Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2020

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
22.2. Zimní soutěž v nohejbale – 3. kolo
22.2. Obecní ples
28.2. Výroční členská schůze Bodlák
29.2. Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
3.3. Divadelní představení divadla Arté – Román pro ženy
7.3. Zimní soutěž v nohejbale – 4. kolo - finále
7.3. Výroční členská schůze mysliveckého spolku
13.3. Výroční členská schůze TJ Sokol
14.3. Turnaj v Ping-pongu
21.3. Bernartice Cup – soutěž v nohejbale
3.4. Divadelní představení divadla Tyl Drahotuše - Dědeček
aneb musíme tam všichni
So
4.4. 12. ročník velikonočního florbalového turnaje
So
4.4. Sběr železného šrotu
So
18.4. 2. ročník Čistá obec
Čt
30.4. Stavění máje
Čt
7.5. Lampiónový průvod
Út
19.5. Zájezd důchodců
Pá
29.5. Kácení máje
So
30.5. Dětská hasičská soutěž
Ne
31.5. Pouť
Pá-So 12.-13.6. Spaní na hradě – pořádá TJ Sokol
Ne
21.6. Hasičská soutěž „O Bernacký pohár“
So
27.6. Den obce
So
So
Pá
So
Út
So
So
Pá
So
So
Pá
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Kalendárium
17.1. Správní pracovnice se zúčastnila semináře Vidimace a legalizace
na Krajském úřadě.
20.1. Starosta a místostarostka navštívili naši občanku u příležitosti jejího
životního jubilea.
25.1. V kulturním domě se odpoledne konal tradiční Dětský maškarní rej
a večer společenský ples TJ Sokol.
27.1. Správa silnic MSK začala s kácením suchých a nebezpečných
stromů podél silnice do Suchdolu nad Odrou.
28.1. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty, ředitelky školy a
zástupce firmy, která obci, škole a školce zpracovává nové webové
stránky.
28.1. Starosta se zúčastnil jednání na faře k opravám kostela za
přítomnosti Otce Radoslava, projektanta, zástupce Ostravskoopavské diecéze a farnosti.
29.1. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů.
30.1. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy
Digis, která pro nás zpracovává mapy katastru.
4.2.
Správní pracovnice se zúčastnila semináře Evidence obyvatel
v Ostravě.
8.2.
V kulturním domě proběhl Zahrádkářský ples.
13.2. Starosta se zúčastnil jednání na Úřadu práce v Novém Jičíně
k spolupráci úřadu a místní samosprávy.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 29. února 2020 v době od 8,00 do 12,00 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

Zájezd pro důchodce
Srdečně zveme všechny naše seniory na již tradiční každoroční zájezd.
Letos navštívíme zámek a zahradu v Lešné u Valašského Meziříčí,
nakoupit si budeme moci v Zahradním centru ve Valašském Meziříčí, oběd
si dáme v restauraci v GIBON parku v Rožnově pod Radhoštěm, dále nás
bude čekat exkurze ve výrobně svíček ve firmě UNIPAR Rožnov pod
Radhoštěm. Nakonec navštívíme Muzeum řeznictví v Krásně nad Bečvou,
kde budeme mít exkurzi, uvidíme filmovou projekci z historie výroby a jako
bonus nás bude čekat pohoštění s degustací řeznického piva.

3

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2020

Podrobné informace k zájezdu:
Termín zájezdu je úterý 19.5.2020. Odjezd autobusu z křižovatky
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně
a na točně u Varmužů) je v 8:20 hodin a plánovaný příjezd asi v 18:00
hodin. Cena zájezdu je za osobu 300,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava,
všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat už při platbě za zájezd.
Polévka bude tentokrát jednotná – hovězí vývar s játrovými knedlíčky a
nudlemi.
Hlavní jídlo:
1. Přírodní kuřecí prsa s grilovanou slaninou a fazolkami, šťouchaný
brambor, zeleninová obloha
2. Vepřový vrabec, kyselé zelí a houskový knedlík
Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou
provádějte v pokladně na obecním úřadě. Už se na Vás moc těšíme.
Marie Mertová a Věra Košťálová
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ZE

SPORTU

Florbalový turnaj v Pustějově
V sobotu 8.2.2020 jsme jeli na turnaj do Pustějova v sestavě: kapitán Hubr
Lukáš, brankář Jalůvka Adam a hráči Vrobel Vít, David Matyáš, Novobilský
Matěj, Glogar Adam, Horut Šimon a Krupička Lukáš.
Na turnaji byla jen 2 družstva - my a Pustějov. Trenéři se dohodli, že
budeme hrát jako u nás na 2 etapy. Jedna etapa trvala 3x10 min. Po
nástupu jsme začali hrát.
První zápas nám to celkem sjíždělo, protože jsme nebyli moc sehraní, ale
stejně jsme to zvládli a vyhráli 15:12. Padlo tolik gólů, protože je tělocvična
v Pustějově velice malá.
Po skončení první etapy jsme si dali pauzu na svačinu. Pustějov byl na tom
po zápase tak špatně, že se snažil podplatit našeho kapitána, ať nestřílí,
což samozřejmě nevyšlo. U jídla panovala velice příjemná atmosféra.
Druhou etapu jsme už hráli mnohem lépe, a proto jsme taky dostali branek
méně. Vyhráli jsme 15:8. Po skončení obou zápasů hráli ještě mimo turnaj
naši mladší hráči do šesté třídy a ti porazili Pustějov 7:1.
Na turnaji dali góly: Glogar Adam 2 + mimo turnaj 1, Krupička Lukáš
v turnaji 0, ale mimo turnaj se rozstřílel a dal 6 branek, Horut Šimon 4,
Novobilský Matěj 3, David Matyáš 2, Vrobel Vít 5 a nejlépe si zastřílel náš
kapitán Lukáš Hubr , který rozstřílel Pustějovskou branku 14ti góly.
Turnaj byl za mne velice dobrý, kluci hráli skvěle, dali do toho všechno.
Turnaj se nám všem líbil a užili jsme si ho.
Za Bernatské Bobry Lukáš Hubr, kapitán.
PS: Absence hráčů postihla hráče vyšší kategorie (7.-9 třída) a tudíž
družstvo doplnili hráči kategorie nižší (Adam, Šimon a Lukáš) děkuji
mládenci, že jste nás podpořili.
Poděkovat bych chtěl také Vítkovi a Matyášovi, že ačkoliv již nejsou členy
oddílu, udělali si o víkendu čas a přijeli nás podpořit. Vaší pomoci si vážím.
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PS2: Mimořádný výkon předvedl kapitán Lukáš Hubr a vše jistil a v brance
exceloval Adam Jalůvka. Skvělý výkon.
Celé družstvo skvělým způsobem reprezentovalo naši obec.
Aleš Hubr, trenér.

Obec reprezentovali: Vítek Vrobel, Lukáš Krupička, brankář Adam Jalůvka,
Šimon Horut, Matěj Novobilský, Adam Glogar, Matyáš David a kapitán
Lukáš Hubr.
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na

14. ROČNÍK VEČERNÍHO TURNAJE
V PING-PONGU
Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní
školy v Bernarticích nad Odrou, a to v sobotu
14. března 2020. Zúčastnit se mohou pouze
neregistrováni místní příznivci tohoto sportu
a členové SDH Bernartice nad Odrou (muži i
ženy) od 15 let. Startovné je 50,- Kč.
Prezentace hráčů je od 16:30 do 17:00 hodin.
Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a samozřejmě
vyhrát pěkné ceny. O občerstvení bude postaráno.

Sokolský ples
Leden je od nepaměti měsícem plesů a bálů. U nás v Bernarticích tomu
není jinak. V sobotu 25. ledna pořádala naše Tělovýchovná jednota
SOKOL dětský maškarní karneval a sportovní společenský ples.
Odpoledne se sál kulturního domu zaplnil dětmi. Programem je provázela
kouzelnice Radana, tentokrát s tématem „piráti“. Atmosféru sálu příhodně
doplila výzdoba, kterou vyrobili žáci naší základní školy se svými
učitelkami. U stropu se vznášela obří chobotnice, kterou obklopovaly
medúzy a mořské ryby. Stoly byly ozdobeny lodičkami a zlatými mincemi
z pirátského pokladu. Kromě her byly pro děti připraveny perníčky a
sladkosti a samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Na domácích
zákuscích si mohly pochutnat nejen děti, ale především jejich rodiče a
prarodiče.
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Večerní ples pro dospělé byl po mnohaleté sérii maškarních bálů již potřetí
plesem společenským. Tentokrát se o výbornou hudební produkci
postarala Hudební skupina A-band ze Studénky, která příjemnými
melodiemi provázela celý večer k tanci i poslechu. Zpestřením programu
bylo vystoupení tanečníků z Hranic. Pro doplnění energie sloužil hostům
bar s občerstvením a domácím gulášem. Cílem plesu je vždy, aby
návštěvníci odcházeli s dobrou náladou, nicméně ani hmotné ceny nejsou
k zahození a tak stálo za to vyzkoušet své štěstí v bohaté tombole.
Bernartické plesy jsou pověstné skvělou atmosférou a výbornou zábavou.
Ani sezóna 2020 v této pověsti nezaostala. Za to děkujeme především
Vám, návštěvníkům (velkým i malým) a organizačnímu týmu TJ SOKOL.
Příští rok se na Vás budeme opět těšit!
Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar
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Bodlák opět v Beskydském divadle
V pátek 31. ledna jsme odehráli v novojičínském Beskydském divadle
Homérovu Odysseu. Hrát na velkém jevišti je pro nás obrovská pocta a
současně vždy velká výzva. Parametry tohoto divadla jsou přece jen
odlišné od naší domácí scény, a proto je třeba vše pečlivě připravit.
Generální zkouška je proto samozřejmostí. Nic jsme nepodcenili a snažili
jsme se předvést co nejlepší výkon. 223 přítomných diváků a potlesk ve
stoje nám byl tou největší odměnou.
Drama o strastiplné cestě ithackého krále Odyssea jsme hráli teprve
potřetí, ale na jaře a především na podzim nás ještě čeká řada představení.
Nejbližším termínem je pátek 14. února, kdy hrajeme v Divadle Stará
střelnice v Hranicích na Moravě. V dubnu hrajeme například pro Diakonii
ve Valašském Meziříčí nebo se již tradičně zúčastníme přehlídky
ochotnického divadla Hanácký divadelní máj v Němčicích nad Hanou.
Veškeré podrobnosti o termínech dalších představení a o činnosti našeho
souboru naleznete na našich nových webových stránkách, jejichž provoz
jsme před několika dny spustili.
www.divadlobodlak.cz
Dovolte mi, abych poděkovala všem hercům a celému technickému zázemí
souboru za jejich nezištnou a obětavou práci a především za chuť a
neutuchající nadšení, se kterým pracují.
Děkuji také vám, milí divadelní fanoušci a diváci. Bez vaší návštěvnosti a
podpory bychom nemohli fungovat.
Závěrem několik diváckých reakcí po představení v Beskydském divadle:
„Děkujeme za krásný večer a zdravíme všechny umělce. Jste fakt skvělí!
Byli jste všichni perfektní.“
„Vážení ochotníci, děkujeme za úžasný divadelní zážitek. Za to, co jste
předvedli, by se nemusel stydět kdejaký profík. Muselo vás to stát spoustu
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času, ale svědčí to o neskutečné chuti dělat v týmové práci něco pro nás
diváky. Jsme vám všem za to moc vděčni a smekáme klobouky hluboko k
zemi.
Ať se vám i nadále tak daří a chuť dělat amatérské divadlo ať vás nikdy
neopustí.“
„Gratulujeme. Bylo to skvělé. Úplní profíci. Muselo to být náročné se naučit
všechen ten text. Prostě nádhera.“
„Jedním slovem - bylo to úžasné. Díky.“
„Navštívili jsme včerejší představení Odyssea a byli jsme velmi mile
překvapeni, jak se dá tak náročný příběh zvládnout s ryze ochotnickým
souborem. Jednoduchá a nápaditá scéna a kostýmy, hudba, zvukové
efekty - nemělo to chybu, což potvrdila závěrečná reakce diváků ve stoje.
Je vidět, že režisér i herci dali do přípravy i provedení vedle množství práce
i nadšení a srdce. Moc se nám to líbilo.“
Za Bodlák Dana Klosová
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R ŮZNÉ
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Tvoje
cesta
onlinem
v Moravskoslezském kraji
Neodmyslitelnou součástí dětského světa se stala komunikace
prostřednictvím internetu. Častý je obrázek skupiny dětí, trávící čas sice
společně na jednom místě, nicméně vzájemně nekomunikující slovem,
nýbrž prostřednictvím telefonů tzv. na síti. I dítě, jež tráví volný čas ve svém
pokoji či v přítomnosti dospělého, se může velmi jednoduše stát obětí
trestného činu. Pachatel na počátku zahájí komunikaci přátelsky, často jako
vrstevník, následně však přistoupí k manipulaci s dětskou obětí a dojde
třeba i k nátlaku, aby oběť zaslala další intimní fotografie…
Moravskoslezský kraj není v tomto směru výjimkou. I v našem regionu jsme
v předchozích měsících prověřovali či vyšetřovali okolnosti trestných činů
spáchaných prostřednictvím internetu, kdy se obětí staly děti. Zvyšující se
počet tohoto protiprávního jednání inicioval také speciální preventivní
program, který napoví, jak postupovat v krizové situaci a pakliže již nastala,
jak ji vlastně řešit. Klíčová role v osvětě samozřejmě i zde náleží rodičům.
Výukový program Tvoje cesta onlinem je proto připraven se základními
bezpečnostními radami jak rodičům, tak žákům druhého stupně základních
škol.
Sami autoři projektu seznámili v Ostravě dne 13. ledna 2020 zhruba sedm
desítek moravskoslezských preventistů se základními informacemi
seminářů Tvoje cesta onlinem. Výuka zahrnula jak program určený dětem,
tak rodičům (a samozřejmě další dospělé populaci). A autoři projektu již
oslovili i první žáky v Moravskoslezském kraji. Úplně prvními byli
posluchači šesté třídy ostravské základní školy Gen. Píky. Hned následný
den však program Tvoje cesta onlinem zhlédlo víc jak 800 dětí
novojičínských základních škol. Projekt byl prezentován dne 14. ledna 2020
v novojičínském kině. Novojičínsko bylo zvoleno pro start projektu
v regionu vzhledem k četnějšímu počtu prověřovaného trestního jednání,
kdy se obětí staly děti (při srovnání s dalšími územími regionu).
Výukový program pak doplnili kriminalisté oddělení kybernetické kriminality
moravskoslezské policie konkrétními případy, které řešili v uplynulé době
právě v našem regionu. Žáky obě prezentace zaujaly, reagovali vlastními
zkušenostmi či zážitky. Bylo zřejmé, že jde skutečně o klíčové téma pro
děti.
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Posluchači se tak například dozvěděli rozličné preventivní rady a
doporučení, jak poznat „predátora,“ jak zabezpečit mobilní přístroj, které
informace zásadně nezveřejňovat, zkrátka jak býti na síti bezpečně…
Projekt Tvoje cesta onlinem byl již představen v závěru loňského roku
jedním z autorů plk. PhDr. Ondřejem Moravčíkem s avizací zahájení
programu v úvodu roku 2020 (https://www.policie.cz/clanek/preventivniprojekt-tvoje-cesta-onlinem.aspx)
Policisté budou od ledna 2020 dětem ukazovat rizika sociálních sítí.
Děti se stále častěji stávají terčem útoků predátorů na sociálních sítích a
neuvědomují si, že odkrýváním svého soukromí útočníkům výrazně
zjednodušují práci. Statistiky jsou v této oblasti neúprosné – počet
nahlášených trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu se za
posledních 5 let více než zdvojnásobil a téměř třetina z nich je
mravnostního charakteru. Dnešní děti si již osvojily základní bezpečnostní
doporučení a při vystupování na sociálních sítích jsou obezřetnější, než
bývaly před 5 lety, nicméně stále ještě nedovedou rozlišit, kdy si píší se
svým vrstevníkem a kdy na ně útočí internetoví predátoři.
Tvoje cesta onlinem je preventivní projekt, jehož cílem je ukázat dětem na
vybraných případech způsoby, jakým internetoví predátoři oslovují své
potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných
informací využívají. Policejní preventisté budou zároveň dětem dávat i
doporučení, na koho se obrátit a hlavně jakých rizikových ukazatelů si při
komunikaci s osobou na internetu všímat.
Je bez debat, že nejefektivnější prevenci jsou schopni udělat sami rodiče,
proto v rámci projektu budou připraveny i semináře a besedy s veřejností,
na kterých se dozví to podstatné – co děti na sociálních sítích dělají, jak
tam komunikují, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich preference. Jinými
slovy projekt bude rodičům zodpovídat otázky, které je trápí a na které se
stydí svých potomků zeptat.
Policie ČR pro tento projekt získalo silného partnera v Československé
obchodní bance, a.s., která se dlouhodobě věnuje vzdělávání žáků
základních a středních škol a v práci s těmito cílovými skupinami má
zkušenosti. Jako banka, která většinu služeb nabízí i v digitalizované
podobě, známe rizika pohybu v online světě a víme, jak důležité je
dodržování bezpečnostních pravidel. Proto jsme náš úspěšný program
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finančního vzdělávání ve školách rozšířili o digitální bezpečnost a prevenci
rizik na internetu. Policii ČR jsme oslovili jako odborníky, kteří mají v této
oblasti největší zkušenosti i experty. S nimi teď spouštíme v Česku unikátní
spolupráci, díky které se děti i jejich rodiče naučí lépe se chránit před
internetovými hrozbami,“ říká Petr Hutla, člen představenstva ČSOB.
Společně vytvořený výukový program, který budou žákům a jejich rodičům
přednášet jak speciálně proškolení policisté, tak ale i odborně kompetentní
ambasadoři z řad ČSOB, a.s., bude postaven na interaktivní práci
s posluchači a dětem bude jeho obsah blízký, neboť se budou neustále
pohybovat v jejich oblíbeném prostředí – v prostředí sociálních sítí.
„Spolupráce s ambasadory ČSOB nám pomůže rozšířit síť preventistů,
která od roku 2020 bude významně posílena i z našich vnitřních zdrojů.
Prevenci v oblasti kybernetické bezpečnosti vnímáme jako jednu z priorit a
jsem velmi rád, že projekt Tvoje cesta reaguje právě na často opomíjená
rizika sociálních sítí. Zároveň je dobré vyzdvihnout, že nebudeme pracovat
pouze s dětmi, ale společně se zaměříme také na neméně důležitou
cílovou skupinu, což jsou rodiče a dospělé osoby obecně“, uvedl policejní
prezident Jan Švejdar. Výukový program bude zahájen na začátku roku
2020 a budou se ho účastnit zaměstnanci ČSOB (ambasadoři finanční
gramotnosti) a policejní preventisté. Je určen pro druhý stupeň základních
škol a v návaznosti na to také pro rodiče a dospělé osoby obecně. Kromě
vzdělávacího programu připraví ČSOB a Policie ČR také krátká výuková
videa a společnou preventivní kampaň.
K tématu preventivní doporučení:
Sociální sítě jsou zdrojem mnoha cenných informací. Jejich výhodou je
možnost komunikace na velké vzdálenosti. Není našim cílem uživatele
sociálních sítí od těchto výdobytků moderní doby odradit, ale poukázat na
možná rizika spojená se zmíněnými technologiemi. Se svými dětmi
komunikujte o využití možností internetu otevřeně a bez předsudků. Není
výjimkou, že děti prostřednictvím internetu sdělí jakékoliv informace o sobě
a při osobní komunikaci pak standardního rozhovoru schopny nejsou.
Pachatelé této trestné činnosti využívají důvěry dětí, osloví je třeba jako
jejich vrstevní, mající zájem o přátelství. Záhy je pak přimějí k pořízení a
přeposlání jejich intimních fotografií, kterými je pak mohou nutit k zaslání
dalších, odvážnějších. A to v tom příznivějším případě, neboť některá takto
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navázaná komunikace může pokračovat osobním setkáním a v krajním
případě fatálními následky.
Děti je zapotřebí informovat o náležité obezřetnosti ve vztazích i při
komunikaci prostřednictvím internetu, aby věděly, s kým skutečně
komunikují. Znovu je vhodné zopakovat, že jakmile pořízené fotografie,
videa intimního rázu někomu poskytnou, ztrácí možnost kontrolovat jejich
existenci a nakládání s nimi (tzv. nad nimi ztrácí moc).
mjr. Mgr. Gabriela Pokorná
vrchní komisař
Krajské ředitelství Policie MSK
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Centrum
pro
zdravotně
Moravskoslezského kraje o.p.s.

postižené

Kompenzační pomůcky – způsob, jak překonávat
bariéry
Kompenzační pomůcky lze bez nadsázky označit jako
malé zázraky. Zdravotně postiženým a seniorům pomáhají překonávat
bariéry, usnadňují jim zapojení se do běžného života a umožňují jim
věnovat se svým zálibám. Rovněž mohou být cenným pomocníkem v
průběhu rekonvalescence po úrazu. Mnohdy stačí zlomená noha, abychom
byli „vyřazeni z běžného provozu“.
Způsoby získání kompenzační pomůcky jsou různé, záleží na Vaší situaci,
zda ji potřebujete pouze pro dočasné použití nebo dlouhodobě. V případě,
že potřebujete kompenzační pomůcku na dočasné použití, např. než si
zajistíte poukaz od odborného lékaře či v případě úrazu, jeví se jako
nejvýhodnější zapůjčení kompenzační pomůcky na nezbytnou dobu.
V praxi zapůjčení probíhá tak, že si telefonicky nebo osobní návštěvou v
úřední hodiny u sociálního pracovníka ověříte, zda je požadovaná pomůcka
na skladě příslušného pracoviště. Pokud ano, domluvíte se na termínu a
způsobu převzetí. Udělejte si chvíli čas, protože odpovědný pracovník
s Vámi vytvoří smlouvu, na základě které Vám pomůcku zapůjčí.
Potřebujete pouze občanský průkaz a dostatečný obnos na zálohu – ceník
Vám sdělí pracovník či je také uveden na webových stránkách organizace.
Pokud není ve Vašich možnostech doprava pomůcky, odpovědný
pracovník po domluvě zajistí její přepravu až do místa Vašeho bydliště.
V případě, že se jedná o složitější pomůcku, pracovník ji na místě složí a
vysvětlí Vám, jak s pomůckou zacházet. V případě, že už pomůcku
nepotřebujete, domluví si s Vámi odpovědný pracovník termín, kdy provede
demontáž a odvoz pomůcky. Při vracení pomůcky proběhne i závěrečné
vyúčtování doby pronájmu.
Více informací o činnosti naší organizace a jednotlivých službách naleznete
na našich webových stránkách www.czp-msk.cz, telefonicky na čísle 556
709 403 či přímo na našem pracovišti.
KONTAKTNÍ ÚDAJE
Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín
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Telefon: 556709403
E-mail: czp.novyjicin@czp-msk.cz
Mgr. Eva Kaštovská, sociální pracovnice

Přehled počasí v naší obci v roce 2019
Leden
Měsíc leden byl opravdu zimní, chladný a mrazivý. Převládal celodenní
mráz. Jen uprostřed měsíce 12.-18.1. vystoupila polední teplota nad bod
mrazu, nejvíce na 6 °C a třikrát slabě zapršelo. Sněhu bylo málo. Nasněžilo
začátkem ledna (celkem 8 cm) a na konci měsíce také jen do 8 cm.
Srážkově byl leden podprůměrný.
Nejnižší teplota: -15 °C (7.1. ráno)
Nejvyšší teplota: 6 °C (17.1. ve 14 hod)
Celodenní mráz: 15x
Srážkové dny: 11
Srážky celkem: 37,5 mm
Únor
Únor byl teplotně vysoce nadprůměrný a hodně větrný. Začínal silným až
bouřlivým jižním větrem a deštěm, který se změnil na sněžení. Tento sníh
ležel do 10.2. a to byl konec zimy. Více sněhu již nenapadlo. Do rána 4.2.
napadalo 12 cm sněhu a zároveň se ochladilo až na -13 °C (5.2. ráno). Od
9. do 15.2. byla teplota vždy nad bodem mrazu. Mezi 16.2. až 21.2. se
značně oteplilo a na většině měřicích stanicích padaly teplotní rekordy. Od
23.2. do konce měsíce bylo jasno nebo oblačno.
Nejnižší teplota: -13 °C (5.2. ráno)
Nejvyšší teplota: 12,3 °C (28.2. ve 14 hod)
Celodenní mráz: 2x
Srážkové dny: 4
Srážky celkem: 33 mm
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Březen
První dekáda v březnu byla hodně větrná a převážně západní vítr vyvrcholil
11.3. ve vichřici s deštěm a kroupami. Vichřice byla nazvána Eberhard.
Následují již jarní dny s proměnlivou oblačností i teplotami. Jen 19.-21.3.
poklesla ranní teplota na -4 °C a 30.3. a 31.3. bylo -2 °C. Přes den se
teplota šplhala k 15 °C.
Nejnižší teplota: -4 °C (19.-21.3. ráno)
Nejvyšší teplota: 17,2 °C (17.3. a 31.3. ve 14 hod)
Srážkové dny: 7
Srážky celkem: 33,5 mm
Duben
Tento měsíc byl hodně proměnlivý. Ranní přízemní mrazíky střídaly
příjemné teploty. Mezi 16.-20.4. byl ranní mráz až -4 °C. Po nich následují
dny s letními teplotami. Od 27.4. do 30.4. prší a 30.4. v 17 hod je první
bouřka.
Nejnižší teplota: -4 °C (2.4. a 16.4. ráno)
Nejvyšší teplota: 25,2 °C (25.4. ve 14 hod)
Srážkové dny: 6
Srážky celkem: 42 mm
Bouřky: 1
Květen
Tento měsíc byl srážkově nadprůměrný. Propršela polovina měsíce. Také
bylo hodně větrno, kdy převládal chladný severozápadní vítr. Teplota
v poledne vystoupala nad 20 °C jen 6x za celý měsíc. Nejvíce napršelo
22.5., a to 40 mm. Bouřky byly 17.5. a 19.5. vždy odpoledne.
Nejnižší teplota: 2,4 °C (5.5. ráno)
Nejvyšší teplota: 22,9 °C (27.5.ve 14 hod)
Srážkové dny: 17
Srážky celkem: 134 mm
Bouřky: 2
21

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 2/2020

Červen
Červen byl teplotně nadprůměrný. Ze 30 dnů jich bylo 14 s teplotou nad
25°C. Pršelo jen v bouřkách, které byly 3 (7.6., 13.6., 22.6.). Několik bouřek
bylo vzdálených, naši obec jen obcházely. Nezaznamenal jsem žádný den,
kdy by bylo trvale zataženo.
Nejnižší teplota: 9 °C (3.6. ráno)
Nejvyšší teplota: 32,9 °C (30.6. ve 14 hod)
Srážky celkem: 27 mm
Bouřky: 3
Letní dny: 14
Tropické dny: 5
Tropické noci: 4
Červenec
Měsíc byl hodně deštivý a bouřkově vydatný. Opět bylo také několik bouřek
v okolí, hlavně v Beskydech. Od 19.7. bylo dusno, horko, smog.
Nejnižší teplota: 8 °C (10.7.)
Nejvyšší teplota: 32,1 °C (1.7. ve 14 hod)
Srážkové dny: 12
Srážky celkem: 80 mm
Bouřky: 6
Letní dny: 7
Tropické dny: 4
Tropické noci: 1
Srpen
Srážkově vydatný měsíc s několika bouřkami. Nejvydatnější bouřka byla
v noci 12.8., kdy napršelo 30 mm. Také 7.8. hodně pršelo. Od 21.8. opět
horko, dusno a bouřky.
Nejnižší teplota: 11 °C (15.8. a 17.8. ráno)
Nejvyšší teplota: 32,8 °C
Srážkové dny: 13
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Srážky celkem: 101 mm
Bouřky: 5
Letní dny: 12
Tropické dny: 5
Září
Měsíc začíná tropickým dnem a nejvyšší teplotou v měsíci 32 °C, vedrem
a dusnem, v noci pak bouřkou. Druhý den prší a teplota klesne jen na 13
°C. 9.9 byly tři bouřky krátce za sebou. Tato dekáda byla deštivá. Od 10.9.
střídavě jasno a oblačno. Srážek málo, jen 5 mm. 30.9. silný bouřlivý
západní vítr.
Nejnižší teplota: 2,9 °C (21.9. ráno)
Nejvyšší teplota: 32 °C (1.9. ve 14 hod)
Srážkové dny: 9
Srážky celkem: 64 mm
Bouřky: 4
Letní dny: 0
Tropické dny: 1
Říjen
7.10. a 8.10. je ráno mráz -2 °C, do 10.10. je zataženo, deštivo a chladno.
Od 11.10. do 28.10. je většinou skoro jasno a příjemně teplo – krásné babí
léto. Od 29.10. je zataženo a přeháňky, 31.10. večer je mráz -3 °C.
Nejnižší teplota: -3 °C (31.10. večer)
Nejvyšší teplota: 21,6 °C (15.10.) a 21,3 °C (24.10. ve 14 hod)
Srážkové dny: 8
Srážky celkem: 46 mm
Listopad
První den v měsíci začíná ráno mrazem -5 °C. Do 6.11. je proměnlivo a
fouká silný jižní vítr. Od 7.11 do 13.11. je zataženo a jsou časté přeháňky.
V období 14.-20.11. je až nadprůměrně teplo (nejvyšší teplota v ČR
v Českém Těšíně 19 °C). Poslední listopadový den je mráz.
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Nejnižší teplota: -5 °C (1.11. ráno) a -4 °C (30.11. večer)
Nejvyšší teplota: 16,7 °C (3.11.) a 15,3 °C (17.11. ve 14 hod)
Srážkové dny: 9
Srážky celkem: 30 mm
Prosinec
1.-12.12. většinou jasno, ráno a večer mráz, poprašek sněhu. 17.-20.12.
opět nadprůměrné teplo (v Mořkově 17,8 °C). Od 21.12 do 26.12. deštivo,
od 27.12. do 31.12. oblačno a mrazivo.
Nejnižší teplota: -8 °C (11.12. ráno)
Nejvyšší teplota: 12,3 °C (20.12. ve 12 hod)
Srážkové dny: 12
Srážky celkem: 66 mm
Celodenní mráz: 1
Přehled roku 2019
Nejnižší teplota: -15 °C (7. ledna)
Nejvyšší teplota: 32,9 °C (30. června)
Ledové dny: 18 (teplota nevystoupila nad bod mrazu)
Letní dny: 33 (maximální teplota vystoupila nad 25 °C)
Tropické dny: 15 (maximální teplota vystoupila nad 30 °C)
Tropické noci: 5 (teplota v noci neklesla pod 20 °C)
Počet srážkových dnů: 111
Počet bouřek: 21
Celoroční srážky: 694 mm
Teploty jsou měřeny v 7, 14 a ve 20 hod, není-li uvedeno jinak.
Zaznamenal Alois Šimíček
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H ISTORIE
Nemoci a epidemie – z historie obce Bernartice nad Odrou
Celý svět nyní s obavami sleduje šíření nebezpečného virového
onemocnění z Číny. S napětím všichni doufají, že se jim nemoc vyhne a
vědci najdou lék co nejdříve. I v minulosti se lidstvo potýkalo s různými
těžkostmi a nemocemi, které neumělo léčit. Epidemie přinášely utrpení,
bolest a smrt. Nevyhnula se tomu ani naše obec.
Pokusila jsem se v kronikách obce vyhledat nemoci a epidemie, které
trápily naše předky.
Mor postihl Bernartice několikrát. V letech 1572, 1588 a 1600 bylo morem
zasaženo celé okolí Nového Jičína. Bližší informace nejsou známy, až
zápis v naší nejstarší pozemkové knize dokládá, že v roce 1606 byla naše
obec morem zasažena velmi. Vymřela celá rodina i chasa v domě č. 59,
hospodář v č. 58, na gruntu č. 2 umřela hospodyně s třemi malými dětmi,
na gruntu č. 32 zemřeli dva lidé, a tak to šlo dům od domu. Epidemie
probíhala v teplém ročním období a trvala 24 týdnů. Nemoc sem mohla
zavléct císařská vojska, která plenila okolí a v letech 1602 až 1607 a měla
ležení v Šenově a také v roce 1606 se přes obec přehnal houfec uherských
povstalců, který zabral území od Starého Jičína až po Fulnek. O nemocné
se starala a bylinkami léčila statečná Mařa Zahradnička z č. 52.
Ústní tradice tvrdí, že obec postihl mor i kolem roku 1400. Není to však
písemně doloženo, a tak se mohou následující údaje vztahovat k roku
1600.
Podle pověsti vymřelo téměř celé obyvatelstvo obce, zemřelí byli pohřbeni
do šachet po obou stranách obce u Božích muk. Mrtvé už neměl kdo
pochovávat, také nastal problém ošetřovat nemocné a pečovat o jejich
dobytek. O nemocné a mrtvé se údajně starala Barča Krcha, která bydlela
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v pastoušce č. 7 a Mína z Obory, která žila v panském dvoře č. 57. Mrtvé
oblékaly do plátěných rubášů a na tragači je odvážely do společných hrobů
na místě dnešních Božích muk. Jim samotným se mor vyhnul. Hřbitov u
nás ještě nebyl, pohřbívalo se na Starém Jičíně. V obci prý tenkrát ubylo
hodně lidí, takže neměl kdo obdělávat pole po několik let a ta pustla (odtud
vznik pomístního jména Púšča). Původní Boží muka byla postavena
z kamení a byla obhozena maltou, měla špičatou stříšku s železným
křížkem, pokryta byla šindelem. Pod okapem stříšky bylo okénko se svatým
obrázkem ukřižovaného Krista. Boží muka byla nižší, širší a delší než nová,
která se stavila někdy kolem roku 1882 (stojí dodnes, větší opravou prošla
v letech 1937 a 2010). Při stavbách nových Božích muk, někdy kolem r.
1882, chtěli na těchto místech kopat, aby se přesvědčili o pravdivosti
pověsti, ale nakonec od toho z piety k zemřelým upustili, takže dodnes jsou
tato místa obestřena tajemstvím.
Za dob Třicetileté války (1618 až 1648) postihl obec hlad, drahota a
nakažlivé nemoci. Upadla vzdělanost a vládly drsné mravy, rozšířily se
pověry a čarodějnictví. K léčbě se používaly byliny a z jejich neznalosti
došlo i k nechtěnému úmrtí mlynářky z Bernartic (snad chtěla získat lásku
nějakého muže?). Stalo se to v roce 1634. Více informací se bohužel
nedochovalo.
V období Sedmileté války (1756 – 1763) byla do naší obce v roce 1758
zavlečena horečnatá nemoc, zvaná „bavorka“. Nákazu přinesli bavorští
vojáci, ubytovaní ve Fulneku.
Údaje ze starojických matričních knih pro obce Bernartice:
V 17. století se počet narozených dětí pohyboval od 10 do 20 ročně, v 18.
století to bylo 20 až 30 dětí ročně. Ovšem jejich úmrtnost byla značná.
Počty zemřelých osob v obci kolísal, byl mezi 3-15 lidmi ročně, z toho byla
většina dětí. V první čtvrtině 19. století umíralo ročně až 20 lidí, z toho byla
většina dětí do 14 let. Příčinou byly nemoci jako je záškrt, psotník (křeče
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neurčeného původu) a osypky (zarděnky, neštovice, spála, virové
onemocnění). Pravidelné očkování nastalo až v roce 1819 a provádělo se
každoročně.
V roce 1806 onemocnělo 42 osob na tyf, z toho jich zemřelo 24. Nemoc
sem zavlekli vojáci, zranění v bitvě u Slavkova, kteří se léčili v nemocnici
v kapucínském klášteře ve Fulneku.
V roce 1807 zemřelo 42 dětí na neštovice!
V letech 1797 až 1837 zemřelo celkem 366 dětí a 344 dospělých.
V letech 1845 až 1847 činil počet úmrtí průměrně 40 osob ročně.
Ani 20. století se neobešlo bez nemocí a epidemií.
Od Vánoc roku 1908 do ledna 1909 zemřelo v obci na osypky a zápal plic
10 dětí.
V listopadu 1914 tu řádily neštovice, záškrt a černý kašel. Zemřely dvě děti.
Vyučování bylo pozastaveno do 22. prosince.
11. října 1914 proběhlo očkování proti nakažlivým nemocem. Konalo se
v obecním hostinci a bylo dobrovolné. Dostavilo se k němu na 400 osob.
V roce 1917 bylo opět zastaveno vyučování z důvodu spály u dětí.
V roce 1918 postihla spála děti z domů 90, 53, 91, 28, 1, 47.
Nepodařilo se mi zjistit, zda a kolik lidí z naší obce podlehlo Španělské
chřipce v letech 1918 až 1920. V českých zemích to bylo údajně 44 až 75
tisíc osob. Na celém světě pak 50 až 100 miliónů lidí.
Kolik lidí zemřelo na tuberkulózu, se neví, ale ještě do poloviny minulého
století to byla velmi častá příčina úmrtí, hlavně u dospělých.
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Následující roky se již v kronikách o epidemiích nepíše. Zřejmě příznivě
zapůsobilo očkování proti nakažlivým nemocem.
V roce 1970 je v kronice zmínka o chřipce Hong- Kong, kdy se dětem
prodloužily vánoční prázdniny až do 18. ledna.
Za připomenutí stojí i epidemie slintavky a kulhavky u skotu. Nemoc
postihla obec v listopadu 1952. Po provedeném očkování skotu v celé obci
a dalších opatřeních nemoc začala v prosinci ustupovat. Bylo nařízeno
zbytečně nevycházet z domu. Zakázáno bylo veškeré shromažďování
osob, byla zavřena hospoda, kino a zrušeny i bohoslužby v kostele. Nákupy
v obchodě probíhaly na etapy: dopoledne nakupovali občané z horního
konce a odpoledne z dolního konce (zprvu se totiž nemoci objevily jen na
horním konci).
Léčením a péčí o nemocné v obci se zabývali nejprve lidé, kteří rozuměli
bylinkám. Lidovým lékařem byla již zmiňovaná Mařa Zahradnička a
koncem 16. století Jakub Drlík, ke kterému chodili lidé i z okolních obcí.
Kolem roku 1788 vyhledávali naši občané pomoc u Augustina Schwacha
z Kunína, který úspěšně uzdravoval rány a zlomeniny. Dalším léčitelem
v naší obci byl Martin Drlík z č. 91, narozen roku 1821. Již od 16. století
bylo možno využívat stálé lékařské služby v Novém Jičíně, od 18. století
tam působili dva doktoři. V 17. století tam vznikla lékárna.
Starší a zkušenější ženy pomáhaly při porodech. Neměly vzdělání a první,
kterou známe jménem, byla Marianna Jaroušková (1746 -1753). První
vzdělanou porodní bábou byla Judita Horáková (od roku 1775).
Nevzdělané i školené porodní báby se tu pak střídaly až do poloviny 19.
století. Poté zde byly jen školené porodní asistentky. Od poslední z nich,
Karolíny Drlíkové, jsou dochovány Deníky porodní asistentky z let 1918 až
1950.
Jako ohledači mrtvol v obci působili zpravidla zdejší učitelé.
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V roce 1898 byla v obci zřízena obecní nemocnice – špitál. Dům měl č. 50
(dnešní mateřská školka). Budova byla zčásti užívána jako chudobinec.
Postavena byla na náklady obce.
Do roku 1923 podléhala obec pod zdravotní obvod Starý Jičín. V roce 1924
přešla na žádost obecní rady a z důvodu lepšího spojení do Německého
Jeseníku.
Není to lehké čtení. V předešlých řádcích je ukryto hodně bolesti a slz.
Bývaly to těžké časy, plné nevědomosti a bezmoci. Naštěstí mnoho nemocí
již vymizelo, a přestože se i teď objevují nové, musíme věřit, že lékařská
věda a výzkumy, spolu s vyspělou zdravotní péči přinesou pomoc.
Z kronik obce a knih Bernartice nad Odrou a Zaváté stopy vypsala Ilona
Stavinohová
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Kontaktní informace
Obecní úřad
Web:
www.bernarticenadodrou.cz
Bankovní spojení: KB Nový Jičín
Číslo účtu:
23325801/0100
Daniela Horutová, správní pracovnice
Tel.:
+420 556 708 522, +420 602 630 764
E-mail:
obec@bernarticenadodrou.cz
Ing. Michaela Kunetková, účetní a správce rozpočtu
Tel.:
+420 556 715 216
E-mail:
ucetni@bernarticenadodrou.cz
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu
Tel.:
+420 605 780 395
Pavel David, údržba
Tel.:
+420 731 452 946

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky
Tel.:
+420 556 715 217
E-mail:
obec-posta@bernarticenadodrou.cz

Starosta
Tomáš Horut
Tel.:
E-mail:

+420 556 715 215, +420 732 954 331
starosta@bernarticenadodrou.cz

Místostarostka
Ing. Bc. Dagmar Glogarová
Tel.:
+420 604 143 730
E-mail:
dagmar.glogarova@cuzk.cz
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