náš starosta připojil
k memorandu starostů, kteří vyzývají vládu k pozastavení příprav tohoto projektu.

Rok 2020
23. června začala generální oprav silnice od křižovatky do Loučky.
30. srpna byl slavnostně požehnán nový kamenný kříž na horním konci, který byl
vztyčen u polní cesty k hradu Starý Jičín.

V letních měsících obec vždy žila čilým společenským životem. Pořádaly se
letní zahradní slavnosti (říkalo se jim výlety), taneční večery a diskotéky u
Odry a v Březovém hájku, hasičské soutěže, zájezdy, dětské dny, školní
výlety, sportovní turnaje. Poslední dva roky nám společenskou zábavu
překazila pandemie koronaviru. Věřme, že se brzy život vrátí do svých kolejí
a nic nám nebude bránit v pokračování letitých obecních tradic.
Zapomenout nesmíme na pilnou zemědělskou práci při žních, senoseči,
starosti o dobytek (vzpomínáte, jak se honívaly krávy na pastvu přes obec na
louky za Odrou?)
Poznámka: vynechala jsem veškerou stavební činnost, které je za všechna
uplynulá léta opravdu hodně. Mám v plánu napsat o postupné výstavbě naší
obce samostatný článek.
Ilona Stavinohová, kronikářka
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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.:
+420 605 143 730
E-mail:
dagmar.glogarova@email.cz
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