Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2021

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE
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22.10. Posezení s důchodci
24.10. Drakiáda
27.10. Valná hromada TJ Sokol Bernartice nad Odrou
20.11. Myslivecký hon
26.11. Rozsvícení Vánočního stromu
28.11. Honební společenství
11.12. Myslivecký hon
26.12. Vánoční pohádka
9.1. Novoroční koncert

Kalendárium
18.9. Na zpevněné ploše hřbitovem proběhl sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
20.9. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví na obecním úřadě.
20.9. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení zastupitelstva na
obecním úřadě.
21.9. Starosta se zúčastnil setkání starostů měst a obcí se zástupci
společnosti OZO v Ostravě ohledně nového zákona nakládání
s odpady.
22.9. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy
Digis, která pro nás zpracovává mapy katastru.
23.9. Starosta se účastnil valné hromady Regionu Poodří
v Bartošovicích.
24.9. Byl proveden nástřik vodorovného dopravního značení
upozorňující na povolenou rychlost při vjezdech do obce.
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1.10. Proběhlo jednání starosty se zástupcem firmy Innova o
možnostech získání dotací na rok 2022.
4.10. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví v základní škole.
8. a 9. 10. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
13.10. Na obecním úřadě proběhl dílčí přezkum hospodaření obce za
období leden – září 2021 auditory Moravskoslezského kraje.
13.10. Starosta se zúčastnil kontrolního dne průběhů prací na opravě
střechy kostela.
18.10. Starosta navštívil naši spoluobčanku při příležitosti jejího životního
jubilea.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v Bernarticích nad Odrou
Volby konané ve dnech 8. a 9. října 2021
Občané s právem volit
Účast voličů
Platné hlasy
Účast voličů v procentech

773
595
587
76,97 %

SPOLU
ANO 2011
Piráti a starostové
SPD
Přísaha
ČSSD
Trikolora
Volný blok
Strana zelených
KSČM
Švýcarská demokracie
Urza.cz
Moravané
Koruna Česká
Otevřeme ČR normálnímu životu

210 hlasů
134 hlasů
66 hlasů
53 hlasů
32 hlasů
25 hlasů
25 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
3 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
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Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
V sobotu 18. září v dopoledních hodinách proběhl na zpevněné ploše za
hřbitovem podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Společnost OZO Ostrava vyvezla z naší obce odpad o celkovém
objemu 144 m3.
Další sběr se bude konat opět na jaře.
Tomáš Horut, starosta

Místa zpětného odběru pneumatik
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost
výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Místa zpětného
odběru pneumatik musí být stejně dostupná jako místa prodeje
pneumatik, což znamená, že se musí jednat také o místa veřejně
přístupná. Místa zpětného odběru musí být viditelně označena a zpětný
odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na
koupi nové pneumatiky či jiné služby a nesmí nadměrně zatěžovat
konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele
odebírat bez rozdílu jejich značky nebo typu.
Výrobci/dovozci pneumatik – tzv. povinné osoby, plní své povinnosti
stanovené pro zpětný odběr použitých pneumatik v individuálním systému
(samostatně, organizačně, technicky na vlastní náklady) nebo
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prostřednictvím kolektivního systému, kdy právnická osoba oprávněná k
provozování kolektivního systému zajišťuje společné plnění povinností
výrobců, kteří pneumatiky uvádí na trh. V současné době funguje v České
republice jeden kolektivní systém, a to ELT Management Company Czech
Republic s.r.o. (ELTMA). Na webových stránkách MŽP naleznete seznam
povinných osob včetně informace, zda plní své povinnosti účastí v
kolektivním systému nebo samostatně.
Individuálně plnící výrobci/dovozci vytvářejí svá sběrná místa pro
pneumatiky, přičemž sběrnou síť provozuje i uvedený kolektivní systém
ELTMA. Existují tedy dva seznamy míst pro zpětný odběr pneumatik. V
níže přiloženém souboru je uveden seznam míst zpětného odběru, který
byl vytvořen na základě informací uvedených v ročních zprávách
jednotlivých individuálně plnících výrobců. Seznam míst zpětného odběru
pneumatik kolektivního systému ELTMA je pak souborem adres
provozovatelů, se kterými má smlouvu o zřízení místa zpětného odběru
kolektivní systém ELTMA, který tímto způsobem zajišťuje plnění
zákonných povinností pro své účastníky. Tento seznam je průběžně
aktualizován.
V případě, že budete chtít využít některé z uvedených míst zpětného
odběru a budete odmítnuti nebo se setkáte s problémy při provedení
zpětného odběru ze strany provozovatele místa, prosím, kontaktujte
pracovníka Odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz), nebo zašlete
přímo podnět na ředitelství České inspekce životního prostředí. V případě,
že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené kolektivním
systémem ELTMA, je možné se obrátit přímo na tento kolektivní systém
(info@eltma.cz).
V Novém Jičíně se jedná o tyto pneuservisy:
Zdeněk Škarka, Bludovice 11, Nový Jičín
LKQ CZ, s.r.o , Hřbitovní 3, Nový Jičín
FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., Jugoslávská 23, Nový Jičín
Pneuservis Hanzelka s.r.o., Lužická 29, Nový Jičín
HYUNDAI LXM motors s.r.o., Revoluční 2108/108, Nový Jičín
AUTOSALON SVOBODA s.r.o., Suvorovova 577, Nový Jičín
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Poslední vývoz BIO odpadu
Velké hnědé kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných
stanovištích v obci budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 25.11.2021.
Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy
s OZO s.r.o. Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve středu
17.11.2021.
Věra Košťálová, správní pracovnice

S POLKOVÉ

AKTIVITY

Přívesnický tábor
Ve druhém srpnovém týdnu proběhl v naší obci 3. ročník „přívesnického
tábora.“
Letošní ročník byl výjimečný z pohledu účastníků, neboť
z celkového počtu 20 dětí ve věku od 6 do 12 let, bylo 18 chlapců a 2
děvčata. Tábor se nesl opět ve sportovním duchu tentokrát s tématikou
olympijských her. Děti si vyzkoušely jak individuální tak kolektivní sporty a
užily si přitom spoustu zábavy a legrace. V průběhu celého týdne se
jednotlivé časy a výsledky z různých soutěží a her průběžně sčítaly a na
konci samotného tábora se děti dozvěděly, který ze dvou týmů nakonec
zvítězil. Poražený tým byl možná trošku zklamaný, ale radost jim zvedl
malý dárek, který byl připraven pro všechny děti. Doufáme, že se tábor
dětem líbil a budeme se těšit na příští rok.
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 obchodu za zajištění svačinek
pro děti.
Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou
Eliška Milatová
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Turistický pochod Podzimní pohledy na Moravskou bránu
První říjnová sobota v Bernarticích nad Odrou opět patřila turistům. Konal
se totiž již 46. ročník pochodu „Podzimní pohledy na Moravskou Bránu“.
Počasí zřejmě tušilo, že se všichni potřebujeme nadechnout čerstvého
vzduchu bez roušek a ke stratu u Odry přilákalo 183 účastníků všech
věkových kategorií.
Trasa dlouhá 16 km vedla kolem myslivecké chaty na Horecký kopec,
přes Vlčnov až ke hradu Starý Jičín. Odtud se stáčela zpět do Bernartic,
přes horní konec a celou obcí opět k hospodě u Odry. Fanoušci turistiky
mohli zamířit také na Panský kopec a trasu si lehce prodloužit. Pro
poctivé zdolání celé trasy bylo potřeba projít dvěma kontrolami, a to na
Horeckém kopci a starojickém hradě. V cíli pak všechno stvrdit
vyzvednutím účastnického listu.
Základem dobrého sportovního výkonu je dodávání energie, proto naši
kontroloři podávali sportovcům cukry jak ve formě oplatek a perníků, tak
občas i ve formě tekuté. Aby účastníci měli důkaz, že strávili sobotní den
pohybem, obdržel každý z nich památeční turistický hrnek s nálepkou
pochodu. A protože nálada byla dobrá a počasí nás opravdu podpořilo,
stoly hospody u Odry byly plné ještě dlouho po skončení pochodu.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na organizaci pochodu
podíleli. Vážíme si Vašeho úsilí pro udržení jedné z nejstarších
sportovních tradic v obci.
Za TJ Sokol
Tereza Veřmiřovská
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POZVÁNKA
Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad Odrou, spolek
srdečně zve své členy na

řádnou valnou hromadu
Valná hromada se koná ve středu 27.10.2021,v přísálí
kulturního domu v Bernarticích nad Odrou, začátek v 18.00
hod.
Těšíme se na Vaši účast
Výbor TJ Sokol Bernartice n.O.

Program valné hromady
1. Zahájení
2. Volba komisí
3. Zpráva o stavu TJ za uplynulé období od poslední řádné valné
hromady
4. Zpráva o hospodaření
5. Volba výboru TJ
6. Majetkoprávní záležitosti
7. Zprávy komisí - mandátové, návrhové, volební
8. Diskuse, projevy hostů
9. Závěr
Občerstvení (večeře) bude podávána na začátku valné
hromady
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Chovatelská přehlídka trofejí OMS Nový Jičín
Českomoravská myslivecká jednota, okresní myslivecký spolek v Novém
Jičíně, pořádala 11.-12.9 2021 přehlídku trofejí ulovené zvěře v okrese
Nový Jičín za období mysliveckého roku 2020/2021. Přehlídka se konala
v prostorech Kulturního domu v Lichnově.
V rámci této akce uživatelé honiteb předložili trofeje zvěře k posouzení
správnosti lovu a chovné hodnoty. Trofejí se rozumí rohy, parohy a
parůžky rohaté a parohaté zvěře včetně lebky oddělené před prvním
krčním obratlem, zbraně prasete divokého a lebky šelem.
Chovatelská přehlídka ulovené spárkaté zvěře je jeden z účinných
způsobů kontroly stavu chovaných populací zvěře a odráží v sobě
účinnost opatření přijatých k jejímu zkvalitnění v předchozích obdobích.
Výsledky chovu zvěře, dokumentované na této přehlídce, prezentovaly
kvalitu zvěře v honitbách okresu Nový Jičín.
Z výsledku přehlídky je vidět, že cílevědomá a dlouhodobá práce
uživatelů honiteb při chovu srnčí zvěře nese výborné výsledky, výrazně
stoupla hmotnost zvěře a v rámci hodnocení trofejí srnců se okres Nový
Jičín řadí mezi první místa v České republice.
Jsme velice rádi, že to, co bylo zmíněno v předchozím textu, se týká i naší
honitby Bernartice nad Odrou. Kdy v konkurenci všech honiteb okresu, ta
naše s výměrou 911 ha dosáhla úspěchu.
V naší honitbě byli uloveni srnci, kteří se zařadili mezi 8 nejsilnějších
trofejí v okrese: 8. nejsilnější trofej s bronzovou medailí a s bodovou
hodnotou 113,45 CIC a nejsilnější trofej okresu se stříbrnou medailí a
s bodovou hodnotou 126,85 CIC.
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Upozornění občanům – Myslivecký hon
Upozorňujeme občany, že na katastru obce Bernartice nad Odrou
proběhne v sobotu 20.11.2021 myslivecký hon. Žádáme občany, aby
dbali osobní bezpečnosti a ve vlastních zájmu v tento den nechodili do
lesů a přilehlých polí a luk, kde bude probíhat hon.
Děkujeme za pochopení!
Za MS Bernartice nad Odrou
Petr Šimíček
13

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 10/2021

Z

NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY

Drakiáda
Dne 24. října 2021 se bude konat tradiční Drakiáda. Sraz je ve 14.30
hodin na Panském kopci. O občerstvení bude postaráno. Těšíme se na
vás. Dítě s dráčkem dostane sladkou odměnu.
Mateřská škola

Vítání občánků
V neděli 26. září jsme po téměř dvouleté pauze přivítali do naší obce nové
občánky. V loňském roce se vítání neuskutečnilo z důvodu pandemie
koronaviru. A tak se stalo, že jsme tentokrát vítali všechny děti narozené
od června 2019 do srpna 2021. Během tohoto období se naše obec
rozrostla o více než 20 nových malých občánků. A protože je to číslo
opravdu velkolepé, vítání proběhlo ve dvou skupinách. V první skupině
jsme přivítali děti, které již došly „po svých“: Marii Papákovou, Nelu
Jánošíkovou, Lucii Duškovou, Lindu Křenovskou, Jonáše Hanzelku,
Elišku Paličkovou, Anetu Slanou, Richarda Schenka, Antonii Kopečnou a
Matouše Kracíka. Ve druhé skupině jsme přivítali: Maxe Veřmiřovského,
Elen Malíkovou, Terezii Zelenkovou, Alexe Košťála, Alici Glogarovou,
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Matyáše Marčíka, Johanku Paterovou, Matěje Maráka, Viktorii Horutovou
a Václava Písteckého.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
organizaci a přípravě této slavnostní události.
„Mít místo, kam se můžeš vracet je domov. Mít někoho, kdo tě doma
miluje je rodina. Mít oboje je dar.“
Milí občánci, ať se vám tohoto daru dostává v co největší míře!
Za komisi pro občanské a sociální záležitosti
Radka Bayerová
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R ŮZNÉ
Sůl nad zlato? V solné jeskyni rozhodně
Spolek Proficio Active zahajuje na podzim provoz solné jeskyně
Siesta.
V jeskyni nově probíhají aktivity pro rodiče s dětmi, pro děti, pro
náctileté (hlavolamy, hry, přednášky, muzikoterapie) a mnohé další.
Na své si v rámci "klidových hodin" přijdou i ti, kteří si chtějí užít pohodu
a relax v příjemném prostředí solné jeskyně.
Známá česká pohádka praví, že sůl je nad zlato a v solné jeskyni to platí
dvojnásob - její prostředí působí příznivě na problémy se štítnou žlázou,
zlepšuje látkovou výměnu, snižuje krevní tlak, rovněž snižuje riziko
srdečních onemocnění, působí antivirově a antibakteriálně, využívá se při
kožních onemocněních, zažívacích problémech, při poruchách imunity i
při poruchách nervového systému a také jako prevence či léčba následků
respiračních onemocnění.
Více informací o konkrétních programech a termínech aktivit najdete na
FB Solná jeskyně Siesta a tel. 728189742
Žaneta Konopáčová

H ISTORIE
Výpisky ze školních kronik
……pokračování
Výpisy jsem pořídila z:
Ehren buch
zápisy z naší školy od 12. června 1833 do 14. května 1906.
Zápisy prováděli:
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Od roku 1833 do roku 1844 psal kroniku německy kurentem Johann (Jan)
Kittrich (Gytrich), učitel, později správce školy. Jako zajímavost uvádím,
že se dochovalo jeho osvědčení způsobilosti vyučovat z roku 1788, psáno
kurentem. Překlad z původního textu je zaznamenán mluvou z 18. století,
která zněla trochu jinak, než dnes:
„Gytrich Johann dokázal, že může nastoupit na české místo pro učitele
školy. Svou službu by však měl vnímat pouze jako požehnání a měl by
doufat v nepohodlí, když prokáže, že v následujícím vzdělávání mládeže
pracuje, že chodí do hodin němčiny, s jejichž znalostmi je sám více
obeznámen, ze dne na den učinit rozhodnutí, kterým by byl schopen
předat dostatečné množství zkušeností.
Dáno v Hranicích (na Moravě) 3. října 1788.
Jacob Alois Prakischi ...
Okresní školní komisař
Výše uvedený Gytrich Johann prokázal, že je dostatečně kvalifikován pro
školní službu při opakované zkoušce, která s ním byla provedena 26.
listopadu 1794.
Prakishi ... jako výše.“
Další listina z roku 1788:
Zde uvedený Kytrych Johann z Horky, z Přerovského kraje, učitel v
Horce, navštěvoval předepsané hodiny v Příboře v roce 1788 a během
zkoušky dokázal, že se naučil:
Z jádra metodické knihy (metodiky)
1. Úvod a 5 hlavních částí předepsaných učitelskému umění
2. Třetí část, zejména 4. a 5. hlavní část
Katechismus
České písmo psané kurentem
- český pravopis
- aritmetika
Pravopis a pravidelné čtení Vycházet z opakování, z výzkumu
1. znalost písmen
2. pravopis
3. společná četba
4. používání tabulek
5. krasopis
6. český pravopis
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7. psaní diktátů
8. aritmetika
9. použití katechismu s otázkami a odpověďmi
10. výuka náboženství
11. ve výkladu evangelií
12. v okruzích, ke kterému mládež nemá knihy
(Ve všech zkouškách hodnocen gut – dobře)
S připojenou poznámkou...
totéž, pro ty, kteří to potřebují pro čistě České místo (oblast), vřele
doporučuji.
Jako doklad toho mu byl udělen .... certifikát v k. k. ... v Příboře 28.
července 1788.
Robert Bittner, ředitel školy
Pro úplnost uvádím, že Jan Kittrich se narodil v roce 1774, jako syn
někdejšího krejčího a učitele v Hůrce, do naší školy nastoupil 12. října
1791 a učil tu až do své smrti v roce 1844.
Rok 1845 popsal v kronice Ferdinand Kittrich, správce školy (syn Jana
Kittricha).
Od roku 1846 do roku 1872 psal kroniku česky Joseph Kroener (Josef
Kröner), učitel, později ředitel.
1872 až 1873 zápisy nejsou
Od roku 1874 do roku 1887 psal kroniku česky Josef Kudělka, ředitel
školy.
Od roku 1887 do roku 1905 psal kroniku česky František Kittrich, ředitel
školy.
Školní kronika obecné školy v Bernarticích zápisy z let 1905 až
dosud
Celá psána česky.
Zápisy prováděli:
1905 až 1911 František Kittrich, správce školy (ředitel)
1912 až 1926 Felix Klumpner, správce školy
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1926 až 1927 Prokop Chromečka, zástupce správce školy
1928 až 1932 Jan Holub, správce školy
1932 až 1935 Prokop Chromečka, správce školy
1935 až 1939 Jan Čermák, správce školy
1940 až 1943 Františka Havrlantová (později Glogarová), učitelka
1944 až 1957 Františka Glogarová, učitelka
1958 Boris Honzátko, ředitel
1959 až 1982 Ivan Prašivka, ředitel
1982 až 1988 Jitka Staňková, ředitelka
1990 až dosud Vladislav Rusín, Jarmila Horutová, Milena Šturalová, Jana
Kociánová a další
Protokoly místní rady školní v Bernarticích od 19. prosince 1918 do
31. srpna 1938
Obsahem jsou zápisy z jednání školní rady, které řešily rozpočet školy na
jednotlivé roky, příjmy a výdaje, nákupy učebních pomůcek, vypisování
konkurzů na učitelská místa ve škole, kontroly školní knihovny a seznamu
knih, stavební záležitosti a opravy ve škole, stížnosti na chování žáků, ale
také učitelů (v roce 1922 byl napomenut učitel Ludvík Busek, aby se žáky
mírněji zacházel a aby je, obzvláště v II. třídě, tak tělesně netrestal),
zajišťování uhlí pro školu, pořádání kulturních a sportovních akcí. Členové
školní rady věnovali také velkou pozornost vydávání úředních přípisů a
zákonů.
Všechny knihy jsou psány krasopisem, obzvláště vyniká písmo učitele
Františka Kittricha a Prokopa Chromečky.
Přehled učitelů, kteří v naší obci učili nejdéle:
Jan Kittrich
53 let
Vladislav Rusín
20 let
Josef Kröner
28 let
Josef Brož
18 let
Jitka Staňková
28 let
Jana Kociánová (dosud)
18 let
Jana Rusínová
28 let
Marie Kittrichová
14 let
František Kittrich
25 let
Filip Klumpner
14 let
Františka Glogarová 24 let
Prokop Chromečka
14 let
Ivan Prašivka
23 let
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žáci s učitelem Prokopem Chromečkou
Stojící zleva
Davidová Marie č. 39, Lichnovská, Neuser Ota, Bayer Antonín č. 1, Bayer
Josef č. 29, Jokl František, Dresler Rudolf, Seidl, Glogar Josef č. 100,
Bayer Josef č. 22, Bayerová Marie č. 89, Bayerová Anna č. 28
Druhá řada zleva
Fojtíková, Tvarůžková Ludmila č. 74, Richterová č. 77, Glogarová Anna č.
30, Prokop Chromečka, Klosová Zdenka č. 2, Bayerová Emilie č. 28,
Fojtíková Cecilie, Bayerová
Sedící zleva
Šlezar Rudolf č. 72, Neřád Stanislav č. 23, Valchář Antonín, Drlík Jaroslav
č. 35, David Karel č. 102, David Ladislav č. 66, Drlík Václav č. 31, Zajíc
Jan, Neřád Antonín č. 23, Janík Jan
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žáci s učitelem Josefem Žerdíkem
Stojící zleva
Novák Antonín, Huvar Štěpán č. 43, David Alois č. 66, Handych Ota,
Klosová Božena (Maxová), Handrychová Vlasta, Drlíková Marie č. 31,
Bayerová (Tichavská), Šimíček Alois, Glogar František č. 30, Šimíček
Josef č. 3, Staněk Cyril č. 115
Druhá řada zleva
Glogar František č. 100, Drlíková Ludmila č. 35, Golová Marie, Drlíková
Anna č.31, Ehlerová Rozálie, Bayerová Rozálie č.28, Žerdík, Bayerová
Aloisie č.22, Bayerová Julie, Kunetková Anna č.105, Grussmannová
Anna č.5, Tvarůžková Eliška č.74, David Viktor č.39
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Třetí řada zleva
Handrychová Antonie č. 44, Šimíčková Antonie č.108, Hanzelková Anna
č.63, Dreslerová Štěpánka, Tvarůžková Anna č.82, Klosová Žofie č.60,
Staňková č.115, Krumpolcová, Handrychová Hildegarda
Čtvrtá řada zleva
Šimíček Josef č.108, Zajíc Josef, Bayer Alois č.94, Kunetka Adolf č.
12, David Cyril č. 66, Bayer Rudolf č. 28

žáci s učitelkou Julii Erlovou
Horní řada zleva
Šimíček Jan, Grussmann Jan č. 16, Glogar Ladislav č. 30, Glogar
Štěpán č. 64, Klos Josef č. 88, Drlík Miroslav č. 31
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Druhá řada zleva
David František č. 84, Maléř Josef č. 107, Zelenka Antonín č. 57, Bayer
Vojtěch č. 94, Bayer Karel č. 37, Papák Alois č. 54, Bayer Antonín č. 28,
Šimíček Josef č. 9, Zajíc Jar. č 166, Bayer Ladislav č. 22
Třetí řada zleva
Valchářová Ludmila, Moserová, Randýsková Anna, Krumpolcová Marie,
Zelenková Anna, Blachníková Anna, Horáková Anna, Blachníková
Karolína, Maléřová Anna,
Sedící zleva
Vašková Ludmila, Bayerová Anna č. 1, Šustková Anna, Uč. Erlová –
Vránová, Bayerová Valerie, Grussmannová Anna č. 5

Žáci s učiteli (rok není znám)
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Ukončení školního roku 1946
Foto: archív obce Bernartice nad Odrou
Poděkování patří Jarmilce Dubské (Rozholdové) za překlady kurentu a
Marušce Mertové, která pro obecní archív shromáždila fotografie
s popisem.
Závěrem je třeba ocenit práci kronikářů. Školní kroniky jsou psány velmi
pečlivě od počátku až do dnešních dnů.
Ilona Stavinohová, kronikářka obce
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Zvon sv. Barbora
Zvon sv. Barbora je významnou pamětihodností naší obce. Jeho hodnota
spočívá především v tom, že v nápisové legendě je uveden německý
název obce. To znamená jednoznačnost určení místa, pro které byl zvon
zhotoven. Toto zjištění je atypické zejména proto, že až do roku 1795
nebyl v obci ani kostel, či alespoň kaple.
Zvon byl ulit v roce 1734 z pravé zvonoviny a údajně dovezen
z Olomouce.
Jméno zvonaře se nedochovalo.
Popis zvonu:
Výška je 26 cm, průměr u dolního okraje 29 cm, váha si 18 kg.
Čepce zvonu člení jednořádkový nápis kapitálou:
S + BARBARAE BARNSDORFF + A + 1734
Všechna písmena a číslice jsou vysoké 1,5 cm, pouze “B” ve slově
“Barnsdorff” je 2,3 cm vysoké. Rozdělovacím znaménkem v nápisu je
motiv kosočtverce. Nápisová páska je ukončena vegetabilním
ornamentem. Na krku zvonu obíhá po obvodu těsně pod čepcem 3 cm
široký pás akantů (paznehtníků).
Dominantou výzdoby krku a celého zvonu je velmi kvalitní, plastický,
výrazný 11 cm vysoký reliéf svaté Barbory. Na přechodu ke krku člení
zvon po obvodu pět obíhajících plastických linek. Věnec zvonu je holý,
pouze je zesílen plochou lištou.
Německý nápis na zvonu byl pro dobu jeho vzniku obvyklý.
Zvon je nazýván “Barborka” a sloužil přes 250 let jako umíráček. Měl
velmi čistý, tklivý tón. Bohužel, jeho zvonění nebylo vzhledem k rozložení
obce slyšet všude.
Jako jediný zvon v obci unikl rekvizicím v dobách světových válek
minulého století, a to pro svou malou váhu a špatnou dostupnost ve
věžičce.
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Historie zvonu
Až do roku 1795 byl zvon zavěšen v dřevěné rozsoše obecní (či fojtové)
zvonici na návsi, zhruba proti dnešnímu vchodu na hřbitov.
Podle ústního podání našich předků zvon pořídila zbožná vdova po fojtovi
Pavlu Bayerovi z č. 1 v době, kdy naše obec ještě neměla kostel. Tenkrát
se chodilo do kostela na Starý Jičín a docházka bývala časově dosti
nepřesná. Zvon tak oznamoval čas odchodu na pobožnost, obzvláště o
nedělích. Také se zvonilo třikrát denně “Zdrávas”. Zvonit chodívala chasa
(čeleď) z fojtství. Vdova se jmenovala Barbora Bayerová, na fojtství
hospodařila se svým nezletilým synem Janem a k pořízení zvonu ji prý
vedly i osobní pohnutky.
Po zřízení prvního kostela roku 1795 byl zvon umístěn do malé věže nad
vchodem do kostela.
V roce 1837 po dokončení stavby nového (současného) kostela byl
zavěšen do malé sanktusníkové věžičky nad oltářem.
Při opravě střechy kostela v roce 1972 byl z věžičky pro její špatný
technický stav sejmut a uložen v kanceláři na faře.
V roce 1994 při generální opravě střechy kostela byl zvon zavěšen do
hlavní věže k ostatním zvonům, ale z důvodu nedostatku místa nezvonil.
Zvon “Barborka” byl spolupoutníkem několika generací, ale byl i
zvěstovatelem jejich dnů posledních. Zůstává svědkem památných a také
pohnutých dob historie naší obce. Věřme, že tak tomu bude i nadále.
Čerpáno z knih:
Bernartice nad Odrou
Zaváté stopy od Leopolda Biskupa
Ilona Stavinohová, kronikářka
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INZERCE
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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@email.cz
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