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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendárium 
 

16.11. Do báně malé věže kostela byly nazpět vloženy původní a nové 
pamětní listiny. 

23.11. V MŠ proběhla kolaudace nově zrekonstruovaných prostor. 

24.11. Starosta se zúčastnil kontrolního dne průběhů prací na opravě 
střechy kostela. 

2.12. Byla dokončena stavba autobusového přístřešku na křižovatce. 

3.12. V KD proběhlo 15. zasedání zastupitelstva obce. 

8.12. Odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na 
opravu místní komunikace na parcele č. 47/1 (Cikánská ulice).  

13.12. Za hřbitovem byla naistalována solární lampa osvětlující zadní 
vchod na hřbitov. 

14.12. Odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na 
rekonstrukci podkroví základní školy.  

 

 

Vážení spoluobčané, 

 

blíží se konec roku a nejhezčí svátky, Vánoce, které mnozí z nás trávíme 
v kruhu rodinném se svými nejbližšími.  
Nastal čas na bilancování a zhodnocení končícího roku. Vloni jsem na 
tomto místě vyslovil přání s nadějí, aby se náš život stal zase 
„normálním“. Bohužel tomu tak nebylo. Přestože v létě nastalo krátké 
příznivější období, koronavirus udeřil znovu, je tu stále s námi a jen tak 
nezmizí. Budeme se muset naučit s ním žít. 
Zásah do spolkového, společenského, sportovního a kulturního dění je už 
teď tak velký, že mám velké obavy o návrat k životu v obci, který u nás byl 
vždy tak bohatý a pestrý. Buďme ale optimisty a věřme, že se do starých 
kolejí vrátíme. Cesta to nebude snadná a bude záležet na všech, aby 
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zase dostali chuť a elán zapojit se do společenského života v obci a svým 
dílem přispět k tomu, aby vše fungovalo jako dřív. 
Plány obce, co všechno vybudovat, opravit či modernizovat jsme museli 
stejně jako před rokem přizpůsobit době a 
možnostem obce. Přesto se nám podařilo 
hodně zrealizovat. Díky finančnímu příspěvku 
Moravskoslezského kraje proběhla modernizace kuchyně a jejího zázemí 
v mateřské škole. Další dotace z Ministerstva pro místní rozvoj nám 
umožnila dokončit poslední etapu stavebních 
prací ve školce, a to rekonstrukci druhého 
nadzemního podlaží a podkroví. Byly to největší 
akce letošního roku. Mateřskou školu máme 
velmi krásnou a útulnou, což ocenila spousta občanů, kteří v září využili 
možnosti Dne otevřených dveří, aby si prohlédli všechny její prostory. 

Za tělocvičnou jsme za 
přispění Státního fondu 
životního prostředí vysadili 
novou javorovou alej. 
V Březovém háji byla 
postavena lanovka pro děti. 
Mezi multifunkčním a 
antukovým hřištěm vyrostlo 
moderní street workoutové 
hřiště. Opravili jsme kříž za 
Blaškovou zahradou. 
V „Kutinách“ byl upraveni 
přístup k mostku přes potok 
Teplica. Byla provedena 
generální oprava Pomníku 
padlých, který je i krásně 
nasvícen. Na křižovatce byl 
nainstalován Z-box na 
zásilky. Dále jsme na 
křižovatce postavili 
autobusový přístřešek.  
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Za hřbitovem je 
nainstalováno solární světlo, 
které osvětluje jeho zadní 
vchod. Rozšířili jsme veřejné 
osvětlení na komunikaci od 
Glogarů č. 6 po pana Milana 
Davida č. 102. Při vjezdech 
do obce byl proveden nástřik 
vodorovné dopravní značky 
upozorňující na nejvyšší 
povolenou rychlost. Podařilo 
se nám odkoupit od Jednoty 
Hodonín bývalou masnu 
prodejny Jednota a přilehlou 
zahradu. Po patnácti letech 
jsme obnovili vozový park 
obecního úřadu a koupili 
nový univerzální traktorek 
Husquarna rider s žacím 
ústrojím se sběrem, 
s cepákovým žacím ústrojím 
a s radlicí na sníh. 
V letošním roce ještě dojde 
k instalaci kamer v obci pro větší bezpečí občanů, hlídání majetků před 
zloději a jinými nechtěnými individui. 
Tolik větší akce v roce 2021. V lednovém Zpravodaji vás budu informovat 
o tom, co bychom chtěli zrealizovat v roce nadcházejícím. 
Jistě jste si všichni všimli, že na kostele probíhá první etapa generální 
opravy, a to výměna střechy nad presbytářem a kompletní stavba nové 
malé věže - sanktusníku. Obec se na opravě podílí finančním příspěvkem. 
Osobně se účastním každého kontrolního dne na stavbě. Práce stále 
probíhají a vše jde podle plánu. Při této příležitosti jsme v báni malé věže 
objevili schránku s pamětními listy z roku 1869 a z roku 1936. Více 
informací dále ve Zpravodaji. V závěru prací na malé věži jsme tyto 
původní pamětní listiny do báně vrátili a přidali listiny z nynější doby. 
Věřím, že se podaří sehnat potřebné finance z dotačních titulů či sbírek a 
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v příštím roce se zrealizuje druhá etapa, a to oprava střechy nad hlavní 
lodí kostela. Tak bude rekonstrukce střechy zcela ukončena. 
Na posledním jednání zastupitelstva obce jsme mimo jiné schvalovali 
vyhlášku o odpadech na příští rok. V loňském roce jsem psal, že poplatky 
za odpady budeme muset z důvodů stále rostoucích nákladů na svoz a 
likvidaci navýšit. K poslednímu navýšení došlo naposled v roce 2014. 
Poplatky vybrané od občanů zdaleka nepokryjí celkovou cenu za svoz a 
likvidaci odpadů, obec každoročně doplácí nemalou sumu. V roce 2015 
činil tento doplatek cca 140.000,- Kč. V letošním roce to bude bezmála již 
500.000,- Kč. Křivka ceny za svoz a likvidaci odpadů jde rok od roku 
strmě nahoru, především kvůli rychle se blížícímu zákazu skládkování. 
Jediná cesta, jak křivku mírně zploštit je řádné a poctivé třídění odpadů. 
Naše obec dle statistik v tomto pohledu patří do lepšího průměru, proto 
navyšování cen, byť se může zdát velké, není tak markantní, jak v obcích, 
které patří do druhé poloviny statistik. Děkuji všem, kteří třídí řádně a tím 
pomáhají udržet křivku zdražování v akceptovatelných mezích. Poplatek 
za odpady se tedy navýší na 600,- Kč za občana. Slevy pro děti do 15 let, 
studenty a důchodce nad 80 let zůstávají zachovány.  
Práce starosty je velmi různorodá. Stále nabývám nové zkušenosti. 
V letošním roce třeba tím, že jsem měl tu čest oddat čtyři svatby, čehož si 
nesmírně vážím. 
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. I proto je naše obec stále krásná a každý, kdo ji navštíví, 
se sem rád vrací. 
 
Milí spoluobčané, rád bych vám popřál, abyste závěr roku a vánoční 
svátky strávili v klidu a osobní pohodě. Přeji vám všem v následujícím 
roce mnoho štěstí, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví! 
 

       Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konaného 3. 12. 2021 

15/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Pavla Kroupu a Mgr. Petru Gavlasovou, zapisovatelkou Věru 
Košťálovou. 
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15/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

15/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 6/2021 

Příjmy:  17.384.528,09,- 

Výdaje: 27.017.905,52,- 

Třída 8:   9.633.377,43,- 

15/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet obce 
Bernartice nad Odrou na rok 2022.  

Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový. 

Příjmy:  16.407.100,- 

Výdaje: 27.407.100,- 

Třída 8  11.000.000,- 

15/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet Základní 
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace na 
rok 2022. 

15/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství. 

15/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy č. 41/2021/D. Předmětem smlouvy je pozemek parcela číslo 
1184/26 o výměře 77 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou.  

15/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou projednalo a schválilo v 
souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí 
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Bernartice nad Odrou a Městem Nový Jičín pro výkon přenesené 
působnosti na úseku přestupků dle předloženého návrhu, a to na období 
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026.  

15/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje spolufinancování 
nových kotlíkových dotací s Moravskoslezským krajem v rámci 
připravované 4. výzvy, a to částkou 7.500,- Kč na jeden realizovaný 
projekt (výměnu kotle) a celkovou výši dotace na 4. výzvu kotlíkových 
dotací v částce 60.000,- Kč.  

15/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou 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. 

15/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podání žádosti o 
dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210E 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce 
podkroví ZŠ Bernartice nad Odrou“ a souhlasí se zajištěním vlastních 
finančních prostředků na dofinancování akce. 

15/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podání žádosti o 
dotaci z výzvy SFŽP ČR: Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných 
budov na akci „Zateplení tělocvičny“ a souhlasí se zajištěním vlastních 
finančních prostředků na dofinancování akce. 

15/13 

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 – srpen 2021 
konané dne 20.9.2021. 

15/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o 
veřejnosprávní kontrole v Základní škole a Mateřské škole Bernartice nad 
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Odrou, příspěvkové organizaci za období leden – srpen 2021 konané dne 
4.10.2021. 

15/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Základní škole a 
Mateřské škole, příspěvkové organizaci pro školní rok 2021/2022 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.  

15/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Ceník služeb Obce 
Bernartice nad Odrou. 

15/17 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Provozní řád 
obecního sálu a prostor Kulturního domu v Bernarticích nad Odrou.  

15/18 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční zprávu 
o činnosti školy za školní rok 2020/2021. 

15/19  

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis z 
kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou ze dne 
20.9.2021. 

15/20 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává souhlas a pověřuje 
starostu obce k provedení změn rozpočtu tykajících se přijetí dotací a 
použití do výdajů obce v plném rozsahu, a to od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

15/21 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává souhlas a pověřuje 
starostu obce k provedení změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od 
data dnešního jednání do konce roku 2021. 
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Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc  

Od středy 22. prosince do pátku 31. prosince bude z důvodu čerpání 
řádné dovolené uzavřen obecní úřad. Uzavřena bude také obecní 
knihovna. 

Pokladna a podatelna obecního úřadu bude otevřena pouze v době 
otevíracích hodin pošty Partner. Děkujeme za pochopení. 

Otevírací hodiny pošty Partner v době Vánoc  

Středa  22.12.2021 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 

Čtvrtek  23.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  24.12.2021 Zavřeno 

Pondělí 27.12.2021 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 

Úterý  28.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Středa  29.12.2021 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin  

Čtvrtek  30.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  31.12.2021 7.00 - 10.00 hodin 

Vývozy popelových nádob 

Poslední vývoz popelnic v letošním roce proběhne v pondělí 20. prosince. 
Následující vývoz bude v pondělí 3. ledna. Vývozy popelnic v příštím roce 
proběhnou jako obvykle vždy lichý týden v pondělí. 

 Věra Košťálová, správní pracovnice 

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2022 

Odpady 

Poplatek za odpady je stanoven ve výši 600,- Kč. Děti do patnácti let a 
občané starší osmdesáti let mají slevu 100,-Kč. 

Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování v rámci studia 
hradí 50% z ceny. Oba doklady musí být předloženy do 31.3.2022. 
Později již nebude sleva na studenta poskytnuta. 
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Alespoň polovinu ze stanovené celkové částky je nutno uhradit do 
31.3.2022. Splatnost druhé části poplatku je k 30.9.2022. 

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 600,-Kč. 

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na  č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné 
domu. 

Pes 

Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za 
druhého a každého dalšího psa téhož majitele je 
se platí 180,- Kč. Majitel psa je povinen poplatek 
uhradit k 31.3.2022. 

Poplatek je možné uhradit během úředních hodin 
do pokladny obce nebo bezhotovostním 
převodem na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo 
popisné domu. 

Zpravodaj 

Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad Odrou je 60,- Kč. 
Splatnost předplatného je stanovena k 31.3.2022. 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 domu. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

            Věra Košťálová, správní pracovnice 

 

 

 

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem spoluobčanům 
krásné, ničím nerušené prožití vánočních svátků a úspěšný 

vstup do nového roku 2022 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sonyboy.estranky.cz/archiv/iobrazek/129&imgrefurl=http://zviratecka-roztomila.blog.cz/1204/pejsanek&h=300&w=300&tbnid=JbZaqahhCqDc3M:&docid=gBNiozXgSeWftM&ei=TH2LVueSJ4K7UfzjgpAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjn6KqFn5LKAhWCXRQKHfyxAJIQMwhHKCQwJA
http://www.bernarticenadodrou.cz/
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Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2022 

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK, byly 
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného 
s účinností od 1. ledna 2022 takto 

Cena v Kč/m3: 

Voda pitná (vodné)      45,91 Kč (bez DPH)  50,50 Kč (vč. 10% DPH) 

Voda odvedená (stočné) 40,79 Kč (bez DPH)  44,87 Kč (vč. 10% DPH) 

 

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu 
měřidel následujícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno dle 
uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

Ing. Halina Studničková, Ph.D., FCCA, ekonomická ředitelka 

Ordinační hodiny MUDr. Šrámka v době Vánoc 

Ordinace v Jeseníku nad Odrou 

Pondělí 20.12.2021   7.00 - 12.00 hodin 

Úterý  21.12.2021   7.00 - 12.00 hodin 

Středa  22.12.2021 12.00 - 16.00 hodin 

Čtvrtek  23.12.2021   7.00 - 10.00 hodin 

Pátek  24.12.2021      Neordinuje se    

Pondělí 27.12.2021   7.00 – 12.00 hodin 

Úterý  28.12.2021   7.00 – 12.00 hodin 

Středa  29.12.2021 12.00 – 16.00 hodin  

Čtvrtek  30.12.2021   7.00 – 12.00 hodin 

Pátek  31.12.2021   7.00 - 10.00 hodin 

 

Od 27.12. do 31.12.2021 MUDr. Šrámek zastupuje za ambulanci 
v Suchdole nad Odrou. 
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Provoz Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj a jeho 
pracovišť v závěru roku 2021 

Daňová pokladna Územního pracoviště Ostrava I, na ulici Jurečkova v 
Ostravě bude naposledy otevřena ve středu 15. 12. 2021. Již tradičně 
tedy nebude možno od 16. 12. 2021 platit daně v hotovosti. Daňová 
pokladna bude znovu otevřena dne 5. ledna 2022. V době uzavření 
pokladny pro placení daní v hotovosti lze provést úhradu daní 
bezhotovostním převodem na bankovní účet finančního úřadu nebo 
poštovní poukázkou prostřednictvím České pošty. Informace k placení 
daní jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. 

Uzavřeny budou v době od 27. 12. do 31. 12. 2021 také podatelny 
územních pracovišť v Orlové, v Bohumíně, v Českém Těšíně, ve Fulneku 
a ve Frýdlantu nad Ostravicí.  

Ostatní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj budou ke 
konci letošního roku a mezi svátky poskytovat služby takto: 

 

20. 12. pondělí Úřední hodiny  8:00 – 17:00 hodin 

22. 12. středa  Úřední hodiny  8:00 – 17:00 hodin 

27. 12. pondělí Úřední hodiny  8:00 – 17:00 hodin 

29. 12. středa  Úřední hodiny  8:00 – 17:00 hodin 

31. 12. pátek  Otevřeny podatelny  8:00 – 13:00 hodin 

 

Finanční úřad žádá občany a firmy, aby i v závěru roku upřednostnili 
telefonická jednání nebo e-mailovou poštu před osobním jednáním. 
Kontakty na všechna územní pracoviště jsou uvedeny na 
www.financnisprava.cz. Termín případného osobního jednání je vhodné 
se zaměstnanci úřadu sjednat předem.  

Na informační linku Finanční správy 225 092 392 lze volat v posledním 
prosincovém týdnu v pondělí 27. 12. a ve středu 29. 12. od 9:00 do 17:00 
hodin. Mimo úřední dny (v úterý, ve čtvrtek a v pátek) je linka v provozu 
od 9:00 do 13:00 hodin.  

V Ostravě dne 10. prosince 2021       Ing. Petra Homolová 

  tisková mluvčí Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

      

Z celého srdce Vám všem přejeme pevné zdraví. 

Bernatští Bobři 

 

Poděkování  

Děkujeme všem 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 2022. 

            výbor SDH Bernartice nad Odrou 
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PF 2022                                                                                          

 

 

 

 

 

 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou přeje všem 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 společenských aktivitách. 

Za výbor TJ Sokol Dušan Glogar  
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Divadelní spolek BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo přeje všem 
občanům klidné Vánoce a do nového roku 2022 hlavně zdraví a 
krásné zážitky při našich divadelních představeních. 

Dva roky jsme kvůli koronaviru nemohli hrát divadlo a byli bychom rádi, 
kdybychom tuto nechtěnou pauzu v příštím roce ukončili. V současné 
době připravujeme hudební komedii Dobře ušitý frak od polských autorů 
Jerzyho Jurandota, který napsal text a Marzeny Mikuly Drabek, která 
napsala hudbu. Jde o humornou kritiku pokřivených lidských charakterů a 
nekalých společenských poměrů, které mnohdy umožňují vyniknout ne 
úplně schopným (anebo všeho schopným) jedincům. 

Na podzim letošního roku jsme začali se čtenými zkouškami a hned na 
začátku nového roku budeme pokračovat s aranžováním inscenace.  

Na svém novém představení pracuje také náš dětský soubor Bodláček, 
který připravuje pohádku Lotrando a Zubejda od Zdeňka Svěráka, k níž 
napsal hudbu Jaroslav Uhlíř.  

Máte se tedy na co těšit a doufáme, že naše vystoupení plánovaná na 
jaro příštího roku budeme moci uskutečnit.  

 

Zdeněk Klos, předseda spolku BODLÁK 
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BODLÁK - čtená zkouška k hudební komedii Dobře ušitý frak 

 

 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Co se děje ve školce? 

Ve středu 10. listopadu jsme uspořádali v naší mateřské škole společnou 
akci pro rodiče a děti „Uspávání broučků“. Toto setkání bývá poslední 
školkovou venkovní akcí před přicházející zimou.  

Společně jsme se všichni sešli na školní zahradě ve chvíli, kdy se začalo 
stmívat. Děti své rodiče a příbuzné přivítaly písničkou s tanečkem o 
broučcích. Kouzelnou atmosféru pomohly dotvořit rozsvícené lucerničky 
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vyrobené dětmi a světelné řetězy, které nám vyzdobily prostranství před 
školkou. Po písničce jsme společně v průvodu s lampióny vyrazili do 
přilehlého Březového háječku, kde program pokračoval samotným 
uspáním „broučků“. Ty si děti vyrobily ze skořápek vlašských ořechů a 
připravily si pro ně bedýnky vystlané listím, kde nám broučci přezimují. A 
jak jinak uspat broučky než ukolébavkou. Během návratu na zahradu nás 
vábila vůně štrúdlů, napečených holkami kuchařkami. Byla to dobrota, na 
kterých jsme si všichni pochutnali. Zahřát jsme se mohli teplým čajem, a 
tak nám bylo moc fajn. Vzájemně jsme si popovídali, děti si společně 
pohrály na průlezkách a houpadlech, a když už nám bylo opravdu 
chladno, odebrali jsme se všichni zpátky do svých domovů.  

Děkujeme všem za účast a už nyní se těšíme, jak si na jaře broučky 
s dětmi probudíme.  

Hned další den nás čekala další krásná událost – a sice příjezd sv. 
Martina. Společně se školáky jsme se sešli na dvorku základní školy. 
Netrvalo dlouho a mezi tuto velkou skupinu dětí docválal na svém bělouši 
sám sv. Martin. A nebyl sám – letos přijel v doprovodu sv. Kateřiny a sv. 
Tomáše. Znovu jsme si mohli z jeho vyprávění připomenout legendu o 
žebrákovi, se kterým se Martin rozdělil o svůj plášť. Naše děti Martina 
potěšily písničkou a ten jim za odměnu velkolepě rozhazoval čokoládové 
zlaťáky a bonbóny. Svou návštěvu zakončil slibem, že sníh nám letos 
opravdu pošle. A my už jsme se mohli přesvědčit, že Martin své slovo plní 
– na zahradě ve školce už se nám dokonce podařilo postavit sněhuláky. 
Děkujeme p. Elišce Haitlové za zprostředkování tohoto milého setkání. 

A je tady prosinec a s ním spojená návštěva sv. Mikuláše. Ten k nám 
bohužel letos osobně nedorazil, protože mu přibyla spousta nemocných 
dětí, které musel přednostně navštívit. Z toho důvodu pověřil paní 
učitelky, aby roli Mikuláše a jeho družiny zastoupily ony. A tak děti nebyly 
ochuzeny o Mikuláše, čerta ani anděla. A slibovaly… a slibovaly…a 
nakonec to dobře dopadlo a nadílku dostaly.  

Nyní už se budeme připravovat na Vánoce, zpívat koledy, zdobit 
stromeček, tvořit… a především se těšit na Ježíška.  

Přejeme Vám krásné a radostné Vánoce! 

          Radka Bayerová 
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     RŮZNÉ 

Pořad bohoslužeb o slavnosti Narození Páně a v jejím 
oktávu 

24. prosince ve 22:00 hodin mše svatá v noci (tzv. půlnoční) 

25. prosince v 8:00 mše svatá v den slavnosti, ve 14:30 hodin nešpory 

26. prosince v 8:00 hodin mše svatá 

31. prosince v 8:00 mše svatá na poděkování Bohu za uplynulý rok 2021 

  1. ledna v 8:00 hodin mše svatá  

 

Číslo účtu k veřejné sbírce na opravu kostela: 5807309319/0800. 

Pán Bůh zaplať za Vaše dary! 

 P. dr Radoslav Skupník, farář 
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Z důvodu epidemiologické situace se Vánoční pohádka, která 
byla plánovaná na 26. prosince 2021 ruší. 

 

Tříkráloví koledníci snad do ulic vyrazí 

Charita Nový Jičín, která v prosinci 2021 dovršila první desetiletí své 
existence, opět chystá Tříkrálové koledování. Stále věříme, že se letos 
bude moci uskutečnit tradiční koleda, jak jsme ji znali před pandemií: tedy 
se skutečnou návštěvou královských koledníků, která se stala součástí 
novoročních tradic. Nevíme s jistotou, zda koledníkům bude dovoleno vás 
navštívit, budou ale určitě zachovány všechny vloni „nové“ způsoby 
příspěvků: dárcovská brána trikralovasbirka.cz, možnost přispět přímo na 
účet sbírky nebo do statických pokladniček, jejichž přesný seznam a 
umístění bude uveřejněn po Novém roce na webu charity. Bude také 
připravena statická pokladnička na obecním úřadě v Bernarticích. Také 
máme velkou radost z každého nového koledníka jakéhokoliv věku. 
Máte–li chuť být chvíli KING, prosím ozvěte se koordinátorovi sbírky panu 
Klosovi na číslo 737 740 618 nebo email tks@charitanj.cz . 

Loňská sbírka v obcích, které spadají pod naší působnost, navzdory 
nemožnosti kontaktní sbírky, překvapivě přinesla více než 500 tis. Kč. Ty 
byly rozděleny v poměru 35:65 mezi projekty Charity ČR a místní pomoc 
a potřeby a aktivity Charity Nový Jičín. 

Markéta Brožová, Charita Nový Jičín 
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Charita Nový Jičín pracuje už deset let 

Naše Charita si připomíná 10 let od svého vzniku. V rodině oblastních 
charit jsme jednou z nejmladších. Zpočátku jsme byli vedeni zkušenou a 
již zaběhlou Charitou Ostrava, která nám nezištně předala cenné 
zkušenosti a ke zdárnému vývoji naší organizace významně pomohla. 
Charita Nový Jičín vznikla v době, kdy se striktně omezovaly státní výdaje 
na sociální služby a rozjezd nové pobočky se jevil jako ekonomický 
nerozum. S Božím požehnáním se ale dílo podařilo a nově vzniklá charita 
převzala v našem městě provoz azylových domů. Později otevřela také 
nízkoprahové denní centrum a noclehárnu. Charita Nový Jičín se tedy 
specializuje na tzv. služby sociální prevence; tedy služby pro lidi ohrožené 
sociálním vyloučením. Úplně první službou však bylo zřízení Charitního 
šatníku, jehož provoz dodnes zajišťuje tým vytrvalých dobrovolnic. 
Nicméně i ony by uvítaly posily, pokud chcete konkrétně pomáhat a 
prakticky sloužit, prosím ozvěte se. Provozujeme také sklad darovaného 
nábytku (Nábytník), distribuujeme potravinovou pomoc, provozujeme 
eshop krestanskydarek.cz a Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Všem 
našim podporovatelům a dobrovolníkům upřímně děkujeme za dosavadní 
podporu. 

 Markéta Brožová, Charita Nový Jičín 

 

 

     HISTORIE 

Historie věží našeho kostela 

Náš kostel Navštívení Panny Marie prochází velkou opravou. První část 
rekonstrukce se týká střechy nad kněžištěm a stavby nové malé věžičky. 

Koncem října byla sňata malá věžička, v jejíž báni byly nalezeny tři 
Pamětní listiny, dvě z let 1869 a jedna z roku 1936. Listiny byly uloženy 
v plechové kulaté krabičce a byly ve velmi dobrém stavu. Při jejich čtení 
jsme se neubránili dojetí. 

Zde je jejich doslovný přepis: 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2021 

23 

 

První listina 

Všem, kteři toto pismo jedenkrat naleznou a čtou pěkně pozdravuj od nas 
všech podepsaných a blaho a spaseni od Pana v Kristu Ježiši a Duchu 
svatem skrze přimluvu Patronky tohoto chramu božiho, matky a panny 
Marie. 

Pro ustavičnou památku. 

1). Tento chrám paně byl vystaven roku 1837 

2.) se šifri se přikrýval v roku 1869 

3.) Ta vejška znova se vystavěla 1869 

4.) a ten křiž na ni byl postavený 18teho července v neděli 9tou po svatem 
Duchu po svatém požehnáni 

Za onoho času byl: 

1. Dominik Herold duchovni spravce 

2. Josef Kröner učitel ve škole - Rektor 

3. František Dresler kostelnik, hospodař 

4. Josef Blaške druhy hospodař 

5. Johan Turek kostelnik. 

Představeni obce: 

František Bayer č. 43 starosta 

Frant. Klos 1. radni  č. 60 

Josef Blaške 2. radni č. 42 

Josef Horut,  č. 48 vybor 

Johan Vladař vybor 

Venc.Bayer vybor 

Johan Kunetka  č. 12 vybor 

Josef Bayer  č. 11 vybor 

Tu krásnou vejšku vystavěli: 

Johan Brosch stavitelsky mistr z Lukavce u Fulneku 

Jakub Sokol klempiřsky mistr 

Franc. Brosman tesař 

Josef Krčmař 
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Celou vejšku se šifri přikrival a kříž na vejšce postavil Augustin Konečný 
z Hranic. 

Milý čtenáři. 

Spomeň tež na nás všecky  podepsané, snad již zprachnivěli,  
s pobožným Otčenašem a Zdravasem.   

V Bernarticich dne 18tého července 1869. 

 

Druhá listina 

Pamětní spis. 

Aby se naši potomkové někdy zdověděli, když se tento chrám páně 
pokryval a tato mala věža se stavila, upominame jim timto spisem: 

Stalo se v Bernarticích dne 18 července leta paně 1869 za časů 
nasledujicího zastupitelstva obce 

František Bayer č. 43, starosta 

František Klos č. 60 prvni radní 

Josef Blažke č. 42   2hy radní 

Vybor: 

Josef Horut č. 48 

Václav Bayer čislo 58 

Josef Grusman č. 18  

Jan Kunetka č. 12 

Jan Vladař č. 72  

Josef Bayer č. 11  

a František Horak č. 41 obecní posel. 

Duchovní správce toho času byl v. p. Dominik Herold rodák z Holomouce.  

školní učitel p. Josef Kröner, rodák z Rudoltovic u Staré vody. 

Kostelnik Jan Turek č. 60 

Kostelni hospodáři František Dresler č.9 a Josef Blaške č. 42. 

Kostelni vartiř, hrobař a tahač varhan Ignác Zelenka č. 23 

Stavbu té věže a kryti chrámu páně vedl pan mistr tesařský Jan Brosch 
z Lukavce a pokryvačsky mistr p. Hageman  z Fulneku,  
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řemeslnici byli nasledujici 

Jakub Sokol  František Brosman  Josef Krčmař tesaři z Děrného 

Augustin Konečny pokryvač z Hranic 

Na Fojtstvi byl p. Eduard Bayer. 

Pomoc Boži byla s námi. 

Ať jest i také s Vámi !  

Vzpomeňte na nás a přejte nám blaha věčného. 

František Turek č. 63 spisovatel této listiny a toho času pisař obecni 

 

Třetí listina 

P. b. J. K. Pamětní spis 

Všem, kteří tento spis budou čísti, pokoj a požehnání od Hospodina, 
zároveň sdělujeme, jak se tato věžka téměř celá nová stavěla: 

Při zevnější opravě kostela prováděné od 14. do 20.6.1936 k nastávající 
památce postavení r. 1837 shledáno, že tato věžka jest ve velmi 
schátralém stavu. Bednění i sloupky nahnilé, plech zkažen i báně 
plechová samý díry, držel jen nátěr. Sloupky byly deskami obity, nové 
trámce vloženy, nové bednění pořízeno, báně a ozdoba pod ní zhotovena 
z měděného plechu, pozlacena i kříž a celá věžka i okolí pobito zinkovým 
plechem. 

Tesařské práce provedl Glogar František z Bernartic č. 100 a Knop Karel 
z Bernartic č. 59. Klempířské práce vykonala a zlacení obstarala firma 
Dvořák Dominik z Příbora svými dělníky: Dvořák Jindřich a Grosman Alois 
z Příbora. Klempířské práce a zlacení stálo 2200 Kč a zaplatila je paní 
Zelenková Emilie, selka v Bernarticích č. 65. 

Tesařské práce a desky v obnosu 1000 Kč zaplatil pisatel Innocenc Kukla, 
farář, který právě dokončuje 40. rok svého kněžství, jako prosbu 
k svátostnému Spasiteli za udělení zdraví ! 

Staré listiny z r. 1869 znovu byly vloženy do báně. 

Kříž posvětil podepsaný 17. června 1936 a týž den byl s bání upevněn a 
věž natřena zmíněnými klempíři. 

Farářem byl toho času Innocenc Kukla, rodák ze Zlámanky. 

Starostou František Bayer, rolník a poslanec č. 37 
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Náměstkem starosty Klos Josef, rolník č. 59 

Radní: Kelnar Josef č. 45, Drlík František č. 91, David Josef č. 75 

Kostelní hospodáři: Handrych Josef č. 44 a Šimíček Vítězslav č. 61 

Učitelé jsou zde tři, z nichž jeden bez vyznání. 

Přesto, že duch falešného pokroku některé rodáky zdejší odcizil kostelu, 
většina ohromná zůstala věrna celou duší chrámu Páně a přispěla 
ochotně na velké jeho opravy tohoto roku, které budou státi asi přes 
60.000 Kč. 

Až tyto řádky čísti budete, vzpomeňte na nás, zvláště na pisatele zbožnou 
modlitbou, jako my jsme po otevření báně z r. 1869 vzpomínali v kostele 
na tehdejší předky. 

Svátostný spasitel, nad jehož stánkem tato věžka stojí, chraň Vás a 
přiveď Vás ke šťastnému shledání s námi. 

To Vám i sobě přeje pokorný sluha Páně 

Innocenc Kukla, farář, pisatel 

V Bernarticích nad Odrou 17. června 1936. 

 

Stručný přehled: 

Rok 1837 -  postaven kostel, hlavní věž, pokrytá šindelem a malá věž, 
pokryta červeně natřeným šindelem 

Rok 1869 -  postavena nová hlavní věž (současná), pokryta břidlicí a nová 
malá věž, pokryta také břidlicí!  V knihách „Od pokolení do pokolení“ a 
„Bernartice nad Odrou“ je mylně uvedeno, že malá věžka byla po roce 
1860 pokryta plechem. Až z Pamětní listiny z roku 1869, kterou jsme 
minulý měsíc objevili, jsme zjistili, že věžka byla v roce 1869 pokryta šifry 
= břidlicí (šifry, šífr = břidlice, hovorově používáno na Moravě, na 
Opavsku, Bruntálsku a Jesenicku. Břidlice se těžila z jámy a tvořila jizvu, 
stále se zvětšující do útrob země, dostala jméno SCHEFER - Šífr.) 

Rok 1909 - na velké věži opravena báně a kříž, vyměněno dřevo nesoucí 
kříž, lešení postaveno až ke kříži, malá věžka se neopravovala 

Rok 1936 - na velké věži vyměněna dřevěná konstrukce a věž byla 
pokryta měděným plechem, lešení postaveno až ke kříži  



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 12/2021 

27 

 

Rok 1936 - na malé věži vyměněna dřevěná konstrukce, byla pokryta 
natřeným pozinkovaným plechem, pořízena nová báně a věnec 
z měděného plechu, báně a kříž pozlaceny 

Rok 2021- postavena nová malá věž ze smrkového dřeva, pokryta 
měděným plechem, zhotovena nová báně, pozlacená a límec, obojí 
z měděného plechu. Opraven železný kříž.  

 

Historie 

Náš kostel, vysvěcený v roce 1837 měl dvě věže. Hlavní věž byla jiná než 
teď, byla pět sáhů vysoká, čtverhranná, dva sáhy široká a dlouhá, měla tři 
okna s dřevěnými okenicemi, které byly natřeny, aby odolávaly větru, 
sněhu a dešti. Nad okenicemi byly ciferníky bez hodin. Věž byla pokryta 
šindelem a téměř plochá. Nad ní byl vztyčen kříž, který v roce 1839 
kostelu věnoval Josef Glogar č. 59. Výška věže od země až po plochou 
střechu byla asi 15 sáhů (1 sáh byl cca 180 cm). 

Zároveň s touto věží byla nad kněžištěm postavena malá věžička, pokryta 
červeným šindelem, pod ní bylo osm sloupů pobitých deskami, které ve 
věžičce vytvářely otvory. Byla vysoká přes dva sáhy, měla plechovou báni 
a nad ní železný kříž. V roce 1869, při stavbě velké věže se zjistilo, že 
věžka je ve špatném stavu, a tak byla postavena nová a pokrytá břidlicí. 

V roce 1869 se občané usnesli, že hlavní věž „nad mury vyvýší“. Stavba 
byla zadána stavitelskému mistru Janu Broschovi z Lukavce a 
pokrývačskému mistru Mikoláši Hagemannovi z Jerlochovic u Fulneku, 
který věž pokryl břidlicí. Stavba nové věže stála 474 zlatých se stříbře. 15. 
května 1869 byl na věž slavnostně vsazen kříž, který vyhotovil Josef 
Glogar, č. 59. Toho roku byly na hlavní věž pořízeny hodiny, které zhotovil 
hodinář a zámečník ze Suchdolu nad Odrou (jméno se nedochovalo). 

V roce 1909 bylo nutno opravit celý kostel zvenku. Bylo zjištěno, že kříž i 
báň na hlavní věži jsou ve špatném stavu, a tak bylo postaveno lešení až 
k samotnému kříži. Konstrukce, na které byl kříž upevněn, byla shnilá, 
protože byla z měkkého dřeva. Byla nahrazena dřevem dubovým. 
V kopuli bylo nalezeno devět kusů peněz a listina ze dne 15. května 1870. 
Vše bylo vloženo zpět do báně spolu s novou listinou, kde byl podepsán 
obecní výbor, uvedeny ceny obilí a vloženy tehdejší peníze. 12. října 1909 
byl znovu na věž usazen kříž. Kolaudace proběhla 18. prosince 1909. 
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V roce 1936 prošel kostel velkou rekonstrukcí, před plánovanou oslavou 
sto let od jeho vysvěcení. S pracemi se začalo 14. dubna 1936 a 
ukončeny byly 23. června 1936. Zjistilo se, že dřevěné konstrukce obou 
věží jsou ztrouchnivělé, a tak byly na velké i malé věži nahrazeny novým 
dřevem. Opraven byl i sloup pro zasazení kříže na velké věži. 

Hlavní věž byla pokryta měděným plechem, včetně všech říms, malá 
věžka plechem pozinkovaným. Stavbu vedl stavitel Antonín Bělík 
z Loučky se sedmi místními dělníky z obce a klempířské práce vykonal 
Dominik Dvořák z Příbora, „práci však provedl celkem neodborně, nedal si 
raditi“. Žlaby oplechoval zdejší klempíř a dráteník (Slovák) Pekarik z č. 40. 
Báně a kříže byly znovu pozlaceny a do obou bání byly vloženy pamětní 
listiny. Svěcení bání a křížů proběhlo soukromě farářem 23. května 1936. 
Lešení bylo opět postaveno až k vrcholu hlavní věže.  Stolař Emil 
Grussmann dodal osm nových okenních rámů pro okna v hlavní věži a 
stolař Antonín Hanzelka tři nové okenice z modřínového dřeva. Pozlacení 
věžního kříže zaplatil farář ve výši 900 korun, pozlacení báně ve výši 900 
korun zaplatili manželé Josef a Rozálie Klosovi č. 59 a Augustin a Marie 
Šimíčkovi č. 47. Na hlavní věž obec pořídila nový hodinový stroj, vyrobený 
v Uničově a ručičky s ciferníkem opravil Zikmund Glogar č. 68. Do báně 
byly vloženy v měděné krabici 20x13x7 cm pamětní listiny z let 1869 a 
1909 a nová listina z roku 1936 a tehdy platné peníze.  

Malá věžka nebyla opravena od roku 1869, a tak se v roce 1936 
přistoupilo i k její opravě. Oplechování bylo úplně rezavé a krovy i 
bednění ztrouchnivělé. Stará krytina i kříž s bání byly sňaty a kompletně 
vyměněny. Práce prováděli zdejší tesaři: František Glogar č. 10, Karel 
Knop č. 59, zedník Jindřich Horut č. 17. Věžku pokryl natřeným 
pozinkovaným plechem a novou pozlacenou báni a věnec z měděného 
plechu zhotovil a upevnil klempíř Dominik Dvořák z Příbora. Oprava malé 
věže stála celkem 3 539,40 korun. Z toho 2 200 korun věnovala paní 
Zelenková č. 65, farář Inocenc Kukla věnoval 1 000 korun a zbytek byl 
uhrazen z menších darů.  

Práce byly ukončeny 23. června 1936 a dělníci byli na faře pohoštěni a 
obdarování 170 korunami „zpropitného“. Po celou dobu oprav bylo krásné 
počasí, pršelo jen půl dne, poslední dny bylo horko. Jen při stavbě lešení 
foukal silný vítr a při osazování báně a kříže na velké věži panovalo 
deštivé počasí, což dělníkům ztěžovalo práci. 
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Stavební dozor nad opravami prováděl zedník Josef Hanzelka č. 56, 
kostelní hospodář Josef Handrych a farář a někdy stavební komise. 

Letošní oprava malé věžičky byla dokončena v listopadu. Byla zhotovena 
podle původní věžky celá nová ze smrkového dřeva a pokryta měděným 
plechem. Nová pozlacená báně a kříž byly požehnány našim panem 
farářem 7. listopadu při mši svaté. Do báně byla vložena schránka 
z měděného plechu s pamětními listinami z let 1869 a 1936 a dvě nové 
pamětní listiny, jako poselství pro příští generace, které sepsali starosta 
obce Tomáš Horut a kněz P.dr. Radoslav Skupnik. 

Do věžičky se vrátí po delší době i náš nejstarší zvon sv. Barbora. Při 
slavnostních příležitostech se tak opět budeme těšit z jeho vyzvánění.  

 

Starosta obce Tomáš Horut při vkládání listin do nové schránky 16.11.2021 

 

Údaje čerpány z:  

Pamětní knihy farnosti Bernartic 

Obecních kronik, knih Od pokolení do pokolení a Bernartice nad Odrou  

    Ilona Stavinohová, kronikářka obce 
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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.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

Místostarostka 
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 
Tel.: +420 605 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@email.cz 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
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