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Vážení spoluobčané, 
 
     poslední letošní červnovou sobotu jsme mnozí trávili v areálu U Bříz, kde se 
v odpoledních a večerních hodinách uskutečnil tradiční Den obce. Účast asi pěti 
set návštěvníků svědčí o tom, že se akce těší velké oblibě a to i přesto, že nás 
občas poškádlí počasí a také ne vždy všem vyhovíme výběrem programu. 
Hlavním posláním této společenské akce je totiž zábava a odpočinek ve smyslu 
dřívějších lidových veselic, ke kterým patřilo a patří setkání s přáteli či sousedy 
a taky konzumace tradičního pití a pochutin, které díky hasičům, myslivcům a 
pekařkám koláčů a řadě dalších dobrovolníků spotřebujeme každým rokem víc a 
víc.  
 
     Poslední červnový víkend udělal také tečku za uplynulým školním rokem a 
dětem nastalo období prázdnin a dovolených. Pro nás je to naopak období, které 
můžeme využít k nutným stavebním úpravám právě na školských zařízeních. 
  
     O letošních prázdninách se proto soustředíme na mateřskou školku. Díky 
dotačnímu příspěvku z Operačního programu Životní prostředí  „dostane naše 
školka nový kabát“. Kromě výměny oken (včetně nových žaluzií, sítí i mříží), 
dveří a nové zateplené fasády plánujeme také nové přístřešky nad vstupními 
dveřmi a opravu venkovního schodiště. Realizace této stavby je prvním krokem 
k tomu, abychom postupně zkrášlili jak vnější, tak i vnitřní prostředí mateřské 
školy a vytvořili tak kvalitnější podmínky pro předškolní výchovu našich 
nejmenších občánků. 
 
     O prázdninách začaly také stavební práce v restauraci U Bříz, které byly 
původně plánovány až na říjen.  Z důvodu předčasně ukončeného nájmu 
s původním nájemcem jsme tak mohli začít o něco dříve. Finanční prostředky 
letos vyčleněné v rozpočtu obce však zdaleka nepokryjí všechny náklady na 
potřebné stavební úpravy restaurace.  Aktuálně se proto soustředíme na jídelnu, 
výčep a část sociálního zařízení. Zásadní opravu by nutně potřebovala i kuchyně 
a další prostory tvořící zázemí restaurace. Na tyto opravy nám letos 
pravděpodobně prostředky stačit nebudou a bude je potřeba provést příští rok.  
Nicméně již v loňském roce jsme provedli výměnu oken v kuchyni a opravili 
sociální zařízení pro zaměstnance. Naším cílem je uvést restauraci co nejdříve 
do provozuschopného stavu. Záměr obce pronajmout prostory restaurace je 
zveřejněn již od 12. června tohoto roku a my jsme připraveni se seriózními 
zájemci ihned zahájit jednání o detailních podmínkách nájmu. 
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     A ještě mi dovolte poznámku k budoucnosti poštovních služeb v naší obci. 
V únorovém zpravodaji jsem vás informovala o tom, že se budeme snažit najít 
takové řešení, aby poštovní služby v obci zůstaly zachovány. V předešlých 
měsících probíhala se zástupci České pošty jednání, jejichž výsledkem je dnes 
již podepsaná Smlouva o  zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. To znamená, že 
Obec bude zastupovat Českou poštu a bude pro ni zajišťovat poštovní služby 
v naší obci. Zahájení provozu pošty je plánováno od 1. listopadu tohoto roku.  
Nyní probíhají přípravné práce pro vytvoření podmínek nového provozu.  Po 
vyklizení pošty bude provedena celková přestavba stávajících prostor (nová 
elektroinstalace, podlahové krytiny, vybavení novým nábytkem, nátěry, 
výmalba). Jsem přesvědčena, že nově zrekonstruované prostory vytvoří hezčí a 
příjemnější prostředí pro naše občany. O provozu pošty vás budu podrobně 
informovat v příštím zpravodaji, který vyjde jako dvojčíslo za srpen a září 2013. 
 
     Všem občanům přeji příjemné prožití léta a hlavně šťastné návraty domů.  
      
 
 

 
                                                                                              

                                                                                     starostka 

 

 
Kalendárium 
 
13.6. 
Starostka se zúčastnila pracovního předsednictva svazků obcí Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 
 
 
13.6.      
Jednání s pracovnicemi Městského úřadu v Novém Jičíně, Odboru sociálních 
věcí, o možnosti zapojení naší obce do projektu komunitního plánování. 
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25.6. 
Místostarostka se zúčastnila valné hromady svazku obcí Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 
 
29.6. 
Den obce. 
 
1.7. 
K výkonu veřejně prospěšných prací nastoupil na obecní úřad Jiří Knop. 
 
2.7 
Pracovní seminář Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 
8.7.  
Zahájení stavebních prací v Mateřské škole v Bernarticích nad Odrou 
 
8.7. 
Podepsána smlouva s Českou poštou. 
 
10.7. 
V rámci projektu komunitního plánování města Nový Jičín se zúčastnila naše 
místostarostka jednání pracovní skupiny „Péče o rodinu.“ 
 
11.7. 
V rámci projektu komunitního plánování města Nový Jičín se zúčastnila naše 
místostarostka jednání pracovní skupiny „Péče o seniory.“ 
 
 
 
Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obcí 
a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí 
v samostatné působnosti (2.část) 

 
  
(1) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné 
působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o 
obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání 
nápravy. Nezjedná-li příslušný orgán obce nápravu do 60 dnů od doručení 
výzvy, pozastaví Ministerstvo vnitra výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo 
jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti.  
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Výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné 
působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva vnitra obci. 
Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou lhůtu ke 
zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené lhůtě, 
Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí 
nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší neprodleně 
poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i usnesení, 
rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, kterým byla 
zjednána náprava. 
  
(2) V případě zřejmého a závažného rozporu usnesení, rozhodnutí nebo jiného 
opatření orgánu obce v samostatné působnosti se zákonem může Ministerstvo 
vnitra pozastavit výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření 
orgánu obce v samostatné působnosti bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy. 
Výkon takového usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v 
samostatné působnosti je pozastaven dnem doručení rozhodnutí Ministerstva 
vnitra obci. Ministerstvo vnitra v rozhodnutí současně stanoví obci přiměřenou 
lhůtu ke zjednání nápravy. Zjedná-li příslušný orgán obce nápravu ve stanovené 
lhůtě, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, 
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší 
neprodleně poté, co obdrží sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i 
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, 
kterým byla zjednána náprava. 
  
(3) Nezjedná-li příslušný orgán obce ve stanovené lhůtě nápravu a není-li proti 
rozhodnutí Ministerstva vnitra podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá 
Ministerstvo vnitra do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu 
příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření 
orgánu obce v samostatné působnosti. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra 
podle odstavce 1 a 2 podán rozklad, podá Ministerstvo vnitra takový návrh 
příslušnému soudu do 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o rozkladu, 
kterým byl rozklad zamítnut. Jestliže soud tento návrh odmítne, zamítne nebo 
řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, 
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti pozbývá 
platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci. 
  
(4) Zjedná-li příslušný orgán obce před rozhodnutím soudu o návrhu podle 
odstavce 3 nápravu, sdělí obec neprodleně tuto skutečnost soudu a Ministerstvu 
vnitra. Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení výkonu usnesení, 
rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce v samostatné působnosti zruší do  
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15 dnů od doručení sdělení obce o zjednání nápravy, jehož přílohou je i 
usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti, 
kterým byla zjednána náprava. 
  
(5) Ministerstvo vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného 
opatření orgánu obce v samostatné působnosti nerozhodne, jestliže již bylo 
vykonáno; v takovém případě podá pouze návrh soudu na jeho zrušení. 
  
(6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí v případě porušení právních 
předpisů občanského, obchodního nebo pracovního práva a v případě, kdy jsou 
dozor nebo kontrola výkonu samostatné působnosti obcí upraveny zvláštním 
právním předpisem. 
  
 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
          Dana Klosová 
 
 
 
Den obce 
 
     Tradice pořádání Dne obce u nás vznikla v roce 2002, kdy se tato slavnost 
pořádala poprvé. Jsme rádi, že se akce těší značné oblibě u občanů, o čemž 
svědčí vysoká návštěvnost. Obecní úřad se vždy snaží zajistit program, který by 
vyhovoval všem přítomným.  K jejich spokojenosti patří i občerstvení, o které se 
letos postarali naši hasiči a myslivci, za což jim velmi děkujeme. 
Uvádíme stručný přehled všeho, co se letos snědlo a vypilo: 
 
Vypilo se:  570 l piva  
  285 l nealkoholických nápojů 
    16 l vína 
      64 l alkoholických nápojů 
           nemalé množství míchaných nápojů 
 
Snědlo se:  120 kg masa 
  120 porcí srnčího a kančího guláše 
    33 kg hranolek 
    32 ks chleba 
             spousta cukrovinek, cukrové vaty a popcornu 
 



 - 6 - 

 
 
     V příštím roce naše obec oslaví 640 let od svého založení. Den obce se 
uskuteční  v sobotu 28. června  2014. Budeme se snažit zajistit bohatý a zábavný 
program, který by zaujal co nejvíce návštěvníků.  
 

Ilona Stavinohová 
 
 
 
 

 
Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje obce 
Bernartice nad Odrou dne  20.9.2012  již tradičně jako dvojčíslo „srpen – září“. 
                                                                                           
                  Děkujeme za pochopení 
 

 
 

 
Tichá - Na Tůňce 
  

     V pátek  5.7. 2013 se v Tiché v areálu Na Tůňce uskutečnil tradiční letní 
nohejbalový turnaj trojic. Společně s dalšími 10 ti týmy se do turnaje přihlásil i 
Zepelin Bernartice nad Odrou. Náš tým obhajoval loňské třetí místo a byl to pro 
něj vůbec první turnaj hraný venku v letošním roce. 
     Turnaj se hrál způsobem každý s každým, tudíž na každého soupeře čekalo 
deset zápasů, po nichž vzešel pozdější vítěz. 
     Náš tým se postupně utkával se soupeři z Tiché, Ostravice, Frýdku Místku, 
Bílovce či Studénky a zápasy to rozhodně lehké nebyly. Pikantním zápasem pro 
nás byl s domácí Tichou, která nás v Bernarticích nad Odrou na turnaji v březnu 
vyřadila ve čtvrtfinále, tudíž jsme jim měli co vracet. Odveta vyšla na jedničku a 
my vyhráli 10:8, 10:8. Se Studénkou či Bílovcem to také byly pořádné nervy a o 
osudech zápasů rozhodovaly koncovky. O zápase s FM ani nemluvě. Nakonec 
se štěstěna přiklonila k nám a všechny tyto zápasy jsme vyhráli.  
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     Po celodenním zápolení se náš tým pyšnil devíti výhrami a jen jedinou 
porážkou s týmem Pokrok Studénka. V konečné tabulce nasbíral 18 bodů. 
Tentýž počet bodů nasbíral i náš jediný přemožitel, který tak díky lepšímu 
vzájemnému zápasu s námi turnaj vyhrál. Zepelin dělil od vítězství  v turnaji 
jediný míč!  
     I tak druhá příčka je milým, nečekaným, ale o to víc příjemným výsledkem. 
Vždyť vyrovnanost turnaje byla opravdu mimořádná a hlad po úspěchu od 
soupeřů byl velmi znát. Do Bernartic nad Odrou tak putuje další cenná trofej 
společně s krásnými stříbrnými medailemi. 
  
  
Konečné pořadí turnaje:  
1. místo:  Pokrok Studénka 
2. místo:  Zepelin Bernartice 
3. místo:  Nohejbal Bílovec   
  
                                                     Pavel Zelenka   
        TJ Sokol-oddíl nohejbalu 
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Lední nohejbalový turnaj trojic „BERNARTICE OPEN“ 

 
     Dne 13.7.2013 se uskutečnil 1.ročník 
nohejbalového turnaje trojic Bernartice open 
pořádaný oddílem nohejbalu TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou. Celé akci předcházelo několik dní příprav 
jako například vytváření nového hřiště na asfaltové 
ploše za základní školou a zajišťování veškerého 
zázemí nutného pro uskutečnění turnaje. 
     Velkým otazníkem celé akce bylo počasí. Do 
poslední chvíle se netušilo, zda bude pršet nebo ne. 
Nakonec se však počasí umoudřilo, a tak se celý 
turnaj v sobotu ráno mohl naplno rozjet. Pořadatelé se snažili přivést nejlepší 
mužstva amatérských nohejbalistů z celého regionu, přičemž musel konkurovat 
souběžně hrajícímu se turnaji v Hodslavicích, kde se sjíždí špičkové týmy 
především z Valašska.  
     I tak se diváci mohli těšit z velmi kvalitní a často napínavé hry. Sjely se totiž 
družstva nejen z nejbližšího okolí, ale také mužstva například ze Strážnice (Jižní 
Morava) nebo z Lešné. 
     Celý turnaj se odehrával na již zmiňovaném asfaltovém hřišti a antuce za 
základní školou. K maximální míře spokojenosti přispěly grilované pochoutky, 
pivo a celý den hrající hudba. O krásné fanynky, choreografie ani zábavné 
momenty nebyla nouze. 
     Naši obec reprezentovaly dva týmy: Zepelin - Pavel, Pavel ml. a Tomáš 
Zelenkovi a Čerti - Michal Bílek, Roman Šimčík, Miloslav Martinát a Lukáš 
Halašta. 
     Společně se třemi týmy z Oder, dvěmi z Jeseníku, týmem z Příbora a 
zmiňovanými týmy z Lešné a Strážnice se odehrál turnaj systémem "každý s 
každým", který určil konečné pořadí. 
     Pro domácí družstvo Zepelin začal turnaj nadmíru slibně, bohužel po zranění 
jednoho z klíčových hráčů (smečaře), bylo mužstvo nuceno své řady doplnit o 
jiného hráče. Vypomoct musel Sváťa Glogar, aby tým vůbec turnaj dohrál. 
Bohužel chybějící zkušenosti a dispozice Tomáše byly až příliš znát a i přes 
veškeré úsilí tým neměl svou původní sílu. A tak se pro tým stala vysněná bedna 
v domácím prostředí zase nereálnou. Svaťovi za výpomoc patří veliký DÍK. 
     Je úsměvné, že tým přijíždí z turnajů převážně s úspěchy, třeba týden zpět 
doveze trofej a stříbrné medaile z Tiché. Tam poráží týmy z Bílovce, Studénky 
nebo Frýdku Místku a doma se mu opět a zas lepí smůla na paty. V Bernarticích 
nad Odrou je to asi zakleté a konečné 8. místo je zklamáním. Tým Čertů se k 
celému turnaji postavil odlišně a přišel si ho především užít a vyzkoušet si své 
síly proti silným soupeřům, kteří hrají své registrované soutěže, a tak jen jeden 
vyhraný set je velkým úspěchem.  
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Kluci rozhodně ostudu neudělali, vždyť většina setů končila rozdílem jednoho či 
dvou bodů. 
     Skvělá atmosféra se udržela až do pozdních večerních hodin a všichni jsme si 
tento sportovní svátek užili. Ne náhodou se do Bernartic opravdu silné týmy 
rády vrací, přibývají nové a porovnávají zde navzájem své síly. Jen je škoda, že 
v Bernarticích nemá tento sport větší podporu, vždyť společně s florbalisty tuto 
obec silně kladně reprezentuje. Na veškeré dosavadní získané trofeje se můžete 
podívat v hospůdce U Odry. 
     Závěrem patří srdečné poděkování sponzorům -  Obecnímu úřadu v 
Bernarticích nad Odrou a manželům Staňkovým, Karlovi a Táni. Dále také SDH 
Bernartice nad Odrou za vypůjčení stánku, grilu, laviček a stolů a za výpomoc 
při přípravě a čištění hřiště. Také obci patří dík za vypůjčení velkého obecního 
stanu a všem dalším, kteří se na přípravě malou či velkou měrou podíleli. 
     Už teď se těšíme na příští rok, kdy se bude konat již po osmé turnaj v hale - 
Bernartice cup a v létě druhý ročník turnaje, o kterém je celý tento článek. 
 
Konečné pořadí: 1. místo Veteráni Odry 
   2. místo   Příbor 
   3. místo   Jakubčovice 
    
   8. místo   Zepelin  
          10. místo   Čerti 
              Pavel Zelenka 
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Stará garda vás zve 
 
V sobotu 20. července je Stará  garda z  Bernartic  nad Odrou pozvaná na turnaj 
do Mankovic. Sraz na křižovatce ve 12,00 hodin. Přijďte si zahrát všichni, kteří 
máte doma ještě kopačky. 
 
V sobotu 31. srpna se uskuteční v Bernarticích nad Odrou u Odry turnaj Staré 
gardy. Pořadatelé zvou všechny příznivce a fanoušky na tuto akci. 
Občerstvení a hudba jsou zajištěny. 
                                                              
            Stará garda 

 
 
 
Fotbal-Mladší žáci: Jaro 2013 
  
Tato sezona byla jedna z našich nejpovedenějších. Celé jaro se nám dařilo a 
předváděli jsme výborné výsledky. Utkali jsme se s týmy: Starý Jičín, Skotnice 
Hodslavice a Hostašovice. Skotnice byla nejlepší tým z tabulky, a ačkoliv jsme 
se snažili sebe víc, tak jsme oba dva zápasy proti nim prohráli. Starý Jičín byl 
náš nejvyrovnanější soupeř a po těžkých zápasech jsme zvítězili. Hodslavice už 
byly slabší, a tak jsme vyhráli všechny tři zápasy i ten odložený z podzimu, i 
když v jednom jsme úplně proházeli sestavu a nakonec jsme byli rádi, že jsme 
vyhráli. Hostašovice byly podobný soupeř jen o malinko lepší, a proto jsme také 
zvítězili. Sezonu jsme zakončili rozlučkou U Odry, kde jsme si zahráli pár 
zápasů, zaplavali si v Odře a opekli pár buřtů. Za Bernartice nad Odrou hráli: 
Jakub Berlinski, David Novobilský, Daniel Volf, Michal Bílek, Antonín 
Handrych, Ondřej Staněk, Jan Horák, Václav Handrych a Cyril Haitl. 
 
Tabulka: 
    1. Skotnice                 116:11     44b 
                      2. Bernartice nad Odrou         56:46     28b 
                      3. Hostašovice                50:41     19b 
                      4. Starý Jičín                   55:67     19b 
                      5. Hodslavice                  21:133     1b 

 

                                                                                                         oddíl kopané  
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Fotbal muži 
 
     Soutěžní ročník 2012/2013 mužské Okresní fotbalové soutěže sk.“C“ náš 
oddíl uzavřel 22. června dohrávkou odloženého domácího utkání s dlouholetým 
rivalem z Mankovic (výsledek zápasu 4:4). Nyní je tedy prostor pro zhodnocení 
a bilancování uplynulé sezony. Konečná sedmá příčka v tabulce je určitým 
zklamáním, opět se nám bohužel nepovedlo několik slibně rozehraných utkání 
dotáhnout do vítězného konce.  I přes tyto dílčí nezdary panuje v týmu před 
startem nadcházející sezony pozitivní nálada a odhodlání. 
     Děkujeme všem věrným fanouškům a příznivcům za podporu a pomoc při 
utkáních.  
 
                                                                                                       Jiří Papák 
                                                                                            TJ Sokol, oddíl fotbalu 
 
 
 
 
 

Okresní soutěž sk. "C", muži, 2012/2013 
Pořadí Družstvo V R P Body 

1 Odry B 14 1 3 43 
2 Hl. Životice 13 3 2 42 
3 Pustějov 13 3 2 42 
4 Bravinné 10 2 6 32 
5 Kujavy 8 2 8 26 
6 Děrné 5 6 7 21 
7 Bernartice n/O 4 3 11 15 
8 Vražné 4 2 12 14 
9 Heřmanice 3 5 10 14 
10 Mankovice 1 3 14 6 
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Rozpis utkání - Okresní soutěž, muži sk. C, podzim 2013/2014 
 

Datum Den Čas Domácí  Hosté 

18.8. NE 17:00 Bernartice n/O Mankovice 

24.8. SO 17:00 Vražné Bernartice n/O 

31.8 SO 17:00 Heřmanice Bernartice n/O 

8.9. NE 16:30 Bernartice n/O Kujavy 

15.9. NE 16:30 Bravinné Bernartice n/O 

22.9. NE 16:00 Bernartice n/O Hl. Životice 

28.9. SO 16:00 Pustějov Bernartice n/O 

6.10. NE 15:30 Bernartice n/O Stachovice 

13.10. NE 15:30 Děrné Bernartice n/O 

     
     
Rozpis utkání - Okresní soutěž, starší žáci sk. C, podzim 2013/2014 

 

Datum Den Čas Domácí  Hosté 

14.9. SO 14:30 Příbor Bernartice n/O 

20.9. PA 16:30 Bernartice n/O Straník 

29.9. NE 14:00 Sedlnice Bernartice n/O 

4.10. PA 16:30 Bernartice n/O Mořkov 

13.10. NE 13:00 Vlčovice-Mniší Bernartice n/O 

18.10. PA 16:30 Trojanovice I Bernartice n/O 
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Sportovní soutěž „ O pohár starosty Šenova“. 
 
     Každý rok se žáci 5. a 4. ročníků účastní velkého sportovního klání ve škole 
v Šenově. Letos to bylo 20.6. Je to velká akce „ O pohár starosty Šenova“, kde 
děti soutěží v atletice, florbalu, kopané, tenise a vybíjené. My pravidelně 
bojujeme ve vybíjené.  
     Letos se nám obzvláště dařilo. Umístili jsme se na 1. místě a přivezli jsme 
domů  cennou trofej  „ POHÁR“  , který bude zdobit naši poličku do příštího 
turnaje. 
     Snad bude i dost silnou tréninkovou motivací pro příští ročník. 
                                                                                                                                                  
         Mgr. Jana Rusínová 

 
 

Hasičská soutěž o Bernartský pohár 
 
     V neděli 16.6.2013 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž o 
Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 21 družstev mužů a 
7 družstev žen. Počasí nám velmi přálo, jako na každé hasičské akci v letošním 
roce, což bylo výborné. 
     V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve třech družstvech. Našemu 
družstvu „A“ ve složení Jakub Šimíček, Pepa Janík, Filip Školoudík, Lukáš 
Kořený, Ondřej Haitl, Tomáš Novobilský a Jakub Papák se útok velmi povedl a 
v nabité konkurenci obsadili skvělé páté místo. Družstvo „B“ Martin Karafiát, 
Vojta Knop, Ladislav Hájek, Petr Hanzelka, Pavel Kroupa, Libor Gavlas a 
Michal David obsadilo taktéž vynikající sedmé místo. No a družstvo „C“ malou 
chybu přece jen udělalo a chlapi ve složení Ondřej Dresler, Marek Kelnar, 
Martin Bayer, Tomáš Segeťa, Radek Kavan, Stanislav Horut a Adam Papák 
obsadili místo osmnácté. Kategorii mužů vyhráli hasiči ze Závišic. 
     Našim holkám v kategorii žen se letos na rozdíl od předchozích ročníků 
soutěž moc nepovedla a po chybě skončily šesté. Nastoupily ve složení Eva 
Knopová, Tereza Žáková, Michaela Brodíková, Lenka Knopová, Jana Horáková 
a Markéta Horáková. Kategorii žen vyhrály hasičky z Palačova. 
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     Věřím, že se diváci, kteří se v neděli přišli podívat, dobře bavili a ocenili 
výkon našich hasičů a hasiček. 
     Všem naším členům, kteří reprezentovali náš sbor nebo kteří se podíleli na 
vzorné organizaci a průběhu naší soutěže moc děkuji. 

     Tomáš Horut 
starosta SDH 
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Bernartské koláče 
 
      Rád ještě zaznamenám průběh pečení pověstných bernartických koláčů, 
dokud ještě se pečou, jak mě jej laskavě předala paní Milada Pohanková č. 89 
v roce 1986. 
 
Postup  při pečení: 
 
     Nejdříve se musí řádně vydrhnout všechny lopaty, police a necky, protože 
koláče jsou velmi citlivé na přejímání cizích pachů. Velmi důležitá je příprava 
surovin, zvláště směsí, jimiž se koláče plní. S tou prací se začíná dva dny před 
vlastním pečením. 
     Náplň do koláčů bývá z tvarohu, máku či hrušek sušeních. Nejprve je třeba 
udělat „tvarůžky“. Dělají se z vytuženého mléka (tvarohu) do něhož se přidávají 
žloutky a šafrán. Ze směsi se vyhnětou bochánky a na speciální desku s rýhami 
se dají sušit do trouby v peci. Suší se až šest hodin. Dobře prosušené se 
postrouhají. Používají se na posypání tvarohových a hruškových koláčů. Co 
dodává koláčům jejich osobitou chuť, je škvařené sádlo, kterého musí být 
dostatečné množství. 
     Náročný na přípravu je i tvaroh. Musí se zbavit syrovátky – vytužit. Dá se do 
plátěného pytlíku, položí na dřevěný roště a zatíží. Další náplní bývají sušené 
hrušky. Nejdříve se uvaří, potom se z nich oberu stopky a okvětí a na masovém 
mlýnku pomelou.  
     Za nádivku dobře slouží i mák. Pomele se na mlýnku a rozmíchá se 
s cukrem. Nejlepší je mák klepaný z makovic ručně. Mák sklizený a mlácený 
strojem žlukne a bývá hořký.  
     Na rozdíl od hruškových a tvarohových koláčů, které se sypou „tvarůžkama“, 
makové se sypou perníkem. Používá se kupovaný perník, který se na struhadle 
postrouhá. Musí se ještě namlít badyán, přebrat „rozinky“ a nakrájet oloupané 
mandle. Když je toto všechno hotovo, může se začít s přípravou těsta. Používá 
se hladká i polohrubá mouka a z 1 kg se upeče 8 až 9 koláčů. 
     Už brzy ráno se prohřátá mouka přeseje sítem do dřevěných necek. Z mléka, 
droždí, mouky a cukru se připraví kvásek, kterýž se nechá kynout. Zatím se 
rozmíchají žloutky s cukrem a přidají se s kváskem do mouky, do které se přidá 
tuk, mléko a hlavně se nesmí zapomenout na sůl. Nyní se velkou „vařechou“ 
zadělá těsto, až je hladké. Mezi zaděláváním se nechá dvakrát odpočinout. Na 
velké koláče nebývá těsto tak jemné jako na malé koláčky. Necky se přikryjí 
ubrusem a na teplém místě se nechá těsto kynout. Mezi tím se dokončí nádivky. 
Do dobře vytuženého tvarohu se přidá cukr, žloutky, trochu vanilky, citronová 
kůra, přileje se vyškvařené máslo a rum. Je-li hmota příliš řídká, přidá se 
krupice. Nakonec se přisypou „rozinky“ a vše se dobře promíchá. 
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     Do pomletých hrušek se dá cukr, „cmůr“ (sedlina z rozškvařeného másla), 
badyán, pro zlepšení chuti i trochu rumu, špetka soli a může se přidat smetana 
nebo i mléko. Lidově řečeno „hrušky se spravily“. 
Nádivka takto připravená musí být dostatečně vláčná, aby se jí mohly koláče 
dobře mazat. 
     Na makovou nádivku se připraví zásmažka z rozpuštěného másla a mouky. 
Směs se zaleje mlékem a nechá se na chvíli povařit,  potom se přidá pomletý 
mák, vše se ještě chvíli vaří. Do vychladlého máku se přidají „rozinky“, skořice, 
citronová kůra, škvařené máslo, případně se mák i dosladí. Vše se dobře 
promíchá a nádivka je hotová. 
     Z vykynutého těsta se dělají bochánky. Každý má celkem přesnou váhu. Na 
tvarohové koláče váží těsto 180 gr., na hruškové a makové 200 gr.. Bochánky se 
nechají ještě chvíli vykynout. Z tvarohu se udělají koule o váze 250 gr.. 
Bochánky, které  jsou určené pro tvarohové koláče, se trochu rozválejí, tvaroh se 
do nich zabalí a pak se na lípových lopatkách zvláštním dřevěným válkem 
vyválí placka.  
     Okraje se „cvikují“ – pomocí lžíce se dělají na koláčích zvýšené okraje. 
Tvarohové koláče se dávají na pomaštěný papír, pokapou se rozehřátým tukem a 
sypou „tvarůžkami“ a makové se pokládají sekanými mandlemi, sypou se 
perníkem a mastí tukem, a tak jsou koláče přepraveny na sázení do pece. Taková 
pec se u nás nazývá „pekárka“ a je zpravidla umístěná v komoře i v síni nebo 
v kuchyni. 
     Před pekárkou musí být dostatečný prostor pro manipulaci s lopatami a 
pohrabáčem. Stěny pece jsou z cihel, které jsou k sobě lepené mazaninou ze 
slínu. Klenba pece mívá vejcovitý tvar. V přední i zadní stěně jsou „sopůchy“, 
které vedou do komína. Před ústím pece, „peklem“, sedává žena, zvaná „pekelná 
bába“, která do pece sází koláče. 
     Pec se vytápí dřevem jíž den před pečením. Při opětném vytopení na druhý 
den se popel pohrabáčem rozhrne k bočním stěnám a „pometlem“ (koště 
s dlouhou holí z čerstvého chvojí) se odstranění zbývající nečistota. 
     Během pečení se na žhavý popel přidává trochu roští (přípalů). Správně 
vytopená pec je tehdy, kdy má rozpálená klenba bílou barvu. 
     Na jednu dávku se v peci upeče asi sto koláčů. Potom se popel rozhrábne, 
přiloží dřevo a pec se znovu roztopí, aby byla připravena k dalšímu pečení. 
První se pečou koláče tvarohové, do pece sázené pomocí dřevěné lopaty 
s dlouhou rukojetí i s papírem, aby se nepotrhaly.  Koláče hruškové i makové se 
v peci pokládají přímo na dlažbu bez papíru. Z pece se vytahují plechovou 
lopatou kulatou a sesouvají na malé lopatky dřevěné. Po vytažení z pece se 
koláče musí „podmýt“ – to je pomocí lopat převrátit tak, aby se mohla od popelu 
zespodu umýt vodou. 
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     Aby byly okraje (kůrky) koláčů měkké, potírají se mlékem. Koláče se rovnají 
na police, bohatě potírají rozškvařeným máslem a cukrují. 
     Zvláštní koláč se připravuje pro ženicha, bývá plněný všemi nádivkami od 
sebe oddělenými a nakonec se zdobí myrtou. 
     Dříve se pékávala pro ženicha „hnětka“, koláč přeložený tak, že vytvořil tvar 
čtverce. 
     To je popis koláčů, které se pečou na svatby a slavnostní příležitosti. 
Kdysi patřily mezi svatební koláče i „zelňáky“. Byly to koláče plněné zelím. 
Nádivka se připravovala tímto způsobem: 
     Zelí se v dřevěných hrotničkách železným sekáčem posekalo na jemné 
kousky, vytlačila se z něj voda a dalo se na pekáč do trouby podusit. Připravila 
se zásmažka z másla a mouky a udušené zelí se na ní ještě chvíli dusilo. Tato 
směs se ochutila pepřem, solí, skořicí a cukrem.  
     Dělaly se na způsob tvarohových koláčů, ale sypaly perníkem. Nyní se 
„zelňáky“ pečou jen na ochutnání. 
Bernartské kolače, o kterých je tento záznam, mají určité zvláštnosti. Vrstva 
těsta nebývá vyšší než tři milimetry. Také používání „tvarůžek“ místo posýpky 
je určitou zvláštností, se kterou se v okolí nesetkáváme. 
     Pečení těchto koláčů je v naší obci neoddělitelnou součástí různých oslav. 
Koláče – zatím se pečou téměř na každou svatbu a nesmějí chybět ani při 
různých obecních oslavách. Ovšem perspektiva do budoucna není růžová. 
Selské grunty se opravují – modernizují a „pekárek“ houfně ubývá. Také zub 
času udělal své. 
     O počátku pečení koláčů vůbec nejsou v naší obci historické doklady. 
Souvisí však jistě s pečením chleba. 
     Koláče pekli většinou sedláci. Předpokladem bylo větší hmotné zabezpečení 
na rozdíl od chalupníků, kteří si tak nákladné koláče nemohli tak často dovolit. 
Hospodyně posílaly koláče sousedům, kteří to při pečení opláceli! 
Koláče pro vlastní všední potřeby byly méně honosné. Bývaly pomazané 
trnkami, hruškami nebo plněny  i tvarohem. Dělaly se také ze švestek, třešní i 
rybízu. 
     Méně se mastily a cukrovaly. Naši předkové pekávali také „osuchy“ a 
„pagáče“. Osuchy jsou suché koláče z pšeničné mouky, bez omastku, posypané 
posýpkou a skořicí. Pagáče byly koláče z obyčejného těsta, do kterého se 
zamíchalo sekané zelí. 
     Pekly se na plechu, mastily se máslem a jejich povrch se sypal cukrem a 
skořicí. Tyto názvy se například na blízkém Valašsku zaměňují. 
Hlavně se však koláče pekly na svatby. Ty se konaly většinou v úterý, ale už o 
týden dříve v neděli chodili družbové zvát hosty. To z toho důvodu, aby pozvání 
mohli však poslat „náběl“, to znamená máslo, vejce, tvaroh a jiné. 
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     Samotné pečení probíhalo v sobotu a v neděli před svatbou se na pečené 
koláče posílaly téměř po celé dědině. Blízkým sousedům se posílalo po třech 
velkých koláčích, ostatním jeden a půl až dva koláče. Někdy se jich napeklo až 
šest set. 
     Koláče se rovnaly do kulatých koláčových košů v pořadí: vespod tvarohový, 
uprostřed byl makový a nahoře zase hruškový. Toto pořadí se muselo zachovat, 
jinak se koláče od sebe těžko oddělovaly. Další příležitostí pro pečení koláčů 
byly „výlety“, které pořádaly různé spolky.  Asi týden před „výletem“ se chodilo 
ke členům spolku vybírat „náběl“. K pečení se sešlo kolem dvaceti žen. Peklo se 
vždy u některého sedláka, protože měli pece větší než chalupníci. Vešlo se do 
nich více koláčů a tím se pečení urychlilo. Do selských pecí se sázelo najednou 
až dvanáct koláčů, zatím co v chalupách byly pece na čtyři až šest koláčů. 
 
Paní Milada Pohanková 
 
 
 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Rodinné setkání 
 
Před 20 léty se celá naše rodina sešla u opékání selete. Tehdy jsme netušili, že se 
z toho stane každoroční záležitost. Stanovili jsme pevné datum, a to 5.7., na 
tento den si nic neplánujeme. Aby tuto akci neměli na starost stejní lidé, pořádá 
ji vždy celá rodina jednoho z manželových tří sourozenců. Tentokrát byla na 
řadě rodina naše a bylo zrovna dvacáté výročí! Proto se musel „vydat“ Pamětní 
list pro každého z Dreslerových sourozenců. Příprava celé akce není jednoduchá 
– napsat a poslat pozvánky, zajistit prasátko, pivečko, stoly, lavice, stan proti 
sluníčku nebo případnému dešti, něco dobrého upéct a spoustu dalších 
drobností. Pak už  jen hodujeme, vzpomínáme a bavíme se např. při veselé 
tombole. Máme už svou „prasečí“ vlajku, která se vždy ke konci setkání  předá 
příští pořádající rodině. Celkem se nás sešlo 48, 6 dalších členů rodiny se 
z vážných důvodů nemohlo zúčastnit. Věříme, že se alespoň v takovémto počtu 
sejdeme i v příštím roce. Možná budeme inspiraci pro někoho dalšího, protože 
„Jediná skála, která zůstává pevná, jediná instituce, která funguje je rodina…“ 
 
                                                                                   Jarka a Ruda Dreslerovi 
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V souladu se zákonem č. 90/2012 a na základě usnesení shromáždění delegátů 
bylo ukončeno k 30.6.2013 čestné členství v JEDNOTĚ, s.d. v Novém Jičíně 
členům se 100,- Kč vkladem. V současné době platí členství v družstvu pouze 
s vkladem Kč 1 000,-. 
  
Žádáme čestné členy JEDNOTY, s.d. v Novém Jičíně s členským vkladem 100,- 
Kč , aby si svůj vklad vyzvedli v co nejkratším termínu proti podpisu na 
prodejně JEDNOTY, kde jsou zaregistrováni. 
 
  
  
  

 
 
 

ČEZ Distribuce, a.s. v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu 
práce na vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro 
celou obec Bernartice nad Odrou: 
 

Vypínání proudu je plánováno na dny: 
 

středa 24.7. 
středa 31.7 
středa 7.8. 
středa 14.8. 
čtvrtek 29.8. 

 
vždy od 7:30 do 19:30 hodin. 

  
Vyvěšení letáků v místě vypínání provedou pracovníci energetiky. 
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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 
Mob.      +420 602 630 764 
Fax:      +420 556 708 522 
E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
www.bernarticenadodrou.cz 
č. účtu 23325801/0100 
 


