Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11-12/2020

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendárium
19.10. Starosta se zúčastnil předání vytyčené hranice pozemku.
19.10. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví na obecním úřadě.
20.10. Odborníkem na mostní konstrukce proběhla prohlídka a diagnostika
mostu přes Odru.
21.10. Proběhlo jednání starosty se zástupcem firmy Innova o možnostech
získání dotací na rok 2021.
22.10. Proběhla výměna poškozených cedulí při vjezdech do obce.
26.10. Jednání se SSMSK o umístění vodorovného dopravního značení
(optická psychologická brzda) na silnice při vjezdech do obce.
4.11. Proběhla schůzka starosty a majitelů pozemků na záhumení cestě
u Vašendu, kde se řešil problém s vodou tekoucí z polí.
4.11. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení na obecním úřadě.
4.11. Na obecním úřadě proběhlo výběrové řízení na výměnu parketové
podlahy v sále KD, vítězem se stala firma UPIN z Kunína.
9.11. Firmě UPIN bylo předáno staveniště.
11.11. K Pomníku padlých byla položena kytice u příležitosti Dni veteránů.
12.11. Proběhl dílčí přezkum hospodaření obce za období leden – září
2020 auditory Moravskoslezského kraje.
13.11. Proběhl kontrolní den výměny parketové podlahy v sále KD.
16.11. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce.
19.11. Na Poště Partner proběhla kontrola cenin a písemností.
20.11. Starosta se zúčastnil jednání pracovního předsednictva Regionu
Poodří v Bartošovicích.
20.11. Proběhl kontrolní den výměny parketové podlahy v sále KD.
30.11. Starosta se zúčastnil výběrového řízení na faře na opravu našeho
kostela.
3.12. V KD proběhlo 11. zasedání zastupitelstva obce.
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8.12. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem
společnosti OZO Ostrava s.r.o.. která pro naší obec zajišťuje svoz
a likvidaci odpadu.
9.12. Na Poště Partner proběhla kontrola provozoven Partner a oběhu
bankovek a mincí.
9.12. Starosta se zúčastnil shromáždění delegátů Dobrovolného svazku
SOMPO 2016 ve Veřovicích.
10.12. Proběhl kontrolní den výměny parketové podlahy v sále KD.
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a nejhezčí svátky v roce, které mnozí z nás trávíme
v kruhu rodinném se svými nejbližšími.
Na konci roku je čas na bilancování a zhodnocení právě končícího roku.
Roku, který se zapíše do kroniky nejen naší obce, jako rok přinejmenším
velmi zvláštní. Nikoho by určitě na začátku roku 2020, když jsme si všichni
přáli mnoho štěstí a pevné zdraví, nenapadlo, jak bude tento rok vypadat.
Pandemie koronaviru proměnila celý svět. Touto těžkou zkouškou jsme
museli projít a stále procházíme úplně všichni. Na začátku pandemie se
zdálo, že se zastavil život. Tak tomu samozřejmě není a nemůže být, život
jde dál, byť se třeba neodvíjí podle našich představ. Taktéž život v naši obci
musel jít dál, přestože třeba ten společenský byl a je velmi omezen. Na
začátku pandemie, kdy nikdo z nás netušil, co nás čeká a neměli jsme
žádné ochranné prostředky se nám podařilo sehnat a díky našim skvělým
šičkám vyrobit roušky pro všechny. Mezi naše občany jsme doručili
bezmála 7000 kusů těchto ochranných pomůcek včetně námi ušitých.
Podařilo se zajistit dostatečné množství dezinfekce pro všechny a díky
našim hasičům i všem rozvést. Dezinfekce máme stále dostatečné
množství a v případě potřeby je k dispozici na obecním úřadě. Výdej
probíhá ve dvoře obecního úřadu.
Plány obce, co všechno vybudovat, opravit či modernizovat jsme v průběhu
roku museli měnit a vytipovat priority. Přesto všechno se nám toho podařilo
mnohé zrealizovat. Díky finančnímu příspěvku Moravskoslezského kraje
proběhla generální rekonstrukce jeviště v kulturním domě. Jednalo se také
o největší akci letošního roku. Po mnohaletých urgencích jsme se dočkali
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opravy silnice III/04815 Loučka – Bernartice nad Odrou. Obec taktéž
nechala opravit některé místní komunikace. Jsou jimi tyto části komunikací:
úsek záhumení cesty od Knopů po Haitly, točna 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. Dále byla
opravena zeď mezi základní školou a farskou zahradou. V restauraci U bříz
byl vyměněn zastaralý plynový kotel.
Po havárii splaškové kanalizace v kulturním domě jsme byli nuceni
kompletně vyměnit parketovou podlahu v sále i přísálí. Tato oprava právě
probíhá a měla by být hotová do konce tohoto roku. Pro tuto opravu jsme
„využili“ současnou situaci s pandemii a pustili jsme se do rekonstrukce
ještě letos. Najít šest týdnů v roce, kdy by bylo KD možno uzavřít, by byl
jinak velký problém. Při této příležitosti necháváme opravit i podlahu ve
výčepu a kuchyňce KD. Věřím, že od příštího roku se budeme moci
postupně vrátit do našeho sálu, který se bude pyšnit novou podlahou.
Tolik ty větší akce v roce 2020 a v lednovém zpravodaji vás budu
informovat o tom, co bychom chtěli zrealizovat v roce nadcházejícím.
Na posledním jednání zastupitelstva obce jsme mimo jiné schvalovali
vyhlášku o odpadech na příští rok. Poplatky za odpady jsme odsouhlasili
stejné, jako v letošním roce. Víme ale, že na rok 2022 budeme muset zcela
jistě poplatky navýšit. Svoz a likvidace odpadů je rok od roku dražší a s
blížícím se rokem zákazu skládkování se cena bude bohužel stále
navyšovat. Velmi apeluji a prosím všechny, aby odpad poctivě a řádně
třídili.
Rád bych touto cestou poděkoval za spolupráci všem pracovníkům
obecního úřadu, školy, školky, zastupitelům, představitelům složek a
spolků a všem občanům, kteří se podílejí na chodu obce a jejím rozvoji.
Děkuji taktéž všem spoluobčanům, kteří se starají a udržují nejen své
pozemky, ale i na ně navazující obecní pozemky. Velmi si této práce a
pomoci vážím.
Vážení a milí spoluobčané, rád bych vám všem popřál, abyste závěr roku
a vánoční svátky strávili v klidu a osobní pohodě. Přeji vám v následujícím
roce mnoho štěstí, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví. Kéž by rok 2021
byl zase „normálním“ rokem, na jaký jsme zvyklí. Věřím, že tomu tak bude!
Tomáš Horut, starosta
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Vývozy popelových nádob – upozornění
Poslední vývoz popelnic v letošním roce proběhne v pondělí 28. prosince.
Následující vývoz bude mimořádně hned další týden v pondělí 4.
ledna. Vývozy popelnic v příštím roce proběhnou jako obvykle vždy lichý
týden v pondělí.
Věra Košťálová, správní pracovnice

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc
Od pondělí 21. prosince do pátku 1. ledna bude z důvodu čerpání řádné
dovolené uzavřen obecní úřad. Pokladna a podatelna obecního úřadu
bude otevřena pouze v době otevíracích hodin pošty Partner. Děkujeme
za pochopení.

Otevírací hodiny pošty Partner v době Vánoc
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

21.12.2020
22.12.2020
23.12.2020
24.12.2020
25.12.2020

7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin
7.00 - 10.00 hodin
7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin
zavřeno
zavřeno

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020
1. 1.2021

7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin
7.00 - 10.00 hodin
7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin
7.00 - 10.00 hodin
zavřeno

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2021
Odpady
Poplatek za odpady je stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do patnácti let včetně
a občané starší osmdesáti let včetně mají slevu 100,-Kč.
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Pozor! Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování v rámci
studia hradí 50% z ceny. Oba tyto doklady musí být předloženy
nejpozději do 28.2.2021. Později již nebude sleva na studenta poskytnuta.
Úhrady poplatku za odpady od 1.1.2021 do 31.3.2021. K tomuto datu je
každý občan trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze
stanovené celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena
k 30.9.2021.
Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na
území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek za
objekt v celkové výši 500,-Kč.
Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné
plátce.
Pes
Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého
dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel
psa je povinen poplatek uhradit k 31.3.2021.
Poplatek je možné uhradit během úředních hodin
do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem
na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné plátce.
Zpravodaj
Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad
Odrou je 60,- Kč. Splatnost předplatného je
stanovena k 31.3.2021. V případě neuhrazení
do termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje
automaticky zrušeno.
Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.
VS = číslo popisné plátce.
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě
na webových stránkách obce: www.bernarticenadodrou.cz
Věra Košťálová, správní pracovnice
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Pošta Partner Bernartice nad Odrou – Oznámení
Od 1.12.2020 je možné na poště Partner v Bernarticích nad Odrou zakoupit
Elektronickou dálniční známku. Počátek platnosti lze odložit až o 90 dní.
Cena dálničního poplatku zůstala nezměněna. Roční poplatek tak
zakoupíte za 1.500,-Kč, poplatek na 30 dní za 440,-Kč a na 10 dní za 310,Kč. Více informací naleznete na: www.edalnice.cz, kde si můžete
elektronickou dálniční známku také zakoupit.
Věra Košťálová, pracovnice poštovní přepážky

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2021 takto
Cena v Kč/m3:
Voda pitná (vodné)
43,53 Kč (bez DPH) 47,84 Kč (vč. 10% DPH)
Voda odvedená (stočné) 38,66 Kč (bez DPH) 42,53 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu
měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude postupováno dle
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA, ekonomická ředitelka

Oznámení lékaře
Od 23.12.2020 do 3.1.2021 MUDr. Šrámek neordinuje. Prosíme pacienty,
aby si zkontrolovali zásoby léků a pomůcek a nezapomněli si je objednat u
sestry do 22.12.2020.
Od 23.12. do 31.12.2020 zastupuje MUDr. Šimíčková v ordinaci v Suchdole
nad Odrou, ale pouze pro akutní případy v době od 7.30 do 10.30 hodin.
Tel. 556 736 905. Upozorňujeme, že v ordinaci v Suchdole nad Odrou
nebudou předepisovány léky trvalé medikace.
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Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou konaného dne 3.12.2020
11/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Pavla Kroupu a Mgr. Petru Gavlasovou, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
11/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
11/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2020
Příjmy:
18.616.382,Výdaje:
24.808.932,70,Třída 8:
6.192.550,70,11/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet obce
Bernartice nad Odrou na rok 2021.
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový.
Příjmy:
14.450.200,Výdaje:
21.332.200,Třída 8
6.882.000,11/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet Základní
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace na
rok 2021.
11/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Střednědobý výhled
Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové
organizace na období let 2022 až 2025.
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11/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
11/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavření Kupní
smlouvy č. 35/2020/K mezi Obcí Bernartice nad Odrou jako kupujícím a
panem Josefem Klosem, jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je
pozemek parcela číslo 1070/17 o výměře 225 m2, který vznikl oddělením
z parcely 1070/11 podle geometrického plánu č. 874-503/2020 v k.ú.
Bernartice nad Odrou.
11/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr pronajmout
nebytové prostory sezónní restaurace Odra na parcele č. 996 a přilehlého
sociálního zařízení na parcele č. 997/2 k provozování hostinské činnosti.
11/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Program rozvoje obce
Bernartice nad Odrou na léta 2021 – 2030.
11/11
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210A Podpora obnovy místních
komunikací na akci „Oprava místní komunikace na parcele č. 47/1“ a
souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na dofinancování
akce.
11/12
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury na akci „Zateplení tělocvičny Bernartice nad Odrou“ a
souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na dofinancování
akce.
11/13
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR:
Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210E Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov na akci „Stavební úpravy II. NP MŠ Bernartice nad Odrou“
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a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na dofinancování
akce.
11/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou z kontroly
hospodaření obce Bernartice nad Odrou za období leden – září 2020
konané dne 19.10.2020.
11/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o
veřejnosprávní kontrole v Základní škole a Mateřské škole Bernartice nad
Odrou, příspěvkové organizaci za období leden – srpen 2020 konané dne
20.10.2020.
11/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Základní škole a
Mateřské škole, příspěvkové organizaci 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.
11/17
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti školy za školní rok 2019/2020.
11/18
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis
z kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou ze dne
4.11.2020.
11/19
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostu obce k provedení
změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního jednání do
konce roku 2020.
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Zaměstnanci obecního úřadu
přejí všem spoluobčanům krásné,
ničím nerušené prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2021

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Vánoce ve školce
Vánoce jsou za dveřmi, a tak se na ně s radostí
připravujeme i v naší školce. S dětmi jsme již stihli
napéct dvě krabice perníků, upletli jsme si adventní
věnce, děti nazdobily tři vánoční stromečky svými
vlastnoručně vyrobenými ozdobami, které jsme také
použili do dekorací u vstupních dveří. Na okna jsme
společně lepili papírová zimní městečka. Zkrátka a
dobře se nenudíme, a proto nám čekání na Vánoce
velmi rychle ubíhá. A abychom Ježíška o Štědrém večeru potěšili, učíme
se také vánoční koledy, básničky a říkanky. A za tu velkou práci s
přípravami nám nebe nadělilo také trochu sněhu, kterého jsme si náležitě
užili. Tato předvánoční doba patří ve školce k té nejkrásnější z celého roku.
A tak vám přejeme, aby i ve vašich rodinách přípravy na Vánoce
probíhaly radostně, v klidu a bez zbytečného shonu. Abychom si všichni,
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více než kdy jindy, uvědomili, že Vánoce nejsou jen o hromadě dárků, ale
o lásce a ochotě pomoci těm, kteří se nemají tak dobře jako my a především
o lidech, které máme rádi a můžeme s nimi být.
KRÁSNÉ, POKOJNÉ A RADOSTNÉ VÁNOCE VÁM PŘEJÍ DĚTI A PANÍ
UČITELKY ZE ŠKOLKY
P.S. Moc děkujeme manželům Bršťákovým za vánoční stromečky, které
nám zdobí třídy a školku navíc krásně provoněly.
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S POLKOVÉ

AKTIVITY
Všem
svým
členům
a
spoluobčanům přejeme šťastné a
veselé prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, hromady lásky a
plno úspěchů.
Ať spokojenost a štěstí Vás
provází po celý rok 2021
Zahrádkáři obce Bernartice nad
Odrou

Poděkování
Děkujeme všem našim členům Sboru dobrovolných
hasičů za jejich aktivní činnost a obětavou práci v letošním
roce. Dále bychom chtěli popřát všem občanům krásné
prožití vánočních svátku a úspěšný rok 2021.
výbor SDH Bernartice nad Odrou
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PF 2021
TJ Sokol Bernartice nad Odrou přeje občanům
příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do
nového roku především hodně zdraví a pohody.
Věřím, že se v nadcházejícím roce budeme opět
setkávat při společných sportovních a kulturních
aktivitách.
Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar
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R ŮZNÉ
Filmové negativy.
Nechci se tady pasovat na pamětníka, ale ti dříve narození si vzpomenou,
že kdo fotil, vlastnil takové ty Flexarety, Praktiky, Ljubitely, Smeny a jiné, a
první cesta vedla vždy do Drogerie-Foto-Kino, kde se daly koupit svítkové
filmy a kinofilmy. Ti, kteří si doma dělali také fotky a vlastnili třeba
zvětšováky Opemus, nebo i obyčejnou dřevěnou krabičku na kopírování z
filmu přímo na papír, museli si koupit také vývojku a ustalovač. Papíry,
karton a polokarton, měkký, normální, tvrdý, velvet. A těm, kteří si doma
troufli na barevné fotky, to byli „machři“. Těch druhu zvětšováků a rozměrů
filmu bylo více, zažil jsem i podélné řezání negativního filmu na 16mm.
Zvláštním druhem pak byly negativní skleněné desky. Ty, které mám doma,
mají rozměr 12x9cm a když jsem potřeboval vytvořit samotnou fotku, u
okolních fotografických podniků jsem neuspěl, že na takový formát nejsou
zařízeni. Možnost by byla jen asi přímá kopie deska-papír, ale to bych
potřeboval i ten ustalovač a vývojku. Chtěl jsem vytvořit soubor dat pro
dnešní modernější výrobu fotografie. Použil jsem skener Canon a jednotlivé
části pak spojil ve výsledný soubor.
Jedná se obrázek vnitřku našeho kostela ještě s původní „mřížkou“,
hlavním středovým světlem a dvěma menšími světly nad hlavním oltářem.
Nedovedu určit, z jakého období může tato fotka pocházet. Tipuju, že okolo
roku 1940. Na okrajích skleněné desky a fotografické vrstvě je to velmi
patrné. Bylo by zajímavé, pokud by obecní úřad vlastnil podobné fotografie,
podle kterých by se mohlo určit období vzniku. Nebo někdo z dříve
narozených a pamětníků, máte tip?
Zaznamenal Petr Drlík
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Malé výročí
Letos tomu bylo 100 let, co se do vlasti vrátili poslední ruští legionáři. Podle
knihy „Dějiny 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého“ překročili 13. června
1920 hranice Československé republiky v Dvořišti. Tak jak postupně
odplouvaly lodě z Vladivostoku, tak se vraceli legionáři do již svobodného
Československa.
Můj děd, František Drlík byl vyřazen z legií 2. 10. 1920 jako svobodník,
další ruští legionáři, i z jiných pluků byli
Eduard Bayer, 13. 7. 1920, vojín
František Bajer, 1920, občanský pracovník
Emil Grusman, 9. 3. 1920, vojín
Jaroslav Handrych, 14. 8. 1920, poručík, pokračoval dále v čsl. Armádě
Jindřich Horut, 22. 9. 1920, vojín
Pro doplnění seznam legionářů italských
František Glogar, 27. 1. 1920, vojín
Florián Klos, 30. 11. 1919, vojín
Josef Klos, 31. 3. 1919, desátník
Viktor Kudělka, 27. 5. 1920, rotmistr, nar. v Bernarticích, profesor v Kojetíně
Zapsal Petr Drlík

Senioři, buďte opatrní i ve vánočním období

I přes veškerá úskalí letošního roku se blíží předvánoční čas. V tomto
období si všichni začínáme uvědomovat tu magickou sílu Vánoc. Žijeme
v očekávání, těšíme se na čas strávený s rodinou a svými blízkými, a tak
se stává, že ztrácíme svou obezřetnost, na které v průběhu roku tolik lpíme.
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Bohužel i v tento čas se najdou takoví, kteří se právě toho snaží zneužít.
Nejohroženějšími se stávají naši senioři.
S jiskrami v očích, s naspořenými penězi ze svého důchodu chtějí
obdarovat své blízké a často vyrážejí do nákupních center s velkými
obnosy peněz ve svých peněženkách pečlivě uložených v kabelkách a
nákupních taškách. V nepřeberném množství dnešních nabídek, a to nejen
obchodních domů, stojí před regály plnými různého zboží, mačkajíc se
v davu dalších nakupujících odkládají kabelky do nákupních vozíků a po
očku sledují vystavené zboží. To je však ten okamžik, po kterém poté se
slzami v očích sdělují bezpečnostní službě, že byli okradeni.
Dnešní senioři však nemusejí o své úspory přijít pouze odcizením
peněženky. Řada dnešních seniorů se pohybuje v internetovém prostředí,
ať již z nutnosti doby, kdy alespoň tímto způsobem mohou komunikovat se
svými blízkými. Není nic jednoduššího než ceny nabízeného zboží
v kamenných obchodech srovnat s cenami různých srovnávacích portálů
na internetu. E-shopy vedou prim, jsou přehledné, jednoduše pár kliky si
nakoupíme zboží, které je nám doručeno až do tepla domova. Ovšem i tato
forma nákupu nese svá rizika. Sice se nepotkáme tváří tvář případnému
zloději, ale také můžeme přijít o své úspory. Jedním z doporučení je, pokud
to ovšem daný e-shop povoluje, nakupovat na dobírku a neplatit za dané
zboží předem. Mohlo by se totiž stát, že se se svým nákupem nikdy
nesetkáte. Samozřejmě lze nalézt i různé recenze na daný obchod, ale
přiznejme si, kdo tyto recenze čte? Mějte také na paměti, že neuvádíme
svá čísla občanských průkazů nebo celá rodná čísla. Taková sdělení by
nám do budoucna mohla přinést nejeden problém, jako třeba fiktivní výzvy
k uhrazení finanční částky.
Nadchází také doba dobročinných sbírek různých podob, před Vánoci jsme
všichni trochu více naladěni na vlnu pomáhání ostatním. U dveří nám může
zazvonit kdokoliv třeba i osoba prokazující se danou společností, která
např. sbírku zaštiťuje. Vstupní dveře bytů jsou většinou opatřeny kukátky,
využívejte je, než někomu otevřete dveře bytu. Nevpouštějte do bytu ani
domu cizí osoby. Pokud již k tomu došlo, nenechávejte tyto osoby nikdy o
samotě, nedovolte, aby se vám volně pohybovali po Vašem bytě.
Neodcházejte od nich k místům, kde máte uloženy své úspory. Neukazujte,
kolik peněz máte v peněžence. Ostatně ani informaci kolik peněz jste si
naspořili, nikdy nikomu nesdělujte. Úspory jsou pouze Vaše!!!
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Knižní publikace „Černá kronika aneb ze soudních síní“ policie
Moravskoslezského kraje poutavým způsobem vypráví příběhy seniorů, ne
však vždy se šťastným koncem. Kniha, plná poutavých příběhů, již byla
v uplynulém období distribuována do všech knihoven obcí s rozšířenou
působností v Moravskoslezském kraji. Knihou také disponují některé
spolky seniorů či domovy pro seniory, ve kterých proběhly preventivní
besedy s preventisty Moravskoslezského kraje.
Mysleli jsme i na ty, kterým už v pokročilém věku neslouží zrak a pro ty byla
kniha namluvena a vydána jako audiokniha.
Jako poslední novinku moravskoslezská police představila didaktickou hru
nazvanou „Kterak se obětí nestáti“. Hrát ji může dva až šest hráčů ve věku
od šesti let. Obsahuje oboustrannou hrací desku, hrací kostky, figurky,
herní karty a pravidla. Jedna strana hrací desky se věnuje oblasti vlastního
bezpečí, kritickým situacím doma i venku a druhá strana náleží tématu
kybernetické bezpečnosti, tedy jak se bezpečně chovat v on-line
prostředí.
Cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného
chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hra je určena k distribuci
vybraným subjektům, jako jsou základní školy, kluby seniorů, zařízení pro
seniory, knihovny obcí s rozšířenou působností.
V případě zájmu o tuto novou hru nás mohou kontaktovat prostřednictvím
e-mailu krpt.prevence@pcr.cz. Distribuce hry bude zajištěna do vyčerpání
zásob.
Tradičně máme pro seniory v rámci preventivní činnosti připraveny k
dispozici také drobnosti v podobě křížovek či zvětšovacích lup pro lepší
čtení.
S přáním klidného prožití svátků Vánočních a nejen jich…

nprap. Karla Špaltová
vrchní inspektor
oddělení prevence Moravskoslezského kraje
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Tři králové zase přijdou: osobně nebo online
Vážení občané,
je naší milou povinností Vás informovat, jak jsme naložili s penězi, které
jste vložili do pokladniček Tříkrálové sbírky v lednu 2020. S našimi záměry
trochu zamíchala nečekaná situace způsobená pandemií. Nicméně jsme
dle plánu vložili peníze do Fondu humanitární pomoci, ze kterého jsme pak
podpořili např. mladou, onkologicky nemocnou maminku - samoživitelku,
která pečuje o dvě děti a kvůli zdravotnímu stavu se ocitla ve velmi svízelné
situaci. Kromě čerpání potravinové pomoci, kterou jsme jí pravidelně vozili
domů, jsme jí díky Vám pomohli vybavit domácnost kuchyňskými
spotřebiči. Z tohoto fondu byly také zakoupeny látky, ze kterých se v první
vlně podařilo díky 21 dobrovolnicím a mnoha zaměstnanců našít téměř
1300 ks roušek, které jsme zdarma poskytovali lidem bez domova, ale
seniorům i další veřejnosti. Provozovali jsme Půjčovnu kompenzačních
pomůcek, která byla letos obzvláště vytížená, protože mnoho lidí si v době
pandemie bralo do domácí péče nemocné rodinné příslušníky. Fond
kroužky podpořil několik desítek dětí v jejich zájmech a talentech. A také
se podařilo zrealizovat nejnákladnější záměr: byly pořízeny certifikované
venkovní dětské prvky v zahradách obou azylových domů. Děti tak mají
opět k dispozici houpačky a klouzačky a přibyl kolotoč nebo domeček.
Sbírka 2021 bude stejná a přece výrazně modernizovaná. Pokud to situace
kolem COVIDu umožní, koledníci, které opět bude koordinovat pan Klos,
přijdou osobně k vašim dveřím. Pokud to nebude možné, můžete využít
letošní novinku: on – line koledu. Na celonárodní sbírkový účet
66008822/0800 budete moci zaslat pod variabilním symbolem 77708019
peníze přímo pro naši Charitu.
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Na webu trikralovasbirka.cz také můžete hodit peníze do virtuální
pokladničky nebo bude také možné přispět přes QR kód, který najdete na
webu naší charity nebo na pokladničkách koledníků. Do klasické
pokladničky by jste mohli přispět v kostele nebo na Obecním úřadě.
Velmi děkujeme za vaše sympatie k tomuto dobročinnému dílu.
Markéta Brožová, Charita Nový Jičín
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Pořad bohoslužeb o slavnosti Narození Páně ve farním
kostele Navštívení Panny Marie
24. prosince
16:00 Mše svatá v předvečer slavnosti (vigilie) a otevírání betléma
21:30 Jitřní pobožnost na hod Boží vánoční
22:00 Mše svatá v noci (tzv. půlnoční)
25. prosince
8:00 Mše svatá za svítání
9:15 Mše svatá ve dne
14:30 Nešpory
Vzhledem k okolnostem se je nutné k účasti na bohoslužbách zapsat do
tabulky umístěné v kostele na stolku pod kůrem.
P. Radoslav Skupník

H ISTORIE
Historie kostelů a fary v Bernarticích nad Odrou
Část třetí
Zajímavosti:
Zvon Barborka byl ulit roku 1734, údajně v Olomouci. Je z pravé zvonoviny,
vysoký 26 cm, průměr dolního okraje je 29 cm a váží necelých 18 kg. Zdobí
jej reliéf svaté Barbory a nese nápis: Sanctae Barbarae anno 1734 a
německý název obce Barnsdorff. Po dostavění nového kostela v roce 1837
sloužil jako umíráček pro svůj čistý a tklivý tón, zavěšen v malé věži na
kostele. Při opravě střechy kostela v roce 1972 byl snesen a uložen na faře,
protože věžička již nebyla schopna jej udržet.
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Od roku 1994 je upevněn na rámu ve velké věži vedle ostatních zvonů a
čeká na své probuzení. Pro svou těžkou dostupnost a hlavně malou váhu
unikl všem rekvizicím ve válečných letech. Kdo jej nechal ulit a proč je
ozdoben reliéfem sv. Barbory není přesně známo, ale podle vyprávění
našich předků, zvon údajně pořídila vdova po fojtovi z č.1, která byla velmi
zbožná a jmenovala se Barbora Bayerová.

zvon Barborka

Před stavbou druhého kostela došlo k úvahám, že bude vystavěn na jiném
místě. Stávající kostel byl celkem nový, stál teprve čtyřicet let, a tak byly
vytipovány další lokality ke stavbě kostela nového, a to na Drahách
v místech dnešních čísel 85, 102, 98 a 99 (tenkrát tam bylo pole) nebo na
horním konci, v místě dnešního čísla 92. Místo na Drahách se nakonec
jevilo moc vzdálené od středu obce a hornímu konci těžko přístupné. Druhá
lokalita vyhovovala, ale bylo by nutno odkoupit domek i zahradu. Kostel byl
proto vystavěn na místě, kde stojí dodnes.
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Zápisů o stavbě nového kostela je málo, nedochovaly se žádné nákresy,
rozpočty nebo účty. Neví se ani, kdo zhotovil jeho projekt.
Cihly se ručně vyráběly a pálily na obecním pozemku na Drahách. Písek
se těžil tamtéž. Vápno se pálilo ve fojtové vápence a sádra na hlavice
sloupů a štukatérské ozdoby byla mleta ve mlýnci č. 28.
Kostel měl mít původně 12 vypouklých pilířů po bocích chrámové lodě. Při
jejich osekávání do oblouků se mnoho cihel tímto ničilo a stavebníci se
obávali, že se stavba prodraží. Pilíře měly být také vyšší. Proto upustili od
oblých a postavili pilíře rovné. Tím došlo k chybě při stavbě kopule. Dělníci
dělali klenutí takzvaně z volné ruky, bez technických pomůcek a neudrželi
stejný oblouk. Jedna polovina byla nižší. Aby nemuseli křivou polovinu
bourat, rozhodli se kopuli narovnat zvednutím nižší strany podpěrami.
Cihly, které se nahoře zvedáním uvolnily, upevnili dubovými klínky (jsou
tam snad dosud) a vyšší stranu snižovali odebíráním cihel. Pak přikládali
naplocho cihly z vnitřní strany a tím klenutí vyrovnávali. Asi to byla dost
odvážná a nebezpečná práce, rozměr kopule je veliký. Dílo se však
podařilo a zevnitř kostela vše vypadá dokonale.
Stavitelé museli být velmi zkušení, protože si poradili i s dalším problémem.
Před položením pískovcové dlažby zjistili, že kostel na svou velikost, mohl
mít opravdu vyšší zdi, jak bylo původně projektováno. Napomohli tomu tak,
že vybrali hlínu od mřížky před oltářem až po hlavní vstupní dveře tak, že
práh dveří a stupeň na mřížce (mřížka byla později odstraněna, stupeň
zůstal) jsou ve stejné výši.
V dobách, kdy v obci ještě kostel nebyl, chodili lidé do kostela na Starý
Jičín. Tenkrát tam nevedla žádná silnice, chodilo se po pěšinách mezi poli
a polními cestami. Přesto byli naši občané pro svou hojnou návštěvnost na
mších svatých dáváni za příklad jiným farníkům, což slyšeli neradi a cítili se
dotčeni.
Nejdále měl do kostela Jan Bayer z č. 27, z dolního konce od Odry.
Chodíval pravidelně nejen v neděli, ale i v adventu na roráty. A co je
pozoruhodné, chodíval včas a za každého počasí. Před deštěm se chránil
složeným pytlem, který měl přehozen přes hlavu a záda. Na starojickém
kostele tenkrát ještě hodiny nebyly, a tak, když farář viděl, že se blíží lidé z
Bernartic, nechal zvonit na mši.
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Na obraze Růžencová Panna Maria v našem kostele je zachycena podoba
původního bernartského kroje. V kroji jsou znázorněni dva prosebníci –
muž a žena. Údajně je tam zachyceno více místních osob, jednou z nich je
Marynča Haječková, která prodávala perník a postarala se o faráře P.
Noska až do jeho smrti.












5. května 1802 udělil požehnání a biřmování 316 farníkům světící biskup
a generální vikář olomoucké arcidiecéze Alois Josef hrabě Krakowský
Kolowrat.
Generální vizitaci v naší farnosti provedli: 9. června 1858 arcibiskup
olomoucký Bedřich Fürstenberg, 17. července 1896 dr. Theodor Kohn.
7. prosince 1868 veliká vichřice strhla ze střechy kostela směrem od fary
kus krytiny. Kostel musel být provizorně zakryt. Tato událost potom
urychlila stavbu velké věže.
22. listopadu 1897 se konala slavnost stoleté památky založení
duchovní správy v Bernarticích.
22. května 1923 zde vykonal vizitaci Antonín Cyril Stojan, arcibiskup
olomoucký
4. října 1926 uděleno svaté biřmování sto osobám světícím biskupem
z Olomouce Josefem Schinzelem.
5. května 1930 vykonal vizitaci zároveň s biřmováním 75 osob ThDr.
Leopold Prečan, arcibiskup olomoucký. Předcházely tomu úpravy
prostranství před kostelem, kde byl vytvořen nový sad. Po obou stranách
cestičky ke kostelu byly vztyčeny ověnčené sloupy s prapory a slavnost
provázelo zvonění zvonů a výstřely z hmoždířů. Arcibiskupa
s doprovodem přivítaly družičky a školní děti.
Svaté biřmování přijali naši farníci v roce 1935 a 1941 v Novém Jičíně,
kdy je uděloval světící biskup z Vídně František Kamprathein, rodák
z Nového Jičína a dále v roce 1942 ve Valašském Meziříčí a v roce 1947
v Novém Jičíně, kdy je uděloval světící biskup Stanislav Zela.
Před zavedení elektriky, býval kostel osvětlen svícemi. Při slavnostních
mších jích bývalo až devadesát.
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Obrazy čtyř svatých evangelistů pod klenbou kostela namaloval
akademický malíř Adolf Heller. Narodil se roku 1887 v Chlumci nad
Cidlinou, studoval na umělecko-průmyslové škole v Praze a později na
malířské akademii v Mnichově. Před I. Světovou válkou a během ní
pobýval 11 let na Kavkaze. Od roku 1921 učil na gymnáziu v Kroměříži.
Rekvizice největších zvonů sv. Josefa a Maria 5. října 1916 byla pro
naše předky velmi smutná událost. Mnozí s pláčem sledovali, jak vojáci,
kteří přijeli s vozem, na kterém již ležel rozbitý zvon z Kunína, vystoupali
na věž, aby zvony sejmuli. Naposledy jimi odzvonili, do prostřední
okenice položili dřevo, na které postupně zvony vysunuli a jejich velitel,
Vladimír Nováček z Bohuňovic u Šternberka, je pak nohou postrčil tak,
že padly na připravenou slámu před hlavním vchodem. Zvon sv. Josef
se při pádu nerozbil, jen smutně zazvučel. Potom zvony vojáci převezli
na fojtství, kde přespali a druhého dne odjeli.
12. května 1934, během mše svaté mezi 6,00 a 6,30 hodinou, neznámý
pachatel vnikl na faru a ukradl celkem 1320 korun.
Zima v letech 1962/1963 byla velmi krutá, zamrzla voda na faře i
v kostele, a to od 23.12.1962 do 8.4.1963. Kněz rušil nebo zkracoval
nedělní bohoslužby, aby lidé v kostele nemrzli. Mrazy dosahovaly až
mínus 25 stupňů. První sníh napadal 20. listopadu 1962, zůstal až do
jara a stále připadával až do výše 80 cm. Poslední sníh napadal 22.
března 1963, roztál až 11. dubna 1963.
2. července 1967 se konala pouť a svaté biřmování, které přijalo 252
osob. Biřmování uděloval náš rodák Josef Glogar, kapitulní vikář
olomoucký. Obřad tehdy povolovaly světské orgány, a to tajemníci kraje,
kteří měli na starosti církve. Svaté biřmování se konalo po dlouhých 20
letech, poslední proběhlo v roce 1947, a to na Starém Jičíně.
31. května 1970 se světilo Boží tělo venku. Obnovil se starý zvyk, kdy
za doprovodu dechové hudby se průvodem s družičkami obcházely čtyři
kaple v blízkosti kostela.
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Průvod Božího těla v roce 1970 u kapličky sv. Jana Nepomuckého,
naproti č. 1, zbořené v roce 1975
V pozadí staveniště budovy dnešního obecního úřadu, vlevo stará
márnice






První Betlém byl v kostele postaven za doby kněze Karla Hanáka, který
zde působil od roku 1884 do roku 1915. Vyřezán byl ze dřeva ve firmě
Valentina Langra v Novém Jičíně. Stával pod obrazem Růžencové
Panny Marie na levé straně kostela, a to až od roku 1972, kdy byl
pořízen Betlém nový.
Nový Betlém byl zakoupen v roce 1972 na základě inzerátu v tisku
„Lidové Noviny“ od soukromé osoby. Jméno není známo, ale byl to
řezbář z Třešti na jižní Moravě. Starý Betlém již byl zchátralý a tehdejší
kněz František Seidler marně sháněl náhradu. V době tuhého
socialismu to bylo téměř nemožné.
Kostel Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou je chráněn
Národním památkovým ústavem, nemovitou kulturní památkou byl
vyhlášen 3.5.1958
29
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Sloup před kostelem se sochou P. Marie Immaculaty je chráněn
Národním památkovým ústavem, nemovitou kulturní památkou byl
vyhlášen 3.5.1958. Jeho vznik se datuje do roku 1840. Socha Panny
Marie Immaculaty byla zrestaurována v roce 2004 a znovu vysvěcena.
Sloup před kostelem s křížem a postavou Ježíše Krista je z roku 1839.
Zrekonstruován byl v roce 2006 a znovu vysvěcen v roce 2007.

kříž s Ježíšem Kristem

P.Marie Immaculata

Hřbitov
Na místě dnešního hřbitova stávalo před několika staletími fojtství. Někdy
kolem roku 1530 zde došlo k požáru a vše shořelo, také někdy tenkrát
z neznámého důvodu pomřeli obyvatelé usedlosti, zůstala vdova, která
založila novou rodinu, která vybudovala fojtství na protilehlé straně.
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Hřbitov vznikl v místech zbořeniště původního fojtství zároveň s prvním
kostelem kolem roku 1795. Před tím se pohřbívalo na Starém Jičíně. Rakev
se vozila na selském voze s koňským potahem, za ním šel pohřební
průvod. Před První světovou válkou obec pořídila pohřební vůz, který tahaly
koně. Poslední zemřelý občan, takto odvezen na hřbitov k poslednímu
odpočinku z domu smutku byl v roce 1973 Jan Kelnar z č. 188. Pohřební
vůz býval zaparkován ve staré hasičské zbrojnici naproti fojtství a po jejím
zboření ve stodole č. 5.

pohřební vůz
Zprvu se pohřbívalo po obou stranách kostela. Asi v roce 1923 se přestalo
pohřbívat na straně od fary a hřbitov byl postupně rozšiřován směrem
dozadu. V té době zde proběhla i meliorace.
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Od zahájení stavby nové smuteční síně v roce 1971 se přestalo pohřbívat
i na opačné straně od kostela. Nad hroby zemřelých od té doby roste
trávník a tato část hřbitova zůstává pietním místem.
Místo bývalých dětských hrobů je určeno pro ukládání uren. Až do konce
19. století byly na hřbitově jen travnaté hroby s dřevěnými kříži, vysokými
asi 1 metr. Později byly nahrazovány kříži železnými (poslední se nachází
v části „E“ nad hrobem Floriana Klosse, zemřelého 7.2.1844). Hroby se
postupně zvětšovaly, byly ohraničeny betonovými nebo kamennými
obrubníky a kříže a pomníky se začaly stavět z kamene a z mramoru.
Nejstarší zachovaný hrob je již zmíněného Floriana Klosse, dále kněze P.
Jana Nosska v části „D“, který zemřel 14. března 1844 a kovový kříž se
jménem Josef Grusman, který zemřel 14. ledna 1913 ve věku 26 let. Ten
je umístěn vedle pískovcové sochy Matky ochránkyně, která je vzácnou
památkou od sochaře Julia Pelikána z Olomouce. Připomíná tragickou smrt
Kristýny Klosové, matky čtyř dětí.
Uprostřed hřbitova je rodinná hrobka Bayerů č. l „Fojtova“, která byla
postavena v roce 1933.
Od roku 1818 stál uprostřed hřbitova kříž, který byl zakoupen obcí a dříve
stával před starým kostelem a byl vysvěcen zároveň s ním v roce 1797. V
roce 1879 byl na jeho místě postaven nový kamenný kříž, který zaplatili
dobrodinci a zhotovil jej kameník Rudolf ze Starého Jičína (je tam dodnes).
V roce 1837 byl plot kolem hřbitova z latěk a desek, u vstupu po každé
straně kostela bylo 5 zděných sloupů a mezi nimi nízká zeď a na ní dřevěné
latě. V roce 1914 byly u vstupů na hřbitov usazeny železné brány. V roce
1933 byl odstraněn živý plot kolem hřbitova a vybudován nový z bílých
cihel, který byl důkladně opraven v letech 1982 až 1983. Poslední opravou
prošel v roce 2019.
Do roku 1971 stávala po pravé straně od vchodu do kostela malá márnice,
která byla postavena v letech založení hřbitova (kolem 1795). Na jejím
místě vyrostla v letech 1971 až 1973 nová smuteční síň. Urnový háj v zadní
části hřbitova vznikl v roce 1984.
Podle zápisů ve hřbitovních knihách bylo od roku 1800 do srpna 2020 na
hřbitově pochováno 3095 osob.
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Ostatky svatých
V roce 1881 byly v kostele uloženy ostatky svatých mučedníků Boniana,
Pavla a Vincencie (hlavní oltář) a v roce 1921 ostatky svatých mučedníků
Urbana a Eugénie (boční oltáře).
Je obdivuhodné, že naši předci dokázali během krátké doby čtyřiceti let
vybudovat dva kostely. Vzhledem k podmínkám, které tenkrát panovaly, je
to až neuvěřitelné. Povinnost roboty, chudoba, těžká práce na polích a
žádná finanční podpora. Nic je neodradilo od úmyslu vybudovat si svůj
kostel, na který můžeme být dodnes pyšní. Především poskytuje lidem
duševní útěchu a pomoc, ale také se stal dominantou obce. Je to krásná
stavba a její interiér je svým přívětivým a vkusným prostředím ceněn i
odborníky.
Jak je patrno z předchozích řádků, našemu kostelu i hřbitovu byla v každé
době věnována náležitá péče. Církev, obec i farníci vždy dbali, aby vše
zůstalo zachováno v celé své kráse a sloužilo lidem od jejich narození až
do chvíle posledního odpočinku. Občané pomáhali podle svých možností,
prací i finančně.
Věřme, že to tak zůstane i nadále!
Informace jsem čerpala z:
knih Bernartice nad Odrou z roku 1996 a Od pokolení do pokolení z roku
1937, Zaváté stopy od Leopolda Biskupa, Pamětní knihy farnosti Bernartic,
kronik obce Bernartice nad Odrou a zápisků kronikářky Jitky Staňkové.
Foto: archív obce Bernartice nad Odrou

Ilona Stavinohová, kronikářka
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Jak bylo před sto léty….
Končí rok 2020. Přinesl nám nečekanou situaci. Ještě na jeho počátku by
nikoho nenapadlo, co nás čeká.
Pandemie koronaviru ovládla a paralyzovala celý svět a změnila život nás
všech. Musíme doufat a věřit, že nemoc zdárně přečkáme a pomine.
V historii lidstva nastávala různá období lepších i horších časů.
Podívejme se, jak se žilo před sty léty.
V roce 1920 se lidé na celém světě ještě stále vzpamatovávali z prožitých
útrap během I. Světové války. I v naší obci měli lidé nedostatek potravin,
oblečení, obuvi, uhlí a dřeva na topení. Vládla velká drahota. Na druhé
straně se pak začal poměrně intenzivně rozvíjet spolkový život. Spolky,
které i v naší obci začaly vznikat ihned po ukončení války, vyvíjely pestrou
činnost a mnohé fungují dodnes.
V obecní kronice jsem našla jen málo údajů o tomto roce. Dvacátá léta
minulého století nejsou podrobně popsána. Zápisy končí rokem 1918 a
nové začínají až v roce 1937.
Uvádím alespoň několik dat z roku 1920.
 Úroda v tomto roce byla průměrná.
 Obec Bernartice měly 117 domů a 837 obyvatel.
 Narodilo se 23 dětí a 10 občanů zemřelo.
 Starostou obce byl František Bayer č. 37.
 Zastupitelstvo obce mělo 15 členů (lidovci měli 8 mandátů a ostatní
strany 7 mandátů).
 Sloužícím knězem byl Ignác Künstler, rodák z Dluhonic u Přerova
(1915 až 1929).
 Ředitelem základní školy byl Felix Klumpner (1913 až 1926).
 Učitelem na základní škole byl Prokop Chromečka (později ředitel).
 Industriální učitelkou byla Marie Sklenovská (1918 až 1922).
 Obec zakoupila 44 arů pozemku za farskou zahradou na zřízení
školního venkovního hřiště a školní zahrady s pokusným polem.
 V budově základní školy začala přestavba učitelského bytu v přízemí
na další, již třetí učebnu (dodnes se tam učí prvňáčci).
 28. září došlo k velkému požáru usedlosti č. 9.
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Byly nacvičeny a sehrány celkem 4 divadelní hry: Studentská taškařice
(spolek Metoděj), Staříček Holuša (Sokol), Cikánčina pomsta a Dořino
štěstí a hra Rudá královna (obě Orel a Omladina).
Spořitelní a záloženský spolek, založen v roce 1896, měl v roce 1920
celkem 95 členů a peněžní obrat činil 774.631 korun. Poskytoval
půjčky, přijímal vklady a zabýval se obchodem se zbožím. Obstarával
uhlí, hnojiva, vápno a jiné hospodářské potřeby.
Po šesti letech na frontách I. Světové války a v legiích se z Ruska vrátili
legionáři: František Bayer č. 27, Eduard Bayer č. 27, Eduard Bayer č.
1, František Drlík č. 91, Emil Grussmann č. 85, Jaroslav Handrych č.
101, Jindřich Horut č. 17 a Stanislav Krejčí č. 110. Více jak dva měsíce
se plavili lodními transporty z Vladivostoku do evropských přístavů.

Jen stručně uvádím události roku 1920 v Československu a ve světě:
 Vrcholila epidemie Španělské chřipky (pokoušela jsem se najít
informace o průběhu této epidemie v naší obci, ale nikde jsem nic
nenašla !)
 Za prezidenta Československa byl pro své druhé volební období
zvolen Tomáš Garrigue Masaryk.
 Proběhly první volby do Parlamentu, předsedou vlády se stal Vlastimil
Tusar (sociální demokrat). V září podal demisi a byla ustavena
úřednická vláda s premiérem Janem Černým.
 Byla schválena první Československá ústava.
 Hlučínsko bylo připojeno k Československu.
 V červnu se v Praze konal 7. Všesokolský slet.
 Součástí státní hymny Československa se stala první sloka písně Nad
Tatrou sa blýská.
 Ve Spojených státech byl prezidentem Woodrow Wilson, ženy zde
poprvé získaly volební právo, začala tam prohibice a k moci se dostal
mafián Al Capone.
 V Mexiku probíhala občanská válka.
 Čínu postihlo ničivé zemětřesení, při kterém zahynulo více jak 273 tisíc
lidí.
Z kroniky obce Bernartice nad Odrou vypsala Ilona Stavinohová
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Vánoční zvyky o obyčeje v naší obci
Ukázka bernartského nářečí z kroniky obce, které zaznamenal
kronikář pan Leopold Biskup.
Jak začně advent, bývajú ve všední dny roráty. Je to už takový starý zvyk
a súsedi dávajú za to farářovi sýpku. Bývajú o šesti ráno. Jindá si nosili
svíčky lidé do kostela, dyž v zimě je o šesti ešče tma. Ale včil už je ta
elektrika, tož je světla dosť baj na dědině. Bývá aj ohlášena zpověď a tož ti
pobožnější obyčajně idú, někteří choďá baj do města, aby jich lidé něviděli.
V adventě sa už baj začnú prasata zabíjať a najvěc okolo Nového roku a
Třech králův.
Na Štědrý děň obyčajně sa peče a večer něhdě eště říčú růženěc. Potem
hospodář veme svěcenú vodu a idě a vykropí chalupu a baj okolo chalupy.
Potem sa povečeřá. A po večeři kladě eště něhdě Kindla, ale už málo.
Většinú už Ježíšek něchodí, ale děti si samy vystrojá stromeček. Betlémy
už teď též něni viděť, edem v kostele bývá každý rok. Ale už je hrubě starý.
Ráno na Boží hod je itřní o třičtvrtě na čtyři. Včil bývajů před itřní hodinky.
Spěšej to něbývalo. Na itřní sa zpívájú obyčajně koledy. Spěšej baj
přihrávali muzikanti, ale už to zahynulo.
V Knize Bernartice nad Odrou, vydané v roce 1996, Marie Tázlarová
popsala vánoční zvyky v naší obci tato:
Cyklus výročních obyčejů začínal adventem, kdy se chodívalo v 6 hodin
ráno na roráty. Lidé s sebou nosívali svíčky, neboť byla ještě tma.
Na svátek svatého Mikuláše chodíval světec v doprovodu čerta a anděla a
odměňoval děti, nebo se dávala nadílka do punčochy za okno.
Před štědrovečerní večeří se vykropil celý dům svěcenou vodou a modlil
se růženec. Vánoční stromek donesl dětem Kendla (Ježíšek, výraz
převzatý z němčiny – Chriskyndl), zahalený do bílého šatu. Kendla (někdo
z převlečených domácích) se zeptal dětí, zda byly celý rok hodné a modlily
se. Pak teprve postavil stromeček na stůl. Také dobytek dostal o Vánocích
větší příděl, někde i část jídla od večeře. Tyto zvyky se někde udržely až
do začátku II. Světové války. Také se zachovala původní koleda z Bernartic
(její text najdete v knize Bernartice nad Odrou).
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Kolem Nového roku měnila čeleď službu a po Novém roce se začínalo drát
peří. Při dračkách se obvykle vyprávělo mnoho příběhů i pověstí. Dračky
se nazývají pobaba.
Na svátek Tříkrálový chodívali chlapci na koledu a svěcenou křídou
malovali na dveře písmena K+M+B s letopočtem. Bývali za to peněžitě
odměňováni.
Na Hromnice se světily v kostele svíce zvané Hromničky, jimiž se svítilo při
bouřkách pro odvrácení blesku.
Z kroniky obce a knihy Bernartice nad Odrou vypsala Ilona Stavinohová

NZERCE
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Denní výprodej obědovéno menu restaurace U Bříz
Bernartice nad Odrou
Sleva 50% na obědové menu pondělí
pátek od 15.00 do 18.00 hodin
Mob. 731 018 326

Jak to funguje? Někdy se stane, že nám zůstane
neprodané obědové menu. Co sním? Musí se zlikvidovat!
Proto přicházíme s nabídkou 50% slevy na obědové menu. Vždy po
15.00 hodině od pondělí do pátku můžete zavolat do restaurace na
číslo 731 018 326 a dotázat se obsluhy, jestli zbylo nějaké obědové
menu. Obsluha Vám sdělí, jaké menu zůstalo a pokud o něj budete
mít zájem, můžete si pro něj přijet přímo do restaurace za cenu 49,Kč včetně obalu.
Menu Vám zabalíme do menu boxu a vy si jej můžete odvézt domů.
Pravidla akce: Prodej menu pondělí až pátek od 15.00 do 18.00
hodin. Menu si nelze objednat dopředu, vždy volat až od 15.00 hodin.
Menu nelze konzumovat v restauraci, vždy Vám bude zabaleno s
sebou. Nezaručujeme, že nějaké menu zůstane vždy na dotaz!
Nejedná se o žádné zbytky z talíře!! Menu je čerstvé a vždy uvařeno
v daný den, zachlazeno a připraveno k prodeji.
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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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