Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2020

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendárium
22.6. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty a zástupce firmy
zabývající se dotacemi na výsadbu zeleně v obci.
23.6. Starosta se zúčastnil jednání Valné hromady Regionu Poodří
v Bartošovicích.
23.6. V přísálí KD proběhlo deváté jednání zastupitelstva obce.
25.6. Starosta se zúčastnil Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku
obcí SOMPO 2016 ve Spálově.
26.6. V prodejně Jednota proběhlo další jednání o možném odkupu části
prodejny a přilehlé zahrady obci.
3.7.
V KD proběhlo vyčištění ucpané splaškové kanalizace.
9.7.
Firma TS technik s.r.o. z Měnína zahájila práce na generální opravě
jeviště v KD.
10.7. Proběhla kontrola na poště Partner Bernartice nad Odrou.
14.7. Bylo vypsáno výběrové řízení na opravy povrchů místních
komunikací, které jsou ve velmi špatném stavu.
14.7. Po obci byl aplikován plošný postřik proti komárům.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou konaného dne 23.6.2020
9/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Vlastimila Šimíčka a Ing. Ivana Košťála, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
9/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
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9/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky
220/2013 Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní období
roku 2019.
9/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky
220/2013 Sb. účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Bernartice nad Odrou za účetní období roku 2019.
9/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43
zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný
účet obce Bernartice nad Odrou za rok 2019 bez výhrad.
Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 zák.
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných
rozpočtů s celoročním hospodařením obce Bernartice nad Odrou za rok
2019 bez výhrad.
9/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský výsledek
své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice
nad Odrou za rok 2019 ve výši Kč 100.558,Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zároveň souhlasí s převodem
hospodářského výsledku příspěvkové organizace do rezervního fondu ve
výši Kč 88.558,- a do fondu odměn ve výši Kč 12.000,-.

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu
V sobotu 19. září 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

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Škola volá
V úterý 30.6. proběhlo v břízovém hájku rozloučení předškoláků
s mateřskou školou. Po prázdninách z nich budou „velcí“ školáci. Rozlučku
dětem připravil personál MŠ společně s rodiči. Na toto setkání děti jen tak
nezapomenou. Přišel i pan starosta, který je „pasoval“ na školáky. Vše se
neslo v duchu námořnickém a pirátském. Děti i paní učitelky spolu
s ostatním personálem školky musely hledat poklad, což se oběma
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skupinkám povedlo, každá našla ten svůj. Vše proběhlo ve veselé a hravé
atmosféře. Chtěla bych popřát naši vnučce Julince a také jejím kamarádům
Oliverovi, Garymu, Toníkovi, Nikolce, Elišce, Verunce, Jarečkovi a Míšovi
bezstarostné prožití prázdnin a úspěšné vkročení do školního roku. Věřím,
že se jim škola stane hrou, nejen povinností. Za mou vnučku děkujeme jak
všem z MŠ, tak i rodičům, kteří si dali nemalou práci s tím, aby se děti
zábavně a radostně rozloučily s jednou etapou svého života.
Jarmila Dreslerová
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Poděkování
Vážená paní ředitelko,
jelikož jsme se neměli možnost osobně rozloučit, volíme tuto cestu.
Velmi děkujeme všem pedagogům i nepedagogům základní školy za péči,
kterou jste věnovali naší Zuzce po celou dobu její docházky na 1. stupeň.
Určitě budeme na spolupráci s Vámi rádi vzpomínat.
Zároveň Vám do budoucna přejeme mnoho spokojených žáků i rodičů, kteří
budou umět Vaši práci náležitě ocenit.
S pozdravem, Aleš a Petra Hubrovi
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Loučení s páťáky
Tak jako každý rok i letos připravili páťáci pro nás učitele rozloučení.
Tentokrát jsme se z důvodu nepříznivého počasí sešli v klubovně
kulturního domu. Setkání bylo velmi přátelské. Děti pro nás přichystaly
velkolepou hostinu a navíc si pro nás připravily překvapení v podobě
písemného testu. Otázky byly velmi záludné, ale nakonec jsme test zvládly
a každá z nás obdržela závěrečné vysvědčení. Společně jsme
zavzpomínali, co všechno děti ve škole prožily. Bylo to velmi příjemné
odpoledne.
Dětem přejeme, aby se jim na nové škole dařilo a aby jejich cesty, které si
v životě zvolí, směřovaly vždy tím správným směrem.
Eva Grulichová, učitelka
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R ŮZNÉ
Bezpečné prázdniny
Přestože to ještě před pár týdny mohlo
vypadat všelijak, letní prázdniny si mohou i letos školáci užívat v plné míře.
Každý školák se nejvíce těší na závěr školního roku, na dva měsíce letních
prázdnin, nové kamarády, letní tábory a veškerá dobrodružství, které
s sebou prázdniny přinášejí. Prázdniny však také přinášejí mnoho složitých
situací nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče, kteří musí i nadále chodit
do zaměstnání. A tak se může stát, že starší děti zůstávají po dobu jejich
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pracovní doby sami. Pro bezpečnější prožití letních prázdnin jsme pro děti
připravili pár užitečných rad.
Mladším dětem, na I. stupni základní školy, bychom doporučili následující:
V případě, že musíte zůstat sami doma
- Nikdy nikomu cizímu
neotvírejte a neříkejte do
domácího telefonu, že
jste sami doma
- Při odchodu z domu
byste měly uzavřít okna,
uzamknout hlavní dveře
- Nechte rodičům vzkaz
kam a s kým jste šly ven,
popř. kdy se vrátíte
- Nenastupujte s cizími
lidmi do výtahu

Také při hraní si venku na hřišti, při sbírání hub nebo koupání
-

Nenoste klíče ani mobilní telefon viditelně a neodkládejte je mimo svůj
dosah třeba na hřišti
Nebavte se na ulici nebo na hřišti s cizími lidmi, nic si od nich neberte
a nikam s nimi nechoďte
Při hrách a to nejen v lese můžete narazit na munici, s touto nikdy
nemanipulujeme a ihned přivoláme dospělého nebo voláme na linku
158 (v případě manipulace s municí může dojít ke zranění, které může
vést k trvalým následkům)
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- Při koupání
v neznámých vodách
respektujeme
doporučení jako je
zákaz skákaní do
vody nebo zákaz
koupání – každé
takové upozornění má
svůj účel a je tam
umístěno z nějakého
závažného důvodu a
ne proto, že by Vám
dospělí záviděli, že
máte prázdniny a
můžete si užívat,
zatím co oni musí
chodit do zaměstnání
-

Pokud byste se při procházce ať už lesem, parkem nebo Vám
novým neznámým městem, ztratily, zůstaňte na místě a nikam
nechoďte

Cyklovýlety nebo jízda vozidlem
-

Před tím, než vyjedete s kamarády na kole někam na výlet, zkontrolujte
si povinnou výbavu svého jízdního kola a nezapomeňte na přilbu!

-

Tak jako na jízdním kole musíte dbát bezpečnosti, také při jízdě
vozidlem, jako spolujezdec, musíte dodržovat určitá pravidla – jedním
z nich je, že musíte být připoutáni bezpečnostním pásem (nejen, že za
nepřipoutání hrozí pokuta, ale také Vám bezpečnostní pás může při
srážce zachránit život).
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Starší děti, na II. stupni základní školy, mohou využít rad uvedených níže:
I v období letních prázdnin se může stát, že počasí venku zrovna nesvádí
k venkovním hrám a tak usedáte k televizi, počítači nebo mobilním
telefonům
-

-

Mějte však stále na paměti, že počítač ti kamarády nevynahradí a
myslete také na to, že pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, mnohem
zdravější než sezení u počítače s ohnutými zády
Nevěřte všemu, co na internetu píší a přesto, že navazujete třeba
zrovna nová „ on – line „ kamarádství, nezapomeňte, že i v bezpečném
prostředí svého pokojíčku na Vás mohou číhat různá nebezpečí
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-

Zabezpečte správně svůj počítač – heslem, antivirovým programem
apod.
Chraňte své soukromí – nesdělujte svá telefonní čísla, rodná čísla,
adresu bydliště
Nikomu neposílejte své intimní fotografie, neodpovídejte na
neslušné, vulgární nebo hrubé maily či vzkazy
Nedomlouvejte si schůzku přes internet, aniž byste o tom řekli
někomu jinému
Nesdělujte informace o tom, kde se pohybujete nebo že odjíždíte
např. na dovolenou apod.
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Preventivní videa v odkaze:
https://www.policie.cz/clanek/jsme-v-tom-spolecne-aneb-internetembezpecne.aspx
Video s příspěvkem na facebooku Policie ČR:
https://www.facebook.com/168628236521263/posts/3376859572364764/
Moravskoslezští policisté přejí všem dětem bezpečné prožití letních
prázdnin.
por. Karla Špaltová
nprap. Bc. Marika Jeličová

Sbírka na generální opravu kostela konaná na konci června
2020
Vážení občané Bernartic nad Odrou, drazí farníci,
na konci měsíce června proběhla sbírka na generální opravu farního
kostela, a sice formou, že dobrovolníci z farnosti navštěvovali s úředně
zapečetěnými pokladničkami jednotlivé domy v obci. Chtěl bych Vás proto
nyní seznámit s výsledky sbírky a také s celkovým finančním obnosem
určeným výlučně na generální opravu, s nímž Římskokatolická farnost
Bernartice nad Odrou v této chvíli disponuje.
Nejprve předkládám Vaší pozornosti přehled, kolik se vybralo do
pokladniček v kostele a na obecním úřadě a pak do pokladniček
v jednotlivých částech obce ke dni 2. července t.r, kdy byly pokladničky
úředně rozpečetěny a peněžní obnos v nich komisně spočítán.
Pokladnička v kostele: 23 781 Kč
Pokladnička na obecním úřadě: 1 380 Kč
Směr od křižovatky dolů vlevo: 47 860 Kč
Směr od křižovatky dolů vpravo: 23 385 Kč
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Směr od křižovatky nahoru vlevo: 83 270 Kč
Směr od křižovatky nahoru vpravo: 52 215 Kč
Celkem: 231 891 Kč
Po připočtení všech darů zaslaných prostřednictvím internetového
bankovnictví nebo osobně předaných ve farní kanceláři a po připočtení
částky, kterou vyplatila pojišťovna, disponuje farnost celkovou částkou,
určenou pouze na generální opravu kostela, ve výši 512 957,07 Kč. Takový
stav je ke dni 10. července 2020.
Používám proto této příležitosti, abych jménem Římskokatolické farnosti
poděkoval Vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem přispěli k dosažení
výše uvedené částky. Rovněž bych rád podotkl, že podle mého názoru je
vybraná částka vzhledem k velikosti obce, k počtu obyvatel a nepříznivým
okolnostem uplynulých měsíců poměrně vysoká a svědčí o tom, že Vám
záleží na bernartickém farním kostele jakožto na místě posvátném i jako na
nejvzácnější historické památce na území Bernartic. Pán Bůh zaplať!
Děkuji na tomto místě dobrovolníkům, kteří na přelomu června a července
navštěvovali jednotlivé domy v obci. Jistě se jedná o činnost záslužnou a
příkladnou a stejně tak i obětavou a nesnadnou.
Vážení občané Bernartic nad Odrou, drazí farníci,
dalo by se říci, že proběhla a úspěšně skončila jakási počáteční fáze
veřejné sbírky. Ovšem není možné pomlčet o tom, že se jedná teprve o
zahájení dlouhodobého úsilí. Náklady na opravu celého vnějšku kostela
byly vyčísleny na zhruba 8 800 000 Kč. Náklady na první etapu byly
vyčísleny na zhruba 2 500 000 Kč, a právě této finanční částky je
potřeba nyní dosáhnout. Veřejná sbírka na opravu farního kostela
Navštívení Panny Marie tedy ani zdaleka nekončí, nýbrž pokračuje nadále
a bude pokračovat ještě několik příštích let. V kostele i na obecním úřadě
jsou za tím účelem umístěny zvláštní pokladničky, dary je možné zasílat na
účet 5807309319/0800 nebo přinášet přímo na faru. Nadále rovněž platí,
že mohu vystavit potvrzení o přijetí daru, které pak poslouží k odpočtu
z daní.
Předem děkuji za vaši štědrost a přeji vše dobré!
P. dr Radoslav Skupník, farář
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H ISTORIE
Zmizelé domy
Milí čtenáři,
jsem potěšena, že mé články o historii naší obce čtete. Informace hledám,
kde se dá, avšak některé události nejsou zachyceny ani v knihách, ani
v kronikách, ani v archívu. Jsou jen ve Vašich vzpomínkách. Proto jsem
vždy velmi ráda, když se od Vás dovídám něco nového. Tak je tomu i
v případě mých dřívějších článků ve Zpravodaji. Uvádím k nim doplňující
informace: Ve výčtu kováren v obci chyběla kovárna v domě č. 118 (u
odbočky k mateřské školce z hlavní silnice do Hůrky). Dům byl postaven
v roce 1922 a ještě počátkem šedesátých let minulého století tu kovářské
práce prováděl pan Josef Tkadleček.

č. 118
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Zajímavá informace se týká také silnice od křižovatky do Loučky. Cesta na
Oboru přes „Opálenisko“ byla velmi strmá. Sedláci se svými povozy měli
velké problémy kopec zdolat. A tak, při opravě silnice po ukončení II.
Světové války, koncem čtyřicátých let minulého století, byl vrcholek kopce
o hodně snížen, více jak o výšku dospělého člověka. Je to patrno na zářezu
silnice do okolního terénu přímo na samém vrcholku, po pravé straně při
výjezdu z obce. Odebraná hlína se vozila na „ Rolice“, pole u nedalekých
zatáček. Do základů cesty se ukládalo kamení, které se lámalo v lese na
Salaši a také na „Rolicách“ (v místech polní cesty, která vede od zatáček
ke Starému Jičínu). Kamení na opravovanou cestu naváželi svými povozy
místní sedláci.
Za tyto informace děkuji paní Jitce Staňkové, panu Tomáši Staňkovi st. a
panu Aloisi Hoppovi.

Cesta na Oboře
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Vzpomněla jsem OPÁLENISKO. Jedná se o místní název kopce na Oboře.
Vztahuje se k němu tajemná pověst, její volné převyprávění Vám nabízím
ke čtení……….
Za dávných časů se občas v povětří, vždy v podvečer, strhnul takový
randál, že prý nebylo slyšet vlastního slova. Ve vzduchu létaly různé ohnivé
stvůry i nestvůry a dělaly velký hluk. Mezi nimi se proplétali světlonoši,
ohnivé „pavůzy“ (pavuza = dlouhá dřevěná tyč, která se vázala na vůz
shora k bočnicím, aby z něj nepadal náklad, seno nebo snopy), čarodějnice
a všechno možné. Strašidla prý přilétala od Starojického hradu na Panský
kopec, z něj letěla na Horecký kopec, a tak se honila dokola. Pak slétla na
zem, za dnešní dům č. 115 (Staňkovi), který tam tenkrát ještě nestál.
Dodnes se tomu místu říká „Opálenisko“. Tam strašidla svoje čarodějné
reje při velkém ohni skončila a ztratila se v tajemné díře, z níž vedla dlouhá
chodba pod Starojický hrad, kde odpočívala a připravovala se na další
řádění. Na tu díru v zemi si staří lidé dobře pamatovali. Byla prý obrostlá
samým trním a bodláčím a při první velké opravě cesty do Loučky ve
dvacátých letech minulého století, byla díra zasypána. Dnes už o ní téměř
nikdo nic neví, ale jméno Opálenisko zůstalo.
Na Opálenisko se chodily v podvečer svátku sv. Jana pálit staré březové
metly, což se nazývalo „pálení čarodějnic“. O svátku upálení Mistra Jana
Husa tu chodili pálit ohně zas členové Sokola. Pálení metel probíhalo i na
dalších místech v obci, a to na Drahách a na Starém mlýně (na dolním
konci na kopečku, nad čističkou odpadních vod, vpravo od hlavní silnice).
Strašení na Oboře, v Hrabí (les po levé straně cesty směrem na Loučku) a
v Zálesí (les na Oboře, po pravé straně cesty) trvalo dlouho. Někdy
se k němu přidával i „vasrman“, vodník, který přicházel z Potok (potůček
teče od Zálesí, vlévá se do Teplice) do rybníčku na Panské zahradě (u č.
57) a začaroval mléko, že z něj nešlo stlouct máslo. Světlonoši zase v noci
skákali na pocestné, když šli přes Žebrákov (pole po levé straně směrem
do Loučky, za posledními domky) a nasypali na ně vši. V Zálesí také
oběšenci štípali dřevo a tropili hrůzné kousky a v Panském dvoře (č. 57) lidi
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ve spaní dusily „Mory“, které také dětem v kolébce cucaly nohy až do krve.
Lidé proto dávali do kolébek staré kosy, aby Mory odehnali.
Strašení přestalo, až obyvatelé Obory postavili dřevěnou kapličku,
zasvěcenou „Snímání Ježíše Krista z kříže“. Její historie je zajímavá. Byla
to asi nejstarší kaplička v obci a postavili ji nájemci Panského dvora. V roce
1860 již byla ve velmi špatném stavu, a tak ji obyvatelé Obory zbořili a na
jejím místě, za pomocí obce, vystavěli kapličku novou, zděnou a zasvětili ji
svatému Martinovi. Důvod změny zasvěcení spočíval ve skutečnosti, že
páni Starojického hradu, pod který spadal Panský dvůr, byli evangelíci, kteří
ctí náboženský kult jen pro Ježíše Krista. Při stavbě nové kapličky zde již
evangelíků nebylo, obec byla jen římskokatolického vyznání, a tak nová
kaplička byla v roce 1864 zasvěcena sv. Martinovi. Stála tu až do roku
2010, kdy byla počátkem roku při náledí na silnici natolik poškozena po
automobilové nehodě, že musela být zbourána. Obec pak nechala na jejím
místě postavit přesnou kopii. Slavnostní žehnání kapličky se konalo 14.
listopadu 2010. Je to již třetí kaplička, stojící na stejném místě.
Zajímavostí je, že v Panském dvoře slavívali podzimní hody po ukončení
polních prací, vždy na sv. Martina, a to i poté, co císař Josef II. v celém
mocnářství ujednotil pořádání těchto hodů na třetí neděli v říjnu.
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Nová kaplička sv. Martina, listopad 2010
Kaplička sv. Martina do počátku r. 2010

Čerpáno z knihy Zaváté stopy od pana Leopolda Biskupa, ze vzpomínek
pana Aloise Hoppa a obecních kronik.
V naší obci v dávných dobách řádilo více strašidel a nadpřirozených
bytostí, ale o tom zase někdy příště.
Ilona Stavinohová, kronikářka

P.S.
Do pojednání o zmizelých domech v obci patří i historie prvních staveb
kostela a fary z let 1795 a 1799. Možná se málo ví o tom, že zdejší kostel
a fara měli své předchůdce.
Článek o jejich minulosti připravuji.
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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
20

