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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Ne 25.11.  Dětské divadelní představení - Zlatovláska 

Pá 30.11. Honební společenství 

So   1.12. Mikulášská besídka 

So   8.12. Myslivecký hon 

Pá 14.12. Adventní koncert 

So 15.12. 12. ročník mikulášského florbalového turnaje starších žáků 

So 22.12. Vánoční turnaj v sálové kopané 

Čt 27.12. Volejbalový turnaj 

Pá 28.12. Rekreační volejbalový turnaj 

So 29.12. Zpívání koled 

Kalendárium 

31.10. V sále KD proběhla Ustavující schůze zastupitelstva obce. 

  5.11. Na obecním úřadě došlo k předání funkce starosty. 

  6.11. Účetní Ing. Michaela Kunetková se zúčastnila odborného semináře 
Zákon o obcích a zákon o úřednících v Ostravě.  

  7.11. Proběhl kontrolní den výstavby nového chodníku na horním        
konci. 

  8.11. Tělovýchovná jednota Sokol předala obci kiosek U Odry. 

12.11. Starosta obce se zúčastnil jednání na Krajském úřadě ve věci 
zajištění dopravní obslužnosti v Moravskoslezském kraji. 

13.11. Setkání s P. Petrem Dokládalem k zajištění adventního koncertu.  

14.11. Proběhl další kontrolní den výstavby chodníku na horním konci. 

14.11. Starosta a místostarostka navštívili naši spoluobčanku u příležitosti 
jejího životního jubilea.  

15.11. Starosta se účastnil výroční členské schůze Zahrádkářů.  
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Vážení spoluobčané, 
 
ve středu 31. 10. 2018 se konala v přísálí kulturního domu ustavující 
schůze zastupitelstva naší obce. Na této schůzi jsem byl zastupitelstvem 
obce zvolen starostou pro následující čtyři roky. K tomuto životnímu kroku 
a úkolu přistupuji s velkým respektem a odpovědností. Žádný nový učený 
starosta z nebe nespadl. Pro mne, byť jsem byl dvanáct let 
v zastupitelstvu obce, byť jsem poslední čtyři roky vykonával funkci 
místostarosty, to budou věci nové, věci, které se budu muset naučit, věci, 
které budu muset zvládnout. Nastoupit do této funkce po takových 
předchůdcích, jakými byli Mgr. Dana Klosová a Jan Janík nebude nic 
snadného. Ještě jednou bych jim chtěl upřímně poděkovat za léta, kdy 
naši obec vedli.  
Místostarostkou byla zvolena Ing. Bc. Dagmar Glogarová. Jsem 
přesvědčen a věřím, že naši obec povedeme společně s nově zvolenými 
zastupiteli správným směrem a posuneme zase o kousek dopředu. 
 

Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou konaného dne 31.10.2018 

1/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
Vlastimila Šimíčka a Ing. Romana Davida a zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 

1/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje následující program 
ustavujícího zasedání. 

1/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo zvolení jednoho 
místostarosty. 

1/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva uvolněn. 

1/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje tajný způsob volby 
starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím. 

1/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí starostou Tomáše Horuta. 

1/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí místostarostkou Ing. Bc. 
Dagmar Glogarovou. 

 

V Bernarticích nad Odrou 31.10.2018 
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Poslední vývoz BIO odpadu 

Velké kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných stanovištích 
v obci budou naposledy vyvezeny v pondělí 26.11.2018.  

Žádáme občany, aby po tomto vývozu již do kontejnerů neházeli žádný 
odpad. Děkujeme 

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy 
s OZO s.r.o. Ostrava, budou naposledy vyvezeny ve středu 28.11.2018. 

 

Věra Košťálová, správní pracovnice 

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc  

Od čtvrtku 20. prosince do středy 2. ledna bude z důvodu čerpání 
řádné dovolené uzavřen obecní úřad. Pokladna a podatelna obecního 
úřadu bude otevřena pouze v době otevíracích hodin pošty Partner. 
Děkujeme za pochopení. 

 

Úřední hodiny pošty Partner v době Vánoc  

Pondělí 24.12.2018 zavřeno  
Úterý  25.12.2018 zavřeno  
Středa  26.12.2018 zavřeno  
Čtvrtek  27.12.2018 7.00 - 10.00 hodin 
Pátek  28.12.2018 7.00 - 10.00 hodin 
 
Pondělí 31.12.2018 7.00 - 10.30 hodin, odpoledne zavřeno 
Úterý    1.  1.2019 zavřeno 
Středa    2.  1.2019 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek    3.  1.2019 7.00 - 10.00 hodin 
Pátek    4.  1.2019 7.00 - 10.00 hodin 
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Adventní odpoledne s koncertem 
 

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Bernartice nad 
Odrou srdečně zve všechny spoluobčany na 
Adventní odpoledne s koncertem v kostele 
Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou, 
které se koná v pátek 14. prosince 2018 v 17,00 
hodin. 

V programu vystoupí smíšený pěvecký sbor Collegium Bonum. 

Od 16,00 hodin se před koncertem na dvoře základní školy uskuteční 
Vánoční jarmark výrobků žáků naší základní školy.  

Naši zahrádkáři Vás srdečně zvou na tradiční občerstvení, které se 
uskuteční po koncertě v kulturním domě. 

      

Srdečně se těší všichni pořadatelé 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Podzim v MŠ 

V letošním školním roce nastoupilo do naši MŠ 33 dětí. 

Září se neslo v duchu seznamování, jak s novým prostředím, kamarády, 
tak i pravidly chování a společného soužití. 

V říjnu jsme se připravovali na vystoupení pro důchodce a vítání občánků. 
Hodně se zpívalo a tancovalo. Krásné slunečné počasí jsme využívali ke 
hře na zahradě, poznávali jsme blízké okolí. Vydařil se dopolední výlet do 
Hůrky, kde jsme navštívili památník letců, pozorovali jsme zvířátka a 
zpáteční pěší cestu přes pole a les zvládly všechny děti. A jak nám 
v přírodě chutnalo! Učili jsme se chránit přírodu a vnímat její krásu. 

Určitě nechybí v naší  MŠ pohádky, navštívilo nás loutkové divadlo 
“Koloběžka“ s hezkou podzimní pohádkou, hrajeme si divadlo - O velké 
řepě, O jablíčku apod. Starší děti upekly samy dobrý jablkový koláč, o 
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který se podělily se svými mladšími kamarády. Koncem října se měla 
konat tradiční Drakiáda. Děti si vyráběly draky, vyzkoušely si, jak lítají ve 
větru. Nepříznivé počasí zhatilo naše plány a akce byla zrušena. Děti ale 
nebyly ochuzeny o tento zážitek, na vycházkách jsme draky pouštěli, 
dokonce nám jednou i uletěl. 

Listopad se nese v duchu přípravy na zimu – malujeme podzimní plody, 
barevné listí, vyrábíme z přírodnin. Připravujeme se na „Uspávání 
broučků“, tato akce je naplánována na středu 14.11. v  16,30 hod na 
zahradě MŠ. Čeká nás společné dlabání dýní na výzdobu, máme 
naplánovaný lampionový průvod, ukolébavky pro broučky. Chybět nebude 
ani malé občerstvení v baru „U Berušky“. 

Držte nám palce, ať se akce vydaří. Nezapomínáme ani sportovat, starší 
děti začaly jezdit bruslit na zimní stadión v NJ, rádi chodíme na hřiště, 
využíváme průlezky v háječku. Podzim se letos opravdu vydařil. 

 

Dáša Boková, učitelka v MŠ 
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Florbalový turnaj 

V pátek 9. listopadu jsme se s dětmi z družiny sešli v naší tělocvičně, 
abychom si opět trošku zasportovali a zasoutěžili. Uspořádali jsme 
podzimní miniturnaj ve florbalu. Rozdělili jsme se do čtyř týmů a pustili se 
do hraní. Nejvíce branek nastřílelo družstvo zelených hráčů, dále byli 
modří, oranžoví a červení. Přestože byl mezi dětmi až čtyřletý věkový 
rozdíl, i ti nejmladší žáci byli platnými hráči. Všem dětem se to moc líbilo a 
dočkali se zasloužených diplomů a sladké odměny. 

 

Petra Gavlasová, učitelka 
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Ozdravný pobyt v na Gruni 

V říjnu se naše škola poprvé zúčastnila ozdravného pobytu v přírodě. 
Jednalo se o projekt, který podporuje Státní fond životního prostředí 
České republiky. Do tohoto projektu se paní ředitelka zapojila již 
v loňském školním roce a získala dotaci, díky které byla významná část 
pobytu hrazena. V sobotu 13. 10. 2018 jsme se tedy vydali vstříc 
dobrodružství. Pro náš pobyt jsme zvolili Chatu sv. Josefa na Gruni. 
Prostředí a okolí chaty bylo opravdu pohádkově kouzelné. 
 

Vzhledem k tomu, že celý projekt byl zaměřen na životní prostředí, tak 
také náš pobyt se nesl v tomto duchu. Z planety Marsu nás navštívil 
skřítek SPES, který si vyvolil skupinu dětí naší školy, aby mu pomohly 
zachránit planetu Zemi. Děti byly rozděleny do pěti skupin a každý den 
získávaly plněním náročných úkolů čepičky skřítků, které je dovedly až 
k cíli.  
 

Díky pěti klíčům, které každá skupina získala, mohly děti otevřít truhlu, ve 
které se ukrývala kouzelná voda. Vodu jsme vrátili přírodě, a to k břízám, 
které svou symbolikou mají nejblíže dětem. 

Myslím, že všichni byli z pobytu nadšeni! Skvělou atmosféru a pohodu 
doplňovalo nádherné počasí, které nám přálo celých šest dní. 
 

Děti byly skvělé, s velkým nadšením a odhodláním zachránit planetu Zemi 
velmi dobře spolupracovaly. Ve čtvrtek 18. 10. 2018 jsme se vrátily 
šťastně domů. Jelikož projekt je rozdělen na dvě části, tak už teď se 
můžeme těšit na duben 2020, kdy nás čeká další pobyt. 

 

Eva Grulichová, učitelka 
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 ZE SPORTU 

TJ Sokol Bernartice n.O.  – ODDÍL KOPANÉ 
 

pořádá 

35. ročník 

Vánočního turnaje 
v sálové kopané 

 

Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně. 

Kdy: 22.12.2018               Kde: Bernartice n.O. – tělocvična 

Prezentace: 12:30 -13:00 hod            Startovné: 100,- Kč 

Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. 

 

Občerstvení  zajištěno 
 

Pravidla rozlosování do 3člených družstev: 

1.koš  nasazení hráči 

2.koš  ostatní hráči 

3.koš  nejstarší hráči 

Z každého koše bude vybrán jeden hráč a následně utvoří družstvo. 

Věková hranice nad 15 let. 

Oddíl kopané 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Divadelní představení Zlatovláska  

 

V pátek 26.10.2018 vystoupil dětský ochotnický soubor Bodláček 
s představením Zlatovláska před žáčky mateřských a základních škol 
z nejbližšího okolí. Diváci přijeli na představení k nám do Bernartic nad 
Odrou, vystupovali jsme celkem dvakrát. Hudební pohádku shlédlo 
celkem 329 dětí ze šesti různých škol. Jsme velmi potěšeni, že se malí 
diváci na nás přijeli podívat. Věděli jsme, že se jedná o velmi náročné 
publikum, proto i naši malí herci dali do představení vše a byli opravdu 
výborní. Bylo krásné pozorovat, jak si to děti užívají, jak na jevišti, tak 
v hledišti. Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto představení a 
zároveň vás chceme pozvat na derniéru Zlatovlásky, která se uskuteční 
v neděli 25.11.2018 v 16 hodin v KD v Bernarticích nad Odrou.  

Předprodej vstupenek se uskuteční od 19. 11. na Obecním úřadě u p. 
Košťálové. Přijďte podpořit naše malé ochotníky!    

 

Za Bodláček Jana Maralíková 

 

Reakce na představení Zlatovláska z MŠ a ZŠ  speciální, Nový Jičín 

Milá paní Maralíková, 

jsme pedagogové, kteří učí žáky s kombinovanými vadami v ZŠ 
speciální, a s ohledem na postižení dětí máme omezené možnosti výběru 
kulturních akcí. Byli jsme proto moc rádi, že jsme dostali pozvání od 
vašeho divadelního souboru Bodláček na představení Zlatovláska. 

Děti jsme navnadili na představení přečtením pohádky z knížky, aby se 
těšily a lépe porozuměly ději. Současně jsme věděli, že většina dětí zná 
písničky z pohádky. Hned od začátku byly děti vtaženy do příběhu 
poutavým zpěvem, hereckým výkonem všech účinkujících, kostýmy, 
kulisami a svižným dějem. I my učitelé jsme obdivovali herecké a pěvecké 
výkony a také vás všechny, kteří jste se na realizaci představení jakkoli 
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podíleli. Představení mělo vysokou úroveň a nestyděli by se za ně ani 
profesionální herci. Děkujeme celému  souboru za krásný zážitek a 
těšíme se na příště. 

Kolektiv žáků a učitelů MŠ a ZŠ  speciální, Nový Jičín 

Připojuji se k pedagogům. Pohádku jsem jim doporučila poté, co jsem  ji 
viděla na premiéře se svým dvouapůlletým  vnukem, který se během 
představení ani nepohnul, jak sledoval děj.  Dodnes si zpívá písničku o 
loďce. Jste skvělí. 

Marcela Komendová, ředitelka 

 

Reakce na představení Zlatovláska z MŠ a ZŠ Mankovice 

V pátek 25. 10. jsme se žáky naší školy a dětmi z mateřské školy jeli do 
Bernartic nad Odrou na divadelní představení místního spolku Bodláček, 
pohádku Zlatovláska. Do rolí herců – Krále, kuchaře Jiříka, Zlatovlásky a 
jejích sester, rybářů a dalších postav byly obsazeny děti. Své role zvládly 
na jedničku s hvězdičkou.  

Všichni hráli a zpívali jako opravdoví profesionálové. Pohádka se líbila 
nejen našim dětem, ale i ostatním návštěvníkům z jiných škol. 

Daniel Matyáš, ředitel 
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Reakce na představení Zlatovláska ze ZŠ Šenov u Nového Jičína 

Představení Zlatovláska předčilo naše očekávání. Dětem bylo velmi dobře 
rozumět v mluveném projevu a stejně tak tomu bylo i při zpěvu. Je zřejmé, 
že kroužek „malých ochotníků“ je jim zábavou a potěšením, které se pak 
následně odráží i v jejich vystoupení. 

Velmi oceňujeme nápadité kulisy a kostýmy, citlivé vedení dětí různých 
věkových kategorií a přikládáme několik postřehů dětských diváků 7. třídy 
ZŠ Šenov u Nového Jičína.      

E.Genserková, H. Vernerová 

 

Líbilo se mi, že tam byly malé děti, které to na svůj věk zahrály moc 
pěkně. Všichni hezky zpívali, dobře si pamatovali text a nezadrhávali se. 
Nesmáli se (prožili své role). Kulisy a rekvizity byly moc pěkné. 

Juliana  

Představení se mi velice líbilo, byl jsem s ním spokojen a nejvíce se mi 
líbila role kuchaře Jiříka, který vařil rybu. Kdybych měl vystupovat já, tak 
jsem naprosto neschopný zpívat a nešlo by mi to. Jiřík (Adam) zpíval 
výborně a ostatní postavy taky.       

  Radek  

Líbily se mi rekvizity a kostýmy. A myslím si, že na malé děti to byl skvělý 
výkon. Cením si jejich odvahy vystupovat před lidmi. Všimla jsem si, že 
někteří občas pletli text, ale to nevadilo, stejně to jsou jen děti. Divadlo se 
mi líbilo.            

Tereza 

Představení se mi vcelku líbilo. Občas někomu vypadl text, ale to se 
stává. Písničky byly celkem pěkně zazpívané, ale když si uvědomím, že 
to zpívaly malé děti, tak musím opravdu říct: ,,Klobouk dolů." Občas se mi 
nelíbilo, že se děti sedící před námi chovaly, jako by to uměly lépe. 

Kryštof  

Myslím si, že výkon herců byl hodně dobrý. Představení bylo hezky 
ztvárněno. Sice to bylo pro mladší žáky, ale myslím si, že to pobavilo i nás 
sedmáky. Měli to dobře nacvičené.       

Viktorie  
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Turistika 4+ - ukončení sezóny 

V sobotu 27.10.2018 jsme spolu s malými turisty podnikli poslední výlet. 
Tentokrát jsme po zdolání kopce zvaného Dlouhý kopec stanuli na 
vrcholu Petřkovická hora. Po krátkém odpočinku jsme sestoupali k poutní 
jeskyni, kde se nachází Panna Marie Lurdská. Toto poutní místo uchvátilo 
nejen malé, ale i velké účastníky výletu. Zde bylo možno v čase oběda 
opéct špekáčky. Po společném „obědě“ jsme pokračovali dál Přírodním 
parkem Podbeskydí. Po krátké chvíli jsme narazili na další turisty, kteří 
nám doporučili sejít z naší plánované trasy a navštívit zajímavou vyhlídku, 
u které je zaseknut meč v kameni. Po vzoru krále Artuše, jsme se všichni 
pokusili meč vytáhnout. No, pravděpodobně nikdo z nás králem či snad 
královnou nebude . Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o možná 
poslední výlet tohoto prvního ročníku Turistiky 4+, bylo pro děti připraveno 
překvapení. Po zdolání celé pěší túry v délce 9 km, si malí turisté zahráli 
bowling. Celé naše letošní putování jsme pak všichni zhodnotili při 
společné večeři v místní restauraci. Zde bylo pro děti připraveno další 
překvapení v podobě perníčků, které pro naše ratolesti upekla děvčata, 
dlouholeté členky oddílu turistiky (děkujeme).  I když byly děti po večeři, 
po perníčkách se jen „zaprášilo“. Závěrem byly všechny děti odměněny 
pamětní medailí. V letošním roce děti s Turistikou 4+ nachodili něco málo 
přes 41 km, což znamenalo spoustu společně stráveného času . Již teď 
se těšíme na další společnou akci. 

                   dlouhý kopec                  společně na vrcholu Petřkovická hora 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2018 

17 

 

poutní jeskyně - Panna Marie Lurdská  opékáme 

      meč v kameni              bowling 

 

 
      

 

o perníčky 

byl velký 

zájem 
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naši malí turisti si převzali pamětní plakety                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Kutěj, TJ Sokol Bernartice nad Odrou 
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RŮZNÉ 

Škola v přírodě: poprvé a doufáme, že určitě ne naposledy 

V polovině října se naše děti ze základní školy zúčastnily téměř týdenního 
pobytu na škole v přírodě.  Byl vybrán krásný areál na Gruni a již od 
prvního počátku při odjezdu dětí autobusem bylo vše zalité sluncem. 
Nádherné počasí dětem přálo celý týden, pro přiblížení toho, co se děje 
na ozdravném pobytu nám paní učitelky každý den posílaly spoustu fotek, 
na kterých bylo vidět, že si děti pobyt opravdu užívají a jsou šťastné. 

Velké dík patří celému učitelskému sboru za vytvoření pestrého programu 
pro děti, trpělivost a neutuchající energii pro práci s dětmi. Jsme rádi, že i 
v naší obci měly děti poprvé možnost zažít společný týdenní pobyt, při 
kterém se ještě více vzájemně poznají a navážou další nová přátelství. 
Doufáme, že i pedagogický sbor byl nadšený a stejně jako děti se už těší 
na další pobyt v příštím školním roce. 

JEŠTĚ JEDNOU DÍKY 😊  

      Martina Novobilská 

 

Dny otevřených dveří 

Střední škola technická a zemědělská Nový 
Jičín zve zájemce o studium, rodiče i širokou 
veřejnost na Dny otevřených dveří v pátek 30. 
listopadu od 11.00 do 17.00 hodin a v sobotu 1. prosince od 8.00 do 
12.00 hodin. Rádi vás uvítáme v obou našich budovách, tedy v budově 
školy v Novém Jičíně – Žilině a v budově na Šenovské ulici za firmou 
Varroc. Více informací na www.tznj.cz  . 

        Těšíme se na vaši účast. 

http://www.tznj.cz/
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Změna dopravce autobusových linek a jízdního řádu 

Na jaře letošního roku, bylo Moravskoslezským krajem vyhlášeno nové 
výběrové řízení na obslužnost linkové autobusové dopravy na 
Novojičínsku. Nově bylo také Novojičínsko rozděleno na dvě oblasti a to 
oblast „východ“ a oblast „západ“.  

Do výběrového řízení se přihlásili tři dopravci a to Arriva, která doposud 
autobusovou dopravu zajišťuje, ČSAD Vsetín a Transdev. Bohužel, Arriva 
v tomto výběrovém řízení neuspěla a to jak pro oblast „východ“ tak i pro 
oblast „západ“. A kdo uspěl ve výběrovém řízení? Pro oblast „východ“ 
ČSAD Vsetín a pro oblast „západ“ Transdev.  

Kartička ODISka bude nadále platná a to u obou dopravců. Noví dopravci 
vyjedou v nových nadstandardních klimatizovaných autobusech. 

Pozor, dojde ale také ke změnám jízdního řádu!   

A kdy, že to vše nastane? Bude to již 9. prosince 2018. 

   Radek Kavan 

 

 

Přehled členů zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 
od r. 1991 

Volební období 1991 – 1994 
(Volební účast 88,2 % = 529 voličů) 
 
Stanislav Horut 
Jan Janík 
Tomáš Staněk starší 
Jarmila Dreslerová 
Jan Váňa 
Vladislav Rusín - odstoupil v dubnu 1991, nahradil jej Josef David č. 224 
Marie Boková      
Antonín Urban 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2018 

22 

 

Josef Poláček 
Václav Drlík 
Miroslav Pohanka 
Vladimír Dorazil 
MVDr. Miroslav Drlík -  odstoupil v září 1992, nahradil jej Milan Novotný 
Ing. Václav Hanzelka                
Blanka Haitlová - odstoupila ihned v prosinci 1990, nahradil ji  Petr Drlík 
 

Volební období 1994 – 1998 
(Volební účast 84,73 % = 455 voličů) 
    Počet hlasů 
Jan Janík   315  
Michal Prašivka  221 
Vladislav Rusín  216 
Josef Poláček 173  - zemřel v květnu 1998, nahradil jej    
                                                        Josef David č. 213 
Marie Boková   344 
Vladimír Dorazil  284 
Jan Váňa   270 
Josef Klos   227 
Ing. Václav Hanzelka  210 
František Haitl   187 
Petr Bršťák    117 
 

Volební období 1998 – 2002 
(Volební účast 68,72 % = 402 voličů) 
    Počet hlasů 
Jan Janík   211  
Cyril Handrych  233 
Jiří Bayer   159 
Vladimír Dorazil  273 
Václav Drlík   271 
Jan Váňa   256 
Josefina Bayerová  255 
Vojtěch Knop   251 
František Haitl   241 
Josef Klos   231 
Tomáš Staněk starší  111 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2018 

23 

 

Volební období 2002 – 2006 
(Volební účast 70,52 % ´433 voličů) 
    Počet hlasů 
Josefina Bayerová  243 
Josef Klos   226  
Libuše Haitlová  163  - odstoupila v listopadu 2002,      
                                                            nahradil ji Jan Váňa 
Tomáš Staněk mladší 165 
Zdeňka Papáková  132 - odstoupila v srpnu 2003, nahradil ji   
                                                            Tomáš Staněk starší, který na funkci  
                                                             rezignoval v září 2003, nahradila jej  
                                                             Bronislava Papáková 
Jiří Bayer   121 
Michal Prašivka  247 
Cyril Handrych  218 
Jan Janík   209 
Miroslav Pohanka  174 
Josef David č. 213  148 
 
 
Volební období 2006-2010 
(Volební účast 73,32 % = 492 voličů) 
    Počet hlasů 
Michal Prašivka  214 
Vojtěch Knop   146 
Jan Janík   138 - odstoupil v listopadu 2006,  
                                                            nahradila jej Eva Davidová, která  
                                                            odstoupila v listopadu 2006, 
                                                            nahradila ji Marie Mertová 
Josefina Bayerová  194  
Josef Klos   181  
Tomáš Horut   158  
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 171 
Mgr. Dana Klosová  166 
Ing. Zdeněk Biskup  163  
Jan Košárek   206 
Jana Staňková  112 
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Volební období 2010 – 2014 
(Volební účast 75,58 % = 557 voličů) 
    Počet hlasů 
Mgr. Dana Klosová  415  
Michal Prašivka  391 
Ing.Bc. Dagmar Glogarová 369 
Marie Mertová   356 
Milena Šturalová  317 
Václav Brodík   307 
Ing. Igor Tušl   306 
Tomáš Horut   205 
Josefina Bayerová  199 
Vojtěch Knop   194 
Ing. Roman David    63    
 
Volební období  2014-2018 
(volební účast 70,94 % = 537 voličů) 

Počet hlasů 
Michal Prašivka  308 
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 300 
Mgr. Dana Klosová  294 
Vlastimil Šimíček  267 
Václav Brodík   257 
Tomáš Horut   214 
Josefina Bayerová  214 
Petr Hanzelka   179 
Ing. Roman David  172 
Ondřej Dresler  138 
Ing. Nora Bilíčková  124 
 
 
Volební období 2018-2022 
(volební účast 70,31 % = 547 voličů) 

Počet hlasů 
Tomáš Horut   351 
Ing. Bc.Dagmar Glogarová 332 
Ing. Ivan Košťál  328 
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Mgr. Petra Gavlasová 315 
Petr Hanzelka   313 
František Kyselý  293 
Pavel Kroupa   281 
Michal Prašivka  167 
Vlastimil Šimíček  132 
Tomáš Staněk  142 
Ing. Roman David  130 
 

       Zaznamenala: Ilona Stavinohová 

Vzpomínky 

Rakousko 1954 

část druhá 

Protože jsem neměl peníze (bral jsem stipendium), šel jsem přes 
prázdniny na JZD jezdit s traktorem, za vydělané peníze jsem vyměnil pár 
šilinků, které tenkrát banka na ten opušťák dávala pro nás poměrně ve 
velice výhodném kurzu a počátkem září jsem přes Horní Dvořiště odjížděl 
pouze s aktovkou s krajícem chleba a několika rohlíky přes Salzburg do 
Innsbrucku. A zajímavost. V Horním Dvořišti na zvláštním nástupišti stál 
vláček se dvěma dřevěnými, předválečnými vagonky, tak jsem nasedl 
sám do jednoho malého dřevěného vagonku. Do vedlejšího vagonku si 
sedla krásná, velice nádherně oblečená dáma, oproti mé malé aktovce 
ona s poměrně velkým kufrem. A nikdo víc. Ve dvou vagoncích dva 
cestující. Vtom přišli velice nenápadně dva pánové do vedlejšího 
vagonku, zdvořile požádali dámu, že bude muset vystoupit. Dáma 
s úsměvem poděkovala a bez jakýchkoliv dotazů vystoupila. Pánové ji 
velice diskrétně pomohli s kufrem a odešli do nádražní budovy a já jsem 
s lokomotivečkou a dvěma prázdnými dřevěnými vagonky sám odjel do 
Rakous! No nestojí to za pozornost?! 

Postupně s pár přestupy jsem dojel do Innsbrucku, doptal jsem se na 
klášter a zazvonil na bránu. S aktovkou s dvěma košilemi a pyžamem 
jsem neměl žádné potíže a byl jsem v kapitalismu! 
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Jenomže Dr. Metod, jak jsme ho nazývali, přednášel v Lucernu ve 
Švýcarsku na univerzitě a prý přijede za 4 dny. V klášteře o mně věděli, 
zdvořile mne přijali, ubytovali v luxusním pokoji a blahobytně mě živili. 
Během dne jsem se bloncal po Innsbrucku, který je velice pěkný, chodil 
do kina, lanovkou na Hafelekar, z kteréhožto kopce jsem šel pěšky dolů 
po trase v zimě padajících lavin, což bylo o život, ale vydržel jsem, a tak 
jsem užíval krásna. Nějaké peníze jsem měl, ale na rozhazování to 
nebylo. Večery jsme trávili v klášterní zahradě, a když se klášterní 
studenti dověděli, že přijel student z komunistické krajiny, tak jsme, pokud 
to jazykové znalosti dovolily, vykládali o všem možném. Podle mého 
mínění, nějak se jim nezdálo, že mě tam z ČSR jen tak pustili. A já jsem 
jim neříkal, jaké jsem měl štěstí. Byli tam studenti z celého světa, bílí, 
černí, žlutí, ale všichni uměli celkem dobře německy. Také tam byli 
Jugoslávci, snad Chorvati a Srbové a s těmi jsem se docela dobře česky 
a rusky domluvil. Jeden německý student měl kolikrát takové vybrané 
otázky a ostatní z něj měli jakýsi respekt. Ale byl to příjemný a pěkný kluk. 
Když Dr. Metod přijel, všichni ho radostně vítali, měli ho skutečně rádi, 
neboť to byl vynikající člověk. Ptal jsem se na toho zvláštního studenta a 
on mi řekl, že je to Martin Borman, syn Hitlerova tajemníka Martina 
Bormana, který o otci nic neví, že se ho zřekli, že bydlí s matkou 
v Salzburgu. A opravdu, o starém Bormanovi asi nikdo na světe neví, prý 
ho v Berlíně viděli před ruským tankem, tak jak mohl skončit. Ale o 
mladém Bormanovi bylo později mnoho zajímavých informací, až skoro 
neuvěřitelných, to samé stojí za povídání. Skončil s kněžstvím a byl i 
v české televizi. 

Po příjezdu Dr. Metoda jsem s ním pojezdil s jeho známými po 
rakouských horách a jezerech, a protože zase musel do Švýcar, obdařil 
mě slušnou částkou peněz a poslal mě na faru do Zell am See ku svému 
známému, kde jsem několik dnů bydlel. Ten farář byl velice příjemný a 
veselý chlap a jeho kuchařka měla dceru, se kterou mně za každou cenu 
chtěl oženit. No, mohl jsem být v Zell am See význačným měšťanem, ale 
já jsem ujížděl na Gross Glockner na Franz Josef Hütte na ledovec, kde 
jsem se setkal s českou rodinou z Prahy, ale nedověděl jsem se, kdy oni 
byli v Praze naposledy. 

Pak jsem přijel do Salzburgu, kde jsem se ubytoval vedle nádraží v hotelu 
a byl jsem tam pár dnů. Navštívil jsem Hrad, kde jsem vlezl do zámecké 
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zahrady. Nebylo zamčeno, ale byl tam nějaký dívčí klášter nebo škola, tak 
mně urychleně vyhodili. Solnohrad je krásný, byl tam zrovna Mozartfest, 
hromada návštěv koncertů a oslav. Navštívil jsem operu s Mozartovou 
Kouzelnou Flétnu, no ohromné. Shodou okolností jsem stejnou operu 
navštívil v Praze v národním divadle v novém válečném pojetí celého 
děje. V druhém dějství operu vypískali a šli jsme domů. Nedávno jsem ji 
viděl na televizi Art v ohromném přírodním provedení. V Solnohradě jak 
Burg, Mozartmuzee, Peters Dom tak Peters Keller jsou vynikající, vlastě 
tehdy byly a pro mne jsou stále. A navíc po celou dobu mého pobytu bylo 
překrásné a teplé počasí. 

Ze Solnohradu jsem jel do Vídně, kde jsem měl adresu na bývalé občany 
z naší vesnice, kteří tam bydlí již od starého Rakouska. Bydlel jsem tam 
týden a bylo zajímavé, že ta stará paní neuměla už česky a zatím ani 
německy. Ale domluvili jsme se. Ona ty své příbuzné z naší vesnice už 
neznala, já jsem je také pořádně neznal, protože byli už mrtví, tak to bylo 
fajn. Zažil jsem ve Vídni stávku pekařů, což jsem vůbec nevěděl, co to je, 
ale rohlíky a housky nebyly. Ale přežili jsme. V Pratru jsem byl na fotbale 
Rakousko-ČSR – staří páni a tam jsem viděl Pláničku! Stadion narvaný. 
Kina plné amerických filmů a samé zajímavosti. Také jsem k večeru šel 
v košili kdesi kolem luxusní restaurace, kde hrál na trubku nějaký černoch 
a zpívala černoška, tak jsem se postavil vedle nějakého sloupu pod palmu 
a poslouchal. Za chvilku přišel nenápadně číšník a zeptal se mne na 
vstupenku a číslo stolu. To jsem samozřejmě neměl, tak mně zdvořile 
vyprovodil na ulici. Tam jsem na plakátě zjistil, že to byla Fitzgeraldová a 
Armstrong, kteří se vraceli z Moskvy a zastavovali se ve Vídni, ale už bylo 
pozdě, byl jsem venku, ale aspoň chvilku jsem je viděl a slyšel naživo a to 
vždy nepovede. 

Tak jsem se rozloučil s vídeňskou operou, Mariahilferstrasse, 
Štefansdomem, Burgem a Schönbrunem a jel jsem vlakem přes Břeclav 
domů. Na nádraží v Břeclavi bylo ale překvapení. Ten opušťák byl jenom 
na 14 dnů a já jsem tam byl více než 3 týdny. Navíc ve vlaku bylo několik 
Egypťanů a všude byl ohromný zmatek. Ptal jsem se celníka, co se děje a 
on povídal, jestli to byla pravda, že ti Egypťané převáželi mrtvolu. Protože 
jsem s nimi byl v jednom vagoně a někteří z nich mluvili plynně rusky, tak 
jsem se jich ptal, kam jedou. Prý přes Varšavu do Berlína. A byli to fajn 
kluci. Jeden z nich dokonce říkal, že je Nassirův (to byl tehdy president) 
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syn. Zmatek pokračoval a celník nakonec nad mým prodlouženým 
pobytem mávl rukou, vrátil mi opušťák a se značným zpožděním přece 
jen všichni odjeli. Bylo zajímavé, že Egypťané ve stanici byli velice 
nervózní a pořád kdesi běhali, ale jak jsme vyjeli, uklidnili se a byli úplně 
normální. A bylo to štěstí, neboť na druhý den vypukly tzv. maďarské 
události v r. 1956, kdy Maďarsko obsadili Rusi, hranice se uzavřely a já 
bych se dostal zpátky kdoví kdy. Asi bych přežil, ale bylo by to všelijaké! 

 

Byly to nezapomenutelné zážitky, zejména pro kluka odchovaného 
skromností a nenápadností. Ať žije Rakousko! 

Nejsou to nezajímavé události, poznatky, vzpomínky a vyplynul z nich 
velice důležitý poznatek. „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem!“ Tam se 
mi hodila, i když s bídnou kvalitou, němčina a ruština, čeština se uplatnila 
pouze při samomluvě. Uznáte, že znalost jazyků je velice důležitý osobní, 
společenský a vůbec životní úkol! Zařiďte se podle toho! Zejména 
v současné době. 

 

Je otázka, zdali je na takové zážitky recept nebo návod. V takových 
případech je to úplně vyloučeno, proto se každá dobrá příležitost musí 
uchopit včas pevně za vlasy a držet, držet, držet až z toho vypadne dobrý 
a poučný zážitek. V tom hraje velkou úlohu náhoda, štěstí a možná i 
taková zdvořilá touha po dobrodružství, které se ale musí nějak pomoct. 
Já mám zkušenost, že ku docílení jakéhokoliv úspěchu je více prospěšné 
zdvořilé, nenápadné a víceméně pokorné chování než nějaká suverenita. 
Suverenita je snad možná u známých a úspěšných osobností, které na to 
mají, ale človíček bez perfektního zázemí, ať se drží při zemi! 

Zejména pro mládež jsou takovéto zkušenosti velice důležité. 

pokračování v příštím zpravodaji 

 

 Prožil a zapsal Ing. Vít Bayer, narozený na č.p. 128, Havířov 2004 
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   INZERCE 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2018 

30 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2018 

31 

 

Nabídka práce 

Pro oblast Novojičínsko, Bílovecko, Odersko a Fulnecko hledáme kolegy 
na pozici řidič / řidička autobusu. 

Transdev vám nabízí příležitost posunout se vpřed ve vzrušujícím a 
měnícím se světě dopravy. 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte: 

+420 724 839 485, gabriela.jursova@transdev.com 

Požadujeme: 

 Platný řidičský průkaz skupiny D včetně profesního průkazu, 
případně řidičský průkaz skupiny C 

 Výpis z evidenční karty řidiče včetně bodového hodnocení 

 Potřebnou dávku nadšení 😊 

Nabízíme: 

 Zajímavé mzdové ohodnocení + diety 
 Možnost rekvalifikace 
 Nové, nadstandardně vybavené a plně klimatizované autobusy 
 Atraktivní pracovní ošacení 
 5 týdnů dovolené 
 Smlouvu na dobu neurčitou 
 Příspěvek na penzijní připojištění, životní pojištění, volnočasové 

benefity 
 Vyřízení všech formalit pro pohodový nástup do práce 
 Komunikativní a vstřícné vedení 

 

mailto:gabriela.jursova@transdev.com
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 Kontaktní informace 

Obecní úřad 
 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ing. Michaela Kunetková, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starosta 
Tomáš Horut 
Tel.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

Místostarostka 
Ing. Bc. Dagmar Glogarová 
Tel.: +420 604 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@cuzk.cz 

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





