Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2020

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendárium
19.5. Starosta rozhodl o znovuotevření knihovny, tělocvičny, kulturního
domu, mateřské školy a školní jídelny od 25. května 2020.
26.5. Proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Moravskoslezským krajem.
26.5. Na obecním úřadě proběhlo pracovní jednání zastupitelstva obce.
27.5. Na faře proběhla schůzka starosty, Otce Radoslava, projektanta a
zástupce Ostravsko-opavské diecéze k etapám oprav kostela.
29.5. Starosta se zúčastnil valné hromady společnosti Asompo
v Mořkově.
29.5. Na obecním úřadě proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci
scénické technologie jeviště v KD, vítězem se stala firma TS technik
s.r.o. z Měnína.
2.6.
V přísálí KD proběhlo 8. jednání zastupitelstva obce.
10.6. Na Oboře se konala schůzka starosty a občanů, na které se řešil
problém rychlosti projíždějících dopravních prostředků.
11.6. Na obecním úřadě byla podepsána smlouva o dílo na rekonstrukci
jeviště v KD se zástupcem firmy TS technik s.r.o. z Měnína.
15.6. Starosta a místostarostka navštívili našeho spoluobčana při
příležitosti jeho životního jubilea.

Oprava silnice III/04815 Loučka – Bernartice nad Odrou
Vážení spoluobčané,
několik let jsme upozorňovali Správu silnic Moravskoslezského kraje na
špatný stav silnice III/04815 Loučka – Bernartice nad Odrou. Na správce
této silnice bylo odesláno bezpočet žádostí o její generální opravu. Vždy
jsme byli vyrozuměni, že oprava se především z důvodu nedostatku
finančních prostředků neuskuteční.
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Teprve letos se to konečně podařilo. Oprava začne na konci měsíce června
a bude trvat do konce září 2020. Po tuto dobu bude silnice od křižovatky
směrem na Loučku převážně uzavřena a budou zde platit dopravní
omezení. O přesných termínech a rozsahu uzávěrek budeme informovat
hlášením obecního rozhlasu a na internetových stránkách obce.
Žádám všechny občany a především řidiče o sledování aktuálních
oznámení a dodržování dopravního značení. Rozsah stavebních prací je
velký a neobejde se bez vzájemné spolupráce stavební firmy a uživatelů
silnice. Věřím však, že se vše zvládne a brzy budeme moci používat
zrekonstruovanou komunikaci.
Tomáš Horut, starosta
Pro informaci uvádíme harmonogram dopravního omezení.
Jednotlivé termíny mohou být ještě upraveny! O změnách budeme
aktuálně informovat.
Realizace stavby „Oprava povrchu silnice III/04815 Loučka-Bernartice“
Termín: 29.6.2020 – 30.9.2020
29.6. – 10.7., 20.7. – 16.8. a 26.8. – 31.8.2020
V úseku od konce města Nový Jičín místní části Loučka po začátek obce
Bernartice nad Odrou, úplná uzavírka silnice III/04815 včetně BUS a
dopravní obsluhy. V úseku od křižovatky silnice III/05715 a III/04815
v Bernarticích nad Odrou po konec obce Bernartice nad Odrou úplná
uzavírka silnice III/04815 mimo dopravní obsluhy a BUS.
11.7. – 19.7. a 17.8. – 25.8.2020
Úplná uzavírka silnice III/04815 od konce města Nový Jičín místní části
Loučka po křižovatku silnice III/05715a III/04815 v Bernarticích nad Odrou
včetně BUS a dopravní obsluhy.
1.9. – 30.9.2020
Částečná uzavírka silnice III/04815
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Objízdná trasa:
Objízdná trasa bude vedena po silnice III/04815 směr Starý Jičín, silnice
I/48 do Nového Jičína, silnice I/57 přes Šenov u Nového Jičína, silnice
III/05715 směr Bernartice nad Odrou a zpět.
Odpovědná osoba:
Ing. Miroslav Šenk, tel. 724 594 788
Metrostav a.s., Kuršova 395/2, 721 00 Ostrava-Svinov

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou konaného dne 2.6.2020
8/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Tomáše Staňka a Ing. Romana Davida, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
8/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
8/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č. 2/2020
Příjmy:
16.545.382,Výdaje:
22.737.932,70,Třída 8:
6.192.550,70,8/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
o pohybu psů a ostatních zvířat na veřejných prostranstvích obce
Bernartice nad Odrou.
3

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2020

8/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2020, o místním poplatku ze psů.
8/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou doporučuje uzavřít mezi Obcí
Bernartice nad Odrou a Martinem Karafiátem pachtovní smlouvu.
Předmětem pachtu jsou obecní pozemky určeny k zemědělskému využití –
udržování travnaté plochy.
8/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje poskytnutí dotace z
rozpočtu obce Bernartice nad Odrou na zajištění spolufinancování základní
sítě sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností
ORP Nový Jičín ve výši 140.745,- Kč. Zastupitelstvo obce Bernartice nad
Odrou pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Obce Bernartice nad Odrou.
8/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje příspěvkové
organizaci Základní škola a Mateřská škola pro školní rok 2020/2021
výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole stanoveného v
prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška č. 48/2005 Sb., o
základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní
docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o čerpání dovolené lékaře
Z důvodu čerpání řádné dovolené od 7.7.2020 do 24.7.2020 MUDr.
Šrámek neordinuje.
Zastupuje MUDr. Šimíčková po celou dobu pouze ve své ordinaci v
Suchdole nad Odrou v pondělí, středu, čtvrtek a pátek od 7:30 do 11:00
hodin a v úterý od 12:00 do 16:00 hodin a to vždy pouze po předchozím
telefonickém objednání se na tel. čísle 556 736 905 se sdělením důvodu
požadavku lékařské služby.
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Žádáme pacienty, aby si na toto období zkontrolovali zásoby léků a v
případě potřeby jejich doplnění, si je nechali předepsat v průběhu měsíce
června v ordinaci v Jeseníku nad Odrou.
Při červencovém zástupu nebude MUDr. Šimíčková v Suchdole nad Odrou
chronickou medikaci předepisovat.
Děkujeme za pochopení.

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Konečně zase ve škole 
25. května jsme se téměř po deseti týdnech vrátili zpět do školy. Těžko říct,
kdo se těšil více, zdali to byli rodiče, děti nebo učitelé. Každopádně těšili
jsme se všichni. Situace, do které jsme se dostali ze dne na den, byla pro
všechny nová a velmi nezvyklá. Nikdo z nás nevěděl, jak dlouho bude
nastalá situace trvat a každý z nás pociťoval určité obavy. První dny byly
pro každého z nás malinko chaotické a naplněné nervozitou, ale postupem
času jsme všichni najeli na určitý, doufám přijatelný, režim, ve kterém jsme
fungovali po celou dobu.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem rodičům, prarodičům, tetám,
strýcům a starším sourozencům za pomoc při distanční výuce. Jsme si
vědomi toho, že to pro mnoho z vás nebylo jednoduché. Přesto jste to
všichni zvládli skvěle. Ve škole se nyní vyučuje za určených hygienických
podmínek. Zaměřujeme se nyní hlavně na profilové předměty a na
opakování toho, co jsme se společně naučili „na dálku“.
Říká se, že všechno zlé, je k něčemu dobré. Věřím, že každému z nás tato
situace ukázala cesty, o kterých jsme ani netušili, že by mohly existovat.
Doufám, že všichni zvládneme konec školního roku ve zdraví a v září se
potkáme za normálních podmínek opět v plném nasazení ve škole. Dovoluji
si níže přiložit poděkování jednoho z rodičů. Všechny nás moc potěšilo a
zahřálo u srdíčka:
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„Chtěla bych vám poděkovat za to, jak jste se vy toho chopila a snažila jste
se nám rodičům tuto situaci co nejvíce zjednodušit. Byla bych moc ráda,
aby si všichni rodiče i děti začali znovu vážit Vás učitelů a dali bychom Vám
zpět vaši autoritu a úctu, která Vám náleží. Myslím si, že za těch 10 týdnů
jsme si roli učitele vyzkoušeli všichni a já jsem si vědoma toho, že nedokážu
dceru naučit a předat jí to, co vy ve škole. Snad Vás to nepohorší, ale my
jsme věřící, tak bych chtěla toto poděkování zakončit takto: Žehnáme Vám
i celé škole aby Vás Bůh ochránil před nákazou, a s dětmi jste zvládli v
poklidu dojít až do konce školního roku a pak si všichni dali zasloužený
prázdninový odpočinek a v září nastoupili opět v plné síle AMEN.“
Eva Grulichová, učitelka

Školka v době „koronavirové“
Dne 16.3. se nám kvůli nenadálé situaci ohledně koronaviru uzavřela brána
školky a nedobrovolně nás tak s dětmi rozdělila na dlouhé dva měsíce.
Věříme, že se děti v domácí péči rodičů měly moc dobře, protože rodina
byla, je a bude pro děti vždy tím nejpřirozenějším prostředím. Stejně tak
jsme se věnovaly svým vlastním dětem i my, paní učitelky. Nicméně, po
těch našich „školkových“ dětech nám bylo smutno a měly jsme jakousi
potřebu s nimi navázat alespoň nějaký kontakt. A tak jsme přišly na nápad
rozvážet dětem jednou týdně do poštovních schránek (nebo posílat
emailem) sadu úkolů pro zpestření všedních dnů. Děti tak měly možnost
procvičit si grafomotoriku, matematickou představivost, učit se nové
písničky, básničky, pokusit se zrealizovat pokus, připravit svým maminkám
ke Dni matek milé překvapení podle návodu, vyzkoušet si nové výtvarné
techniky…Podle zpětné vazby rodičů byla tato naše aktivita velmi vítaná a
důkazem toho byla spousta splněných úkolů, včetně fotografií, které nám
děti posílaly zpět do školky. A to nás moc potěšilo. A protože naděje umírá
poslední, tak i naše naděje ve znovuotevření školky dostála svého, a mohli
jsme tak dne 25. května opět školku otevřít a přivítat zpátky děti. Nyní
fungujeme s jistými omezeními, které nám ale nebrání navázat v naší práci
tam, kde jsme skončili. A tak opět zpíváme, tancujeme, cvičíme, tvoříme,
zkoumáme, učíme se…a je nám spolu dobře!
Radka Bayerová, učitelka MŠ
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Sběr papíru
Minulý týden proběhl tradiční sběr papíru, který pravidelně pořádá Základní
škola. Děkujeme všem, kteří papír do kontejneru dovezli. Vážíme si toho.
Věříme, že příští sběr již proběhne s dětmi tak, jak jsme byli všichni zvyklí.
Eva Grulichová, učitelka

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Přespání ve věži
I přes limitující omezení se nám letos podařilo uskutečnit Přespání ve věži.
Velice nás potěšil velký zájem o tuto akci a kapacita čtyřiceti osob byla
rychle obsazena. Sešli jsme se v pátek 12.06.2020 na parkovišti před
restauraci U Bříz, kde byla provedena prezentace všech účastníků 😊. Po
řádné evidenci a naložení batožin do přepravního vozu jsme se mohli vydat
na pěší přesun. Cesta byla poklidná a nejen děti přesun na zříceninu hradu
Starý Jičín zvládly bez sebemenšího zaváhání 😊. Po příchodu na hrad nás
uvítal zdejší kastelán a následně jsme se „ubytovali“ ve věži. Jelikož cesta
vyprázdnila naše bříška, opekli jsme si špekáčky. Součástí programu byla
noční prohlídka, která se stejně jako minulý rok líbila. No považte sami,
procházet se ve tmě za svitu petrolejových loučí a měsíce v útrobách
hradní zříceniny a jejím okolí, se běžně nepodaří, a v některých okamžicích
vyvolá i u dospělých „mravenčení“ na zádech. Po skončení prohlídky nás
potěšilo promítání pohádky „Ať žijí duchové“ na stěnu hradní věže.
V průběhu pohádky síly ubývaly a postupně se účastníci odebírali do
jednotlivých pater hradní věže ke spánku.
První probuzení účastníci mohli sledovat nejen z hradní věže příchod
nového dne a s ním i východ slunce, který potěšil nejednu romantickou
duši. Po snídani byl čas na návrat. Sbalené batožiny byly opět naloženy a
bezpečně přepraveny na určené místo. Všichni se společně vydali na pěší
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cestu, skropenou čerstvým deštěm, zpět do místa prezentace, kde byla
celá akce úspěšně zakončena.
Věřím, že se i letos akce Přespání ve věži líbila, a již nyní se těším na další
společné chvíle, akce, túry či výlety s našim oddílem Turistika 4+.
Závěrem bych chtěl poděkovat našim hasičům za poskytnutí automobilu i
s řidičem za účelem přepravy batožin. Poděkování patří i všem účastníkům
za klidný a pohodový průběh celé akce, která proběhla ve skvělé náladě a
obešla se bez úrazu.
Lukáš Kutěj

Všichni mají zaplaceno – můžeme vyrazit 😊
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půl cesty za námi a už jen kousek

a už jsme na hradě
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teď se „ubytovat“
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„večeře“ 😊

Dobré ráno
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Kácení máje
V pátek 29. 5. 2020 proběhlo tradiční kácení máje. I když nebyly kvůli
bezpečnostním opatřením postaveny stany a venkovní teplota nebyla moc
vysoká, sešlo se nás dost, abychom vše zvládli. Hasiči připravili tradičně
bohaté občerstvení. Samotné pokácení si vzali na starost naši mladí hasiči
pod dohledem odborníků z našich řad, což bylo vidět a máj spadl na
centimetry přesně, kde měl. 50 kg uzených žeber zmizlo během chvilky a
tak přišla vhod i tradiční zelňačka, kterou jsme hned poté z vývaru připravili.
Před hasičskou zbrojnicí se posedělo až do pozdních večerních hodin.
Věřím, že se zúčastnění všichni dobře pobavili a už teď se těší na kácení
příští rok. Bohužel, ale vypadá to, že to byla asi jediná letošní hasičská
akce.
Za hasiče Pavel Kroupa
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R ŮZNÉ
Veřejná sbírka na opravu kostela
Vážení občané Bernartic nad Odrou, drazí farníci!
Jistě si vzpomínáte, že jsem v březnovém čísle Zpravodaje podával
informace týkající se generální opravy farního kostela Navštívení Panny
Marie v Bernarticích nad Odrou. Popisoval jsem tehdy bezprostřední
příčiny a rozsáhlá poškození, kvůli kterým je oprava bezpodmínečně nutná.
Také jsem zdůrazňoval, že čím dříve se oprava provede, tím spíše se
vyhneme celkovému nárustu konečné částky, kterou bude potřeba zaplatit.
Nyní když odeznívají omezení spojené s epidemií koronaviru, která
pozdržela také mnohá jednání s opravou spojené, bylo možné pokročit opět
dále. V současné době je celková částka generální opravy vnější části
kostela vyčíslena na 8 766 925,76 Kč. Vzhledem k finančním možnostem
se předpokládá, že celkovou opravu bude třeba rozdělit do jednotlivých
etap, pro které se budou postupně získávat peněžní prostředky a které se
pak budou postupně provádět.
První etapa by představovala opravu střechy od zadní části kostela až
po malou věžičku (sanktusník) včetně. Práce na této části oprav byly
vyčísleny na 2 417 545,71 Kč. Právě tato částka představuje sumu, kterou
bychom potřebovali v dohledné době získat. S opravami pak bude nutné
začít nejpozději v příštím roce 2021, aby nepropadla již získaná a vydaná
stavební a jiná povolení.
Již jsem se zmínil o tom, že koronavirová epidemie zasáhla do průběhu
vyřizování a plánování oprav. Nyní bych chtěl podotknout, že zasáhla nejen
do nich, ale měla a stále má svůj dopad na celé hospodářství a odtud
pochopitelně dále na jednotlivé lidi, rodiny i domácnosti. Přesto však Vás
prosím a žádám, abyste podle svých možností přispěli na opravu
bernartického kostela, který nepřestává být nejvzácnější kulturní památkou
obce a který je nedílně spjat s životem jejich obyvatel.
Přispět na opravu kostela je možné těmito způsoby:
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1.
V kostele a na obecním úřadě jsou umístěny pokladničky pro
veřejnou sbírku na tento účel. Do těchto pokladniček je možné vložit
finanční příspěvek.
2.
Finanční dar je možné přinést přímo na farní úřad. V tomto případě
bych rád poukázal na skutečnost, že Vám mohu vystavit potvrzení o
přijatém daru, které Vy pak předložíte při daňovém přiznání. Předložením
tohoto potvrzení získáte odpočet z daně.
3.
Byl zřízen zvláštní bankovní účet za účelem veřejné sbírky. Je
veden u České spořitelny a má číslo 5807309319/0800. Na tento účet
může dárce zaslat finanční částku prostřednictvím internetového
bankovnictví. Také v tomto případě je pak možné vystavit potvrzení o přijetí
daru sloužící k odpočtu z daní. Jedná se o účet transparentní čili veřejně
přístupný, takže se kdokoliv může přesvědčit na internetových stránkách
České spořitelny o pohybech na účtu.
4.
Jednotlivé domy v obci navštíví po 20. červnu s pokladničkami
dobrovolníci vybaveni řádným potvrzením jako pověřené osoby ke
konání této sbírky.
5.
V poštovních schránkách se objeví dopis podepsaný starostou obce
a mnou jako místním farářem. K dopisu bude přiložena složenka. Také
touto formou bude možno přispět na opravy.
Předem děkuji za Vaši vstřícnost a štědrost!
P. dr Radoslav Skupník, farář
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Zlatohlávci na květech černého bezu

Margita Kelnarová

H ISTORIE
Zmizelé domy
Část druhá
Při pročítání různých historických pramenů o naší obci objevuji zajímavosti.
Patří mezi ně i osudy domů, které nenávratně zmizely v uplynulém čase…
Číslo 35, chalupa byla vystavěna v roce 1652. Stála na Teplici za č.7 po
levé straně před mostem přes potok. Zajímavostí je, že jedním z majitelů
byla rodina Albrechtova, která počátkem 20. století vysídlila do Ameriky.
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Dům byl zbořen v roce 1965 a číslo bylo přeneseno na výminek u domu č.
96.

č. 35
Dům číslo 41 stával původně naproti vchodu na hřbitov ze směru od fary.
Byla to dřevěná chaloupka a vstupovalo se do ní z cesty po lávce
s oboustranným zábradlím přes příkop. Vedle něj stála dřevěná zvonička
se zvonem Barborka. Dům byl zbořen asi v roce 1850, protože hyzdil
prostranství před kostelem a číslo bylo přeneseno na Dráhy, kde byl
vystaven domek s kovárnou.
Dřevěnice č. 49 byla postavena počátkem 18. století na horním konci po
pravé straně silnice, nad č. 48. Na jejím místě dnes stojí dům zděný.
Zajímavostí je osud jednoho dřívějšího majitele Františka Lichnovského,
který zahynul v napoleonských válkách, kde sloužil jako vojín pionýrského
útvaru 4. divize.
18
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č. 49
Chalupa č. 50 stála původně u č. 60, zbořena byla v letech 1898 až 1899
a číslo bylo přenesena na obecní špitál, který byl vystavěn v roce 1898.
Budova sloužila později jako nájemní dům, potom zde byl byt tajemníka a
obecního písaře a po roce 1945 tu vznikla mateřská školka, která slouží
svému účelu dosud. Od doby svého vzniku prošla budova mnoha opravami
a přestavbami.
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č. 50 vlevo od kostela
Číslo 73 stávalo původně mezi č. 52 a 53 na horním konci. Kolem roku
1780 bylo přeneseno na Oboru naproti kapličce sv. Martina, kde stojí
dodnes.
Číslo 74 mělo zajímavou historii. Původně to byla pazderna z roku 1595,
která stála na pozemku, který patřil k fojtovu mlýnci na Teplici. Dům zde
stál do roku 1789, kdy byl zbořen a číslo 74 bylo přeneseno na chvíli na
nový dům vojáka Frankovitze na křižovatce. Ten pak dostal č. 26 a č. 74
bylo koncem 18. století přiděleno nové chalupě, kterou postavil Ondřej
Tvarůžek na místě původní pazderny na Teplici. Byla to jediná dominikální
chalupa v obci (postavena na panské půdě). Tvarůžkovi tu bydleli až do
29.7.2003, kdy na chalupu při bouřce spadl velký strom a zbořil ji.
Obyvatelům se naštěstí nic nestalo a k bydlení si pak přestavěli přilehlou
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zděnou stodolu. Objekt byl zbourán v roce 2019 a na jeho místě si noví
majitelé staví dům nový.

č. 74 na Teplici
Číslo 75 byla původně pazderna z let 1786 až 1822, částečně byla
obydlena do roku 1789. Pak byla pustá a po roce 1824 ji nový majitel zbořil
a roku 1840 číslo přenesl na nový dům, který si postavil u cesty naproti
odbočce na Drahy.
Číslo 76 vzniklo roku 1788, jako obecní neobydlená pazderna na dolním
konci, kterou koupila rodina Dreslerová. Počátkem 19. století byl dům
zbořen a číslo bylo přeneseno na budovu fary. Ta měla původně, až do
roku 1804 č. 82.
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Číslo 79 byla dřevěnice z roku 1796 na Oboře, po levé straně silnice. Dnes
tam stojí nový dům.

č. 79
Číslo 95 vystavěl roku 1829 řezník Jan Sekanina z Blahutovic vedle
Březového hájku za hospodou č. 97. Dům byl zbourán v roce 1999 a
přibližně na jeho místě vyrostl dům nový, ale již s popisným číslem 303.
Číslo 103 byl původně dřevěný domek, stojící pod starou hospodou, mezi
domy č. 97 a 127. Byl postaven roku 1879. Dům byl zbořen v roce 1962 a
v roce 1974 bylo číslo přeneseno na nově postavený kulturní dům.
Číslo 104 byla původně pazderna, rok výstavby není znám, ale kolem roku
1880 byla upravena pro bydlení. Stála u silnice směrem na Hůrku za Boží
22
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mukou blíže k potoku. Budova byla zbořena r. 1890 a v roce 1893 bylo číslo
přeneseno na obytný dům nově vystavené vodárny. Při výstavbě vodárny
v roce 1892 byl vybudován i komín 20 metrů vysoký, osmihranného průřezu
a průměru 1 metr. Sloužil k odvádění kouře z kotelny. Zbourán byl na
počátku II. Světové války z obav dosazeného německého starosty před
leteckými útoky. V roce 1963 byla nad vodárnou na svahu u lesa postavena
pohotovostní úpravna vody, čerpané z řeky Odry, která sem byla přiváděna
potrubím. Potrubí ústilo do Odry před mostem v místech bývalé skluzavky.
Úpravna vodu čistila na pitnou, byla jediná tohoto druhu v republice a byla
v provozu do roku 1970.

vodárna v roce 1927
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Číslo 135 byl původně výminek k č. 9 (Dreslerovi). V šedesátých letech
minulého století až do června 1971 zde byla poradna pro děti. Potom byla
budova zbourána a číslo přeneseno na novostavbu naproti bývalé váhy
jednotného zemědělského družstva.

výminek č. 135
Číslo 137 byl původně výminek k č. 19 na dolním konci. V roce 1966 bylo
číslo přiděleno nově postavenému domu u č. 17
Číslo 142 výminek k č. 33 na Teplici, zbourán v roce 1994.
Číslo 148 původně výminek k č. 47 na horním konci, v roce 1984 byl na
jeho místě postaven nový dům.
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Číslo 156 výminek k č. 64 na horním konci, zbourán v roce 1992 a číslo
bylo přeneseno na dům v bývalém fojtství po levé straně při vjezdu do
areálu.
Stará hasičárna a kaplička sv. Jana Nepomuckého naproti č. 1 stávaly
v místech dnešního vjezdu na parkoviště před Restauraci U Bříz. Kaplička
byla vystavěna v roce 1798, hasičská zbrojnice v roce 1885. Obě stavby
byly zbořeny v prosinci 1975. Zajímavostí je, že v roce 1922 byla postavena
ve dvoře č.51 druhá, menší hasičská zbrojnice.

stará hasičárna a kaplička
Pazderny byly domky, kde se zpracovával len. Musely stát dále od obydlí
z důvodu velkého rizika požáru při sušení lnu. Bernartice měly pazderny
čtyři. Jedna stála pod kaplí sv. Martina, na rozhraní luk č. 59 a 60. Zbourána
byla v roce 1866. Druhá stála na Drahách v místě hospodářské budovy
dnešního č. 112, zbourána v roce 1850.
25

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2020

Třetí stála na Starém mlýně mezi silnicí a kopcem. Vybudována byla v roce
1852, zbourána 1880. Čtvrtá stála pod Boží mukou směrem na Hůrku (viz.
číslo popisné 104).
Olejna byla místnost o rozměrech asi 12 x 6 m, kde byly stroje na
zpracování lněného semena, ze kterého se vyráběl olej. Nejstarší olejna
stávala u č. 9. Vybudována byla v roce 1641 a ještě v roce 1909 stála! Její
model byl poslán na Národopisnou výstavu v Praze roku 1895. Fotografie
původní desky z olejny s letopočtem jejího vzniku je v knize Od pokolení do
pokolení na straně 151.
Sušírny. Ještě do roku 1920 bylo v naší obci 15 sušíren ovoce. Dnes již
nefunguje ani jedna. Některé byly zbořeny, jiné přestavěny k jiným účelům.
Nejdéle fungovala sušírna u domu Dreslerových č. 9, která stojí u silnice
dodnes. Nejstarší sušírnou byla asi u č. 2, která také ještě stojí. Další byly
u č. 4, 5, 6, 11 (asi od r. 1757), 14 (zmínka z r. 1741), č. 26, 18, 19, 31, 32,
47, 48, 52, 58, 65, 68, 61, 84.

sušírna u č. 5
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sušírna u č. 2
Kovárny byly v obci celkem tři: u č. 8 (1692-1984), u č. 41 (kolem r. 1887)
a u č. 96 (1844).
Cementárna číslo 117 vystavěna byla v roce 1911 rodinou Dreslerových
na Drahách. Vyráběly se tu cementové roury, žlaby, dlaždice a další
betonové výrobky. V provozu byla do roku 1961. Dnes je to obytný dům.
Z obce nenávratně zmizelo také mnoho starých stodol. Původně byly
dřevěné, kryté slámou.

stodola u č. 27, zbořena v roce 1963
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stodola k č.10
Vedle kostela po pravé straně stávala malá márnice. Zbourána byla
23.6.1971. Na jejím místě vyrostla nová smuteční síň, která byla otevřena
v květnu 1973.
V knize Bernartice nad Odrou je uvedeno, že roku 1782 byla všechna
stavení v obci dřevěná až na devět domů. Ještě v roce 1843 bylo domů z
pálených i nepálených cihel jen menšina a byly vesměs přízemní, kryté
slámou, doškem, někde šindelem, jen výjimečně krytinou. Většina měla jen
dvě obytné místnosti. Dřevo se postupně stávalo nákladným materiálem a
také z důvodu protipožárních nařízení Marie Terezie a Josefa II. se domy
začaly stavět z cihel, kamení, nebo se používala technika nabíjeného zdiva
(mazanina z hlíny). Postupem času docházelo k přestavbám domů až do
dnešních podob.
Wittenberg
Mezi Hůrkou a Jeseníkem nad Odrou byla kolonie, či osada. Jměnovala se
Wittenberg. V letech 1685 až 1800 vlastnil obec Jeseník nad Odrou rod
pánů z Wittenu a Andlernu. Ti založili na polní trati mezi Hůrkou a
Jeseníkem nad Odrou kolonii. V osadě byla i hospoda nevalné pověsti
s karbaníky, rváči a lehkými ženami. Odpočívali zde obvykle honáci, kteří
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honívali dobytek po tzv. volské hučnici, která vedla z Vídně až do Haliče.
Byl zde také dvůr, který vyhořel. Hospoda zanikla spolu s ukončením
honění dobytka po „volské hučnici“. Obyvatelé osady také stále kradli
v lese dříví, a tak v roce 1818 byly domy zbořeny a lidem bylo přikázáno
přestěhovat se do Jeseníku nad Odrou. Osada se nacházela po levé straně
silnice z Hůrky do Jeseníku nad Odrou v polích u pískovny. Odbočuje tam
polní cesta, u které stojí křížek.

Müllerovo mapování z roku 1720

oldmaps.geolab.cz

Údaje jsem čerpala z knih Bernartice nad Odrou, Od pokolení do pokolení
a Zaváté stopy od Leopolda Biskupa, časopisu Poodří, kronik obce
Bernartice nad Odrou, Vlastivědného sborníku a knihy Moravské Kravařsko
z roku 1898.
Fotografie: archívy obce Bernartice nad Odrou a Aloise Šimíčka
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@cuzk.cz
32

