Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2022

O BECNÍ

ÚŘAD INFORMUJE

Kalendárium
20.12. Na obecním úřadě se jednalo o plánovaných dotacích na výměnu
veřejného osvětlení za LED svítidla.
9.1.
V kostele proběhl Novoroční koncert.
10.1. Starosta navštívil našeho spoluobčana při příležitosti jeho
životního jubilea.
10.1. U Odry se konala schůzka ohledně oprav sociálního zařízení u
hospůdky.
11.1. S projektantem se řešila rekonstrukce kuchyně a přilehlých prostor
v Restauraci U Bříz.
12.1. Na Moravskoslezský kraj byla odeslána žádost o dotaci na
doplnění veřejného osvětlení na komunikaci od Šenkeříků č. 4 po
Glogary č. 6.
13.1. Starosta navštívil našeho spoluobčana při příležitosti jeho
životního jubilea.
18.1. Na obecním úřadě proběhlo jednání se zástupcem firmy Alsyko ve
věci instalace kamerového systému v obci.
19.1. Starosta se zúčastnil kontrolního dne průběhů prací na opravě
střechy kostela.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem do nového roku ještě jednou popřát hlavně hodně
zdraví a osobní spokojenosti.
Pevně věřím, že tento rok bude pro všechny rokem úspěšným a
naplněným především pozitivními věcmi. Doufám, že se vrátíme k
„normálnímu“ životu, na který jsme byli zvyklí před vypuknutím pandemie.
Rád bych Vás touto cestou informoval o připravovaných záměrech, které
chceme uskutečnit.
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo několik dotačních titulů. Rozhodli
jsme se opět o některé z nich zabojovat. Obec naší velikosti je na
dotacích závislá a větší projekty by bez nich nešly zrealizovat. Poslali
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jsme znovu žádost o dotaci na opravu místní komunikace na parcele č.
47/1 (Cikánská ulice). V loňském roce nám nebyla poskytnuta. Dále jsme
žádali dotaci na rekonstrukci podkroví základní školy. Škola byla
v minulosti s pomocí dotace opravena. Jediné, co zůstalo nedokončeno,
je podkroví, jehož rekonstrukce se plánovala, ale finance na něj nezbyly.
Naším plánem je využití podkroví školy pro volnočasové aktivity dětí a pro
výuku cizích jazyků apod. V případě přiznání dotace to bude
nejnákladnější akce v letošním roce. Na obě uvedené akce je výše
dotace 80% uznatelných nákladů. Dále jsme požádali Moravskoslezský
kraj o dotaci ve výši 45% z celkových uznatelných nákladů na rozšíření
veřejného osvětlení u komunikace od Šenkeříků č. 4 po Glogary č. 6.
Skutečná realizace všech akcí záleží na tom, která dotace nám bude
poskytnuta. Jejich získávání je rok od roku složitější. Byrokracie při
sestavování žádostí o dotace, realizacích samotných akcí a při jejich
závěrečných vyhodnoceních stále přibývá. Zvláště pro malé obce, jako je
ta naše, je mnohdy až nepochopitelná a velmi náročná na administrativu i
čas. Dosud jsme byli v získávání dotací velmi úspěšní, snad tomu tak
bude i nadále.
Na konci loňského roku jsme dostali zprávu z Národní sportovní agentury,
že nám bude poskytnuta dotace na novou fasádu a zateplení tělocvičny
ve výši 70% uznatelných nákladů, tedy cca 1.500.000,-Kč, o kterou jsme
na začátku roku 2021 zažádali. Nyní budeme vypisovat výběrové řízení
na zhotovitele stavby, tak abychom mohli zhruba v půlce dubna (jak
počasí dovolí) začít s opravami. Tímto budeme mít tělocvičnu kompletně
zrekonstruovanou, stejně jako mateřskou školu.
V zahradě před prodejnou Jednota jsme pokáceli dva vzrostlé modříny,
které zasahovaly do drátů elektrického napětí a každý rok musely být
stromy prořezávány. Dále jsme zahradu vyčistili od přestárlých a
nevzhledných keřů. Letos dojde k odstranění starého oplocení a výsadbě
nového okrasného parku s posezením.
Z dalších věcí, které bychom chtěli zrealizovat, je oprava sociálního
zařízení U Odry, které je v havarijním stavu a velmi kazí dojem při
návštěvě tamní hospůdky. Umístění kamerového systému po obci se
opozdilo z důvodů chybějícího materiálu. Po ujištění zhotovitele, bude
kamerový systém v obci nainstalován nejpozději do půlky února a věřím,
že přispěje k bezpečnosti občanů a jejich majetku. Dále bychom chtěli
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v letošním roce mít hotový projekt na opravu bývalé smuteční síně.
V loňském roce jsme nechali zpracovat u různých architektů čtyři studie.
Zastupitelé se shodli na studii Ing. arch. Marka Štěpána z Brna, který se
nejvíc přiblížil našim požadavkům. Multifunkční obecní centrum, jak je
projekt nazván, zahrnuje opravu bývalé budovy smuteční síně
s napojením na inženýrské sítě, tak aby ji bylo možné víceúčelově
využívat. Součástí bude sociální zázemí a oprava prostranství před
budovou. Bude vybudována nová opěrná zeď se schodištěm od obecního
úřadu. Realizace této akce však bude závislá na získání dotace v příštím
roce. Název „Multifunkční obecní centrum“ přináší větší šanci získat
dotaci. Dále hledáme uplatnění pro minimálně využívané antukové hřiště.
Cílem je, aby zůstalo zachováno jako sportovní areál. Stejně tak
zvažujeme efektivní využití bývalé masny prodejny Jednota.
Úspěchem pro nás všechny bude realizace aspoň některých z uvedených
akcí.
Začali jsme vlastními silami opravovat místnosti a prostory za výčepem
v přísálí kulturního domu a bývalou kotelnu. Dále čistíme okolí
komunikace k švestkovému sadu na horním konci, které je velmi zarostlé
starými keři a suchými stromy, zasahujících do cesty. Taktéž upravíme
autobusovou zastávku naproti prodejně Jednota, aby více splňovala svůj
účel.
Plesová sezóna se zdá být nereálná. TJ Sokol i Zahrádkáři kvůli
covidovému opatření plesy zrušili. Obecní ples, který se plánoval na 26.
února s největší pravděpodobností taktéž nebude, pokud se nezmění
podmínky pořádání akcí. Při momentálně platných opatřeních není možné
plesy zajistit. Už jen podmínka účasti maximálně do sta osob je
nesplnitelná. Kéž by plesy byly posledními akcemi, které nemohly
proběhnout. Stále doufám, že se blížíme ke konci této zvláštní doby, která
ovlivnila životy nás všech. Věřím, že s příchodem jara dojde k uvolnění
restrikcí a opatření, že tradiční jarní kulturní, společenské a sportovní
akce budou probíhat. Snad se všichni budeme moci v klidu a v pohodě
potkat na Dni obce, který je naplánován na sobotu 25. června 2022.
Tomáš Horut, starosta
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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.
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
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Statistika počtu obyvatel roku 2021
Počet obyvatel ke dni 31.12.2021
Muži:
Ženy:
Z toho děti do 15 let:

1 015 občanů (z toho 7 cizinců)

541
474
199

Narozené dětí:
Chlapci:
Děvčata:

12
4
8

Přistěhované osoby:
Odstěhované osoby:
Úmrtí:

14
24
11

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302
Informace pro občany
Máte problém s přiznáním k dani z nemovitých věcí na rok 2022?
Využijte níže uvedené informace, volejte na zřízené informační linky
finančního úřadu nebo posílejte e-maily.
V lednu každoročně tisíce občanů v kraji podávají přiznání k dani
z nemovitých věcí a chtějí se poradit s úředníky. Osobní kontakt však
zvyšuje nebezpečí přenosu koronaviru. Vloni se ve stejné situaci většina
konzultací k podání přiznání zdárně realizovala bez osobního setkání
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s úředníky finančního úřadu, telefonicky nebo zasláním e-mailového
dotazu. Toto nahrazení osobních konzultací na finančním úřadě a jeho
územních pracovištích jinými formami poskytnutí odborných informací se
osvědčilo. Občané dostali informace, které potřebovali, daňová přiznání
byla podána včas a současně bylo minimalizováno riziko zvyšování
nemocnosti v kraji v důsledku zamezení shromažďování velkého počtu
osob na územních pracovištích.
Občané ani letos o konzultace se zaměstnanci ani o pomoc s problémy
při vyplnění přiznání nepřijdou. Se svými dotazy se na zaměstnance
mohou obracet opět telefonicky na speciálně zřízených linkách, e-mailem
nebo vhozením dotazu do sběrného boxu umístěného na každém
územním pracovišti.
Speciální telefonické informační linky zajistí všem tazatelům odpovědi na
otázky k dani z nemovitých věcí se znalostí místních poměrů. Odpovídat
na dotazy budou na infolinkách zaměstnanci útvarů majetkových daní
všech územních pracovišť finančního úřadu, a to v pracovních dnech
denně od 3. ledna 2022.
Občané i firmy mohou vyřídit od 3. ledna 2022 své dotazy ohledně
problematiky daně z nemovitých věcí na níže uvedených linkách
finančního úřadu takto: v pondělí a ve středu od 8:00 -17:00 hodin, v úterý
a ve čtvrtek od 8:00 - 14:30 hodin a v pátek od 8:00 - 13:30 hodin.
ÚP
Novém
Jičíně

v podatelna3215@fs.mfcr.cz 556 788 360,
556 788 341

K problematice daně z nemovitých věcí dále uvádíme:
V úterý 1. února skončí lhůta pro podání přiznání k dani
z nemovitých věcí na rok 2022 a také možnost přihlásit se k placení
této daně na rok 2022 prostřednictvím soustředěné inkasní platby
obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků,
zdanitelných staveb, bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů
bytových jednotek převedených v roce 2021 z družstevního do osobního
vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné stavby
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(budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky,
které se nachází na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav
vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2022.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří
v roce 2021 všechny nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných
v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem
převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých věcí totiž
zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď
formou podání daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2022 vlastníky
nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj) nebo formou písemného oznámení, že v roce 2021
přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2022 nejsou
vlastníky žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci
v obvodu územní působnosti FÚ pro Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro povinné podání daňového přiznání je i digitalizace
katastrálních území, která proběhla v roce 2021. Tímto úkonem ve většině
případů dochází ke změně poplatníka u parcel pronajatých zemědělským
subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.
V roce 2021 byly prováděny v některých katastrálních územích
pozemkové úpravy a revize údajů katastru, na základě kterých také došlo
ke změnám výměr pozemků, druhů pozemků, parcelních čísel a slučování
pozemků. Vlastníci nemovitostí byli o změnách skutečností plynoucích
z pozemkových úprav informování rozhodnutím nebo veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na obecním úřadě příslušné obce a vznikla jim povinnost
podat Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj, přiznání k dani
z nemovitých věcí dle stavu k 1. lednu 2022.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji,
podával přiznání k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro
Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti
rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává.
Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výše místního
koeficientu není sama o sobě důvodem pro podání daňového přiznání.
Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje,
který tuto nemovitou věc zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí
podaného v uplynulých letech, má povinnost podat daňové přiznání
zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby
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zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho
pozemků nebo ke změně druhu pozemku, zvýšení počtu nadzemních
podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na
území obce stanovit místní koeficient v rozpětí 1,1 až 5. Od roku 2022
mohou obce ve stejném rozsahu stanovit místní koeficient i vymezením
území obce např. výčtem parcel, který obec uvede v obecně závazné
vyhlášce.
Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy
pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny
(s určitými výjimkami). Pro rok 2022 využilo možnosti stanovit místní
koeficient 56 obcí v Moravskoslezském kraji.
Obec Kružberk stanovila místní koeficient ve výši 1,1. Celkem 38 obcí
kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 1 obec stanovila místní
koeficient ve výši 2,3 (Vratimov), 7 obcí stanovilo místní koeficient ve výši
tři (Rudná pod Pradědem, Nošovice, Malenovice, Ostravice, Frýdlant nad
Ostravicí, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní koeficient ve
výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní
koeficient v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré
Hamry, Stonava).
Výčtem parcel byly stanoveny místní koeficienty ve 2 obcích (obec Šenov
pro tyto parcely stanovila koeficient ve výši 4,0 a obec Krásná ve výši
2,0). Šenov stanovil obecně závaznou vyhláškou pro zbytek obce místní
koeficient ve výši 2,0.
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi
v Moravskoslezském kraji naleznete v příloze této tiskové zprávy a na
všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z
nemovitých věcí doporučuje finanční úřad seznámit se podrobněji se
všemi informacemi a novinkami na stránkách www.financnisprava.cz.
Koeficienty lze vyhledat na adrese Vyhledávání koeficientů pro podání k
dani z nemovitých věcí - MOJE daně (mfcr.cz)
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového
přiznání elektronickou aplikaci Elektronická podání pro Finanční
správu nebo aplikaci Online finanční úřad na adrese
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www.mojedane.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na
rok
2022
vyplnit
automatizovaně
s nápovědami,
kontrolami,
automatickými součty a současně toto podání odeslat nebo vytisknout.
Všechny tiskopisy a informace lze získat bez osobní návštěvy úřadů na
webu www.financnisprava.cz v záložce Daň z nemovitých věcí | Daně |
Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)
Daň z nemovitých věcí na rok 2022 je splatná do konce května 2022.
Platební údaje lze vygenerovat včetně QR kódu na adrese Podpora
placení - Portál MOJE daně (mfcr.cz).
Finanční správa České republiky poskytuje poplatníkům službu placení
daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. V případě zájmu o využití
této
služby
naleznete
více
informací
na stránkách:
http://www.financnisprava.cz/sipo.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je
poplatníkem daně z nemovitých věcí nebo na základě žádosti, která bude
občanem podána finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2022, bude
občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro
placení daně z nemovitých věcí. V případě zájmu o využití této služby
naleznete více informací na stránkách: www.financnisprava.cz/email.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze
daň z nemovitých věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo
pomocí mobilních platebních aplikací. Tímto způsobem placení se na
minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání
platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Finanční úřad upozorňuje, že z důvodu špatné epidemiologické situace
aktuálně nejsou otevřeny pokladny pro placení daní v hotovosti na
územních pracovištích finančního úřadu a s touto situací je výhledově
nutno počítat také v dalších měsících. Otevřena bude od 5. ledna 2022
pouze daňová pokladna na Územním pracovišti Ostrava I, Jurečkova ul.
V Ostravě dne 28. 12. 2021
Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí finančního úřadu
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S POLKOVÉ
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R ŮZNÉ
Počasí v roce 2021
Leden
První čtyři lednové dny se držela nízká oblačnost, byla námraza a ovzduší
bylo zamořeno silným smogem. V období Tří králů sněžilo, ale sníh se
neudržel. Teploty byly ráno pod nulou a odpoledne kolem + 2 stupňů.
Sněžit začalo 13. ledna, změnilo se proudění vzduchu od severu a nastaly
celodenní mrazy. Obleva přišla 20. ledna, oteplilo se a sníh roztál. 24.
ledna vystoupila Odra ze svých břehů a začalo se ochlazovat. Přišly i
sněhové přeháňky, ale sníh se neudržel. Poslední lednový den byl
celodenní mráz. Na oderských loukách mezi Suchdolem nad Odrou a
Mankovicemi se houfovalo 51 labutí.
Nejnižší teplota:
- 20°C (18. ledna ráno)
Nejvyšší teplota:
11,1°C (23. ledna odpoledne)
Celodenní mráz:
6x
Srážkové dny:
17
Srážky celkem:
23 mm
Únor
Prvního února byl celodenní mráz, potom se změnil vítr na jihozápadní a
oteplilo se až na 8 stupňů. 5. února se znovu rozlila Odra, ochladilo se a
začalo sněžit. 6. února padal oranžový sníh, který obsahoval písek a
prach zavátý až ze Sahary (teplý vzduch od jihu ze subtropů se sunul na
sever, kde narazil na arktický ledový vzduch od severu). 7. února padal
celou noc drobný zmrzlý déšť, ochladilo se až na -11 stupňů a vše obalila
ledovka. Následující dny sněžilo a přišla pěkná zima s celodenními mrazy.
Převládalo arktické proudění vzduchu ze Sibiře. Kolem obce začaly
vznikat běžkařské stopy a na zamrzlých loukách se bruslilo. Další náledí
přišlo 17. února a den poté obleva s teplotou 10 stupňů. Sníh pomalu
začal tát. 25. února se opět rozlila Odra a teploty dosáhly až 15 stupňů.
Nejnižší teplota:
- 19°C (15. února ráno)
11
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Nejvyšší teplota:
Celodenní mráz:
Srážkové dny:
Srážky celkem:

15,2°C (25. února odpoledne)
12 x
14
22 mm

Březen
Počátkem března se objevily první sněženky. Během měsíce ještě
některé dny poletoval sníh, ale neudržel se. Ranní teploty byly zprvu pod
nulou, denní do 10 stupňů. Prvního jarního dne celý den sněžilo, napadly
asi 2 cm, ale sníh do večera roztál. Koncem měsíce dosahovaly teploty 20
stupňů. V polovině měsíce přilétli špačci a začali zpívat ptáci, čáp se
poprvé objevil 24. března a den na to bylo slyšet zpívat skřivánka.
Koncem měsíce již kvetly petrklíče.
Nejnižší teplota:
- 7°C (9., 10., a 11. března ráno)
Nejvyšší teplota:
21,1°C (30. března odpoledne)
Srážkové dny:
14
Srážky celkem:
23,2 mm
Duben
Duben přinesl počasí plné zvratů. Začátek měsíce byl s teplotami kolem
pěti stupňů, 5. dubna přišel silný nárazový vítr od jihozápadu, který se
večer otočil na arktický ze severu a přinesl ochlazení. Následující tři dny
sněžilo a ranní teploty klesly pod bod mrazu. Počasí potom dále velmi
kolísalo. 9. až 12. dubna vystoupaly teploty na 15 až 18 stupňů a foukal
silný jihozápadní vítr s nárazy až 48 km/hod. 13. dubna napadaly do rána
asi 3 cm sněhu, ochladilo se pod pět stupňů a přicházely sněhové
přeháňky, poslední byla 23. dubna. Potom se počasí ustálilo a koncem
měsíce vystoupaly teploty k 18 stupňům. 30. dubna v noci přišla první
bouřka s lijákem. První hřmění však bylo slyšet již 22. dubna. Prvního
dubna poletoval kolem hnízda na budově firmy UAX čáp. Zanedlouho jej
následovala jeho družka a koncem měsíce již měli nakladeno pět vajíček.
Vlaštovky se objevily v polovině měsíce.
Nejnižší teplota:
- 3°C (7. a 9. dubna ráno)
12
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Nejvyšší teplota:
Srážkové dny:
Srážky celkem:
Bouřky:

23,1°C (1. dubna odpoledne)
12
39,8 mm
1 a 1 x hřmělo

Květen:
Tento měsíc byl studený a deštivý. Chyběly slunečné dny, zvláště ve
druhé půlce měsíce. Teploty nedosahovaly ani dvaceti stupňů s výjimkou
dnů od 9. do 12. května, kdy bylo jasno. 13. května došlo po předchozí
bouřce k velkému ochlazení téměř o 15 stupňů a následovaly deštivé dny,
kdy začala stoupat hladina Odry, ale k jejímu rozlití nedošlo. 5. května
bylo poprvé slyšet kukačku a 27. května se v hnízdě na firmě UAX vylíhli
tři malí čápi.
Nejnižší teplota:
0°C (4. května ráno)
Nejvyšší teplota:
28,1°C (11. května odpoledne)
Srážkové dny:
16
Srážky celkem:
94,6 mm
Letní dny:
3
Bouřky:
3
Červen
Až do 20. června bylo pěkně. Jasno nebo skoro jasno s příjemnými
teplotami kolem 25 stupňů. Sušila se sena a vše krásně vonělo. 10.
června v 12,39 hodin nastalo částečné zatmění slunce o síle 17%. 16.
června sem dorazil horký vzduch z Afriky a přinesl teploty nad 30 stupňů.
V okolí několikrát hřmělo, ale bouřky se nám vyhýbaly. Až 24. června po
velkém dusnu a teplotě 31 stupňů přišly bouřky. Hřmělo a blýskalo se od
odpoledne a pokračovalo to nepřetržitě téměř celou noc. Kolem 18,00
hodiny začaly padat obrovské kroupy až o velikosti golfového míčku, pak
se spustil déšť. Napršelo celkem 43,8 mm. Uklidnění přišlo kolem třetí
hodiny ráno. V průběhu této doby jsme se postupně dovídali o katastrofě
na jižní Moravě, kdy tornádo smetlo několik obcí a vzalo lidské životy.
Nejnižší teplota:
4°C (1. června ráno)
13
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Nejvyšší teplota:
Srážkové dny:
Srážky celkem:
Bouřky:
Letní dny:
Tropické dny:

34,2°C (20. června odpoledne)
7
72 mm
2 dny + v dalších pěti dnech hřmělo
15
6

Červenec
Během měsíce panovalo letní počasí. Zamračené byly jen čtyři dny, jinak
bylo jasno nebo polojasno. Ranní teploty se držely kolem 15 stupňů,
nejteplejší ráno bylo 17. července s 20 stupni. Odpolední teploty
dosahovaly 30 stupňů. Poměrně dost srážek přineslo několik bouřek. 14.
července byly dvě silné bouřky, při nichž napršelo 17,6 mm. 15. července
po mohutných bouřkách postihly tragické povodně západ Německa.
Nejnižší teplota:
11°C (21. a 23. července ráno)
Nejvyšší teplota:
31,9°C (13. července odpoledne)
Srážkové dny:
12
Srážky celkem:
89,6 mm
Bouřky:
7 + 1x hřmělo
Letní dny:
18
Tropické dny:
5
Srpen
V tomto měsíci hodně pršelo, ani teploty nebyly moc letní. 1. srpna přešly
tři bouřky a napršelo 30,6 mm. Velmi deštivým dnem byl 5. srpen, kdy
spadlo 68,8 mm deště! Potom vládlo celkem pěkné počasí. 17. srpna se
po vydatném dešti značně ochladilo, později na několik dnů teploty
vystoupaly k 25 stupňům. Konec měsíce již přinesl chladné počasí, kdy
teploty nedosáhly ani 20 stupňů. Čápi odletěli 24. srpna.
Nejnižší teplota:
9°C (25. srpna ráno)
Nejvyšší teplota:
31,8 °C (15. srpna odpoledne)
Srážkové dny:
16
14
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Srážky celkem:
Bouřky:
Letní dny:
Tropické dny:

190 mm
3 + 2x hřmělo
8
2

Září
Až do 16. září bylo hezky, jasno nebo skoro jasno s teplotami i nad 25
stupňů. Potom se začalo ochlazovat, méně svítilo slunce a teploty klesly
pod 20 stupňů. Srážek moc nepřišlo a už se nevyskytla žádná bouřka.
V půlce měsíce se objevily kvetoucí ocúny a odlétly vlaštovky.
Nejnižší teplota:
3°C (21. září ráno)
Nejvyšší teplota:
26,8 °C (15. září odpoledne)
Srážkové dny:
5
Srážky celkem:
22,6 mm
Bouřky:
žádná, jen 12. září v dáli hřmělo
Letní dny:
5
Říjen
Tento měsíc přinesl první ranní mrazíky, a to 1., 9., 10., 14., 17., 24. a 25.,
října. Teploty už nevystoupaly nad 20 stupňů, kromě tří dnů. Listí na
stromech se dlouho drželo zelené a nepadalo. Kolem 22. října se však
náhle zbarvilo a stromy začaly opadávat. Objevovala se hejna vran a
divokých husí. Srážek bylo málo, 13. října přišel déšť i s kroupami a 5. a
20. října vál silný nárazový jižní vítr o rychlosti až 47 km/hod. Od 19. do
31. října bylo téměř jasno.
Nejnižší teplota:
0°C (10., 17., 24. října ráno)
Nejvyšší teplota:
24,6 °C (5. října odpoledne)
Srážkové dny:
4
Srážky celkem:
15,4 mm
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Listopad
První listopadový den foukal silný jižní vítr a teploty dosáhly 16,6 stupňů.
Až do 11. listopadu vládly teploty nad 10 stupňů, pak se ochladilo.
V polovině měsíce se zatáhlo nízkou oblačností. První sníh napadal 26.
listopadu. Sněhová pokrývka asi 10 cm vydřela až do konce měsíce.
Ranní teploty klesly mírně pod nulu a odpolední se pohybovaly kolem
jednoho až dvou stupňů.
Nejnižší teplota:
- 2°C (13. a 30. listopadu ráno)
Nejvyšší teplota:
16,7°C (4. listopadu odpoledne)
Srážkové dny:
8
Srážky celkem:
38,4 mm
Prosinec
První dva prosincové dny se oteplilo, pršelo a sníh roztál. Silný západní
vítr přinesl v noci na 5. prosince sněžení. Následovaly zimní dny s dalším
sněžením a ranními mrazy. Obleva nastala 14. prosince, sníh roztál a
vládlo nevlídné počasí s mrholením a zamračenou oblohou. Sněhové
přeháňky přišly 20. prosince a vytvořila se slabá sněhová pokrývka. Na
Štědrý den však vystoupala teplota na 8 stupňů a sníh zmizel. Sněžit
začalo znovu hned následující den. Další obleva byla 28. prosince, kdy
teploty začaly stoupat a vyvrcholily nejteplejším dnem v měsíci. Na
Silvestra bylo 11,4 stupňů.
Nejnižší teplota:
- 9°C (26. prosince ráno)
Nejvyšší teplota:
11,4°C (31. prosince odpoledne)
Srážkové dny:
17
Srážky celkem:
24,8
Celodenní mráz:
7
Přehled roku 2021
Nejnižší teplota:
Nejvyšší teplota:
Ledové dny:

- 20°C (18. ledna) a - 19 °C (15. února)
34,2°C (20. června)
25 (teplota nevystoupila nad bod mrazu)
16
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Letní dny:
Tropické dny:
Tropické noci:
Počet srážkových dnů:
Počet bouřek:
Celoroční srážky:

49 (maximální teplota vystoupila nad 25°C)
13 (maximální teplota vystoupila nad 30°C)
1 (teplota v noci neklesla pod 20°C)
142
16
664 mm

Rok 2021 byl druhým nejchladnějším rokem za posledních deset let.
Průměrná nižší teplota byla jen v roce 2013. Teplotně i srážkově byl
minulý rok průměrný s obvyklými normálními hodnotami pro naši
zeměpisnou polohu.
Přehled počasí v obci Bernartice nad Odrou v roce 2021 zaznamenala
Ilona Stavinohová.

Vzhůru za skřítky a vílami do Pohádkového Poodří!
Máme pro vás skvělou zprávu! Pohádkové Poodří neulehlo k zimnímu
spánku a zve na návštěvu hned devíti ze svých třinácti kouzelných
zastavení! Děti se zde mohou seznámit se skřítky, vílami, veverkou i
princeznou, sbírat maňásky pohádkových postaviček i razítka do
cestovního pasu zvaného Vandrbuch (už za pět razítek dostanou
divadélko!). A na své si přijdou i dospělí.
Ve fulneckém infocentru na děti čeká princezna Terezka, v Bartošovicích
na zámku víla Rusalka a v Sedlnicích v infocentru víla Sněženka.
Kouzelné sklepení v Bílovci je plné skřítků Picmochů, ve Skotnici se
zabydlel skřítek Plamínek a ve Vražném skřítek Kulihrášek. Vodní mlýn
Wesselsky v Loučkách u Oder je domovem skřítka Raráška (a také pana
Krále, který tu návštěvníky provází) a mlýn ve Spálově obývá skřítek
Větroplach. Ten se sice na zimu ukryl, ale určitě se můžete podívat, kde
žije – klíč od mlýna vám dají na zdejším úřadu. No a v klimkovickém
infocentru má svůj pelíšek veverka Augustinka. A když navštívíte třeba jen
pět míst, jedno hezčí než druhé, máte pět maňásků, divadlo a spooooustu
17
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zážitků. To přece stojí za to! Cestou domů se pak můžete zastavit na
Jarošově statku ve Studénce a zdejším zvířátkům předat pozdravy i
pohlazení od kamarádů skřítků!
Protože zvlášť v poslední době se vše operativně mění, doporučujeme
ověřit si aktuální platnost otevírací doby místa, které chcete navštívit.
Projekt Pohádkové Poodří je finančně podpořen z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a Euroregionu Silesia.
Více info: www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka o.p.s.
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

H ISTORIE
Ze života v naší obci – roky končící číslicí 1 a 2
Na začátku nového roku si připomeňme různé události z minulosti naší
obce, které jsem našla v obecních kronikách. Snad Vás budou zajímat…
Citace z kronik jsou uvedeny proloženým písmem.
Roky končící číslicí 1
Roku 1421 se ujal panství Nový Jičín, pod které tenkrát spadala i naše
obec, Jan Jičínský z Kravař. Byl to horlivý husita a husitství šířil i na svém
panství.
V roce 1641 byla v obci postavena nejstarší olejna, patřící rodu Dreslerů
č. 9. Z lněného semena se zde tlačil olej, který se používal jako potravina.
V roce 1771 měla obec 415 obyvatel.
V roce 1871 byly na věž kostela pořízeny věžní hodiny od zámečníka a
hodináře Gränsera ze Suchdolu nad Odrou. „Byly dovezeny na zeleně
natřeném a ověnčeném voze v průvodu banderia na fojtství, kde tehdy
ještě stál vlastní šenk“ (poznámka kronikářky: na jiném místě v kronice se
18
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píše, že hodiny byly pořízeny v roce 1869 a jméno hodináře a zámečníka
se nedochovalo).
V roce 1881 se stal majitelem větrného mlýna, stojícího v místě dnešních
nových domků na „Větřáku“, František Dresler, majitel gruntu č. 9.
Roku 1891 byla zřízena letní tělocvična za základní školou.
V roce 1901 měla obec (obecní úřad) ve svém vlastnictví 19 hektarů, 58
arů a 10 m2 půdy.
V roce 1921 měla obec 837 obyvatel

Muži odvedeni v roce 1921
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Orel 1921
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První svaté přijímání dětí narozených roku 1931

Sraz spolužáků narozených roku 1931
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V noci z 3. na 4. ledna 1951 byla při oblevě stržena koruna splavu na
Odře u Lesního mlýna. Mlýn byl vyřazen z provozu. Jez byl opraven v létě
téhož roku.
Na jaře 1951 začalo v sále u hospody č. 97 promítání filmů. Vedoucím
kina a promítačem byl František Jokl.
V létě 1951 započaly důkladné pokusné vrty o bohatosti vodních zdrojů
(pramenů) v Bařinách, na Sedlisku, v Kutinách a na Teplici.
V roce 1961 zkoušelo jednotné zemědělské družstvo při senoseči metodu
dosušování sena čtyřmi ventilátory. „V období senoseče vládlo deštivé
počasí, a tak Okresní národní výbor v Novém Jičíně zakázal sloužit mše
v kostele, a to proto, aby případný pěkný čas mohli družstevníci využít už
od rána k sušení.“
14. srpna 1961 se začaly v pohostinství Jednota č. 97 vyvařovat obědy
pro staré občany. Jednalo se o 17 osob a cena obědu byla od 0,50 do
2,50 korun. Zbytek ceny do hodnoty 5,00 korun hradil stát prostřednictvím
sociální komise místního národního výboru.
V letních měsících 1961 byla zrušena betonářská provozovna č. 117
z důvodu nedostatku pracovníků a cementu.
V létě 1961 byla na polích jednotného zemědělského družstva poprvé
v historii vyzkoušena metoda dvoufázové sklizně obilí. Pšenice se posekla
na pokládky a pak za dva až tři dny se kombajnem přímo z pokládek
mlátila.
V roce 1961 při kopání základů pro nový kravín jednotného zemědělského
družstva za č. 6 byla nalezena urnová popelnice. V nádobě z vypálené
hlíny o obsahu přibližně půl litru „byl asi popel z nebožtíka.“ Popelnice
byla předána do Slezského muzea v Opavě. Její stáří se odhadovalo na
více jak dva tisíce let!
V roce 1961 měla obec 775 obyvatel.
Počátkem roku 1971 proběhlo na faře zajímavé jednání o financování
oprav v našem kostele. Účastníky byli zástupci olomoucké konzistoře,
místopředseda Okresního národního výboru v Novém Jičíně s vedoucím
plánovacího odboru, předseda a tajemník místního národního výboru a
místní farář. „Nejprve se všichni šli na hřbitov poklonit památce
generálního vikáře P. Josefa Glogara. Potom došlo k jednání přímo
v kostele, kde zástupci olomoucké konzistoře zcela zamítli finanční pomoc
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s tím, že Bernartice je bohatá obec a že si věřící mají sbírkami pomoct
sami. Poté přešlo jednání do teplých místností na faře a při pohoštění a
troše vína bylo dojednáno, že bude zdejší faře poskytnuta z konzistoře
půjčka 60 tisíc korun a že obnos se vrátí, až fara na to bude mít. K tomu
bylo šeptem dodáno, že to třeba nebude nikdy a všemi přítomnými to tak
bylo bráno. Také místopředseda okresu přislíbil 60 tisíc korun a zástupci
obce 50 tisíc korun. Zvítězila dobrá vůle a kostel se opravil.“
26. února 1971 okolo půl desáté večer vypukl požár v horním kravínu za
č. 1. Rychle zasáhli naši dobrovolní hasiči a jednotka z Nového Jičína, a
tak byl požár rychle uhašen. Shořela jen část střechy budovy na přípravu
krmiv. Požár vznikl od vadné elektroinstalace.

Likvidace následků požáru přípravny krmiv
15. dubna 1971 při předběžných úpravách na věži kostela, kdy se chystal
elektrický pohon zvonů, byl nalezen nad klenbou rám a celé původní
hodiny (z roku 1871), vše v dezolátním stavu.
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„V úterý 14. července 1971 započato s bouráním zchátralého kamenobetonového mostu přes potok Teplica u č. 74. Zkoušelo se bourání
odstřelem, ale s nevalným účinkem. Odstřel prováděli pracovníci podniku
Meliorace z Nového Jičína, ale dost neodborně, kamení lítalo až do
pokoje v domě č. 16. Celou demolici pak během dvou týdnů brigádnicky
provedli a odklidili mladí členové Tělovýchovné jednoty Sokol.“

Stavba mostu u č. 74 rok 1971
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„V pátek 16. července 1971 navštívili obec pracovníci ostravské televize
s přáním natočit nějaké záběry ze všedního života v obci. Brali záběry ze
stavby kanalizace u č. 5, bourání mostu u č. 74, práce na stavbě smuteční
síně, záběry ze stavby vepřína a ostatních prací v jednotném
zemědělském družstvu. A v závěru pečení tradičních bernartských koláčů,
které se náhodou pekly pro hasičský výlet. Peklo se ve velké peci na
gruntu č. 9. Pracovníci televize koláčů okusili a byli jimi prostě nadšeni!!.“
Pořad se vysílal v televizi 11. října 1971 v 18,30 hodin.

Myslivecký hon 1971
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V roce 1971 měla obec 756 obyvatel.
V roce 1981 se konalo v obci pět plesů, kurz společenského tance, osm
vzdělávacích přednášek, beseda nad knihou, festival amatérských divadel
se čtyřmi představeními, tři vystoupení našich ochotníků s hrou „Na tý
louce zelený“, šest tanečních zábav, dva turistické zájezdy a turistický
pochod, zájezd pro důchodce a beseda s důchodci, vítání občánků,
slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým, dvě besídky a
filmový festival pro děti.
Od července 1981 zaniklo pravidelné promítání v kině z důvodu malé
návštěvnosti. Filmy se promítaly jen příležitostně.

Žně 1981
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V roce 1981 bylo v obci 204 televizorů a 210 radiopřijímačů, obec měla
222 čísel popisných a 738 občanů. Narodilo se 16 dětí a zemřelo 9 osob.
l. ledna 1991 začal pracovat samostatný obecní úřad. Do svého vlastnictví
přejal od města Nový Jičín majetek v hodnotě osm a půl miliónů korun
(budovy, stavby a inženýrské sítě).

Zima 1981
1. května 1991 se naše obec stala součástí nově vyhlášené Chráněné
krajinné oblasti Poodří.
V roce 1991 začal vznikat před projekt pro plynofikaci obce.
Po celé léto 1991, vždy v pátek, se u Odry konaly diskotéky.
24. srpna 1991 se na křižovatce v budově bývalého kadeřnictví otevřela
prodejna smíšeného zboží zemědělského družstva Jesenicko.
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Koncem roku 1991 byla pro potřeby obecního úřadu pořízena první
kopírka značky RICOH.
Pro žáky naší základní školy byl v roce 1991 do každé třídy pořízen
osobní počítač a barevná televize, škola vlastnila také videorekordér.
V roce 1991 zaznamenali naši myslivci na katastru obce výskyt tří párů
jezevců.
V roce 1991 měla obec 730 obyvatel.

Dětský den 1991

V roce 2001 proběhla první Tříkrálová sbírka, v naší obci se vybralo
22 555 korun.
V roce 2001 byl stanoven poplatek za psa na 120 korun.
Roku 2001 byla pro malý obrat zrušena prodejna potravin v budově
čekárny na křižovatce.
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V roce 2001 zrušily Severomoravské vodovody a kanalizace nevyužité
vrty pitné vody v zahradě č. 29.
V roce 2001 vnikl sklad koupelnového zařízení v bývalém kravínu za č. 1
a drůbežárna s produkcí vajec v bývalém dolním kravínu.
V roce 2001 měla obec 792 obyvatel.
Vodné a stočné stálo v roce 2011 celkem 57,75 Kč.
3. května 2011 přestala platit papírová padesátikoruna.
2. července 2011 byl v opavské katedrále vysvěcen do jáhenské služby
Jan Zelenka, který dokončil studium Cyrilometodějské teologické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci.
Koncem srpna 2011 byl na Teplici při „sousedském posezení“ odhalen
totem, který vyřezal pan Ivan Prašivka.
V roce 2011 měla obec 948 obyvatel.
Rok 2021 nás potrápil pandemií Covid-19.
V lednu 2021 byly pokáceny lípy za tělocvičnou a v dubnu byly na jejich
místo vysázeny javory.
Starosta obce během roku 2021 oddal čtyři svatby, z toho dvě v přírodě.
Začala rekonstrukce našeho kostela, byla postavena nová malá věžička a
opravena střecha nad kněžištěm. Zvon Barborka byl vystaven v kostele.
K 31. prosinci 2021 měla obec 1015 obyvatel.
Roky končící číslicí 2
V roce 1642 v období třicetileté války pustošili zdejší kraj Švédové a
moravští Valaši.
V roce 1822 měla obec 749 obyvatel.
V roce 1852 byla postavena pazderna na Starém mlýně, na rovince mezi
silnicí a kopcem.
Roku 1862 byly pro kostel zakoupeny obrazy „Bratrstvo živého růžence“ a
„Cyril a Metoděj“.
V roce 1892 byla dokončena stavba vodárny a vodovodu pro město Nový
Jičín. Voda se čerpala z pramenů na dolním konci obce.
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V roce 1902 byl čestným občanem naší obce jmenován František
Šramota, český starosta Hranic na Moravě.
V roce 1912 měl katastr obce 1421 parcel, z toho jich 166 bylo
stavebních.
14. června 1922 se stal obecním kronikářem Josef Handrych, tajemník
obecního úřadu.
Roku 1942 Němci zabavili fojtství. Byl tam dosazen německý správce
Franz Hauptman ze Suchdolu nad Odrou.
V roce 1942 pokácel přistěhovaný Němec Johan Bayer Lípu svobody,
rostoucí na křižovatce.
29. března 1952 byl jmenován za preláta a generálního vikáře olomoucké
arcidiecéze zdejší rodák z č. 40 P. Josef Glogar.
15. července 1952 byl v obci zřízen Výbor žen.
V listopadu 1952 byla obec zamořena pandemií slintavky a kulhavky.
Roku 1962 byla z budovy školy odstraněna stará renesanční štuková
omítka. „Byla ještě celkem pěkná, oklepala se a nanesla omítka
břízolitová, která není zdaleka tak pěkná. Budova školy dostala
kasárenský vzhled, ale situace v řemeslech je taková nedobrá, že se
musíme spokojit s takovou fádní omítkou!“
Na podzim 1962 byl zrušen výsek masa Jednoty na č. 26 a místo toho
byla zavedena pojízdná prodejna, která dojížděla z Nového Jičína dvakrát
v týdnu, ve středu a v pátek, vždy odpoledne.
Na podzim 1962 došlo ke generální opravě silnice od Šenova na Hůrku.
Byl postaven nový silniční most a změněna trasa cesty mezi Bernarticemi
nad Odrou a Hůrkou. V tomto úseku byla vyrovnána.
5. května 1972 proběhla v sále tělovýchovná akademie a po jejím
ukončení byla beseda se skokanem na lyžích Jiřím Raškou. Vyprávěl o
svém dětství, začátcích se sportem, zážitcích se závodů po celém světě a
pochválil místní sportovce za jejich výkony. Další beseda s promítáním
diapozitivů s Jiřím Raškou se konala 15. září toho roku.
V červenci 1972 proběhla v obci krajská dohlídka prováděných staveb
v obci, jejich financování, kontrola stavebních deníků a také situace
koupání u Odry. Bylo shledáno, že „vzhledem k znečistění vody v řece,
které způsobuje „kafilérka“ v Mankovicích, není koupání v Odře vhodné a
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krajský hygienik je nedoporučuje.“ Byla přislíbena finanční pomoc na
stavbu umělého koupaliště – bazénu.
V červenci 1972 začala přípravná jednání na spojení zemědělských
družstev do velkých celků, plánované od roku 1976. Středisko mělo být
v Jeseníku nad Odrou a naše obec se měla specializovat na chov
dobytka, dojnic v počtu 720 kusů a částečně na produkci vepřového
masa. Jednalo se o převratnou změnu v hospodaření vesnic.
V červenci 1972 byl Lesní mlýn vyhlášen za národní kulturní památku.

Výlet u Odry 1972
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Výlet u Odry rok 1972

V roce 1972 vznikl Sbor pro občanské záležitosti a jeho první akcí bylo
vítání občánků, které se konalo 1. října 1972. 11. prosince pak proběhla
první Beseda s důchodci při dechové hudbě ze Starého Jičína. Členky
sboru napekly 200 kusů bernartských koláčů, úvodní projev měl předseda
místního národního výboru pan Leopold Biskup, děti z mateřské školy
přednesly básničky, pan František Zajíc si připravil humorné pásmo
vyprávění bernartských příběhů a proběhla i soutěžní vědomostní
taškařice. Soutěžních párů bylo šest: Dreslerovi č. 9, Šimíčkovi č. 178,
Šimíčkovi č. 71, Bajerovi z Lesního mlýna, Horutovi č. 48 a Bayerovi č.
27.
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První beseda s důchodci 1972

V roce 1972 měla obec 763 obyvatel.
V lednu 1982 došlo ke zdražení masa a masných výrobků o 40 %, cigaret,
rýže, rumu, vodky a vína o 30 %.
V roce 1982 se v našem kině promítaly filmy: Dobrodružství Poseidonu,
Chlapi přece nepláčou, Povolání kaskadér, Tři oříšky pro Popelku, Nějaká
cizí žena, O parádní Sally, Kramerová versus Kramer, O princi se
železným srdcem a Tajemství hradu v Karpatech.
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Pochovávání basy 1982
13. února 1992 proběhlo zasedání zastupitelstva obce za účasti ředitelky
Chráněné krajinné oblasti Poodří RNDr. Šárky Neuschlové, která mimo
jiné uvedla, že projekt kanálu Odra-Dunaj je ekologický nesmysl, stejně
tak stavba atomové elektrárny v Blahutovicích.
V roce 1992 byla pro obecní úřad pořízena nová rozhlasová ústředna pro
místní rozhlas ze slovenského podniku Tesla Vráble.
30. dubna 1992 byla uzavřena „Pavlíkova pískovna“, kam se po dlouhá
léta ukládal domovní odpad. Skládka byla následně rekultivována.
V roce 1992 poprvé na naši pouť nepřijely kolotoče. Všechny odjely za
lepším výdělkem do Polska.
V červnu 1992 vyšlo první číslo Zpravodaje obce.
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V roce 1992 se začalo připravovat vydání knihy Bernartice nad Odrou
(vyšla před Vánoci v roce 1996).
V srpnu 1992 byla v bývalé prodejně masa na křižovatce otevřena
cukrárna.
V roce 1992 byl pro potřeby obecního úřadu zakoupen první počítač
značky AUVA. Obsahoval program evidence obyvatelstva a textový editor
Text602.
V roce 1992 byla v budově obecního úřadu zřízena pobočka České
spořitelny.
V říjnu 1992 byl otevřen v domě č. 91 na horním konci obchod se
smíšeným zbožím.
V roce 1992 začala snaha zemědělců, majitelů půdy o samostatné
hospodaření na svých pozemcích.
O půlnoci 31. prosince 1992 skončilo soužití Čechů a Slováků ve
společném státě.
V roce 1992 měla obec 741 obyvatel.
Od 1. ledna 2002 se pro odvoz popelnic přestaly používat známky.
Poplatek se hradil jednorázově za celý rok ve výši 250 korun.
V roce 2002 došlo k zastavení čerpání pitné vody ze čtyř zdrojů v obci
z důvodu kontaminace tetrachlorem a trichlorem. Obec je od té doby
zásobována z centrálního systému Ostravského oblastního vodovodu a
podzemních zdrojů Hůrka.
8. července 2012 se v našem kostele konala primiční mše novokněze
Jana Zelenky, který byl na kněze vysvěcen v Ostravě 30. června 2012. Je
to první vysvěcený kněz, rodák naší obce po 92 letech. Slavnosti se
účastnilo více jak 800 lidí.
K 31. prosinci 2012 měla obec 963 obyvatel, z toho 393 mužů, 381 žen a
189 dětí.
Údaje čerpány z kronik obce Bernartice nad Odrou
Fotografie – archív obce Bernartice nad Odrou
Ilona Stavinohová, kronikářka obce

35

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2022

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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