Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2022
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Sběr železného šrotu
Divadelní představení – premiéra
Divadelní představení – první repríza
Akce čistá obec
Jarní vycházka
Stavění máje
Lampiónový průvod
Dětské divadelní představení - premiéra
Zájezd pro důchodce
Dětské divadelní představení – první repríza
Kácení máje
Dětská hasičská soutěž
Pouť
Dětský den
Spaní na hradě
Hasičská soutěž
Den obce

Kalendárium
23.2. Starosta se zúčastnil odborného tematického semináře Dotační
příležitosti pro veřejný sektor v letech 2022 – 2027, který proběhl
v Ostravě.
23.2. Zastupitelé obce se sešli na obecním úřadě na své pravidelné
pracovní schůzce.
28.2. Na obecním úřadě proběhla schůzka se zhotovitelem pasportu
veřejného osvětlení v obci.
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2.3. V KD se konalo 16. jednání zastupitelstva obce.
7.-9.3. V KD se uskutečnila humanitární sbírka na pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny.
14.3. Starosta se zúčastnil jednání krizového štábu města Nový Jičín
k problematice utečenců z Ukrajiny.
15.3. Z naší obce byla odvezena humanitární sbírka na pomoc Ukrajině.
Vážení spoluobčané,
ve čtvrtek 10. března nás všechny zasáhla zpráva o úmrtí paní Dagmar
Glogarové, místostarostky naší obce, která podlehla zákeřné nemocí.
Dáša byla člověk, na kterého se kdokoliv mohl obrátit s prosbou o radu, o
pomoc. Nikdy nikoho neodmítla, všem se vždy snažila pomoci a vyhovět.
Za veškerou její práci pro naši obec, naše občany jí upřímně děkuji.
Navždy zůstane v naších vzpomínkách a v naších srdcích.
Radost z končící pandemie koronaviru nám pokazila invaze ruských vojsk
na Ukrajinu. Snad nikoho z nás nenapadlo, že ve zpravodajských
prostředcích budeme každý den vídat hrůzné záběry z války, která se
odehrává relativně kousek od našich hranic. Málokdo z nás si dokáže
představit, co ti obyčejní lidé zažívají. Za naši obec jsme zaslali částku
20.000,-Kč (nejvyšší, o které mohu jako starosta rozhodnout bez
schválení zastupitelstva) na účet, pomáhající lidem v nouzi. Dále jsme v
naší obci zorganizovali sběr humanitární pomoci, kdy občané přinesli
opravdu velké množství potřebných věcí. Chci poděkovat všem, kteří do
této sbírky jakkoliv přispěli nebo nám ji pomohli zorganizovat. Část
vybraných věcí byla odvezena na ukrajinsko-maďarskou hranici skupinou
lidí Agiliťáci ČR – pomoc Ukrajině a část dopravili naši hasiči do Poličky,
kde byla naložena na kamión organizace Pontopolis a odvezena na
potřebná místa na Ukrajině.
Velmi těžko se mi psal tento úvodník, který je plný bolesti a smutku. I tyto
věci však k životu patří.
Věřme společně v lepší zítřky. V kalendáři akcí jste si jistě všimli, že se
všechny pomalu vrací. Snad tomu tak bude.
Tomáš Horut, starosta
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Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice
nad Odrou
16/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Tomáše Staňka a Vlastimila Šimíčka, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
16/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
16/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č. 1/2022
Příjmy:
16.600.131,60
Výdaje:
29.047.423,76
Třída 8:
12.447.292,16
16/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 8/2022/D místnímu spolku Bikepark
Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu
činnosti spolku.
16/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 9/2022/D spolku Český svaz včelařů, o.s.,
ZO Jeseník nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu
činnosti spolku.
16/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 10/2022/D místnímu spolku BODLÁK
Bernacké Ochotnické Divadlo z.s. Podpora ve výši 30.000,- Kč je určena
na podporu činnosti spolku.
16/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 11/2022/D místnímu spolku Myslivecký
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spolek Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na
podporu činnosti spolku.
16/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 12/2022/D místnímu spolku TJ Sokol
Bernartice nad Odrou, spolek. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na
podporu činnosti spolku.
16/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o
poskytnutí veřejné podpory č. 13/2022/D místnímu spolku SH ČMS Sbor
dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč
je určena na podporu činnosti spolku.
16/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí
veřejné podpory č. 14/2022/D místnímu spolku Zahrádkáři Bernartic nad
Odrou z.s. Podpora ve výši 20.000,- Kč je určena na podporu činnosti
spolku.
16/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr směnit
pozemek část parcely č. 312 s parcelou č. 1193/2 v k.ú. Bernartice nad
Odrou. (Příloha č. 5 zápisu)
16/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít mezi Obcí
Bernartice nad Odrou a Moravskoslezským krajem Smlouvu o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce na projekt „Kotlíková dotace v Moravskoslezském
kraji – 4. výzva“
16/13
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon
všech práv akcionáře pana Tomáše Horuta, bytem Bernartice nad Odrou
223, 741 01 Nový Jičín.
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Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v
pátek dne 27. 5. 2022, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné
valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s.
konané za tuto řádnou valnou hromadu.
Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a
výhradně pan Vlastimil Šimíček, bytem Bernartice nad Odrou 71, 741 01
Nový Jičín.
16/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného
rozhodnutí
o
přidělení
dotace,
přijetí
dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje programu Obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2022 na akci „Rozšíření rozvodů veřejného
osvětlení v Bernarticích nad Odrou“ a souhlasí se zajištěním vlastních
prostředků na dofinancování akce.
16/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na stavební záměr „Oprava
místní komunikace na parcele číslo 47/1“ a souhlasí se zajištěním
vlastních prostředků na dofinancování akce.
16/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na stavební záměr
„Rekonstrukce podkroví ZŠ Bernartice nad Odrou“ a souhlasí se
zajištěním vlastních prostředků na dofinancování akce.
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Zahájení sběru bioodpadu společností Asompo
Od pondělí 18. dubna 2022 zahájí společnost Asompo sběr a svoz
bioodpadu. Pracovníci obecního úřadu rozmístí kontejnery do tohoto
termínu na obvyklá místa.
ASOMPO Životice u Nového Jičína

Placený vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava
Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednánu placenou
službu - svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude probíhat
od dubna vždy sudý týden ve středu. První vývoz proběhne 6. dubna
2022.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte kontaktovat firmu OZO,
tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz
OZO Ostrava

Zájezd pro důchodce
Srdečně zveme všechny naše seniory na tradiční zájezd. Letos
navštívíme zámek ve Vsetíně, oběd si dáme v restauraci v GIBON parku
v Rožnově pod Radhoštěm, dále nás bude čekat exkurze ve výrobně
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svíček ve firmě UNIPAR Rožnov pod Radhoštěm. Nakonec navštívíme
Muzeum řeznictví v Krásně nad Bečvou, kde budeme mít exkurzi, uvidíme
filmovou projekci z historie výroby a jako bonus nás bude čekat pohoštění
s degustací řeznického piva.
Podrobné informace k zájezdu:
Termín zájezdu je úterý 24.5.2022. Odjezd autobusu z křižovatky
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně
a na točně u Varmužů) je v 7:50 hodin a plánovaný příjezd asi v 18:00
hodin. Cena zájezdu je za osobu 300,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava,
všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat už při platbě za
zájezd.
Polévka bude jednotná – hovězí vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi.
Hlavní jídlo:
1. Přírodní kuřecí prsa s grilovanou slaninou a fazolkami, šťouchaný
brambor, zeleninová obloha
2. Vepřový vrabec, kyselé zelí a houskový knedlík
Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou
provádějte v pokladně na obecním úřadě nejpozději do čtvrtku 12.5.2022.
Už se na Vás moc těšíme.
Věra Košťálová
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Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY
Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková
organizace

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče, zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do první třídy pro
školní rok 2022/2023
Zápis se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 od 13:30 do 17:00 hodin
Nabízíme Vám:
· výuku podle školního vzdělávacího programu „Tvořivá škola “
· výuka anglického jazyka od 1. třídy ve všech ročnících
· klidné prostředí malé školy
· individuální přístup
· nízký počet dětí ve třídách
Vezměte si prosím s sebou:
· rodný list dítěte
· doklad o bydlišti (např. občanský průkaz)
· popř. doklad o povolení odkladu školní docházky
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Setkání s rodiči předškoláků
Ve čtvrtek 10. března 2022 se v mateřské škole sešli rodiče dětí, které v
letošním roce čeká „Zápis do základní školy“. Speciální pedagožka Mgr.
Petra Hubrová přijala pozvání a připravila informační besedu na téma
„Školní připravenost“. Seznámila nás s odbornou literaturou (vhodnými
pracovními sešity) a oblastmi, které je potřeba u dětí předškolního věku
rozvíjet a procvičovat, aby nastoupily do 1. třídy vyzrálé a připravené.
Jelikož se zápis do 1. třídy kvapem blíží (u nás v Bernarticích nad Odrou
bude 12. dubna 2022), zmínila se krátce i o úkolech, které děti v tento den
ve škole budou plnit.
V závěru setkání byl prostor na dotazy a individuální rozhovory s rodiči.
Paní Hubrové moc děkujeme a těšíme se na další setkání.
Lenka Mičulková, vedoucí učitelka MŠ
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Zprávy ze školky
Karneval
V pátek 25.2.2022 se v naší MŠ konal karneval. Paní učitelky i děti si
přinesly masky, někdo byl v maskách už od rána, jiní se oblékli až na
program. Dopoledne se ve třídě Včeliček i Mravenečků soutěžilo. Děti
měly soutěžní karty, kam si po splnění úkolu daly razítko. V každé třídě se
představily masky.
Později dopoledne se třídy spojily. Masky se představily i dětem z druhé
třídy. Začal karnevalový rej a společné hry. Jako dárek z karnevalu
dostaly děti omalovánky, razítko a sladkost. Některé děti si odnášely
domů i své nafouknuté balónky z Ranního úkolu.
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Masopustní průvod
V úterý 1.3.2022 končil masopust, a proto jsme se po centru obce prošli v
masopustním průvodu. V průvodu byly masky a také tři medvědi - dva
malí a jeden velký. Průvod vedli medvědi a šášula s vozembouchem. Silní
kluci nesli papírovou basu. Nejprve průvod zamířil k základní škole, kde
jsme zazpívali kamarádů školákům a paním učitelkám. Také školáci nám
zazpívali. Velký medvěd tančil s dětmi, učitelkami i paní ředitelkou.
Poté průvod zamířil k obecnímu úřadu, kde nás čekal pan starosta – i
jemu jsme zazpívali. Velký medvěd si zatančil s paní starostovou i panem
starostou. Dostali jsme od pana starosty sladkou odměnu. Basu jsme sice
pochovali, ale věříme, že nám po Velikonocích opět radostně zahraje.
Marie Heraltová, učitelka MŠ
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Z E SPORTU
Rozlosování zápasů v kopané Jaro 2022
Mladší žáci
Datum a čas
St 13.4. 16.30
St 20.4. 16.30
Ne 1.5. 13.30
Po 2.5. 17.00
St 11.5. 17.00
St 18.5. 17.00
Čt 26.5. 16.30
St 1.6. 17.00
Ne 12.6. 15.00

Domácí
Vražné
Bernartice n.O.
Spálov
Bartošovice/Sedlnice
Bernartice n.O.
Bernartice n.O.
Odry/Jakubčovice
Bernartice n.O.
Hl. Životice/Pustějov

Hosté
Bernartice n.O.
Jeseník n.O.
Bernartice n.O.
Bernartice n.O.
Kujavy
Velké Albrechtice
Bernartice n.O.
Kunín
Bernartice n.O.

Hřiště
Vražné
Bernartice n.O.
Spálov
Bartošovice
Bernartice n.O.
Bernartice n.O.
Odry
Bernartice n.O.
Hl. Životice

Hosté
Bartošovice/Sedlnice
Bernartice n.O.
Rybí
Bernartice n.O.
Suchdol n.O.
Bernartice n.O.
Studénka
Libhošť
Bernartice n.O.

Hřiště
Bernartice n.O.
Děrné
Bernartice n.O.
Pustějov
Bernartice n.O.
Skotnice
Bernartice n.O.
Bernartice n.O.
Fulnek

Starší přípravka
Datum a čas
Domácí
Út 5.4. 16.30 Bernartice n.O.
Ne 17.4. 11.45 Děrné
Út 19.4. 16.30 Bernartice n.O.
Pá 29.4. 17.00 Pustějov/Hl. Životice
Út 3.5. 17.00 Bernartice n.O.
Pá 13.5. 17.00 Mošnov/Skotnice
Út 17.5. 17.00 Bernartice n.O.
Út 24.5. 17.00 Bernartice n.O.
Pá 3.6. 17.00 Fulnek
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S POLKOVÉ AKTIVITY
Čistá obec
V rámci celosvětového Dne Země se i naše obec zapojí do sběru odpadu.
Sraz bude v sobotu 23. dubna v 09:00 na parkovišti U Bříz.
Tam budeme rozděleni do skupin s kontaktní osobou a za spolupráce
Obce a hasičů budeme rozvezeni na stanovená výchozí místa.
Vracet zpět se bude pěšky a po cestě budou sbírány všechny odpadky.
Svoz odpadu zajišťuje Obec Bernartice nad Odrou.
S sebou si vezměte pracovní rukavice.
Občerstvení je po návratu zajištěno v háječku U Bříz.
Těšíme se na vaši účast.
Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Aleš Hubr
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POZVÁNKA DO DIVADLA
BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo Vás zve
na
hudební komedie Dobře ušitý frak,
která se uskuteční
v sobotu dne 9. dubna 2022 v 19.00 hodin
v Kulturním domě v Bernarticích nad Odrou.

se uskuteční
v pátek dne 22. dubna 2022 v 19.00 hodin tamtéž.

Jednotné vstupné je 150 Kč.
Předprodej vstupenek na obě představení
od 4. dubna 2022
na Obecním úřadě v úředních hodinách.
Představení není vhodné pro děti do 12 let.
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Sběr železného šrotu
V sobotu 2. dubna 2022 budou hasiči od 8:30 hodin ráno provádět sběr
železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě.
Těžší věci pomůžeme vynést při svozu.
Hasiči

R ŮZNÉ
Nález
Někdo nalezne hrst starých mincí, někdo keramický džbán či hrnec,
někdo najde zrezivělou munici, rozbitého andělíčka či kostěný křížek. Mě
se podařilo, při práci na zahrádce, vydloubnout tento červený keramický
kosodélník.
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50 leté trvání hasičského sboru ve Svitávce
1885 – 1935
Bylo to již před tou vlnou koronaviru a zjišťovali jsme jak u nás u hasičů,
tak i u hasičů ve Svitávce, zdali nemá někdo o něm ponětí, nebo zdali
neviděl tento přívěšek.
Jelikož v roce 1934 bylo 50 let trvaní našeho hasičského sboru, je možné,
že někdo ze Svitávky byl pozván k nám do Bernartic, nebo některý z
členů našeho hasičského sboru se zúčastnil oslav ve Svitávce. Nebo
daleko prozaičtěji, někdo sbíral přívěsky, odznaky, známky týkající se
hasičů a přívěšek jednoduše ztratil.
Rozhodli jsme se, jakmile se situace po koronaviru uvolní, navštívit tento
městys nacházející se severozápadně od Boskovic, a předat jejich
hasičskému sboru, pro ně, jistě hodnotnou památku se zajímavou historií.
Margita Kelnarová

Vzkaz od dědečka
Při rekonstrukci horního patra, kterou právě provádíme u nás na gruntě u
Horutů č. 48, jsme při bourání starých zárubní nalezli pod dřevěnou
obložkou ukrytý vzkaz od mého dědečka Aloise Horuta, který se narodil
v roce 1924. Vzkaz napsal společně s odborným tesařem Karlem Knopem
z č. 177, kterému, dle záznamu na překladu zárubní, bylo v té době 50 let.
Zpráva byla napsána 30. ledna 1953 a my jsme na ni narazili 19. února
2022, tedy po téměř 70 letech. Vzkaz byl velmi obsáhlý a zachycuje mimo
jiné těžkosti doby a nelehký život zemědělců nejen v naší obci. Od Vojty
Knopa (vnuk Karla Knopa) vím, že jeho děda takovéto vzkazy při své
práci tesaře zanechával. Nalezení zprávy bylo pro celou naši rodinu velmi
emotivní nejen proto, že dědeček je již po smrti, ale především kvůli tomu,
že o vzkazu nikomu neřekl a jeho nalezení tak byla do jisté míry náhoda.
Samotný vzkaz jsem při demolici po „odražení“ obložky zahodil a až
posléze si všiml drobného písma na jeho zadní straně. Velice si vážím
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toho, že naši předci vzkazy pro nás, „budoucí generace“, zanechávali. I
my podobný vzkaz ukryjeme pro ty, co přijdou po nás.
Ve menu Paňe zdravíme Vás kdo to bude číst. Je to osmy rok co chodím
za svojí milou Cyrilku Hanzelkovou z Bernartic n. O. č. 56 „na Oboře“.
Podlahu a dvéře zhotovil odborný tesař Karel Knop z Bernartic n. O. č.
177 dne 30. ledna 1953. Při práci vypomahal Al. Horut z č. 48 syn. Počasí
právě se oteplilo a všechen sníh stal. Prosinec byl velmi chladný v r. 1952
a tak podzim nepříznivý, že řepa a zemáky zůstaly na poli a zaseto také
nebylo, asi z polovice. Předpisy a dodávky byly tak veliké, že nebylo
možno je splnit a za nedodání byly vyměřeny strašné pokuty i zavírali.
Bylo zavřeno i několik lidí z Bernartic. Je to 8my rok po druhé světové
válce a stále na lístky cukru 1/2kg. Zemědělci jako i my jsme všechno
odevzdali a kupovali na volném za velmi vysoké ceny. Měli jsme slintavku
a kulhavku u kráv, pozbyli jsme 5 kusů, dvůr byl uzavřen tři tydny právě
přes svátky vánoční. V obci se právě připravuje k založení JZD. Celá
budova byla opravovaná v r. 1951-1953. 1m3 desek je za 7.000 Kčs,
oprava byla velmi nákladná. Kdo týto řádky jednou budeš číst, vzpomeň
na nás v modlitbě a pozdrav naše potomky a vyřiď jím, že co jsme
zbudovali, zbudovali pro ně jsme, aby i oni modlitbou na nás nezapomněli
hlavně modlitbou růžence. Pán Bůh nám všem odplať. Pisatel: Alois Horut
syn z č. 48 a tesař Knop Karel č. 177.
Stanislav Horut ml.
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H ISTORIE
Pomístní jména
Každá obec má svá pomístní jména, kterými označuje různá místa, pole,
louky, lesy, rybníky a vodní toky. Vznikala podle prostředí nebo událostí,
které se tam staly. Ne jinak je to i v Bernarticích nad Odrou. Těmto
jménům se říká také „jména tratí“ a ty mají ještě své další podnázvy. Vše
je podrobně popsáno v knize Bernartice nad Odrou, vydané v roce 1996
(knihu stále možno získat na obecním úřadě).
Některé názvy jsou velmi staré, v různých archivních listinách byly
zaznamenány již v 16. století.
Mapy prvního stabilního katastru vznikaly pro Moravu a Slezsko v letech
1830 až 1836. Bernartice byly poprvé řádně zmapovány v roce 1833
(katastrální mapování probíhalo v celém Rakouském císařství od roku
1817do roku 1836).
V mapě z roku 1833 jsou zaznačeny v obci Bernartice tato jména
tratí: https://www.mza.cz/indikacniskici/skica/detail/123
Horní konec, strana směrem k Šenovu
Trať
datum označení
místo
Rolice, Zadní a Přední 1574
pole, pravá strana cesty na Loučku,
za zatáčkou
Sykořince
1539
hranice katastru se Starým Jičínem,
konec Rolice
Hrabí
1535
les po levé straně cesty do Loučky
20
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Padoly
Žebrákov

18. století
1789

Příčnica
Spadaná
Černé hony
Široké hony
Panský kopec
Hluboké (Hyboké)

17. století
1789
1789
1789
18. století
17. století

Díly, Na Dílách
Salaš

17. století
1820

před lesem Hrabí, mezi obcí a lesem
před lesem Hrabí, směrem ke
švestkovému sadu
pole k Panskému kopci
pod Panským kopcem, jižním směrem
pole před lesem na Salaši
pole před lesem na Salaši
lesík za boží mukou u cesty do
Šenova
pole pod Panským kopem, severně

Horní konec, strana směrem k Hůrce
Trať
datum označení
místo
Vrabcovský kút
1579
katastr Vlčnova, naproti Rolici,
směrem Vlčnov
Zálesí
1579
lesík mezi obcí a Hůrkou, Farský les
Horecko
17. století
pole za Zálesím a Potoky, k Hůrce
Potoky (V Potokách) 17. století
potůček a porost pod Zálesím
Pod humny
17. století
pole od obce až k Potokům
Dolní konec, strana směrem k Hůrce
Trať
datum označení
místo
Drážky
18. století
střed obce, pravá strana cesty do
Hůrky
Rybníček
1789
pole vpravo před mostem u cesty do
Hůrky
Prostřední pole
18. století
pole za Větřákem
Malý les
1789
les mezi obcí a Jeseníkem nad
Odrou
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Blavata
Plaňava

18. století
18. století

Sedlisko

17. století

Zadní lůžek, Přední lůžek 1750
Za Odrú
1789
Dolní lúky

1750

Na Staré Odře

19. století

kraj Malého lesa, směr Hůrka
pole mezi potokem a lesem, směr
Hůrka
pole mezi Malým lesem, obcí a
potokem Teplica
pravý břeh Odry, pod Malým lesem
louky za Odrou, směrem k Jeseníku
nad Odrou
louky za Lesním mlýnem vlevo, před
Odrou
zaniklý tok Odry při stezce do
Suchdolu, louky

Dolní konec, strana směrem ke Kunínu
Trať
datum označení
místo
Drážky
18. století
střed obce, levá strana cesty do
Šenova
Drahy
17. století
nejdelší slepá ulice vpravo směr
Suchdol n.O.
Vrchovina
18. století
pole, vlevo od silnice do Šenova,
před zatáčkou
Na půšti (Půšť)
17. století
pole od Drah, za č.19
Starý mlýn
1822
za chatami na dolním konci
Zábřeh, Přední
17. století
pole mezi Drahami a Starým mlýnem
Kopanica
1820
za chatami na dolním konci
Bařiny
18. století
les za Lesní mlýnem vpravo od
silnice
Kunvaldský les
1789
les u Bařin, kolem trati Jičínky
Láze, Lase
17. století
dříve louka za Bařinami, směr Kunín
Volový (Horní) rybník 18. století
pole za Lesním mlýnem vpravo, před
hrázkou
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Dolní rybník

18. století

dnes les mezi hrázkou a železnicí
Jičínka

Obora a Křenová, lesík Zálesí

Les Hrabí, Padoly, Žebrákov
23
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Mapa a místopis z knihy Bernartice nad Odrou
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01 Sýkořince
02 Rolica
03 Padoly
04 Malá Rolica
05 Mezi plotky
06 Zálesí
07 Potoky
08 U Zálesa
09 Horecko
10 Za Potoky
11 V Dolcu
12 Pod Humny
13 K Potokům
14 Na Dražkách
15 Vrchovina
16 Hyboké
17 K Hybokému
kopec)
18 Za Humny
19 Borčí
(sv.Martina)
20 Díly
21 Boří
22 Opyzlí
23 Na Panském
24 Příčnica
25 Široké hony
26 Radlica
27 Spadaná
28 Za Dubem

33 Tlačava
64 Obora
34 Žebrákov
65 Křenová
35 Malá Rolica
66Cigánská ulica
36 Bařina
67 Drážka
37 Za Zahrady
68 Nová čtvrť
38 Hrabí
69 Drahy
39 Panský kopec
70 Těplica
40 Na Kútě
71 Krásno
41 Blavata
72 Lesný mlýn
42 Rybníček
73 Potok Těplica
43 Plaňava
74 Odra
44 Na Prostředních rolích
75 Na Starej Odře
45 Kutiny
76 Mackové doly
46 Staré lúky
77 Stříbrnice, Zlatnice
47 Malý les
78 U Horákového obrázka
48 Sedlisko
79 U Mýtného obrázka
49 Zadní lůžek
80 Klozova kapla (Panský
50 Přední lůžek
51 Za Odrú

81 Fojtova kapla v Hybokém
82
kapla
na
Oboře

52 Dolní lúky
53 Dolní rybník
54 V Prdleňu
55 Horní rybník
56 Volový rybník
57 Bařiny
58 Na Starém mlýně
59 Kopanica
60 Záruby

83 Blažkova kapla (u ZŠ)
84 Fojtova kapla (zbořena)
85 Lurdská kapla (Vedle UAX)
86 Glogarova kapla (v č. 68)
87 Bajarův kříž (Edušův)
88 Glogarův kříž (za školou)
89 U Kříža (křižovatka)
90 Boží muka
91 Hrabí
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29 Na Zadku
30 Černé hony
31 U Rynek
32 Pastvisko

61 Na Zábřehu
62 Púšča
63 Drahy

92 Vrabcovský kút
93 Hučnica
94 Jičinka (železniční trať)
95 Na Kunvaldsku

Podle mapky určíte, kde se pomístní jména nacházejí. Mnohé názvy
skoro zanikly, ale hodně se jich používá dodnes. V tomto článku nebudou
vypsána úplně všechna, ale jen ty, o kterých se ví něco navíc. Možná
jsem některá neurčila přesně. Budu ráda, když mě opravíte a dáte mi
vědět. Údaje jsem čerpala z knih Od pokolení do pokolení, Bernartice
nad Odrou, Zaváté stopy, obecní kroniky a mapy z roku 1833.
Rozdělíme si obec na čtyři části a začneme horním koncem od Hrabí
po křižovatku ze strany k Salaši.
Nejstarším pomístním názvem je Hrabí. Toto jméno vzniklo již v 16.
století. Je to les po levé straně silnice směrem do Loučky. Název může
být odvozen od porostu, který tu byl – habrový les. V bernartském nářečí
se říká stromu habr – hrab. Les byl kolem roku 1535 hraběcí, patřil
vrchnosti, a to by mohlo být dalším vysvětlením jeho názvu. Němci tomuto
místu později říkali Ziegelwald (Cihelňák), protože ještě na začátku 20.
století tu stávala malá cihelna.
Dalšími nejstaršími názvy, sahajícími do roku 1537 jsou Sykořince a
Rolice. Rolice se dělí na Přední a Zadní. Polní cesta, u které byl
nedávno postaven nový kříž, odděluje Rolice od Vrabcovského kúta,
který je již na katastru Vlčnova (Starý Jičín). O Rolice a jedlový les na
Zálesí, které od nepaměti patřily k Bernarticím, vedla naše obec
několikaletý spor s Novým Jičínem, který obec vyhrála v roce 1576. Místa
zůstala v majetku naší obce (Zpravodaj 1/2021).
Padoly jsou před lesem Hrabí, za rodinnými domky.
Žebrákov je území, kde se chodívalo zkratkou z Nového Jičína do naší
obce. Chudobní lidé z města sem v období hladomoru chodívali prosit o
jídlo. Místo patřilo k Panskému dvoru č. 57. Kdysi poblíž (v místě
švestkového sadu) stávala chatrč, kterou obýval jistý Šerha. Bylo to před
rokem 1800. Šerha žil nuzně a živil se stahováním a vyčiňováním kůží
z uhynulého nebo poraženého dobytka. Kůže pak dodával na hrad Starý
Jičín. Prosebníci u něj často přespávali.
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Obora je nejjižnější obydlená část obce. Název se objevuje v 18. století a
původně se jednalo o domky oddělné od obce neobydleným místem,
kterému se říkalo Křenová. Je možné, že v těch místech bývala panská
obora. Pásávaly se tam krávy a jalovice z Panského dvora v počtu až 60
kusů. Místo bylo ohrazené plotem až k Zálesí a zpět kolem č. 54. Býval
tam i malý rybníček pro napájení dobytka. Kolem něj rostl puškvorec a
také křen – odtud název Křenová. Na Oboře stojí kaple sv. Martina a
dnes je místo spojené s obcí zástavbou novými domky.
Na Panské zahradě v rybníčku býval hastrman. Tak praví jedna z našich
pověstí. Bydlel v Potokách, možná v Hůrce a do rybníčku chodíval strašit.
Sedával na vrbě, bez pentlí a jen brblal. Byl to starý bručoun, chodil bos a
kabát měl bez šosů. K vábení služebných z Panského dvora se neměl,
marně si ho děvčata dobírala. Ale dařilo se mu prý tím bručením někdy
začarovat mléko podojené ve Dvoře tak, že z něj nešlo stlouct máslo.
Kam se časem vytratil, neví nikdo.
Vrcholek kopce na Oboře má název Opálenisko (Zpravodaj 7/2020).
Púšča se říkalo pásu křovinatého porostu mezi Panským dvorem č. 57 a
gruntem č. 58. Byl to záměrně ponechaný pás porostu, který tvořil
přirozenou hranici mezi majiteli. Později bylo místo vykáceno a připadlo
k č. 58.
Panský kopec byl majetkem vrchnosti. Místo patří k nejvyšším bodům
naší obce, odkud je pěkný výhled na všechny světové strany. Stojí tam
kaple sv. Kříže. Říkalo se jí Klozova kapla. Na místě původní Klozové
lípy roste nová, pod kterou je umístěn od roku 2000 kámen tisíciletí. Přes
Panský kopec se dříve chodívalo pěšky do Nového Jičína. Odtud vzniklo
jméno Na Chodníkách a Pod Chodníkem. Na kopci roste několik stromů i
borovic. Místu se říká Borčí. Kdysi tam býval lesík, který byl vykácen.
Několik stromů tam bylo ponecháno kvůli vojenskému mapování během I.
světové války. Dříve panské pozemky mají další názvy: Na Kútě, Na
Zadku, Černé hony, Mezi Zahrady, Spadaná, Široké hony. Dalším místům
v této trati se říkalo: U Rynek, Pastvisko, Za dubem, Tlačava, Malá rolica,
Bařina, Radlica, Příčnica.
Na Panském kopci rostly „Svatojánské petrklíče“. O jejich původu hovoří
krásná dávná pověst. V tomto místě stávalo kdysi město Starý Jičín. Bylo
tam několik chalup a kostel. Jednou se stalo, že se vše propadlo a lidé,
kteří tam přišli, zjistili, že odtud vede podzemní chodba ze Starojického
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hradu až na Štramberk. A přesně na tom místě začaly vykvétat petrklíče.
Později tady lidé opět chtěli stavět, ale když kopali studnu, slyšeli na dně
jámy bublání vody a kokrhání kohouta. Toho se ulekli a práce zanechali.
A tak jen petrklíče připomínaly tuto událost.
Boří je les na hranici naší obce s Šenovem. Místu se později více začalo
říkat Salaš, podle hostince, který byl původně založen jako salaš
s chovem ovcí. Převážně jedlový les se zřejmě táhl od Salaše až po č. 58
a 51. Pod hřebenem kopce rostly i borovice. V lese Boří se kdysi, snad
na konci 14. století usadil uhlíř, kácel stromy, stavěl milíře a pálil dřevěné
uhlí, které odebírali měšťané z Nového Jičína a Příbora. Pálením také
vyráběl černou smolu, kterou v dřevěných sudech posílal na Starojický
hrad pro potřeby hájení hradu před nepřítelem. Uhlíř se jmenoval Kočib a
byl z Hůrky. Jeho dřevěná chatrč údajně stála poblíž kapličky u chodníku,
který vedl od Hybokého, přes Panský kopec k Novému Jičínu. Někde
poblíž pramenila studánka a kousek od ní stál dřevěný kříž. Les se
postupně kácel a na jeho místě vznikala pole a osadníci Bernartic si
území rozdělili do pásů za svými domy. Tak učinil i Kočib. Vybral si pás,
kde stávala jeho chatrč, a postavil si srubový grunt v místech dnešního č.
60. Na gruntě žila jeho rodina téměř dvě stě let. Jméno Kočib (Koczyba)
se tam podle gruntovní knihy vyskytovalo od roku 1539. Kříž se
studánkou tam byl ještě na konci 18. století. Na místě kříže byla později
vystavěna kaplička, která je tam dodnes a zasazena lípa. Studánka
postupem let začala ztrácet vodu, až nakonec vyschla. Dnes po ní není
ani památky. Lípa tam rostla až do roku 1985, byla dutá a usadily se v ní
včely. Nakonec byla pokácena a na její místo zasazena v roce 1990 nová
lípa.
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Stará původní lípa a kaple sv. Kříže na Panském kopci
Na Salaši se nachází Bannerová studánka, které naší občané říkávali
Jarkůvka (Zpravodaj 4/2021). Na hranici katastru je i místo, kterému se
říkalo Opyzlí. Byl to odlehlý kout mezi lesy na Salaši, kde se prý páchaly
neřesti. Pole mezi Salaší a obcí nese název Díly, byla to vždy důležitá
půda selských usedlostí.
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Pod Panským kopcem směrem k silnici do Šenova, před boží mukou je
Hyboké. V malém lesíku stojí kaple sv. Anny, které se říkalo Kapla
v Hybokém nebo Fojtova kapla.

Hyboké

Obec má podlouhlý tvar a křižovatka ji dělí na horní a dolní konec. Středu
obce se říká Drážka nebo Na Drážkách. Název vznikl až v 18. století, a
to z důvodu, že tudy vede silnice od Hůrky k Šenovu. Dříve to byla cesta
(dráha) po které se honil dobytek. V minulosti se cestě říkalo Volová
hučnica nebo Hučnica, protože dobytek, který se tu hnal, vydával svými
kopyty hlasité zvuky, které lidem zněly jako hučení (název hučnica je
podle haťových přechodů a můstků přes mokrá místa, přeložena břevny,
po kterých to při přecházení dobytka hučelo, více Zpravodaj 4/2020.)
Pokračování příště……….
Foto archív obce 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.:
E-mail:

+420 556 715 215, +420 732 954 331
starosta@bernarticenadodrou.cz
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