Vážení spoluobčané !
Když se mi dostal do rukou únorový měsíčník pro firmy a veřejnou správu
Moravské hospodářství, zaujal mě okamžitě článek na titulní stránce „Obce na
odpady doplácí miliony korun“. Právě odpady, v současnosti slovo tak často
v médiích skloňované, byly hlavním tématem měsíčníku. A protože odpadové
hospodářství je aktuálním problémem v každé obci, tedy i v Bernarticích nad
Odrou, rozhodla jsem se tomuto tématu opět věnovat.
Každý rok obec aktualizuje Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Tak tomu bylo i v prosinci loňského roku.
Platná vyhláška je zveřejněna na našich webových stránkách. Chtěla bych
jenom dodat, že Vyhláška je zákonným předpisem, který jsou občané naší obce
povinni respektovat. V případě nejasností či neporozumění se mohou s důvěrou
obrátit na náš obecní úřad.
Strop poplatku, který mohou obce za svoz odpadu požadovat ročně po
každém občanovi, je v současné době 500,- Kč. Až na malé výjimky doplácejí
na prudce rostoucí náklady za likvidaci odpadů všechny obce a města, a to i ty,
které již mají poplatek stanoven na maximální hranici. Doplatky za likvidaci
odpadů se v rámci všech vesnic a měst velmi různí. Z průzkumů vyplynulo, že
obce do 2000 obyvatel mají průměrný roční poplatek na občana 421,- Kč
(Bernartice nad Odrou 450,- Kč) a doplácí za občana průměrně 144,- Kč
(Bernartice nad Odrou 249,- Kč).
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro rok 2011 nezvyšovat poplatek občanů za
odpady s tím, že bude hledat možnosti, jak náklady na odpadové hospodářství
snížit.
Jako první krok jsme vypsali nové výběrové řízení na dodavatele pro
komplexní likvidaci odpadů v obci. Přestože řízení doposud není ukončeno a
stane se tak až po projednání jeho výsledků na některém z příštích zastupitelstev
obce, je již teď zřejmé, že nový návrh smlouvy na dodavatele pro komplexní
likvidaci odpadů, bude pro obec výhodnější a tedy i hospodárnější. O všech
případných změnách týkajících se svozu a likvidace odpadů budeme všechny
občany včas informovat.
Dalším krokem ke snížení nákladů je efektivní využití popelnic a jejich
přesná evidence v jednotlivých domech. V této oblasti máme nedostatky, které
je potřeba odstranit. Principem bude poskytnutí rovných podmínek pro likvidaci
odpadů pro všechny naše občany. Také třídění odpadů není zdaleka pro všechny
samozřejmostí a osvěta v této oblasti je stále potřebná.
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Naděje, že množství odpadů se bude postupně snižovat, se zatím nerýsuje.
Neustále se zvyšující konzumní způsob života ukazuje opačný trend. O tom
svědčí následující tabulka, která jasně a přehledně ukazuje nárust odpadu v naší
obci za posledních deset let a tím přirozeně zvyšující se poplatek od občanů a
doplatek obce. Z tabulky je také evidentní, že separace (třídění) odpadu
má skutečně význam, protože kromě toho, že se zpracováním separovaného
odpadu získávají druhotné suroviny, dostává obec do obecní pokladny za třídění
stále větší finanční částky.
Věřím, že náš cíl je společný. Žít v pěkném a čistém prostředí. Pokud
budeme nakládat s odpadem efektivně a hospodárně, je naše šance na trvalé
udržení kvalitního životního prostředí vysoká.

Starostka

Příjmy a náklady obce Bernartice n. O. za likvidaci odpadů
rok

poplatek od
občanů

příjmy za
výdaje obce za
doplatek obce
separaci odpadu likvidaci odpadů

2000

61 400,00 Kč

52 698,00 Kč -

8 702,00 Kč

2001

60 600,00 Kč

63 230,00 Kč

2 630,00 Kč

2002

183 225,00 Kč

252 043,00 Kč

68 818,00 Kč

2003

205 376,00 Kč

221 553,00 Kč

16 177,00 Kč

2004

225 410,00 Kč

264 855,00 Kč

39 445,00 Kč

2005

271 420,00 Kč

356 738,00 Kč

85 318,00 Kč

2006

271 483,00 Kč

331 658,00 Kč

60 175,00 Kč

2007

275 651,00 Kč

424 449,00 Kč

148 798,00 Kč

2008

320 013,00 Kč

22 725,30 Kč

422 523,00 Kč

79 784,70 Kč

2009

375 906,00 Kč

26 929,00 Kč

636 696,00 Kč

233 861,00 Kč

2010

394 385,00 Kč

53 544,50 Kč

660 122,00 Kč

212 192,50 Kč
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Kalendárium
15.2.2011
Za přítomnosti zástupce obce se uskutečnila závěrečná kontrolní prohlídka
stavby jezu na řece Odře.
18.2.2011
V sále kulturního domu se Divadelní spolek Kotouč Štramberk představil
s divadelní hrou Branislava Nušiče - Paní ministrová
25.2.2011
Ve Starém Jičíně se konala Výroční valná hromada hasičů okrsku Starý Jičín.
26.2.2011
Podle mysliveckých zvyků a tradic uspořádalo naše myslivecké sdružení
v přísálí kulturního domu Výroční členskou schůzi.
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28.2.2011
Na Ministerstvo pro místní rozvoj v Praze byla podána žádost o dotaci na
opravu mostů a propustků v Bernarticích nad Odrou.
3.3.2011
Na Městském úřadě odboru územního plánování proběhlo pracovní jednání
týkající se pořízení nového územního plánu Bernartice nad Odrou.
5.3.2011
Obecní ples zakončil plesovou sezónu v naší obci. Více ve zpravodaji.
7.3.2011
Naše domácnosti začali navštěvovat sčítací komisaři a zahájili tak oficiální
sčítání lidu.
8.3.2011
Naši důchodci a místostarostka Marie Mertová navštívili Mendelovo muzeum
v Hynčicích. Více ve zpravodaji.
12.3.2011
TJ Sokol Bernartice nad Odrou uspořádal v tělocvičně naší základní školy
turnaj v nohejbale.

Kalendář akcí
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20.3.2011
23.3.2011
17.4.2011
24.4.2011
29.4.2011
6.5.2011
8.5.2011
27.5.2011
29.5.2011
10.6.2011
12.6.2011
19.6.2011
25.6.2011

Dětské divadelní představení
Sbírka použitého ošacení
Jarní vycházka
Velikonoční diskotéka
Stavění máje
Lampiónový průvod a táborák
Oslava Dne matek
Kácení máje
Pouť
Zájezd důchodci
Soutěž mladých hasičů
Hasičská soutěž
Den obce
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Od středy 13. dubna 2011 do pondělí 18. dubna 2011 bude
přistaven ve dvoře za obecním úřadem kontejner na zvláštní
a nebezpečný odpad.
Do kontejneru můžete uložit:
-

Sběr bude probíhat:

staré televizory a zářivky
ledničky, mrazničky
autobaterie a monočlánky
staré barvy a oleje
léčiva, chemikálie atd.

pondělí a středa 8.00 – 17.00
čtvrtek a pátek 8.00 – 15.00
sobota
8.00 – 12.00

Obecní ples
V sobotu 5. března byla tradičním obecním plesem ukončena plesová sezóna
v Bernarticích nad Odrou.
Společenského plesu se letos zúčastnilo asi 300 návštěvníků. K tanci a
poslechu hráli taneční skupina TNT z Příbora a cimbálová muzika Vincúch
z Valašských Klobouků. Tyto hudební soubory hrály u nás poprvé a věřím, že
se líbily, protože podle názorů návštěvníků plesu byly obě hudby na velmi dobré
úrovni. Velmi nás potěšilo, že na ples přišlo hodně mladých a většinu
návštěvníků plesu tvořili obyvatelé naší obce.
O program se postarala agentura RASCALS AGENCY z Ostravy, která si
pro nás připravila kromě ukázek latinskoamerických tanců a kankánu také
iluzionistickou show. Občerstvení připravili zaměstnanci restaurace „ U Bříz“ a
sál, ostatně jako vždy, vyzdobila velmi pěkně a vkusně paní Barbora Nováková.
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Slané tyčinky na stoly věnovaly „ženské z pekárky“, kterým moc děkujeme. A
nejenom jim. Poděkování si zaslouží všichni zaměstnanci obecního úřadu a
zastupitelé, kteří se podíleli na organizaci a přípravách plesu, a samozřejmě
všichni sponzoři a občané, kteří přispěli finanční částkou nebo dárkem do
plesové tomboly.
Část výtěžku z plesu věnujeme na dobročinné účely (komu, to rozhodne až
zastupitelstvo obce) a část budeme investovat do drobných úprav interiéru
kulturního domu.
Pokud byste chtěli vědět, jaká byla na plese atmosféra a zábava, podívejte se
do videotéky na našich webových stránkách.
Marie Mertová, místostarostka
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Fotbalové jaro
Pro fotbalové příznivce přinášíme pár informací před zahájením jarních bojů.
Tou hlavní je změna na trenérském postu, kde Františka Krumpolce nahradí
Roman Malinčík.
Naši nejmladší žáci zahájí sezónu 15. dubna zápasem ve Velkých
Albrechticích a muži 16. dubna na hřišti vedoucího družstva ve Studénce.
Všem fotbalistům, ať už mladším či starším, přejeme co nejvíce vítězných
zápasů a potěšení ze hry.
Za TJ Sokol oddíl kopané
František Krumpolc
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Bernartice Cup 2011
12. března 2011 se v naší tělocvičně již popáté uskutečnil každoroční
nohejbalový turnaj trojic. Zúčastnilo se jej deset týmů rozdělených do dvou
skupin po pěti, dále následovala vyřazovací část, která rozhodla o konečném
pořadí. Naši obec reprezentovaly dva týmy, a to ve složení: tým Bernartice nad
Odrou - Michal Bílek, Lukáš Halašta, Roman Šimčík a tým Zepelin Bernartice Pavel Zelenka, Pavel Zelenka ml., Tomáš Zelenka.
Konečné pořadí turnaje:
1. místo: Jakubčovice
2. místo: Příbor
3. místo: Zepelin Bernartice
4. místo: Tichá
5.-8. místo: Bernartice nad Odrou, Hodslavice, Jeger Maister Hodslavice, Jeseník n. O.
9.-10. místo: Závišice a Klokočůvek

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Jan Vašut z vítězného týmu.
Atmosféra byla i díky divákům výborná a těšíme se, že domácí týmy přijdete
povzbudit i v následujícím roce.
Zvláštní poděkování patří sponzorům, Obecnímu úřadu Bernartice nad
Odrou, TJ Sokol Bernartice nad Odrou a panu Konvičkovi (Pohostinství
Loučka).
Za TJ Sokol Bernartice, oddíl nohejbalu
Pavel Zelenka
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Žákovský fotbal
V sobotu 12. března 2011 nás pořadatelé z Veřovic pozvali na sálový turnaj
malé kopané mladších žáků.
První odehraný zápas s favorizovaným Mořkovem jsme remizovali 1:1 a
vypadalo to, že by turnaj mohl dopadnout úspěšně. V druhém zápase jsme znovu
remizovali s domácími Veřovicemi.
V ostatních zápasech turnaje jsme již nezaváhali a porazili každého, kdo proti
nám nastoupil. Bylo to naše první turnajové vítězství, které jsme náležitě
oslavili. Kluci z toho měli velkou radost a trenéři o to větší, že práce do nich
vložená se vrací ve výsledcích.
Výsledková tabulka:
1. Bernartice nad Odrou
2. Mořkov
3. Vlčovice – Mniší
4. Vepřovice

14 b
13 b
8b
1b

Závěrem chci poděkovat klukům a trenérům za výborný výsledek a přeji do
jarní části soutěže hodně gólů v soupeřově síti.
Za TJ Sokol Bernartice – oddíl kopané
Tomáš Staněk
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Jarní vycházka
TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl, turistiky zve všechny příznivce na
tradiční jarní vycházku,
která se koná v neděli 17. dubna 2011.
Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin.
Tradice jarních vycházek, které pořádá TJ Sokol je již více jak třicetiletá.
Vznikla na přivítání jara, kdy se snad každý po dlouhé zimě raduje ze sluníčka a
probouzející se přírody. Zpočátku byl každý rok cíl na jiném místě: u
myslivecké chaty na Salaši, na koupališti v Hůrce, u myslivecké chaty
v Bařinách. Poslední roky se chodívá k chatce na mankovských lukách. Při
pěkném počasí je to krásná procházka, louky se začínají zelenat, stejně tak vrby
a porost kolem toku Odry a zákoutí staré Odry. U chatky je posezení a možnost
opéct si na ohni špekáček, který můžete pak v hospodě U Odry spláchnout
pivem.
Doufám, že bude pěkné počasí a přijde Vás hodně, ať už pěšky nebo na kole.
Ilona Stavinohová

Sběr papíru
V úterý 19. dubna 2011 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr starého
papíru. Svázaný papír můžete dětem nachystat na místo chráněné před deštěm.
Děkujeme

Mgr. Jana Kociánová
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Návštěva Mendelova muzea

Dne 8. března 2011 navštívily naše důchodkyně Mendelovo muzeum v
Hynčicích. Muzeem nás provedl s velice hezkým výkladem sám pan starosta.
Dvě místní důchodkyně nás přivítaly v příjemně vytopené kulturní místnosti,
kde nám po prohlídce uvařily kávu. Do odjezdu autobusu jsme si povídaly. Byl
to velice hezký výlet, všem se moc líbil.
Božena Volfová
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Cesta za poznáním
V úterý 8. března 2011 se vypravila skupinka čilých důchodkyň autobusem
do Hynčic, aby navštívila muzeum "Rodný dům Johanna Gregora Mendela".
Aby s námi mohly prožít hezké odpoledne i ty ženy, pro které je cesta
autobusem složitější, byla jim nabídnuta možnost dopravy autem. Cestoval s
námi i jeden muž pan Alois Šimíček. Po příjezdu do Hynčic jsme se všichni
sešli u muzea J.G.Mendela.
Návštěvu v muzeu zajistila paní Marie Boková - prohlídku s výkladem a
následně posezení ve společenské místnosti muzea.
Veškerými prostory nás provázel pan starosta Ing.Vladimír Nippert, který
velmi poutavě hovořil o historii i současnosti, jenž se odehrála v domě
J.G.Mendela. Rovněž poukázal na život a působení J.G.Mendela. Pan Šimíček
pak nezapomněl dokumentovat okolí domu fotografováním.
Prohlídku jsme završili již zmiňovaným posezením ve společenské místnosti.
Posezení s námi přijal i pan starosta. Pěkně v teplíčku u krbových kamen jsme si
dali kafíčko a zákusek, který pro všechny upekla paní Boková. Za hezký zážitek
jsme poděkovali několika řádky vepsanými do kroniky muzea, kde se všichni
účastníci podepsali. Po družné debatě jsme se rozloučili a spokojeni jsme se
vraceli autobusem, a někteří autem zpět do Bernartic nad Odrou.
Marie Mertová
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Horní hospoda č. 97
V roce 1871 odkoupili od „fojta“ p. Jana Bayera č. 1 kousek „mokřiny“ tehda
zvaného „fojtového dolu“ u bernartského potoka a do roku 1874 tam postavili
budovu hospody, „konkurenční“ hospodě „dolní“ č. 26.
Byli to manželé: Klos Florian se ženou Vilemínou – rozenou Kubártovou. Ti
měli osm dětí: Maxmiliana, Floriana, Juliuse, Františka, Aloise, Leopolda,
Vilemínu a Boženu.
V roce 1911 přebírá hospodu č. 97 po rodičích Florianu a Vilemíně
Klosových syn Julius Klos – nar. 24.7.1883 s manželkou Kristýnou, rozenou
Bayerovou z č. 29 – nar. 6.1.1889 a měli spolu 4 děti: Libuši nar. 6.12.1912,
Vilemínu nar. 5.3.1914, Jitku nar. 3.3.1916 a Věru nar. 14.1.1918.
Klos Julius ale 10.3.1922 umírá a na hospodě dále sama hospodaří vdova
Kristýna se čtyřmi dětmi.
Ale v roce 1924, čtvrtého března po půlnoci se stala hrozná věc!
Vdova Kristýna byla úkladně zavražděna (zastřelena) vrahem, místním
občanem, asi 25-ti letým J.N.
Stalo se to asi tak: v půlnoci byla uzavírací hodina, vrah ozbrojený vojenskou
pistolí, který na loupež už asi pomýšlel, byl v hospodě, ale v uzavírací dobu se
ukryl na záchodě.
Hostinská hosty vyprovodila, hospodu zamkla a šla do boční světničky při
šenku spát. Ale ještě prý ani nespala a slyšela, že cosi v šenku spadlo a v nočním
tichu to udělalo kravál. Otevřela dveře do šenku a spatřila, jak z pultového
šuplíku někdo vybírá peníze (prý jich mnoho nebylo).
Zvolala: „Co tu děláš Pepišu?!“
Rázem poznala, že je to občan J.N., ten vyrušen, neváhal a na paní
hostinskou Kristýnu vystřelil a z šenku utekl. V té hrůze vběhla do šenku za
maminkou dcera Vilemína, která s ní spávala.
Poraněná byla prý, ale už v mdlobách a do rána zemřela.
Zůstaly čtyři malé holčičky, siroty!!!
Vraha na druhý den chytili a byl odsouzen na doživotí. Prý si trest odpykával
ve vězení na Borech u Plzně, ale na konci války v květnu roku 1945 byl
propuštěn na svobodu, ale do Bernartice se nenastěhoval.
Z vyprávění p. Vilemíny Klosové-Chroměčkové v r. 1975.
Hospoda po tom hrůzném činu byla opuštěná. Ale 30. září r. 1924 přebírá
(odkupuje od dětí) budovu hospody č. 97 bratr zemřelého Juliuse Klose
František Klos, nar. 28.9.1877 s manželkou Marií, rozenou Kuchařovou ze
Skotnice.
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Hospodu pak nadále vede žena Marie Klosová. V roce 1932 až 1934
přistavěli k hospodě v obci tolik potřebný taneční sál s vestaveným stálým
divadelním jevištěm a také i pekárnu pro řemeslo pekařské.
I období druhé světové války nějak hospodářská živnost přežila a r. 1956
Klos František umírá a do r. 1959 je majitelkou budov i hospody vdova Marie
Klosová a vede i hospodskou činnost dále, ale po známém znárodňování se
stává podle tehdejšího zákona majitelem provozních budov – šenku i sálu místní
národní výbor, ale provoz pohostinství prování v nájmu LSD Jednota z Nového
Jičína s vedoucím Šimíčkem Janem z č. 24 v původní budově až do r. 1975 –
pak přechází na nově postavené pohostinství „U Bříz“ a stará místnost i budova
hospody č. 97 je prázdná a chátrá a v r. 1986 je obcí zbourána.
Tak končí budova „horní“ hospody č. 97, postavená v letech 1871 až 1874.
Není už historických budov ani „Dolní“ hospody č. 26, ani „Horní“ hospody
č. 97.
Poznámka:
Z hrobu po úkladně zavražděné Kristýně Klosové je památný pomník
„Plačící matka“ od známého sochaře Pelikána z Olomouce, který byl při rušení
hrobu Klosových z příčin stavění smuteční síně přemístěn na přání pozůstalých
do hřbitovního dětského oddělení.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

Jaro se blíží
Pomalu nás začínají oblažovat první parsky jarního
sluníčka a mnozí z nás se již nemohou dočkat dne, kdy
vyjdou na své zahrádky, políčka a louky a po dlouhém
zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi.
Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období
zvýšeného počtu zásahů u požárů, které způsobí neopatrní
lidé při úklidu na zahrádce nebo při odstraňování staré trávy na loukách a
zatravněných plochách v okolí rodinných domů.
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Přestože se hasiči snaží každoročně upozorňovat na skutečnost, že plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu.
Přitom si mnozí nepřipouštějí, že tím nejen porušují zákon, ale především
ohrožují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodržení tohoto zákazu hrozí občanovi za tento
přestupek pokuta až 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli
by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na
zahrádkách. Pálení je možno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je
vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již
v zárodku uhasit a v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr a hrozí tak
rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude pod neustálým
dohledem.
Při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství
je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému bezpečnostnímu
centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně elektronickým
formulářem, který občané, právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou
na webových stránkách Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského
kraje www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto včasných
informací tak hasiči ušetří finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy
jsou voláni k požáru a na místě samém zjistí, že jde o bezpečné pálení. Při
porušení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba
správního deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000,Kč. Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo
vyhrazená tábořiště.
Každý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se
obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod.. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak a s čím si děti venku
hrají, aby nedocházelo ke zbytečným požárům a následným úrazům nebo
v krajním případě ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného
dětmi zákon postihuje odpovědné osoby pokutou až do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová,vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín
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Muzeum Novojičínska ve spolupráci se Zemským archívem v Opavě, Slezským
zemským muzeem, Státním okresním archívem Nový Jičín a rodinou Turkovou

Pořádá výstavu
ADOLF TUREK
1911 - 1998
u příležitosti 100. výročí narození historika a
archiváře
Slavnostní zahájení výstavy se koná 22. března 2011 v 17, hodin
a koná se v Kamenné síni Žerotínského zámku v Novém Jičíně.
Výstava potrvá do 29. května 2011 a koná se pod záštitou starostky obce
Bernartice nad Odrou Mgr. Dany Klosové.

Dovolte, abych vás v krátkosti seznámila s životopisem PhDr. Adolfa Turka.
Brzy po svém narození ve Vídni v roce 1911 se se svými rodiči přestěhoval do
Brna. Zde později absolvoval gymnázium a filozofickou fakultu Masarykovy
univerzity. V roce 1936 byl promován doktorem filozofie, poté byl krátce
zaměstnán na filozofické fakultě. Učil také na Gymnáziu v Židenicích. V roce
1941 nastoupil do Zemského archívu moravského, odkud byl po druhé světové
válce přeložen do Opavy.
Archivnictví zasvětil celé další období, podílel se na budování zemědělskolesnického oddělení, které vedl až do svého odchodu do penze v roce 1978.
Ve své vědecké a publikační činnosti se věnoval především historii Moravy.
Jeho práce mapují neznámé oblasti a vyznačují se velkou precizností a znalostí
archivních pramenů. Vydal nespočet studií, článků, zpráv a publikací. Největší
zájem soustředil na regionální dějiny a období 16. a 17. století. Jsou to dějiny
obcí, měst a církevní problematika – především Jednoty bratrské. Velmi se
zajímal o historická témata Novojičínska, dějiny Fulneku, dějiny hradu Starý
Jičín, sepsal pojednání o větrných mlýnech a velmi podrobně se věnoval
dějinám obce Bernartice nad Odrou.
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Knižně vydal: Paměti drahotušských kronikářů, Charvatská kolonizace na
Moravě, dílo Fulnecko, práci Státní archív v Opavě a Průvodce po archívních
fondech, pojednání Z minulosti zámku a panství Hradce u Opavy, spisek Starý
Jičín, přispíval svými články do řady vlastivědných časopisů, sborníků a
věstníků. V letech 1986 – 1993 byl výkonným redaktorem Vlastivědného
sborníku Nový Jičín.
K naší obci jej vázalo vždy silné pouto, pocházel z rodiny, jejíž kořeny jsou
v Bernarticích nad Odrou.
Určitě si jej mnozí z Vás pamatujete, jak svou rozvážnou chůzí kráčí obcí,
s každým rozmlouvá, o vše se zajímá, je milý, přátelský a má stále dobrou
náladu.
Já sama si ho dobře pamatuji, jak chodíval pěšky od vlaku přes louky do své
chatky na horním konci. Velmi často se zastavoval u našich, kde v kuchyni
s mým dědou Edušem probírali všechno možné. Pan doktor Turek si pak
především zapisoval poznámky z historie obce, které děda dobře znal a uměl o
nich barvitě hovořit. Dále jsem ráda, že jsem s ním mohla spolupracovat na
přípravě knihy Bernartice nad Odrou., která byla vydaná v roce 1996. Bez
vědomostí a iniciativy doktora Turka by tato kniha nevznikla. Jeho zásluhou a
také zásluhou jeho dcery a manželky máme navždy zdokumentovanou historii
obce od jejího založení, její lidovou kulturu hmotnou a duchovní a pojednání o
významném rodáku, hudebnímu skladateli J.F.Klossovi. V době vzniku knihy
mu již dobře nesloužilo zdraví, korektury textu se mu musely předčítat, zrak se
mu zhoršoval, mysl si však zachovával jasnou.
V Bernarticích nad Odrou prožil pan doktor Turek své mládí, vracel se k nám po
celý svůj život a nakonec byl v roce 1998 uložen k věčnému odpočinku na
našem místním hřbitově.
Byl to člověk, který měl naši obec rád, vážil si jejich občanů, ctil její historii,
zvyky a obyčeje. Budeme mu navždy vděčni za vše, co pro naši obec a občany
udělal.
Ilona Stavinohová
Na výstavu Vás za celou rodinu Turkovu srdečně zve vnučka Zuzana
Swiderová.
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Výstaviště Flora Olomouc srdečně zve
na jarní mezinárodní zahradnickou výstavu a veletrh

FLORA OLOMOUC 2011
28. dubna - 1. května, Výstaviště Flora Olomouc
Co Vás na jarní Floře Olomouc čeká?
V pavilonu A - „ZAHRADA HESPERIDEK“- hlavní expozice výstavy
s tisícovkami kusů okrasných výpěstků domácích a zahraničních
zahradnických firem, velká květinová expozice Svazu květinářů
a floristů ČR, Zahradnictví městaVídně, speciální přehlídka orchidejí
Thajského království, tulipánů a hyacintů holandských pěstitelů
Na galerie pavilonu A - exponáty floristické soutěže v aranžování květin,
letos na muzikálové téma „V hlavní roli:Klobouk“, expozice zahrádkářů
se záplavou balkonovek, cibulovin, jarních trvalek, skalniček, vodních
rostlin – a nezbytnou bezplatnou poradenskou službou
Pavilon E – nabídne „japonskou zahradu“ se unikátními exponáty
z proslulého Musea bonsají ve Starém Městě. Vzácné bonsaje z Japonska,
Koreje i Číny – některé starší 250 let - doplní suiseki, zvláštní přírodní
kameny, jezírka, čajovna - i poradna s ukázkami tvarování bonsají
Pavilony G, H, volné plochy - budou tradične patřit veletrhu drobné
zahradní mechanizace Hortifarm a Jarním zahradnickým trhům s nabídkou
jarních květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků,
zahradnických, či kutilských pomůcek a potřeb
V Hudební altánu – bude po celou výstavu probíhat doprovodný zábavný
program s dechovými hudbami a festivalem Folk&Country Flora
Volně přístupné budou pro návštěvníky i sbírkové skleníky výstaviště
s exotickou květenou, botanická zahrada Univerzity Palackého a botanická
zahrada výstaviště v Bezručových sadech se zajímavými rostlinnými
exponáty
_____________________________________________________
Otevřeno: denně od 9 do 18 hodin / Vstupné: 100 Kč - plnoplátci, 80 Kč studenti, důchodci, 40 Kč - děti 6 až 15 let a mimořádně i pro školní
výpravy (ZŠ a SŠ) vč. ped dozoru, 210 Kč - rodinné vstupné, zdarma - děti
do 10 let v doprovodu rodičů, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P.
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Při hromadné objednávce nad 20 ks vstupenek (do 10. 4.) 20 procent sleva!
Zájemci mohou využít akce "S PLAVKAMI NA FLORU": za vstupenku na jarní
Floru získáte 20% slevu na vstup do olomouckého akvaparku!
WWW.FLORA-OLOMOUC.CZ
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Z informačního
Novojičínska

servisu

pro

občany

Útočí na Vás pes?
Může se Vám stát, že na ulici jde za Vámi pes. Je velký nemá náhubek, blíží
se k Vám. Co dělat?
· zachovejte chladnou hlavu, zůstaňte klidně stát, pes bude zvědavý, očichá Vás
a odběhne
· nesnažte se před ním utíkat
· nedělejte rychlé pohyby, abyste ho nepodráždili, mohl by zaútočit
· i když se psů nebojíte a tento se Vám zdá milý a neškodný, nepokoušejte se ho
pohladit, nemluvte na něj, nekřičte, nemůžete vědět, zda ho někdo před Vámi
nezbil a on si lidské ruce pamatuje ve zlém
· pokuste se od takového psa pomalu odejít, nedejte najevo strach, pokud pes
Váš strach vycítí, mohl by zaútočit
· pokud by však na Vás pes dorážel a chtěl Vás pokousat, udeřte ho silně do
čenichu tím, co máte právě po ruce - taška, deštník apod.., potom rychle
odcouvejte do bezpečí - za plot, do vchodu či kamkoli, kam na Vás nedosáhne
· pokud by Vás přece jenom pokousal, musíte okamžitě navštívit lékaře
· psa si co nejlépe zapamatujte, aby bylo možné zjistit jeho majitele
· okamžitě vyrozumíte policii na linku 158
· nesnažte se hladit psa na vodítku bez svolení majitele
· neberte těmto psům předměty, se kterými si hrají, oni nevědí, že si chcete hrát i
vy a mohli by svou hračku velmi tvrdě bránit
Máte-li doma pejska, pamatujte na to, že:
· psa musíte v obci venčit jenom tam, kde je to dovoleno
· psa musíte venčit na vodítku, nebo musí mít nasazený náhubek
· pes nemá co dělat na dětských hřištích
· nečistoty způsobené Vaším pejskem musíte odstranit
· na zatoulané psy, dokud jste dítě, upozorněte dospělou osobu, nebo
přímo městskou policii na lince tísňového volání 156
por. Mgr. Petr Gřes
nprap. Zbyněk Tomšík
pracovníci Prevetivně informační skupiny
Nový Jičín
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Odvoz odpadních vod ze septiků, jímek,
žump a domovních čistíren s likvidací
v čistírnách odpadních vod.

Patrik Fojtík, Veřovice 132, Tel.733 400 200

Hospůdka U Odry otevřena
V pátek 11.3.2011 byla otevřena sezónní hospůdka U Odry.
Otevírací doba:
pondělí
od 16:00
úterý
od 16:00
středa
od 16:00
čtvrtek
od 16:00
pátek
od 14:00
sobota
od 13:00
neděle
od 10:00
Nabízíme čepované pivo Radegast 100, Plzeň 120 a čepovanou Kofolu.
Jako chuťovku si můžete dát chléb s tvarůžky nebo utopence. O víkendu
nabízíme teplá jídla. V případě zájmu je možné zajistit a uspořádat menší
rodinnou oslavu.
Jste všichni srdečně zváni.
Kontakt: Táňa Staňková, mob. 733 480 136
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Pranostiky na březen
Josef s Marijú zimu zabijů.
Březen – za kamna vlezem.
Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
Březen umí sníh a led rozehřát, ale chce-li, i nadělat.
V březnu vítr, v dubnu déšť – pak jistě úrodný rok jest.
V březnu-li, v dubnu vítr věje, hojná úroda se směje.
Jestliže březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Březen suchý, duben mokrý, květen větrný – pytle obilím naplní.

Postní období
Období předvelikonočního půstu je čas odříkání a trvá 40 dní. Tento Velký
půst začíná Popeleční středou a trvá až do Božího hodu velikonočního, tedy
Velikonoční neděle. Lidé se omezovali v jídle, ale také ve společenském životě.
Dříve byly zakázány svatby, zábavy i zpěv. Období je naplněno pohanskými
zvyky a křesťanskými tradicemi. Různé magické praktiky pak pomáhaly
probouzející se jarní přírodě.
První neděle postní
Nazývána je též Černá neděle. Ženy přestávaly nosit pestré části oděvu a
oblékaly se do tmavých šatů a černých šátků.
Druhá neděle postní
Tato neděle zvaná „Pražná“ byla pojmenována podle staroslovanského
pokrmu z praženého nedozrálého obilí „pražmy“. V tento den se vymetaly
komíny, dělal pořádek a proto se této neděli také říkávalo „Sazometná“.
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Třetí neděle postní
Neděle byla přezdívána jako „Kýchavá“. Kolikrát si člověk v tento den
kýchne, tolik let bude ještě na živu - praví pověra, která vznikla v době morové
epidemie. Počátek nákazy se projevoval kýcháním a aby se nebezpečí
zažehnalo, přálo se při něm „Pozdrav Tě Pán Bůh“.
Čtvrtá neděle postní
V tuto neděle se mírně uvolnila postní kázeň. Mládež se mohla poveselit na
návsi nebo v domě, kde měli svobodnou dívku nebo mládence. Pekly se velké
kulaté koláče – družbance. Odtud byla neděle přezdívána „Družebná“.
Pátá neděle postní
Nebo také „Smrtelná“. Váže se k ní starý zvyk - vynášení figury zhotovené
ze slámy a hadrů „Moreny“. Za zpěvu mládeže byla „Morena“ vynášena ze vsi a
spálena nebo vhozena do vody. Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy.
Kříže s postavou umírajícího Krista byly bohatě zdobeny a aby jejich
výzdoba nerušila vážnost tohoto období, byly kříže zahalovány. Tento zvyk
někde trvá dodnes.
Šestá neděle postní
Na „Květnou neděli“ bylo a je u nás zvykem světit kvetoucí větvičky jívy –
kočičky. Přisuzuje se jim zázračná moc. Mají pomáhat proti pohromám, kouzlu
a nemocem. Kočičky se zastrkují za kříže, za rámy svatých obrázků. Dříve se
také zapichovaly na kraj pole, aby chránily úrodu.
Věra Košťálová
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KONTAKTNÍ INFORMACE
Mgr. Dana Klosová, starostka obce
Tel.:
+420 556 715 215
E-mail: starostka@bernarticenadodrou.cz
Obecní úřad:
Tel:
+420 556 708 522
Fax:
+420 556 708 522
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz

www.bernarticenadodrou.cz
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