Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2020

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář akcí
2.10. – 3.10.
So
3.10.
Ne
25.10.
Ne
25.10.
Út
27.10.
Pá
27.11.
Ne
3. 1.
Pá
8. 1.
So
23. 1.
So
30. 1.
So
13. 2.
Pá
26. 2.
So
6. 3.

Volby do zastupitelstev krajů
Turistický pochod
První svaté přijímání
Vítání občánků
Výroční členská schůze TJ Sokol
Rozsvícení vánočního stromu
Novoroční koncert
Výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů
Dětský maškarní rej a Sokolský společenský ples
Zahrádkářský ples
Obecní ples
Výroční členská schůze Bodlák
Výroční členská schůze mysliveckého spolku

Kalendárium
20.7. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy
OZO Ostrava.
22.7. V prodejně Jednota proběhlo další jednání o možném odkupu části
prodejny a přilehlé zahrady obci.
12.8. Po obci byl aplikován druhý plošný postřik proti komárům.
20.8. Starosta se zúčastnil ústního jednání svolaného stavebním úřadem
k projednání odvodnění dešťové vody ze stavby rodinného domu.
30.8. Proběhlo slavnostní žehnání nově postaveného kříže.
1.9.
Starosta přivítal naše nové prvňáčky.
1.9.
V KD došlo k havárii splaškové kanalizace.
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Firma TS technik s.r.o. z Měnína předala obci stavbu
zrekonstruovaného jeviště v KD.
7.9.
Starosta navštívil našeho spoluobčana při příležitosti jeho životního
jubilea.
8.9.
V KD proběhla prohlídka likvidátora pojišťovny.
10.9. Na obecním úřadě proběhla první schůzka okrskové volební
komise.
13.9. Proběhlo žehnání nového hasičského auta.
16.9. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelstva obce.
4.9.

Vážení spoluobčané,
skončilo období prázdnin, dovolených, teplých dnů a již nám přicházejí
první chladné dny v podzimním období. I když vyhlídky nejsou příliš
optimistické, věřím, že druhou vlnu nákazy koronavirem zvládneme. Jak
zásadní a omezující budou vydaná opatření zatím nikdo netuší. Zcela jistě
se letos nebude konat tradiční podzimní posezení s důchodci, jelikož tito
občané patří mezi nejrizikovější skupinu. Věřím, že chápete naše
rozhodnutí a nechceme zbytečně ohrožovat naše občany. Kéž by to byla
poslední akce, kterou jsme nuceni zrušit.
V naší obci proběhla velká rekonstrukce silnice III/04815 Loučka –
Bernartice nad Odrou, kterou financoval Moravskoslezský kraj jakožto
majitel. Chtěl bych poděkovat všem občanům za schovívavost a
respektování uzavírání silnice při její rekonstrukci. Věřím, že v této podobě
bude silnice sloužit dlouhou dobu.
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Obec při této příležitosti nechala opravit některé místní komunikace, které
financovala z vlastního rozpočtu. Největší opravenou komunikací je úsek
záhumení cesty od Knopů po Haitly. Dále se jedná o točnu na horním konci,
část komunikace k farskému lesu, komunikace k Pospíšilíkům, Hajzibon,
část komunikace u Papáků č.p. 22 a příjezd k mostu přes Odru na
mankovské louky.
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Dne 1. září po vydatném 24-hodinovém dešti došlo k velké havárii
splaškové kanalizace v kulturním domě. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří na mou prosbu přišli na pomoc a přispěli tím k okamžité likvidaci
následků havárie. V důsledku této havárie bude nutná kompletní výměna
parketové podlahy v KD. Termín, kdy budeme moci kulturní dům zcela
uzavřít a opravy uskutečnit bude od 26.4.2021 – 10.6.2021. Dále bude
nutná výmalba a zednické práce při opravách navlhlých zdí.
Podařilo
se
dokončit
generální
rekonstrukci jeviště v KD a troufám si
tvrdit, že již v této podobě je srovnatelné
s profesionálními jevišti. Podstatou je,
že máme vypracované veškeré revizní
zprávy všech zařízení na jevišti a provoz je ve všech směrech povolen.
Toto byl cíl a ten se podařilo splnit. Na tuto akci jsme získali dotaci
z Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč. Celková rekonstrukce
vyšla na bezmála 2.000.000,- Kč.
Tomáš Horut, starosta

Blíží se doba splatnosti poplatku za odpady
Upozorňujeme spoluobčany, kteří ještě nemají uhrazenu druhou polovinu
splátky za odpady, že splatnost druhé části splátky je 30. září 2020. Výše
druhé splátky za dítě do patnácti let včetně a dospělého od osmdesáti let
včetně je 200,-Kč, ostatní uhradí 250,-Kč.
Splátku je možné uhradit v úředních hodinách v pokladně obecního úřadu
nebo převodem na číslo účtu 23325801/0100. Jako variabilní symbol
uveďte prosím číslo popisné.
Věra Košťálová, správní pracovnice
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Volby 2020
Starosta obce Bernartice na Odrou podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů oznamuje:
Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů 2020 se uskuteční ve dnech:
v pátek 2. října 2020
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu 3. října 2020
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Místem konání voleb okrsku č. 1 Bernartice nad Odrou je volební místnost
v přízemí budovy Základní školy Bernartice nad Odrou č.p. 80, učebna pro
I. ročník.
Voliči bude umožněné hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Na voličský průkaz může volič hlasovat ve kterémkoliv
volebním okrsku na území ČR po předložení voličského průkazu, který je
povinen odevzdat volební komisi.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků. K zajištění pořádku a důstojného průběhu
hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnou pokynů
předsedy OVK.
Telefon do volební místnosti: 602 630 764
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MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova
MAS Regionu Poodří, jehož je obec Bernartice nad Odrou členem, už více
než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území. A kdo nebo co je MAS?
MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action Group), která
pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také prostřednictvím
finančních prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již prakticky po
celém světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované strategie
CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální potřeby
regionu. V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke
zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních
prostředků za Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační
program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní
prostředí.
Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou
výzvou (např. obce, města, neziskové organizace, osoby podnikající a
další). Letošním rokem končí stávající programové období a MAS má
v harmonogramu vyhlašování posledních výzev – podzim 2020 výzvy
z IROP pro opatření Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora
výchovy a vzdělávání. V rámci příprav na nové období 2021+ bylo spuštěno
anketní šetření v území za účelem zjištění problému a potřeb regionu. Rádi
bychom touto cestou požádali občany i o jejich názor, který můžou vyjádřit
prostřednictvím
ankety
v elektronické
formě
www.mas.regionpoodri.cz/anketa, nebo v papírově formě, která je
k dispozici na městském úřadě.
MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny
příznivce našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ V POODŘÍ,
který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“, náves obce
Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na webových stránkách
www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální síti Facebook - MAS Regionu
Poodří.
MAS Regionu Poodří, z.s.
Region Poodří sobě!
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ZE

SPORTU

Přívesnický tábor
Ve třetím červencovém týdnu proběhl v naší obci 2. ročník přívesnického
tábora“. Jsme moc rádi, že o tábor byl „i v této koronavirové době“ zájem a
děti si mohly užít 5 dnů zábavy. Tábor se opět nesl ve sportovním duchu.
Na začátku se děti rozdělily do dvou týmů (Rychlé pumy a Špagety
s kečupem ), které po dobu tábora mezi sebou soupeřily.
Který tým zvítězil, na závěr nebylo podstatné, důležitější byla týmová
spolupráce a především dobrá zábava.
Poděkování patří základní škole, obci Bernartice nad Odrou za možnost
využívání tělocvičny a multifunkčního hřiště, restauraci „U bříz“ za přípravu
dobrých obědů a také místnímu obchůdku za zajištění svačinek pro děti.
Doufáme, že se stal „přívesnický tábor“ přínosem nejen pro samotné děti,
ale i jejich rodiče a budeme se těšit na příští rok.
Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou
Eliška Milatová
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Bernatští Bobři opět trénují
První zářiovou neděli, na Boleslava, zahájil náš florbalový oddíl novou herní
sezónu. Na prvním tréninku se sešlo 13 hráčů, šest holek a sedm kluků.
Seznámili jsme se s tím, co nás čeká a co bychom chtěli stihnout do konce
této sezóny.
V mladší kategorii máme do případných turnajů z čeho vybírat. Horší je to
v kategorii od sedmé do deváté třídy. Ze starších hráčů se nám nepodaří
postavit plnohodnotné družstvo, protože máme pouze tři hráče. Mile nás
však překvapilo, že hráči ze šestých tříd sami navrhli podpořit své
spoluhráče ve vyšší kategorii i za cenu nerovné konkurence a chtějí se
účastnit případných turnajů ve vyšší kategorii. Takový přístup zaslouží
obdiv a pochvalu, děkujeme mládenci.
V turnajích bychom chtěli pokračovat jako v minulosti, plánujeme
uspořádat mikulášský turnaj pro starší žáky a pro mladší žáky velikonoční.
V této sezóně zůstává trenérem Aleš Hubr a nově bude pomocníkem Lukáš
Hubr. Uvítali bychom také trenérku pro dívčí družstvo, ale tu stále ještě
hledáme .
Za BeBečka Aleš Hubr, trenér
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Fotbalová sezóna zahájena
Fotbal v Bernarticích opět ožívá. Po mnoha letech byl znovuobnoven oddíl
mládežnického fotbalu TJ Sokol Bernartice nad Odrou. Minulou sezónu
jsme se scházeli pouze na trénincích nebo případně při přátelských
zápasech, abychom zjistili, jaký bude u kluků zájem. Trochu nás zbrzdila
opatření na jaře, kdy jsme byli nuceni tréninky přerušit. O to víc nás potěšila
velká účast na trénincích v červnu po uvolnění opatření. Proto jsme se
rozhodli, že přihlásíme náš tým do mistrovské sezóny 2020/2021.
Vzhledem k tomu, že máme poměrně velký věkový rozdíl mezi jednotlivými
hráči, stáli jsme před těžkým rozhodnutím, do jaké kategorie náš tým
přihlásit. Nakonec jsme vybrali kategorii starší přípravky (ročník 2010 a
mladší), kde máme aktuálně registrováno 10 hráčů. Počet hráčů je
neomezen, takže pokud by měl kdokoli další z kluků i holek zájem se připojit
do týmu, je u nás vítán. Tréninky jsou pravidelně každé úterý a čtvrtek od
16:30 do 18:00.
Do uzávěrky tohoto čísla zpravodaje jsme stihli odehrát první dva
mistrovské zápasy. Nejprve proti Suchdolu nad Odrou, kdy kluci statečně
bojovali, ale nakonec prohráli 10:14. V druhém zápase jsme nestačili na
tým z Jeseníku nad Odrou a prohráli 3:10. Za své dosavadní herní
nasazení si kluci zaslouží velkou pochvalu. Každým zápasem se jejich
sebevědomí a výkony zlepšují. Budeme rádi, když budete chodit našim
mladým hráčům fandit nejen na domácí zápasy, které se odehrají na hřišti
u Odry. Orientační rozpis zápasů je uveden pod článkem. Během sezóny
může docházet ke změnám hracích časů. Změny budou zveřejňovány na
facebookových stránkách TJ Sokol, případně v hlášení místního rozhlasu.
Velký dík patří trenérskému týmu, kteří věnují svůj volný čas mladým
fotbalistům a bez jejich nadšení a aktivního přístupu by hráči neměli
možnost poznat atmosféru mistrovských zápasů při reprezentování naší
obce.
za fotbalový oddíl TJ Sokol Bernartice nad Odrou
Jiří Grulich
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Rozpis zápasů podzimní sezóny (starší přípravka, skupina B):
04.09.2020 17:00
09.09.2020 17:00
11.09.2020 17:00
16.09.2020 17:00
20.09.2020 10:00
23.09.2020 17:00
02.10.2020 17:00
07.10.2020 17:00
14.10.2020 17:00
23.10.2020 17:00

Suchdol
Jeseník
Bernartice
Bernartice
Děrné
Bernartice
Fulnek
Bernartice
Bernartice
Vražné

Bernartice
Bernartice
Vražné
Fulnek
Bernartice
Jeseník
Bernartice
Suchdol
Děrné
Bernartice
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Hasičský den her
V sobotu 15. 8. jsme v rámci hasičského spolku zorganizovali Hasičský den
her. Tento den byl náhradou, či malou nálepkou za neuskutečněný tradiční
dětský tábor Mladý hasič.
Nejdříve k samotnému táboru. Jak jistě víte, letos nás všechny provází,
více či méně rozsáhlá, protiepidemiologická opatření. Podmínky pro konání
dětského tábora pro děti nebyly letos slučitelné s prostorovým a
personálním zajištěním, z kterého každý rok vycházíme. Rozhodli jsme se
proto neriskovat a tábor úplně zrušit. Ihned jsme si ale uvědomili, že
nemůžeme děti nechat jen tak. Slovo dalo slovo a začali jsme pracovat na
celodenním programu alespoň u nás v Bernarticích nad Odrou.
Celý den her byl směřován na hledání pokladu s luštěním logických indicií
a plněním úkolů v jednotlivých stanovištích. Sraz jsme měli v 9h u
hasičárny. Z tohoto místa byly děti s rodiči stylově - hasičskými auty převezeny na nejvyšší bod Bernartic nad Odrou, pod Starý Jičín k novému
kříži. V jednotlivých družstvech si na této startovní pozici prostudovaly
slepou mapu a vydaly se postupně na cestu za pokladem. Dospělí hasiči
měli u svých domů připravit disciplínu nebo soutěž, za jejíž splnění družstvo
obdrželo obálku s hádankou, která jim pomohla k hledání pokladu. Na
přípravu úkolů měli dospěláci zhruba týden a zhostili se toho všichni velmi
zodpovědně a se zapálením, jak už to u tohoto hasičského týmu ostatně
bývá zvykem. Na horním konci nás čekaly úkoly u Hely Lysáčkové, Adama
Haitla a Vojtěcha Knopa, kde nám připravily kuchařky (Monika Brodíková
s Alenou Knopovou) i svačinu. Dále jsme šli k Peťovi Hanzelkovi a Márovi
Kunetkovi, Pepovi Klosovi, Zdeňkovi Horutovi a v neposlední řadě i k
Martinovi Karafiátovi, kde měli své úkoly připraveni naši
stálí podporovatelé Zahrádkáři. Přestávku jsme si dali kolem 14.00 hodiny
na obědě U Bříz a pokračovali dál k Liborovi Gavlasovi, Laďovi Kavanovi a
k Marušce a Vášíkovi Drlikovým. Odtud se šlo lesem k Odře, kde děti měly
poslední možnost se dopátrat, kde by mohl být schovaný poklad, který také
po velmi krátkém bádání našly ukrytý ve starém koupališti. Všem výše
uvedeným a jejich polovičkám moc děkuji za přípravu skvělých a
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zábavných úkolů. U Odry si děti opekly špekáčky, dospělí se občerstvili
pivečkem a postupně jsme se vraceli každý domů.
Poděkování patří také všem sponzorům, tzn.: Obci Bernartice nad Odrou,
Zahrádkářům, Honzovi Kneblíkovi a p. Jurákovi. Filipovi Školoudíkovi a
Patrikovi Dreslerovi za odvoz dětí, taťkovi Vaškovi Drlíkovi z kameru,
mamce Marušce Drlíkové za organizaci, Káji Hanzelkové, Zuzce
Tomáškové a Petře Gavlasové za přípravu a našemu panu starostovi za
podporu celé akce.
V takovémto nadšeném organizačním týmu je práce s dětmi vždy zábavou.
Doufám, že to děti cítí podobně, už teď se těšíme na příští rok.
Katka Drlíková, hl. vedoucí dětského hasičského tábora
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POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad Odrou, spolek srdečně zve
své členy na

řádnou valnou hromadu
Valná hromada se koná v úterý 27.10.2020, v přísálí kulturního domu
v Bernarticích nad Odrou, začátek v 18.00 hod.
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vaši účast
Výbor TJ Sokol Bernartice n.O.

Žehnání nového hasičského auta
Již od brzkých ranních hodin, bylo v neděli 13.září před naší hasičárnou i
kostelem docela rušno a vše se připravovalo na slavnostní žehnání našeho
nového hasičského dopravního automobilu. Většina lidí v hasičských
stejnokrojích, jak místních, tak i z okolních obcí našeho okrsku Starý Jičín.
Úderem 8 hodiny jsme v průvodu vstoupili do kostela, kde proběhla
slavnostní mše svatá za všechny živé i zemřelé hasiče. Otec Radoslav
nezapomněl během mše svaté zmínit důležité poslání hasičských sborů
v každé obci.
Po skončení mše jsme se všichni přesunuli před kostel a Otec Radoslav
nám automobil požehnal. Poté jsme ještě položili věnec na místním
hřbitově a vzpomněli na naše zemřelé hasiče. Dále následovalo slavnostní
předání klíčů od vozidla. Jednatel firmy Moto-truck pan Pilař předal klíč
veliteli jednotky a následovalo mírné pokropení auta šampaňským. Během
připraveného občerstvení si všichni zúčastnění mohli prohlédnout nové
auto zvenku i zevnitř a také se zeptat na věci, které je zajímaly.
14
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Jelikož se blížil čas oběda, zaparkovali jsme nové auto mezi naše stálice
IFA a DAF před hasičárnu a všichni se vyfotili před těmito auty.
Pak už následoval oběd v hospodě. Celkem nás obědvalo dohromady 100
lidí, což je opravdu mimořádný počet a všichni jsme za to opravdu velice
rádi. Potěšující je rovněž i to, že byl přítomen i starosta SH ČMS okresu NJ
pan Stanislav Kotrc a pochopitelně i zástupci všech sborů z okrsku Starý
Jičín, do kterého patříme i my. Pozvání na oběd přijal i Otec Radoslav.
Ještě před obědem došlo k předání ocenění, a to našemu bývalému
dlouholetému (téměř 30 let) veliteli sboru a jednotky, Vojtovi Knopovi a také
starostovi SDH Tomášovi Horutovi.
Všem, kteří se podíleli na uspořádání této akce, patří velký dík. Nejen při
přípravě a mytí aut, nachystání celé akce včetně občerstvení a výborných
koláčků. Je příjemné slyšet slova chvály od ostatních lidí a sborů z okolí a
vidět tolik místních členů sladěných v hasičských uniformách.
Pavel Kroupa, velitel SDH Bernartice nad Odrou
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R ŮZNÉ
Geneze jednoho kříže.
Píše se rok 2020. Je to zvláštní rok. Po počátečním "strašení" čínským
koronavirem udeřil vir plnou silou. Snaha zachránit a ochránit obyvatelstvo
s sebou přináší i částečné výluky výrobních provozů, uzavření škol,
omezování volného pohybu, nošení roušek. V tomto čase se rozhodlo o
důkladném úklidu farského dvora. Při bourání staré šopy, sousedící se
školním dvorem, narazili dělníci na hromadu kamenů. Byly to díly žulového
nebo mramorového kříže. Po důkladném rozmýšlení, co s hromadou
kamenů, zdali vyvézt na skládku nebo využít rozumnějším způsobem,
padla volba na druhou možnost.
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Při zjišťování původu se došlo k domněnce, že kamenné díly byly pořízeny
těsně po 2. světové válce jako poděkování za protrpěné válečné útrapy.
Bohužel, díky komunistickým poměrům v poválečné republice, již k
postavení nedošlo.
Pro určování místa, kde by měl kříž stát, mělo vliv symbolické umístění jako
nejvyššího bodu obce, vlastnictví pozemku atd. S výkopem se začalo 25.
června na soukromém pozemku okolo polní cesty z Padol ke hradu Starý
Jičín. Nebojím se říct, že mnozí, kteří se o postavení tohoto kříže nejvíce
zasloužili, postavili či opravili nejeden rodinný dům, ale zkušenosti s touto
akcí měl málokdo.
Byl jsem u toho, kde umístit kříž, ale i u zjišťování, na co a čím lepit kameny
k sobě, čím spojovat a jak postupovat. Měli jsme i číslo telefonu na
stavbyvedoucího právě dokončeného Mariánského sloupu v Praze. Mamut
či tekuté hřebíky byly okamžitě vyloučeny. Na lepení čepu mezi kameny se
zvolil cement a na styčné plochy flexibilní lepidlo.
Každý díl se lepil až po důkladném zaschnutí spodní vrstvy a několikrát se
překontrolovala kolmost a vodorovnost každého dílu. Při výšce přes 4m by
se každá nepřesnost mohla zle nevyplatit. K lepení samotného kříže se
postavilo speciální dřevěné pažení. Na práci při lepení horního dílu kříže
se muselo už postavit kovové lešení. První 4 díly měly hmotnost od 300 do
skoro 600kg. Samotnou kapitolou bylo vymyslet mechanismy pro zdvih
těchto kamenů do takové výšky a jejich bezpečné upevnění.
75 let uložení v kůlně a manipulace při nakládání mělo vliv na vzhled
povrchu kamenů kříže. Po postavení kříže začaly "restaurátorské" práce.
Několikahodinové ruční přebroušení povrchu brusným kotoučem, lepení
hlubokých vrypů mramorovou moučkou s bílým cementem, vydláždění
okolí kříže žulovými kostkami a pro odpočinek a pohled na město Nový
Jičín zhotovení dřevěné lavičky na kamenných kostkách.
O povědomosti o této akci i za hranicemi se asi zaslouží dudek chocholatý,
který nás jednoho dne vedl po cestě posledních 50 metru až ke kříži. Po
našem vystoupení z auta odletěl.
V neděli 30. 8. 2020 pak došlo ke slavnostnímu žehnání postaveného kříže.
Celou pouť vedl P. Radoslav Skupník, dále byli přítomni starosta obce
Tomáš Horut, místostarostka Dagmar Glogarová, P. Petr Dokládal, P. Jan
Zelenka a poutníci většinou z Bernartic nad Odrou a Starého Jičína.
20
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Nyní bych mohl vyjmenovat 7 až 8 lidí, kteří se o toto dílo zasloužili. Nepíšu
nejvíce, každý jak mohl, ale nikdo to nedělal pro veřejnou poctu. Někdy se
také píše "udělal by to každý". Takže veliké díky těm neznámým známým.
A co si přát? Ať toto dílo slouží k potěše duše a mysli, ať poutník, který se
pozastaví a rozhlédne po okolí, řekne jak je tu krásně, a jak rád se bude
vracet.
Ať toto mohou říci i naši vnuci, pravnuci a prapravnuci.
V Bernarticích nad Odrou 30. 8. 2020
Petr Drlík
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Oderskými vrchy na kole
Cyklovýlet, který bude bavit všechny
Všichni, kdo objevili krásu cyklistiky, určitě ocení výlet v nádherné přírodě
Oderských vrchů, na kterém si přijdou na své, jak dospělí milovníci historie
či přírodních zajímavostí, tak děti, které okouzlí pohádkové postavy.
Vyrážíme ze samotného středu území - ze Spálova. Přes několik
zajímavých zastávek dojedeme po 25 kilometrech až do Suchdolu nad
Odrou. Ještě než nasednete na kolo, můžete děti odměnit za cestu ať
autem nebo autobusem procházkou k Balerově větrnému mlýnu, kam se
po domluvě na Úřadě městyse Spálova můžete podívat také do vnitřních
prostor mlýna. Na děti zde čeká skřítek Větroplach, který se v tomto
nejmenším mlýně v naší zemi zabydlel díky aktivitě Pohádkové Poodří,
která tento kout naší země představuje dětem. My na naší trase navštívíme
hned tři místa, kde si děti mohou do tzv. Vandrbuchu, dát za každé z nich
jednu samolepku. Vandrbuch získáte u každé víly či skřítka, pokud ho
zaplníte, ihned obdržíte milou drobnost a budete zařazeni do slosování o
další zajímavé ceny.
Za prohlídku ve Spálově stojí také kostel sv. Jakuba Staršího, ve které se
ze starého kostela zachovalo gotické kněžiště a cínová křtitelnice. Projekt
Otevřené chrámy umožňuje prohlédnout si zdarma s průvodcem o
víkendech od 13.00 do 18.00 historickou stavbu mimo bohoslužby.
Ale pak již šlápnete do pedálů a s kopce dolů míříte po zelené značce
k řece Odře, abyste se zastavili u poutního místa Panna Maria ve skále a
případně si nabrali do své lahve ‚zázračnou‘ vodu. Budete to potřebovat,
protože po krátké odbočce k Přírodní památce Vrásový soubor
v Klokočůvku, o které se málo ví, ale tato charakteristická ukázka vrásové
stavby kulmských hornin v oblasti Nízkého Jeseníku stojí za zhlédnutí,
míříte do Oder. Hned za Klokočůvkem opustíte zelenou značku a napojíte
se na cyklotrasu 503, která vás dovede k úžasné technické památce
vodnímu mlýnu Wesselsky. Potkáte tu skřítka Raráška a po prohlídce se
u klapajícího mlýnského kola můžete na další cestu posilnit svačinkou. Po
cyklotrase pokračujeme až do Oder. Zde stojí za prohlídku Muzeum
Oderska a bývalá městská věznice – Katovna, obě expozice najdete
v centru města. V opravdové katovně se navíc potkáte s Prutníčkem, který
vám ukáže všechny poklady zdejších lesů.
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Z Oder se Pohořským lesem dostanete k rozhledně Olšová za osadou
Pohoř. Při dobré viditelnosti, po zdolání 64 schodů ve výšce 13 metrů z ní
můžete vidět přes Moravskou bránu Moravskoslezské Beskydy. Druhým
směrem také na Hrubý a Nízký Jeseník. Od rozhledny již míříme po modré
značce do cíle našeho výletu. Během posledního úseku cesty vás ke
koupání naláká malá vodní nádrži Kletná, která slouží také jako přírodní
koupaliště. Ještě pár šlápnutí do pedálů a jste v cíli – v Suchdole nad
Odrou. Zde si, stejně jako ve Spálově, můžete v rámci Otevřených chrámů
o víkendu prohlédnout kostel Českobratrské církve evangelické, postavený
v arkádovém stylu podle vídeňského architekta Ludwiga Förstera.
Průvodce vám představí jeho pohnutou historii i dějiny evangelíků německé
národnosti v českých zemích. Dost teorie a hurá na kolo!
www.Poodri.com
https://doo.cz/otevrenechramy
autor: Jana Praisová
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Hasiči varují - pozor na lesní požáry!
Lesní požár je oheň, který vypukne a šíří se v lese nebo vypukne na jiných
pozemcích a šíří se do lesa a na jiné lesní pozemky. Příčinou lesního
požáru může být přírodní jev (blesk, vysoké teploty), ale v naprosté většině
se jedná o lidskou nedbalost. V takovém případě jde nejčastěji o odhozený
nedopalek cigarety nebo nesprávně založený či nedostatečně zlikvidovaný
oheň v lese či v jeho blízkosti. Příčinou požáru se může stát i pohozené
sklo, které za slunečného počasí funguje jako lupa.
Lesní požáry se hasičům obtížně likvidují, protože k nim zpravidla dojde v
těžce přístupném terénu, kde nelze plně využít hasičskou techniku a jsou
velmi nebezpečné kvůli své schopnosti šířit se velkou rychlostí. Navíc
chování ohně v lese je mnohdy nevyzpytatelné a požár se může šířit
například i pod zemí a je pak velmi obtížné odhadnout, kde se znovu vynoří.
Zásahy na lesních požárech jsou proto časově velmi náročné a vyžádají si
povolání většího množství jednotek požární ochrany. Likvidace lesních
požárů si vyžaduje rovněž značné množství vody, kterou je třeba často
velice komplikovaně k místu požáru dostat.
Z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní
preventivní zásady chování.
V lesích je zakázáno kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně
mimo vyhrazená místa a to až do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
V lesích je také zakázáno odhazovat hořící nebo doutnající předměty.
I když zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, přímo zakazuje vypalování trávy a porostů, stále se najde dost
těch, kteří zákaz poruší. Pak stačí jen silnější vítr, který zanese jiskry až do
prostoru lesa. Za silného větru nebo v období extrémního sucha je obecně
zcela nevhodné rozdělávat oheň v přírodě. Hazardem je také rozdělávání
ohně pod větvemi nebo na kořenech stromů, na suchém listí, jehličí nebo
rašelině.
Při rozdělávání ohně je důležité mít vždy připravenu dostatečnou zásobu
vody, pokud by se oheň vymykal kontrole, ale rovněž na dokonalé dohašení
ohniště. Je dobré vybírat pro ohniště místo v blízkosti vodního zdroje. Mějte
na paměti, že půda v jehličnatém lese je z hlediska možného vzniku a šíření
požáru riziková, protože hrabanka tvořená zetlelým jehličím může prohořet
až do značné hloubky a oheň se může nepozorovaně šířit do stran i mimo
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ohniště. Rozdělený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru a ohniště a jeho
okolí opusťte až poté, kdy se přesvědčíte, že je vše skutečně důkladně
uhašeno. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou
skrývat žhavé oharky a poryv větru je může znovu rozdmýchat a oheň
roznese do okolí. Pamatujte také na to, že děti by neměly nikdy samy
rozdělávat oheň nebo zůstávat u hořícího ohniště bez dozoru dospělé
osoby!
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z
důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat
svým nařízením zákaz vstupu do lesa.
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je
vhodnější utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár
ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112.
nprap. Dagmar Benešová
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Nový Jičín
Zborovská 5, 741 01 Nový Jičín
pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení

H ISTORIE
Historie kostelů a fary v Bernarticích nad Odrou
Pro mnohé z Vás bude možná překvapením, že náš kostel i fara měly své
předchůdce. Nynější stavby nejsou prvními.
Vraťme se tedy do minulosti a pokusme si představit život našich předků
v letech minulých.
Do roku 1795 neměly Bernartice svůj vlastní kostel. Na pobožnosti se
chodilo do kostela na Starý Jičín, kam byla obec přifařena. S tím souvisela
25
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i povinnost obce přispívat na chod starojické farnosti, a to robotou i
odváděním desátků (žito a oves), jak je uvedeno v zápise Pamětní knihy
farní na Starém Jičíně z roku 1706. Však také správa fary na Starém Jičíně
nesouhlasila se zřízením samostatného farního úřadu v naší obci. Přišla by
tím o příjmy, které pocházely od našich farníků.
V roce 1786 vydal císař Josef II. edikt, kdy stanovil, že osady, které mají do
kostela daleko, mohou žádat o zřízení vlastní duchovní správy. Naši
předkové však promeškali lhůtu, kdy mohli požádat o zřízení vlastní farnosti
s kaplanem a o finance na stavbu kostela z náboženského fondu,
zřízeného císařem Josefem II., ale nevzdali se a vlastním nákladem si
kostel vystavěli sami.
První kostel byl dokončen v roce 1795. Slavnostně byl vysvěcen 8. října
1797 ThDr. Václavem Mundem, děkanem z Nového Jičína, a to zároveň se
hřbitovem a křížem na hřbitově. Zasvěcen byl svátku Navštívení Panny
Marie. Ještě před vysvěcením se v něm občas sloužívaly mše svaté.
Stavba byla situována netradičně oltářem k západu, a to kvůli přístupu.
Před kostelem tekl potok a kolem byla dolina, která se později postupně
zavážela. Kostel byl postaven z cihel a kamene. Nebyl dřevěný. Dokazuje
to fakt, že při stavbě nového kostela okrouhlá část kněžiště toho původního
zůstala zachována, nebyla zbořena. Nad ní byla vybudována klenba
dnešního kostela. I první kostel byl klenutý, měl šest podlouhlých oken, jeho
zdi byly rovné, hladké a bez ozdob. Střešní krytinu tvořil jednoduchý šindel.
Byl dlouhý asi 21 m a široký necelých 8 metrů. Neměl věž, jen nad vchodem
byla dřevěná věžička s červeně natřenou šindelovou stříškou a křížkem.
Ve věžičce byl zavěšen zvon Barborka, dosud umístěn v jednoduché
zvoničce naproti fojtství č. 1, odkud zvoněním oznamoval čas k modlitbám.
Zvonit chodívala chasa (čeleď) z fojtství.
Samostatného duchovního správce povolil císař František II. 18. března
1797. Stal se jim P. František Lacina z Frýdlantu, který byl vybrán z devíti
zájemců o naši farnost. Nový kněz sem poprvé zavítal 28. září 1797 a našel
farnost v neutěšeném stavu. Ihned se pustil do díla, nechal kostel vysvětit
a na své náklady zakoupil i potřebná roucha. Zajímavostí je, že pro
přidělení samostatné kaplanky musela obec splňovat určitá kritéria, a to
dostatečné množství obyvatel (tenkrát 551), vzdálenost od kostela na
Starém Jičíně (více jak hodina chůze, měřilo se až od Lesního mlýna) a
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obtížnost cesty, zvláště v zimě. Důležitou podmínkou byla horlivost
obyvatel pro víru.
Postupem let kapacita kostela nepostačovala. Počet obyvatel vzrostl na
754 a chodili sem i občané z Hůrky, také až z Oder a pocestní, kteří nosívali
své zboží na trhy do Nového Jičína a dále. Proto se farníci rozhodli kostel
rozšířit. Nakonec došlo k výstavbě kostela nového. Stavba byla zadána
staviteli Tomáši Chytilovi z Nového Jičína a trvala dva roky. Náklady na
stavbu se nikde nedochovaly, ale jisté je, že velmi pomáhali farníci, a to
finančně nebo prací zdarma, také přispěla obec a náboženský fond.
Nový kostel vyrostl na místě původního. Stavba byla dokončena v roce
1837. Vysvěcen byl asi 8. prosince 1837 děkanem Pavlem Hegerem
z Nového Jičína. Nedochoval se o tom písemný záznam, ví se to jen
z ústního podání.
Kostel je postaven v pozdně empírovém slohu, má 14 metrů vysokou
kopuli. Původně byl vydlážděn kamennými deskami, střecha byla pokryta
šindelem. Je dlouhý 30 metrů, široký necelých 14 metrů a má dvě
obloukovitá velká okna. Celkem má kostel i se sakristií 12 oken.
Starý kostel byl zbořen až na část kněžiště, okrouhlá část rotundy zůstala.
Nový byl postaven z kamene a ručně pálené cihly (vyráběly se na obecním
pozemku na Drahách, písek se těžil tamtéž) a ve své podobě se nám
dochoval dodnes, kromě věže. Nynější věž, asi 38 m vysoká, byla
dostavěna v roce 1870. Původní věž z roku 1837 měřila necelých deset
metrů, byla čtverhranná, krytá šindelem a měla tři okna, byla téměř plochá
a nesla kříž. Na oknech byly okenice proti dešti a sněhu a nad nimi
namalované ciferníky bez hodin. Malá dřevěná věžička nad kněžištěm byla
pokryta šindelem, od roku 1860 plechem. Kostel postupem let procházel
mnoha opravami, měnil se hlavně jeho interiér. Dodnes zůstaly zachovány
obrazy od malíře Ignáce Bergera z Nového Jičína: hlavní oltářní obraz
Navštívení Panny Marie z roku1828, Křest Pána Ježíše od z roku 1841 a
Růžencová Panna Marie z roku 1862. Obraz svatých věrozvěstů Cyrila a
Metoděje je od člena řádu křížovníků červené hvězdy, malíře a sochaře
Josepha Eduarda Wesseleho a pochází z doby kolem roku 1885. Obraz
Narození páně je od malíře Josefa Ladislava Šichana z Brna a datován je
do roku 1901. Malby svatých evangelistů na klenbách kostela provedl
akademický malíř Adolf Heller z Kroměříže, v roce 1928 je zrenovoval
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Josef Petrák z Valašského Meziříčí. Lavice, kazatelna a křtitelnice jsou
z roku 1837.
Nákres původního kostela z roku 1837 lze najít v Knize Od pokolení do
pokolení, vydané v roce 1937 k jeho stoletému trvání, na stránce 43.
Fara
První kněz P. František Lacina po příjezdu do obce v roce 1797 neměl kde
bydlet. Obýval světničku na fojtství, kde se mu velmi nelíbilo, protože tam
byl hluk (křik čeledi, bučení volů, řehot koní..). Proto usiloval o stavbu fary,
která byla dokončena v roce 1799. Náklady na stavbu uhradilo zemské
gubernium a obec. Byl to malý, přízemní domek s třemi místnostmi, velmi
vlhký a plný plísně. Bydlení tu bylo nezdravé a těžké. Veškeré úsilí farníků
faru opravit bylo marné, a tak byla 4. dubna 1888 zbourána. Stavba nové
fary začala na stejném místě 23. dubna 1888 a dokončena byla v listopadu
1888. Po dobu stavby bydlel tehdejší farář P. Karel Hanák ve škole v bytě
podučitele. C.K. místodržitelství dlouho trvalo vydat povolení ke stavbě,
starosta Jan Klos č. 2 musel žádost urgovat. Úředníci také nechtěli povolit
stavbu na poschodí. Obecní představitelé na tom však trvali a patro
vystavěli na náklady obce. Projekt zhotovil architekt a stavitel z Prostějova
Alois Lukavský, rodák z Bernartic z č. 90 (postavil také naši základní školu,
kapli Panny Marie Lurdské a Pomník padlých). Stavbu fary vyměřil Robert
Eder, stavební příručí c.k. stavebního úřadu z Nového Jičína a řídil ji
František Drlík č. 91. Pamětní listina o stavbě fary byla zazděna v jejich
zdech na chodbě.
Faru vysvětil P. Jan Pěček, děkan a farář ze Starého Jičína s pomocí
dalších deseti duchovních z okolí.
K slavnostnímu svěcení budovy došlo 26. listopadu 1888 s tímto
programem:
 Budíček a střelba
 Uvítání hostí
 deváté hodině obřad svěcení farní budovy
 Čtení památné listiny a uložení této do kamene ve zdi fary
 Slavnostní řeč vzhledem ke svěcení farní budovy přednesl P. Jan
Ondroušek, farář z Libhoště výtečně
 desáté hodině slavné služby Boží
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Slavnostní řeč se zřetelem ku 40ti letému výročí panování císaře Františka
Josefa I.
Společná hostina ve farní budově
Koncert v obecním hostinci

Jak šla léta……
 1734 zvon Barborka zavěšen do zvoničky naproti fojtství, v té době tu
také stával kříž, který byl v roce 1818 přesunut doprostřed hřbitova,
v roce 1879 byl tento kříž nahrazen novým
 1795 dostavěn první kostel, posvěcen 8. října 1797
 1797 pořízen oltářní obraz Navštívení Panny Marie a obraz Jana
Křtitele, oba maloval malíř Jiří Fremel z Fulneku, také zakoupeny na
kůr malé varhany se čtyřmi mutacemi a 12 lavic do kostela
 1799 dokončena stavba první fary
 1820 kostel a fara pokryty dvojitým šindelem
 1828 pořízen nový oltářní obraz Navštívení Panny Marie od malíře
Ignáce Bergera z Nového Jičína (kostelu jej věnoval mlynář ze starého
mlýna Bedřich Strnadel a v kostele je dosud)
 1830 na věž zavěšeny zvony z čisté zvonoviny Maria (180 kg) a Sv.
Florián (80 kg)
 1839 před kostelem vztyčen kamenný kříž s Ježíšem Kristem
 1840 před kostelem vztyčen sloup se sochou P. Marie Immaculaty
 1841 do kostela pořízeno 14 obrazů křížové cesty od malíře Ignáce
Bergera
 1859 pořízen největší zvon sv. Josef. Byl z čisté zvonoviny a vážil 437
kg. Aby se docílilo jasnějšího zvuku zvonu, byla v obci uspořádána
sbírka stříbra. Vybralo se 5 funtů, které byly do zvonoviny přidány.
 1860 kostel pokryt břidlicí a malá věžička plechem. Břidlici vynášeli na
klenbu kostela mladí lidé po schodech.
 1862 velký obraz Růžencová Panna Maria věnoval mlynář Bedřich
Strnadel (v kostele dosud)
 1869 pořízeny věžní hodiny, později umístěny na nové velké věži.
Zhotovil je zámečník a hodinář ze Suchdolu. Jméno není známo. Také
byl zavěšen nový lustr na 24 svíček, který věnovali mládenci ze
sklářské huti z Krásna u Valašského Meziříčí
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1870 stavba velké věže. Stavitelem byl Jan Brož z Lukavce. Pamětní
listina a devět mincí uloženo do báně 15. května 1870.
1879 v kněžišti položena nová dlažba ze slezského mramoru
1879 farníci pořídili nový kamenný kříž na hřbitov od kameníka Rudolfa
ze Starého Jičína (uprostřed hřbitova je dodnes)
1882 v sakristii zbudována komora k úschově rouch
4. dubna 1988 bourání staré fary
23. dubna 1888 položeny základy nové fary
26. listopadu 1888 nová fara vysvěcena
1889 kostel vymalován, opravena a nabílena venkovní omítka, ale
špatně, vše opadalo, a tak musel být kostel obílen znovu o rok později
1892 hlavní oltář nově obložen a pozlacen
1895 v kostelní lodi položena nová dlažba ze slezského mramoru,
který se těžil v Horní Lipové. Původní dlažba již byla hodně sešlapaná
1895 na obou věžích naistalovány hromosvody

rok 1900





1896 zdejší kuracie povýšena na faru
1900 naproti kostelu postavena kaple Panny Marie Lurdské na
náklady manželů Glogarových č.59, architektem byl Alois Lukavský
1901 pořízen obraz Narození páně
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1902 na faře i v kostele provedeny zednické, tesařské, natěračské a
pokrývačské opravy.
1902 opraven plot na faře, okna a dveře, střecha kostela pokryta
novým šindelem a pořízen nový bleskosvod
1903 opravena zeď na farském dvoře
1906 pořízeny nové pneumatické varhany s osmi rejstříky od Karla
Neussera z Nového Jičína
1907 kostel znovu vymalován, natřeny oltáře a kazatelna
1909 velká vnější oprava kostela. Na věži bylo vyměněno dřevo
nesoucí kříž. Opravena byla i báň, do které byla 1.listopadu 1909 dána
nová pamětní listina, kde byla zapsána jména obecního zastupitelstva
a faráře, ceny obilí, vloženy tam byly běžné peníze a vrácena stará
listina z roku 1870 včetně devíti kusů mincí. Lešení bylo postaveno až
na samý vrchol věže, ke kříži. Další pamětní listina byla vložena do
báně na věži v roce 1936.

rok neuveden

31

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2020





















1912 upraven potok před kostelem, přes který byl postaven nový most
1914 u vstupů na hřbitov zabudovány železné brány
5. října 1916 smutná událost: rekvizice zvonů sv. Josef a Maria pro
válečné účely
30. října 1917 rekvizice zvonu sv. Florián pro válečné účely. Místo
zvonů byly na věži zavěšeny dvě železné kolejnice, do kterých se místo
zvonění tlouklo.
14. prosince 1917 rekvizice 25 cínových píšťal z varhan
V listopadu 1918 byla vykopána odvodňovací stoka mezi kostelem a
farou a byl odvodněn farní sklep
1919 pořízeny náhradní ocelové zvony od firmy Rudolfa Manouška
z Brna: Jan Evangelista o váze 386 kg, Maria 228 kg, Florián 142 kg
a Josef Pěstoun 48 kg. Poprvé se rozezněly 4. února 1919 a zvonily
až do roku 1987, kdy byly pořízeny nové zvony z pravé zvonoviny.
1921 v kostele umístěny dva nové boční oltáře, které zhotovil místní
stolařský mistr Albín Kunetka
č.105
1922 na faře opraveny stropy a podlahy
1927 až 1928 do kostela a na faru zavedena elektřina
7. dubna 1928 o Velikonocích na Vzkříšení, kostel plně rozsvícen
elektrickými světly
1928 opravy interiéru kostela: malování a zlacení, čištění obrazů i
nástěnných kreseb pod kopulí, výměna skel v oknech (zaskleny
katedrálním sklem), pořízeny nové obrazy křížové cesty z dílny
Jaroslava Majera z Prahy a hlavní bronzový elektrický lustr
28. října 1928 posvěcen Pomník padlých (původně stál na křižovatce)
1930 upraveny prostory před kostelem, založen sad a potok sveden
pod zem do betonových rour
Prosinec 1932 mřížka posunuta o 70 cm dopředu
1933 opraveny lavice, zpovědnice a mřížka, odstraněn živý plot kolem
hřbitova a postaven nový z bílých cihel
1935 upraveny chodníky na hřbitově
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rok 1935



1936 nová vnější břízolitová omítka kostela, vyměněny dřevěné
konstrukce na obou věžích, velká věž pokryta měděným plechem a
pořízeny nové okenní rámy ve věžních oknech, stejně tak římsy
kostela. Malá věž pokryta pozinkovaným plechem. 23. května byla do
báně uložena další pamětní listina, stejně tak do malé věže a zazděna
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pamětní deska u vchodu do kostela, také pořízen nový hodinový stroj
na velké věži
1936 provedena oprava omítky a oplechování na budově fary
1937 před kostelem vybudovány žlaby z žulových kostek pro odvod
vody
1937 vykonána velká pouť na sv. Hostýn. Poutníci šli pěšky na Starý
Jičín, kde se k nim připojili tamní farníci a pokračovali pěšky za
doprovodu hudby na nádraží ve Valašském Meziříčí. Zde dostali
k dispozici osm vlakových vozů, které je odvezly do Bystřice pod
Hostýnem. Na sv. Hostýn se šlo opět pěšky. Procesí čítalo celkem 480
osob (z toho 196 osob z Bernartic nad Odrou).
1937 konaly se velké oslavy výročí 100 let od vysvěcení kostela za
přítomnosti asi 1500 účastníků. Přijeli rodáci a významné osoby z okolí
a mnoho kněží. Před kostelem byla postavena slavobrána
s elektrickými žárovkami. Státní vlajka visela na stožáru před kostelem
a papežská vlajka vlála z věže. Prapory byla vyzdobena celá obec.
Konaly se slavnostní bohoslužby, svatou zpověď vykonalo mnoho
občanů. V sobotu 3. července proběhla večerní adorace. Zvláštní
tajuplnou atmosféru způsobil setmělý kostel, kde byl osvětlen jen
svatostánek. V neděli 4. července 1937 sloužil slavnostní mši svatou
kazatel a profesor bohosloví Dr. Josef Hlouch. Zněly fanfáry a věřící
zaplnili kostel a celé jeho okolí. Večer byl vypraven velkolepý
lampionový průvod od kostela na křižovatku, kde byl tenkrát Pomník
padlých. V průvodu šli kněží v čele s farářem Inocencem Kuklou a P.
Josefem Glogarem, zdejším rodákem, občané, školní mládež,
legionáři, zastupitelstvo obce se starostou Františkem Bayerem,
hasiči, Orli a hosté. P. Josef Glogar společně s družičkami (Ludmila
Pospíšilíková a Cyrila Hanzelková) položili k pomníku věnce. Průvod
byl ukončen na hřbitově vzpomínkou na všechny zemřelé. Kostel byl
krásně osvětlen silnými reflektory a slavnostně vyzváněly zvony.
K tomuto jubileu zaslal pozdravný dopis naší farnosti arcibiskup
olomoucký Dr. Leopold Prečan.
Ilona Stavinohová, kronikářka
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Oslava 100 let
od vysvěcení
kostela, rok 1937

Pokračování
příště
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I NZERCE
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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
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