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     Vážení spoluobčané! 
 
     Když na internetu zadáme do vyhledavače název naší obce, okamžitě se 
z několika odkazů dozvíme, že první písemná zmínka o obci Bernartice nad 
Odrou pochází z roku 1374. Jedná se o typ obce s lánovou zástavbou a 
zemědělskými usedlostmi. Většina plochy je pokryta poli, v nivě Odry i 
loukami. Lesy se nacházejí v severní, severozápadní, východní a jižní části 
katastru při jeho okrajích.  Po celou dobu historie byla obec ryze česká, přesto se 
v roce 1939 dostala do německého záboru. Vztah občanů k obci byl znát 
zejména v sedmdesátých letech, kdy probíhala velká výstavba v obci. V roce 
1980 obec násilně integrovala k Novému Jičínu a od roku 1991 je opět 
samostatná. Od roku 1992 je obec součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) 
Poodří. 
 
     Dozvíme se samozřejmě mnoho dalších podrobných údajů týkajících se naší 
obce, avšak některé zajímavé údaje, které se dotýkají především historických a 
tradičních hodnot, tam nenaleznete. Dovolím si dnes zabrousit trochu do historie 
místopisného jména Bernartice nad Odrou. 
 
     Jestlipak víte, že máme v České republice sedmery Bernartice? Jsou to:   
 

• Bernartice v okrese Písek (1264 obyvatel)  
• Bernartice nad Odrou v okrese Nový Jičín (947) 
• Bernartice v okrese Trutnov (925) 
• Bernartice v okrese Jeseník (912) 
• Bernartice v okrese Benešov (223)  
• Bernartice (Stráž) v okrese Tachov (76)  
• Bernartice (Kolinec) v okrese Klatovy (17)   

     Jaký je vlastně  jazykový původ názvu naší obce? Historický původ musíme 
hledat až ve starohornoněmčině ve slovech Bärn (dnešní německé Bär – 
medvěd) a hart (statný, v dnešní němčině překládáme spíše jako tvrdý). Ze 
starohornoněmeckých výrazů vzniklo německé osobní jméno Bernhard 
(obdobně také Bernard nebo Bernardt či Bernart) .  

 

 



 2 

 

     Název obce pak vznikl jedním z nejobvyklejších způsobů, jakým jména obcí 
vznikaly, a to podle jména obyvatel, kteří ve vesnici žili. Naše vesnice byla 
označována jako vesnice lidí Bernartových.  Odtud byl už jenom krůček k 
českému osobnímu jménu Bernart, ke kterému byla vytvořena  přípona –ice a 
vznikly dnešní Bernartice – Bernartice nad Odrou. Jestli Bernartovi lidé byli 
dle doslovného překladu „statní jako medvědi“, nevím, ale lze z toho usuzovat, 
že se rozhodně za své předky stydět nemusíme.  

     Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky se obyvatel 
naší obce spisovně nazývá  Bernarti čan a přídavné jméno utvořené od názvu 
obce je odersko-bernartický.  

     V tradičním podřečí bernatském, jak se nazývá jedna z kapitol publikace o 
naší obci „Bernartice nad Odrou“ se užívá tvar Bernačan a bernatský.  

     Protože už uběhlo 15 let od doby, kdy byla místním obecním úřadem vydána 
zmíněná publikace, chtěla bych dnes tuto knihu trochu připomenout. I když vím, 
že většina občanů knihu zná, domnívám se, že mnozí, zejména nově přistěhovalí 
a mladší generace knihu neznají či o ní ani nevědí. Což je velká škoda. A to 
především ze dvou důvodů.  

     Prvním důvodem je skutečnost, že není samozřejmostí, aby každá obec naší 
velikosti vydala svou vlastní knihu. Na to můžeme být opravdu hrdí. Já osobně 
považuji vydání publikace za velký počin a vím, že bez vedení obce a nadšených 
občanů by kniha nevznikla.  

     Druhým důvodem je fakt, že kniha je obsáhlým zdrojem informací o 
existenci, historii a tradicích obce Bernartice nad Odrou. Navíc jsem 
přesvědčena, že její hodnota, s ohledem právě na jedinečnost informací v ní 
obsažených, každým rokem roste. 

     Myslím si, že když se u nás v obci scházíme  na různých návštěvách či 
společenských akcích, je jedno, zda-li  slivovici, kterou pijeme na zdraví, 
nazýváme  bernackou,  bernatskou, bernartskou, bernatickou, bernartickou nebo 
odersko-bernartickou.  Jedno však již není, neznáme-li svoji historii a tedy 
chybí-li nám vědomí souvislostí, které je tolik důležité pro náš současný život a 
hlavně pro naši lepší společnou budoucnost.  

        

Starostka 
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Použité prameny: 
Naše místní jména a jak jich užíváme (2007) od Aleny Polívkové  
Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky  
Kniha Bernartice nad Odrou (1996) 
Wikipedie 
 
Poznámka : 
V případě zájmu je možno knihu „Bernartice nad Odrou“ zakoupit na obecním 
úřadě popřípadě zapůjčit v místní knihovně. 

 

 
Kalendárium 
 
14.1.2011 
V jídelně restaurace „U Bříz“ proběhla II. valná hromada Bernackého 
Ochotnického Divadla BODLÁK. Více ve zpravodaji.  
 
15.1.2011 
V tělocvičně při základní škole se konal žákovský turnaj v sálové kopané 2011. 
Více ve zpravodaji. 
 
15.1.2011 
V sále kulturního domu jsme se pobavili na Zahrádkářském plese. Více ve 
zpravodaji. 
 
29.1.2011 
V sále kulturního domu se konal Dětský maškarní rej, který každoročně pro děti 
připravuje TJ Sokol Bernartice nad Odrou. Více ve zpravodaji. 
 
29.1.2011 
Večer jsme se opět dobře pobavili na společenském a maškarním plese pro 
dospělé. 
 



 4 

 
 
1.2.2011 
Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě se konal Seminář pro 
starosty, místostarosty, zastupitele, zapisovatele, členy zastupitelstev obcí a 
kontrolních výborů k aktuálním tématům, kterého se zúčastnily starostka Mgr. 
Dana Klosová a místostarosta Marie Mertová. 
 
4.2.2011 
V přísálí kulturního domu pořádalo Honební společenstvo schůzi s majiteli 
pozemků. 
 
9.2.2011 
V klubovně kulturního domu se konalo 3.zasedání Zastupitelstva obce 
Bernartice nad Odrou 
 
11.2.2011 
V jídelně restaurace „U Bříz“ se konala výroční členská schůze sdružení 
zahrádkářů. 
 
 
 
Kalendář akcí 
 
� so 26.2.2011  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 
� so   5.3.2011  Obecní ples 
� ne 20.3.2011  Dětské divadelní představení 
� 21. -   23.3.2011  Sbírka použitého ošacení 
� ne 24.4.2011  Velikonoční diskotéka      

 
 
 

Děkujeme všem, kteří nám zasílají příspěvky do zpravodaje a přispívají tak 
k lepší informovanosti našich spoluobčanů.  
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USNESENÍ 
ze 3. zasedání zastupitelstva 

obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 9.2.2011 
 
3/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Tomáše 
Horuta, Václava Brodíka a zapisovatelkou Věru Košťálovou. 
 
3/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 
3/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.1/SOSB/2011 o 
smlouvě budoucí darovací s Marcelem Klosem o převedení pozemků, na 
kterých je plánována výstavba chodníku, obci   
 
3/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.10/O/2011  s  
Městským kulturním střediskem v Novém Jičíně o zabezpečení nákupu, 
zpracování a vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce.  
 
3/5  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 
11/2011/VPS  s  městem  Nový Jičín pro výkon přenesené působnosti na úseku 
projednávání přestupků. 
 
3/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.12/2011/SOBS 
se společností ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene, a sice zařízení distribuční soustavy „Suchdol –Nový Jičín, 
vedení 2x110 kV“  na dotčených nemovitostech. 
 
3/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.13/2011/SOVB se společností DC RAVAK, a .s. se sídlem 
v Bernarticích nad Odrou na umístění  STL plynovodu v obecním pozemku.  
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3/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.14/2011/SOVB se společností DC RAVAK, a .s. se sídlem 
v Bernarticích nad Odrou na umístění  dešťového kanalizačního řádu do 
obecního pozemku.  
 
3/9  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.15/2011/SOVB se společností DC RAVAK, a .s. se sídlem 
v Bernarticích nad Odrou na umístění vodovodního řadu do obecního pozemku.  
 
3/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene č.16/2011/SOVB se společností DC RAVAK, a .s. se sídlem 
v Bernarticích nad Odrou na umístění splaškového kanalizačního řádu do 
obecního pozemku.  
 
3/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Jednací řád zastupitelstva 
obce. 
(Příloha č.4 Zápisu)  
 
3/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Jednací řád výborů.  
(Příloha č.5 Zápisu)  
 
3/13 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí  Rozpočtový výhled 
obce do r.2012 s výhledem do r.2017.  
(Příloha č.3 Zápisu)  
 
3/14  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zřízení Komise pro 
rozvoj obce, Komise pro občanské a sociální záležitosti, Komise pro kulturní a 
společenské dění v obci a  Komise  pro životní prostředí jako iniciativních  a 
poradních orgánů starosty.  
(Příloha č.2 Zápisu)  
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3/15 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 
3/16 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou  schvaluje  Smlouvu  č. 15/2011/SOD 
s firmou Digis, spol. s r.o. na zajištění aktuálního geografického informačního 
systému (GIS) katastrálního území Bernartice nad Odrou 

 
 
 

 
Obecní úřad spolu se zastupitelstvem obce Bernartice nad Odrou 

vás srdečně zvou na 

OBECNÍ PLES 
v sobotu 5. března 2011, začátek v 19:00 hodin ve všech prostorách  

kulturního domu a restaurace U Bříz v Bernarticích nad Odrou 

� K tanci a poslechu hrají hudební soubor TNT z Příbora a cimbálová 
muzika Vincúch z Valašských Klobouků 

� Taneční vystoupení a iluzionistická show  RASCALS  AGENCY z Ostravy - 

Luboš a Iva Roščákovi & Comp   

� Vstupné 120 Kč - předprodej v pondělí 28. února od 17:00 hodin na 

obecním úřadě 

� Občerstvení a bohatá tombola  
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Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje 
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 

potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na www: diakoniebroumov.org 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
� Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
� Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

   látek) 

� Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše 
   nepoškozené 
� Vatované přikrývky, polštáře a deky 
� Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  

� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce 
– z ekologických důvodů 

� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem 
znehodnotí 

� znečištěný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskuteční ve dnech 21. – 23. března 2010 
pondělí a středa  8:00 - 17:00 hodin 
úterý   8:00 - 15:00 hodin 
na chodbě kulturního domu v Bernarticích nad Odrou 
 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
 tel.: 224 316 800, 224 317 203 
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Žákovský turnaj v sálové kopané 2011 
 
     Dne 15.1.2011 se v naší tělocvičně uskutečnil žákovský turnaj v sálové 
kopané. Zúčastnili se mladší a starší žáci z naší obce. Pozvaní soupeři přijeli ze 
Starého Jičína, Skotnice a Jeseníku nad Odrou. Všichni kluci se moc snažili 
vybojovat nejlepší výsledek, který by jim zajistil co možná nejlepší umístění.  
 
Pořadí v turnaji: 
 
 mladší přípravky:                                  starší přípravky: 
1. místo Jeseník   A                               1. místo Jeseník         
2. místo Starý Jičín                                2. místo Starý Jičín 
3. místo Bernartice                                3. místo Skotnice  
4. místo Jeseník  B                                4. místo Bernartice 
5. místo Skotnice 
 
     Atmosféra byla výborná také díky fanouškům, kteří své hráče přišli 
povzbudit. 
 
 
                                                                  Za TJ Sokol Bernartice – oddíl kopané 

Tomáš Staněk 
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Mokré vysvědčení 
 
     Plavu si ani nevím jak, nemám prsa, nemám znak,……….., se zpívávalo 
v jedné písničce. Pryč jsou doby, kdy děti školou povinné nevěděly nic o stylu, 
znak, prsa, kraul.  
     Děti naší školy zrovna dokončily svůj letošní plavecký výcvik. A nutno říci, 
s velkým úspěchem. Z celé školy se výcviku ze zdravotních důvodů nezúčastnili 
jen 2 žáci. Většina dětí se velmi úspěšně proplavala ke svému „MOKRÉMU 
VYSVĚDČENÍ„. Těch, kteří ještě s vodou úplně nekamarádí,  je méně než prstů 
na jedné ruce. Za takovou úspěšnost děti velice chválily paní učitelky z Plavecké 
školy – Laguna v Novém Jičíně. Paní učitelky daly dětem milou přezdívku, 
„acylpyrínci“,  protože je vždycky potěšily svými výkony a skvělé chování 
našich dětí bylo v porovnání s jinými skupinami, balzámem na duši a hlavy 
učitelek plavání.          
     Dva žáci, Barča Staňková (4.r.) a Matyáš Bayer (5.r.), získali kromě výborné 
známky ještě zvláštní ocenění  Plavecké školy –Laguna,  VŠESTRANNÝ 
PLAVEC. 
     Poděkování a velká část pochvaly patří také Vám, rodičům, kteří podporujete 
v dnešní „sedavé“ době tak potřebnou věc, aktivní pohyb dětí.     

     Jana Rusínová 
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Zápis do 1. třídy   
 
     Ve čtvrtek 3. února 2011 se v budově ZŠ uskutečnil zápis budoucích 
prvňáčků. Dostavilo se 11 dětí, z toho 7 chlapců a 4 děvčata, každý s jiným 
pocitem. Některé děti byly odvážnější než jejich rodiče, kteří si oproti dětem 
uvědomují, jak velký zlom v životě dítěte nastává. Bylo vidět, že se všem ve 
škole líbilo a prostředí třídy pro děti nebylo neznámé, neboť se již byly podívat 
na své kamarády ve výuce. 
     V září nastoupí do školy 5 chlapců a 4 děvčata. Už se na všechny  těšíme. 

    Mgr. Jana Kociánová 

 

 
 
Ples sdružení zahrádkářů Bernartic nad Odrou 2011 
 
     Jako tradičně pro vás připravili zahrádkáři krásně vyzdobený sál živými 
květy a estetickými doplňky, aby měli občané co nejpříjemnější zážitek 
z návštěvy této kulturní akce. Na výzdobu plesu se můžete podívat: 
 
 http://kanimo.rajce.net/Ples_2011  
 
     Průběh plesu byl obohacen skvělým vystoupením bernartické skupiny 
Klondajk. Jejich nově nacvičené tance příjemně doplnily společenský zážitek 
účastníkům plesu. Celým průběhem plesu nás doprovázela hudební skupina 
Dušana Pospěcha s bernartickou rodačkou Dášou Pospěchovou – Papákovou. 
Byť nejsem znalec hudby jako pan Soukup musím konstatovat, že má tato hudba 
velmi dobrou úroveň a dobře vyplňuje celý ples. 
     Účast na plese nebyla kritická, tak akorát. Kdo rád tančí, ten si užil dostatek 
tanečního prostoru. Taktéž jsme rádi, že na plese nedošlo k žádnému konfliktu. 
Snad se nám podařilo vytvořit příjemnou atmosféru pro všechny účastníky. 
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To však musí hodnotit druzí. Přesto jsme při uzávěrce v neděli přemýšleli o tom, 
zda budeme pokračovat v plesové tradici. Především proto, že z účastníků bylo 
jen 40% občanů Bernartice nad Odrou. Příčinu nízké účasti Bernačanů neznáme. 
Práce s organizací i výzdobou sálu je velká.  
     Přesto chci poděkovat všem občanům za podporu naší akce, za nezištné 
sponzorské dary při zvaní, které nám dávají možnost investovat do živé výzdoby 
sálu. Živá výzdoba není levná a po plesu v podstatě končí. 
     Přes všechna úskalí jsme se rozhodli, že ples 2012 budeme organizovat, ale 
provedeme určité změny, které by měly ples obohatit. Uvidíme. 
 

        Jan Košárek 
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Maškarní ples aneb Bernartské Olympijské hry 
 
     Poslední lednová sobota patřila u nás v Bernarticích maskám a maškarním 
plesům. Brzy po obědě se to v kulturním domě hemžilo malými princeznami i 
kovboji, nechyběli šašci, motýli ani upíři. Zkrátka naše děti nezklamaly a opět 
přišly ukázat, jak vtipná a pěkná přestrojení si na tento den připravily. 
Program jejich letošního maškarního reje byl trochu netradiční. Tématem byly:  

 
OLYMPIJSKÉ HRY. 

 
 

     A když Olympijské hry, tak se vší parádou! 
     Na začátku byl za zvuků slavné písně We are the champions slavnostní 
nástup protagonistů s olympijskou vlajkou. Co by to bylo za olympiádu bez 
olympijského ohně? Žádný problém - běžec s olympijskou pochodní slavnostně 
zapálil na jevišti „živý“ oheň a bylo zahájeno! Na zahřátí pustil Ondra Dresler 
písničku  Pojďte  tancovat a při úvodní rozcvičce se všichni dostali do správně 
soutěživé nálady. Na programu Bernartských olympijských her bylo devět 
disciplín, které naši malí sportovci s přehledem zvládli. Pro dospělé byla 
připravena vědomostní soutěž s olympijskou tématikou, a tak se mohli zapojit i 
rodiče a prarodiče. Vyvrcholením soutěží bylo závěrečné předávání 
olympijských medailí, které čekaly jak na všechny dětí, tak i na organizátory. 
Medailemi byli odměněni i nejúspěšnější řešitelé vědomostního kvizu. Mezi 
soutěžemi samozřejmě hrála hudba, pro děti byla připravena tombola, pro 
všechny bufet i ostatní občerstvení.  
 
     Večerní maškarní ples přinesl opět nové nápady, jak se mohou dospělí 
v masce uvolnit a příjemně pobavit. Vtipných masek byl plný sál, a tak snad 
každý strávil příjemný večer. O občerstvení se postarali fotbalisté, a tak mohl 
každý podle libosti doplňovat vydanou energii.  
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     TJ Sokol chce poděkovat všem, kteří se obou akcí zúčastnili a podpořili tak 
činnost našeho sdružení. Chceme rovněž poděkovat každému, kdo se podílel na 
přípravě a organizaci. Jsou to všechno lidé, kteří to dělají ve svém volném čase a 
bez nároku na odměnu. Bez jejich obětavé práce by takové povedené akce 
mohly těžko existovat. Vždyť jen příprava programu pro děti zabere jejich 
organizátorkám čtrnáct dnů. Věřme, že všem jejich chuť a elán vydrží i do 
dalšího roku. 
 
          Výbor TJ Sokol 
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Divadelníci bilancovali  
 
     Na 2.valné hromadě se dne 14. ledna 2011 sešli v restauraci U Bříz 
v Bernarticích nad Odrou členové občanského sdružení BODLÁK Bernacké 
Ochotnické Divadlo, aby zhodnotili svoji činnost v roce 2010.  
     Ta byla vskutku bohatá. Soubor odehrál osm představení inscenace Žena 
hašteřivá a manžel zoufanlivý, které shlédlo téměř tisíc diváků. Dětský soubor 
BODLÁČEK pak uvedl třikrát představení s názvem Zkoušky čerta Belínka,      
s celkovou návštěvností asi 180 diváků.  
     Tyto dobré výsledky přilákaly do občanského sdružení i desítku nových 
zájemců, kteří byli přijati za členy sdružení. Aktuálně tak má BODLÁK 35 
členů. V dětském souboru je zapojeno asi 15 dětí.  
     Na valné hromadě přítomní mimo nezbytných procedurálních bodů jako je 
projednání hospodaření za minulý rok a odsouhlasení rozpočtu na další období 
diskutovali i o svých budoucích uměleckých plánech.  BODLÁČEK připravuje 
pohádku s názvem Král třítisící třicátý třetí, jejíž premiéra by měla být letos po 
skončení plesové sezóny. Řada občanů si jistě pamatuje, že tuto pohádku 
odehráli dospělí herci před více jak třiceti lety (tenkrát soubor Lidová scéna). 
BODLÁK chce uvést premiéru nové inscenace na podzim letošního roku (její 
název zatím nebyl potvrzen). Do té doby zůstává v repertoáru inscenace Žena 
hašteřivá a manžel zoufanlivý, jejíž další reprízy jsou plánovány na jaro 
letošního roku.  
     Činnost sdružení se neobejde bez spolupráce řady dalších občanů, kteří 
divadlu fandí a nebo ho podporují. Stejně tak jako se neobejde bez podpory 
Obecního úřadu a zastupitelů, kteří pro udržování divadelní tradice v naší obci 
vytvářejí příznivé podmínky. Všem sympatizantům divadelníci děkují a hlavně 
děkují všem divákům, bez nichž by jejich práce neměla smysl.  
 

Zdeněk Klos,  
předseda o.s. BODLÁK 
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Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou zve na 
 

5. ROČNÍK VE ČERNÍHO TURNAJE  
V PING-PONGU 

 

     Turnaj se uskuteční v tělocvičně Základní 
školy v Bernarticích nad Odrou, a to 
v sobotu 19. března 2011. Zúčastnit se 
mohou pouze neregistrováni místní 
příznivci tohoto sportu a členové SDH 
Bernartice nad Odrou (muži i ženy) od 15 
let. Startovné je 50,- Kč. 
Prezentace hráčů je od 16:30 do 17:00 hodin. 
     Od 13.00 hodin začne turnaj v ping-pongu pro mládež do 
15 let. Startovné je zdarma.  

SPORTOVNÍ OBUV S SEBOU 
 

Přijďte si zahrát, povzbudit hráče, pobavit se a 
samozřejmě vyhrát pěkné ceny. O občerstvení bude 

pečlivě postaráno. 
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Bílení hospody č. 26 
 
     Bylo to v tom slavném vítězném roce 1945. 
Někdy na podzim, počátkem října požádala mě paní Handrychová, hospodská na 
č. 26, zda-li bych jí mohl vymalovat hospodu (výčep). 
     Stalo se tak v první půli měsíce října – v pondělí. Ráno jsem tam přišel 
s potřebným nářadím a barvami. Po přivítání se p. Handrychová zahleděla do 
„kýblů“ a pak prohodila: 
     „Vy něpotřebujetě kravinec?“ 
Já jsem na ni tázavě pohleděl a pravím: „Proč?“ 
A tak mě začala vyprávět, co se stalo s bílením hospody v čase, kdy na hospodě 
byli Zápařkovi (r. 1910 až 1913) a co jí p. Zápařková vyprávěla: 
     No, tož také se musela hospoda – výčep – vybílit. Tenkrát se to líčívalo 
vápenným mlékem, jen aby to bylo bílé. Ony ty zdi ve výčepu jsou od toho 
kouře z tabáku vždy natáhlé a jsou takové nahnědlé. A dělávali to tenkrát 
obyčejně zedníci. Měli dva zamluvené, kteří u těch Zápařků měli „sekyru“ 
(dluh). 
     Tož v domluvené ráno – a prý to bylo také v pondělí – ti dva zedníci přijeli 
s tragačem, měli dřevěné putny a trochu větší dřevěný džber a v tom džberu tak 
do tří čtvrtin kravince. A dali se do práce. Do džbera s kravincami nalili vodu, 
dobře promíchali, naleli do puten a dali se do líčení. Paní Zápařkové se na ně 
s údivem dívala, jak tu kravincovou břečku štětkou po stěnách i povale roztírají. 
Ptala se jich, proč líčí (bílí) kravincama, tu oni jednoznačně, že je to nová 
metoda, že jim to poradil někdo z města, že prý to zalíčí s kravincem, že to bude 
bílé. Kravinec prý tu tabákovou hněď vstřebá do sebe. 
     Tož prý tak celou hospodu vevnitř vylíčili – protáhlo se to skoro do večera, 
ale to kravinové nadělení prý nějak neschlo. Tož to nechali a na druhý den ráno, 
když přišli, byly už stěny suché, ale byly ještě horší než před líčením. 
     Kravinová pomáda do rána na stěnách zaschla a byly samé šmouhy. Tož 
zedníci rokovali, co se tomu mohlo stát, že to tak dopadlo? Ale nachomejtl se 
tam jeden host (jako vždy) a začal radit, že je správné, že to zalíčili kravincem, 
ale že to měli asi moc řídké, že to musí zalíčit hustým kravincem – neředěným – 
tak hustým, aby stěrku utáhli. 
     Tož prý namíchali znovu ve džberu dovezené kravince, ale hodně na tuho. A 
líčili – šlo prý to těžko, nemohli z místa, líčili pozdě do večera. Stěny i poval prý 
byly hrozné! Všude celé zametě od kravinců a neschlo to. 
     Šli domů a čekali na ráno. 
     Když ráno přišli – to byla už středa – kravince sice na zdech uschly, ale jaká 
prý to byla podívaná. Po bílých stěnách ani památky. 
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Všecko bylo hnusně zelené. A hlavně zaschlé. Co teď? Čtyři dny už byla 
hospoda zavřená a uvnitř taková hrůza. Přišlo i pár pravidelních denních hostů a 
bylo rokování – jako u piva – co a jak dál?! 
     Jeden jim dal radu, že mají zajít za tím do města, co jim radil, že mají líčit 
kravincem. Tož prý oba zedníci do města zašli. Raditele našli a jak mu řekli, jak 
dopadli, prý se jim tak začal smát, až se za břuch popadal. 
     On jim znova opakoval tu radu, co jim dříve dal: že mají líčit s kravincem ale 
tak, že do džbera mají dát tak třičtvrtě hašeného vápna a do celého toho 
množství přidat tak slabou půlku menšího kravince. To všechno dobře 
promíchat a líčit. Když prý to tak udělají, že bude všechno v pořádku a stěny 
budou bílé. 
     Zedníci přišli z města, ale co teď – stěny samé zelené kravinové přílepky a 
přischlé. Tož prý začali tu hrůzu ze stěn škrábat – umýt to nešlo! Dalo to prý dva 
dny práce. V sobotu pak podle návodu výčep zalíčili a jak přišli v neděli ráno do 
hospody, skutečně prý bylo všechno bílé. Tož trocha kravince prý se při bílení 
hospody do vápna má dát?! Nevím. 
     Já jsem zabílil normálně bez kravince a stěny byly bílé. Paní Handrychová se 
divila!  
      
     Tož tak dopadlo bílení v hospodě za Zápařků okolo roku 1910. 
Z vyprávění paní Handrychové. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 
 

 
Poděkování 
 
     V krátkosti bych chtěla znovu poděkovat dárcům za jejich příspěvky do 
sbírky historických předmětů. Děkuji paní Anně Rosové a panu Michalu 
Davidovi z č.73 a věřím, že sbírka, která již čítá více jak 300 ks velkých, 
menších a drobných předmětů bude přínosem pro pokračující generaci našich 
dětí. 

    Marie Mertová 
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Hasiči budou kontrolovat obytné domy 
 
     Nejen české domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením 
z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, 
matrace, bytové textilie). Při případném požáru v bytovém domě vzniká značné 
množství toxických zplodin hoření, kterými je ohroženo velké množství lidí. A 
to nejen těch, kteří svým chováním požár způsobí, ale dokonce i těch 
zodpovědných, kteří bohužel sdílí společné prostory s méně zodpovědným 
nájemníkem nebo vlastníkem bytu.  
I přes zvýšenou preventivní aktivitu hasičů v předchozích letech a jejich častá 
upozornění směřující na vlastníky a provozovatele bytových domů, jak mají 
zajistit požární bezpečnost ve svých prostorách a na co upozornit obyvatele 
bytů, se počet požárů v bytových domech nedaří snížit.  V loňském roce bylo 
v obytných domech v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem 145 požárů 
s celkovou škodou 16 843 500 Kč.  
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Při požárech v bytových domech byla v roce 2010 usmrcena 1 osoba a zraněno 
dalších 51 osob. 

 

 
 
     Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se 
lidé cítí doma bezpečně a podceňují drobné nehody, které mohou vést ke vzniku 
požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez 
dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami 
hoření. Dalším faktorem pro nelichotivá čísla o požárech v bytových domech je 
i nedostatečné vybavení bytových domů hasicími přístroji, neprovozuschopnost 
hydrantů či nemožnost jejich použití z důvodu uzamčení. Velkým problémem 
jsou rovněž neprůchodné únikové cesty z objektu, které nejen že neumožňují 
obyvatelům bytových domů včas opustit nebezpečný prostor, ale také brání 
hasičům v rychlém a účinném protipožárním zásahu. 
Z výše uvedených důvodů se příslušníci oddělení kontrolní činnosti Hasičského 
záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodli zaměřit svou pozornost 
v roce 2011 také na bytová družstva a společenství vlastníků, kde budou 
provádět kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Hasiči se tentokrát 
nezaměří pouze na domy ve vlastnictví velkých bytových družstev či 
společenství vlastníků, ale také na ta menší „jednovchodová“. 

 
nprap. Dagmar Benešová 
vrchní inspektorka - výchova obyvatelstva 
HZS Moravskoslezského kraje 
územní odbor Nový Jičín 
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Pes jako lovná zvěř 
 
     V obci kousek od Prahy máme psa, kterého chodíme venčit. Je zvyklý být 
často ,,navolno". Jaké bylo mé překvapení, když mě oslovil jeden z nových 
sousedů, který je myslivec, a upozornil mě, že náš pes by měl být venčen na 
vodítku, protože pobíhá po honitbě a mohlo by se stát, že by jej myslivec 
zastřelil. Opravdu je možné něco takového od myslivce očekávat? 
 
     Asi vás moc nepotěším, protože pokud skutečně venčíte svého psa způsobem 
vámi popisovaným v oné honitbě, pak při souběhu určitých okolností může být 
jeho život opravdu ve značném ohrožení. 
 
Zákon je zaměřen proti toulavým psům 
Nahlédnutím do textu zákona č. 449/2001 Sb., O myslivosti, v platném znění 
totiž zjistíte, že obavy o život volně po lese či po poli pobíhajícího psa mohou 
být ve vašem novém bydlišti více než na místě. Jde o to, že § 14 odst. 1 písm. e) 
citovaného předpisu říká, že myslivecká stráž je oprávněna usmrcovat v honitbě 
toulavé psy, kteří mimo vliv svého psovoda ve vzdálenosti větší než 200 m od 
nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledující zvěř, pokud je tato 
nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho 
oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, 
na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební. To, že obdobným 
oprávněním disponuje též myslivecký hospodář, naleznete v ustanovení § 35 
odst. 3 písmeno e) téhož zákona. 
 
Předejít problému je snazší než jej řešit. Takže si vám dovolím doporučit, abyste 
předtím, než příště vypustíte psa ,,navolno" v okolí svého domu, podrobněji 
nahlédl do shora uvedeného předpisu a seznámil se s tím, jak správně  venčit psa 
v honitbě. Je to rozhodně lepší, než jej vidět mrtvého a v návalu emocí se hádat 
se členy myslivecké stráže o to, zda jste psa ovládal, či nikoliv, zda pes 
pronásledoval nějakou zvěř, anebo se stal pouhou zbytečnou obětí příliš 
horlivého strážce honitby. To všechno bych vám opravdu nepřál. 
Obecně lze doporučit, aby pes měl vždy viditelný obojek (zvážit můžete též 
náhubek), a pokud pes poslouchá vaše pokyny, lze doporučit, aby byl na vodítku 
minimálně v těch místech honitby sousedící s vaší obcí tam, kde je například 
špatná viditelnost, kde jsou umístěné bažantnice, či kde je pastva navštěvována 
divokou zvěří.  
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Zmiňovat to, že byste měl znát taková místa ve vašem okolí, stejně jako posedy, 
jejich umístění a časová období, kdy je honitba využívaná k lovu a v tomto čase 
psa nevenčit anebo jej venčit vždy na vodítku a po cestách určených k chůzi, by 
bylo asi nošením   pověstného dříví do lesa. 
 
Domluva s myslivcem nikoho nic nestojí 
Stejně tak byste se měl popídit po tom, kdo z místních myslivců má honitbu kde 
venčíte svého psa ,,přidělenou" a prohodit s ním na toto téma pár slov. 
 

Za Myslivecké sdružení 
Vlastimil Šimíček 

 
 
 
 
 

POČASÍ V BERNARTICÍCH NAD ODROU 
 

Jaký byl rok 2010 
 
PRŮBĚH PRŮMĚRNÉ TEPLOTY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH (měsíční 
průměr s denních max. a min. hodnot) 
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• nejnižší teplota     27. Ledna      -21,5°C 
• nejvyšší teplota    17. července   37,2°C 
• počet dní ,kdy teplota klesla pod bod mrazu  98 

o naposledy  23. dubna 
o poprvé       12. října  

• počet dní ,kdy teplota překročila 25°C           57 
o poprvé       30. dubna 
o naposledy  27. srpna 

 
SRÁŽKY V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH 

• leden                    97 
• únor                     43 
• březen                  20 
• duben                   81 
• květen                298 
• červen                  94 
• červenec             151 
• srpen                     95 
• září                     108 
• říjen                      15 
• listopad                 78 
• prosinec                36 

 
SROVNÁNÍ PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH TEPLOT A SRÁŽEK ZA 
POSLEDNÍCH 12 LET 

• rok 2009                                     9,52°C 
• nejteplejší rok            2000       11,65°C 
• nejchladnější rok       2010         9,52°C      
• průměr 1999-2010                    10,75°C 

 
• rok 2010                                    1116 l 
• nejdeštivější rok         2010       1116 l   
• nejsušší rok                2003         608 l 
• průměr 1999-2009                      839 l 

 
Rok 2010 byl od roku 1999 nejchladnější a srážkově výrazně nadprůměrný. 
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Tomáš Černý 
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Firma ASOMPO, a.s. nabízí sušené stolařské řezivo za zaváděcí ceny: 
 

dub fošny 50 mm – výběr 13.500,- Kč/m3 + DPH 
dub prkna 30 mm – výběr 10.700,- Kč/m3 + DPH 

 
Sídlo firmy: Životice u Nového Jičína 194 
Telefon: 556 759 385 
 
www.asompo.cz 

 

 
 
 
 

 
Pranostiky na únor 
 
Únorová voda – pro pole škoda. 
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí. 
Holomrazy – úrody vrazi. 
Teplý únor – studené jaro, teplé léto. 
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. 
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu poleze za kamna. 
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá. 
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Masopust 
 
     Masopustní období je jakýmsi předělem mezi zimním obdobím a jarem, 
jehož délka se určuje podle Velikonoc. Začíná vždy po Třech králích a končí 
před Popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní půst. Je to období 
střídmosti ve stravování a v zábavách. Název masopust má různé krajové 
odlišnosti: na Moravě se mu říká „fašank“, na Slovácku a Valašsku „ostatky“ 
nebo „končiny“ a na Slovensku se masopustu říká „fašiang“. 
     Původ této veselice sahá až do dob pohanských a souvisel s oslavou 
končícího zimního období a nadějí na příští úrodu, zdraví a hojnost. 
 
Tučný čtvrtek 
     Je to poslední čtvrtek před masopustní nedělí, jehož znakem je hodování.  
Pověra říká: Kdo v tento den hodně jí a pije, tomu v příštím roce nebude chybět 
síla a zdraví. Konaly se zabíjačky a pekly se husy. Všechno se hojně zapíjelo 
pivem. 
 
Taneční neděle 
     Tento den byl zasvěcen tanci, plesům. 
Pověra říká: Obilí a len bude letos tak vysoké, jak vysoko budou tanečníci 
vyskakovat. 
 
Masopustní pondělí 
     Konal se tzv. „Mužovský bál“, kam mohli chodit pouze ženatí a vdané. 
 
Maškarní úterý 
     Tomuto dni dominoval průvod masek, doplněný spoustou krajových zvyků. 
 
Popeleční středa 
     Název tohoto dne pochází od svěceného popele, jímž kněz při bohoslužbě 
v kostele dělá věřícím kříž na čele. Popel pochází z kvetoucí jívy, kterou kněz na 
květnou neděli minulého roku posvětil. 
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Pranostiky na masopust 
 
Masopust na slunci – pomlázka u kamen. 
Jsou-li o masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy. 
Suchý půst – úrodný rok. 
Jaké jest Masopustní úterý, taková bude Veliká noc. 
 

  Věra Košťálová 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 
Tel.:     +420 556 715 215 
E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 
 
Obecní úřad: 
Tel:       +420 556 708 522 
Fax:       +420 556 708 522 
E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 

www.bernarticenadodrou.cz 
 
 

 


