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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

St 27.3. Školení řidičů v přísálí KD 

So 30.3. Dětské divadelní představení 

So   6.4. Sběr železného šrotu 

So   6.4. 11. ročník velikonočního florbalového turnaje-mladší žáci 

St 10.4. Očkování psů 

Ne 14.4. Jarní vycházka 

Út 30.4. Stavění máje 

Út   7.5. Lampiónový průvod 

Pá 17.5. Zájezd pro důchodce 

Pá 24.5. Oslava Dne matek 

Pá 31.5. Kácení máje 

So   1.6. Dětská hasičská soutěž 

Ne   2.6. Pouť 

Ne 23.6. Hasičská soutěž „O Bernacký pohár“ 

Pá 28.6. Slavnostní valná hromada hasičů 

So 29.6. Den obce spojen s oslavami: 

645 let od založení Obce  

135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů 

100 let od založení TJ Sokol 
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Kalendárium 

18. 2. Starosta a místostarostka navštívili naši občanku u příležitosti 
jejího životního jubilea. 

18. 2. Na Obecním úřadě proběhlo přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2018 Moravskoslezským krajem.  

19. 2. Proběhla kolaudace nového chodníku na horním konci. 

20. 2. Na Obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů. 

21. 2. Starosta se účastnil Valné hromady Spolku pro obnovu venkova 
Moravskoslezského kraje v Jeseníku nad Odrou. 

28. 2. Starosta se účastnil semináře v Ostravě na zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu.  

2. 3. V kulturním domě proběhl Obecní ples. 

6. 3. V přísálí kulturního domu proběhlo třetí jednání zastupitelstva 
obce. 

8. 3. Starosta se účastnil výroční valné hromady Sboru dobrovolných 
hasičů okrsku Starý Jičín na Starém Jičíně. 

12.3. Odeslána žádost o dotaci na stavební úpravy interiéru Mateřské 
školy na Ministerstvo financí. 

 

 

Usnesení ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konaného 6. 3. 2019 

3/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Františka Kyselého a Tomáše Staňka, zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 

3/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2019 

3 

 

3/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 1/2019 

Příjmy: 15.059.464,- 

Výdaje: 20.337.974,26 

Třída 8:   5.278.510,26 

3/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu č. 
9/2019/K na prodej pozemku parcela číslo 527/2 o celkové výměře 11 m2 
v k.ú. Bernartice nad Odrou Tomášovi Pohankovi a ukládá starostovi tuto 
smlouvu jménem obce uzavřít. 

3/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 1/2019/D místnímu spolku BODLÁK Bernacké 
Ochotnické Divadlo z.s. Podpora ve výši 30.000,- Kč je určena na 
podporu činnosti spolku. 

3/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 4/2019/D místnímu spolku SH ČMS Sbor 
dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč 
je určena na podporu činnosti spolku. 

3/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 5/2019/D spolku Český svaz včelařů, o.s., ZO Jeseník 
nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu činnosti 
spolku. 

3/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 7/2019/D místnímu spolku Bernatský Klondajk z.s. 
Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

3/9 
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Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 8/2019/D místnímu spolku Bříza. Podpora ve výši 
5.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

3/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 10/2019/D místnímu spolku Myslivecký spolek 
Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 20.000,- Kč je určena na podporu 
činnosti spolku. 

3/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 12/2019/D místnímu spolku Zahrádkáři Bernartice nad 
Odrou z.s. Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu činnosti 
spolku. 

3/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 13/2019/D místnímu spolku TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

3/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít mezi Obcí 
Bernartice nad Odrou a Moravskoslezským krajem Smlouvu č. 
11/2019/SP o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace 
v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“  

3/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o navýšení počtu 
pracovníků provádějících údržbu obecního majetku a zeleně o jednoho 
zaměstnance, který bude přijat do pracovního poměru na dobu určitou od 
1.4.2019 do 31.3.2020. (prodloužení) 

3/15 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto 
akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 
194, PSČ 742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon 
všech práv akcionáře pana Tomáše Horuta, bytem Bernartice nad Odrou, 
741 01 Nový Jičín. 
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Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu 
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v 
pátek dne 31. 5. 2019, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné 
valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. 
konané za tuto řádnou valnou hromadu. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu 
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a 
výhradně paní Ing. Bc. Dagmar Glogarovou, bytem Bernartice nad Odrou, 
741 01 Nový Jičín.  

3/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
kontrolního výboru Dobrovolného svazku regionu Poodří konaného dne 
18. 12. 2018 v Bartošovicích. 

3/17 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na stavební záměr „Oprava 
místní komunikace na parcele číslo 705“. 

3/18 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace Ministerstva pro místní rozvoj 
z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na stavební záměr 
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bernartice nad Odrou“. 

3/19 

Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostu obce k provedení 
změn rozpočtu tykajících se přijetí dotací a použití do výdajů obce v 
plném rozsahu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2019. 

3/20 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou z kontroly 
hospodaření obce Bernartice nad Odrou za období červenec – prosinec 
2018 konané dne 13.2.2019. 
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3/21 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o 
veřejnosprávní kontrole v Základní a Mateřské škole Bernartice nad 
Odrou, příspěvkové organizaci konané dne 15.2.2019. 

 

V Bernarticích nad Odrou dne 6.3.2019 

 

Obecní ples 

 

V sobotu 2. března se konal obecní ples, který tradičně zakončuje 
plesovou sezónu v naší obci. Letošního plesu se zúčastnilo 266 
návštěvníků. Ples se konal ve všech prostorách kulturního domu a 
restaurace. V sále hrála k tanci a poslechu hudební skupina EXPRES 
z Ostravy a v restauraci cimbálová muzika VINCÚCH z Valašských 
Klobouků. Taneční vystoupení mistryně ČR Petry Saksy Pístecké a jejího 
partnera Tomáše Ožany, účastníka semifinále mistrovství světa 
v latinsko-amerických tancích bylo příjemným zpestřením a nádhernou 
podívanou. Pevně věřím, že se všichni dobře bavili až do ranních hodin. 

 

Poděkování patří všem sponzorům: 

DC Ravak Morava, Alsyko security s.r.o., Květiny 22, Nosta, s.r.o., ASB 
Squash s.r.o., Unistad spol.  s.r.o., UAX  v.o.s., GB Elektroservis spol. 
s r.o., Uniprojekt - Dušan Glogar, Maarit – Milena Matějová, Restaurace 
„U Bříz“ Jan Kneblík, Zetep - Josef  David, Jednota Hodonín, VOP Šenov 
u Nového Jičína, SDO technika Šenov u Nového Jičína, Cond klima, Leoš 
Víznar, Jaromír Bayer  ml., Jiří Bayer, Věra a Oldřich Borýskovi, Vojtěch 
Knop, Jana Maralíková, Iveta Slavičínská, David Haitl, František Haitl, 
Ilona Stavinohová, Marie Šimíčková z Libhoště, Martin Karafiát, Pavla 
Przybylová, Josefina Bayerová, Petr Dušek, Cyril Handrych, Josef Klos 
(„Džef“), Petr Okáč, naši hasiči, naši myslivci, naši včelaři, naši 
zahrádkáři, ženské z pekárky, zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu 

 

Tomáš Horut, starosta 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2019 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 3/2019 

8 

 

Očkování psů 

Ve středu 10. 4. 2019 od 16:00 do 16:30 hodin proběhne na parkovišti 
restaurace U Bříz očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině. Přineste 
s sebou očkovací průkaz psa. Cena vakcíny je 150,-Kč. 

Věra Košťálová, správní pracovnice 

 

 

Zahájení sběru bioodpadu společností Asompo  

 

V  pondělí 15. dubna 2019 zahájí společnost Asompo 
sběr a svoz zeleného odpadu. Pracovníci obecního úřadu 
rozmístí kontejnery do tohoto termínu na obvyklá místa. 

 
ASOMPO Životice u Nového Jičína 

 

Placený vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava  

Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednánu 
placenou službu - svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava 
s.r.o. Vývoz bude probíhat od dubna vždy sudý týden ve 
středu. První vývoz proběhne 3. dubna 2019. 

 

V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte 
kontaktovat firmu OZO, tel. 556 400 355 nebo: www.ozoostrava.cz 

 

OZO Ostrava 

Upozornění 

Přepážka pošty Partner Bernartice nad Odrou bude v pátek 17.5.2019 
uzavřena.                   Věra Košťálová 

http://www.ozoostrava.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-44HczebZAhVOr6QKHbm9DZEQjRwIBg&url=http://www.ozoostrava.cz/aktuality/bio-popelnice-zdarma-100&psig=AOvVaw1VZ6jUiKZ7Vg1plvHsPmM-&ust=1520937998953624
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8-rm-y-bZAhWI_KQKHTfsBfMQjRwIBg&url=https://katalog.ambra.cz/odpadkovy-kontejner-1100l-hnedy-d81663.htm&psig=AOvVaw2nk6PpseVma00qQ4rvrcUs&ust=1520937384940842
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Zájezd pro důchodce 

Srdečně zveme všechny naše seniory na již tradiční každoroční zájezd. 
Letos navštívíme krásný hrad Šternberk, oběd si dáme v hostinci U Havlů, 
ZOO Olomouc - prohlídková trasa Safari vlakem a individuální volno, a 
nakonec navštívíme Hanácký pivovar v Holici, kde budeme mít exkurzi 
s degustací.   

 

Podrobné informace k zájezdu: 

Termín zájezdu je pátek 17.5.2019. Odjezd autobusu z křižovatky 
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně 
a na točně u Varmužů) je v 8:00 hodin a plánovaný příjezd asi v 19:00 
hodin. Cena zájezdu je za osobu 400,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava, 
všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat už při platbě za 
zájezd. 

Polévka: 

1. Hovězí vývar s masem a nudlemi 
2. Hanácká česnekačka s masem, vejcem a chlebovými krutony 

Hlavní jídlo: 

A. Vepřový vrabec, hlávkové zelí, bramborový a houskový knedlík 
B. Jemné kuřecí medajlónky, bramborová kaše, zeleninová obloha  

 

Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou 
provádějte v pokladně na obecním úřadě. 

Věra Košťálová   
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY 

Dospělí čtou dětem …. podruhé. 

Tentokrát to bylo v pondělí 18. února, kdy do naší školy zavítala další 
návštěva s knihou. Z Nového Jičína přijel pan Zdeněk Drozd. Přivezl 
s sebou knihu, kterou měl rád on i jeho děti, Neználkovy příhody. Po 
krátkém úvodním slovu o knížce se děti zaposlouchaly do veselých příhod 
Malíčků a Malenek z Kvítečkova. Děti byly pozorné a na položené otázky 
po ukončení čtení znaly správné odpovědi. 

Děti poděkovaly panu Drozdovi za poutavé čtení potleskem. 

Touto cestou oslovujeme další zájemce o čtení dětem. Nabízíme příjemné 
prostředí, občerstvení a vnímavé posluchače. S výběrem knih a textů rády 
pomůžeme. 

Eva Petrová 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

 

Sběr železného šrotu 
 
V sobotu 6. dubna 2019 budou hasiči od 8:30 hodin ráno provádět sběr 
železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě. 
Těžší věci pomůžeme vynést při svozu. 

     Hasiči 
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Školení řidičů 

Jste řidič a nevíte, jaké změny proběhly ve vyhlášce o pozemních 
komunikacích v minulých letech? Nevíte, jaké novinky z hlediska bodů za 
dopravní přestupky u nás v nejbližší době čekají? Vše se máte možnost 
dozvědět ve středu 27. března v 17.00 hodin v přísálí kulturního domu, 
kde bude přizván instruktor autoškoly, který nás seznámí o všem, co vás 
bude zajímat. Sbor dobrovolných hasičů využívá tuto akci pro všechny 
své řidiče, tak přijďte i vy. 

 

Za JSDH Vojtěch Knop 

 

 

Taneční kurz v Bernarticích nad Odrou   

Zveme všechny příznivce společenského tance na 

„Taneční kurz nejen pro začátečníky“  

Celkem 10 tanečních večerů bude probíhat 
každou středu v sále kulturního domu 
v Bernarticích nad Odrou.  Zahájení kurzu je 
naplánované od října 2019.  

Průvodcem společenskými tanci bude taneční 
mistr VLASTIMIL TUMPACH. Cena kurzu (10 
lekcí) je 1800,- Kč za taneční pár, platba do 20. 9. 2019. Přijďte se pobavit 
a natrénovat společenské tance na taneční sezónu 2020.  

Závaznou přihlášku si vyžádejte u kteréhokoliv člena Bernatského 
Klondajku nebo na e-mailové adrese: bernatsky.klondajk@seznam.cz 

Závaznou přihlášku najdete také na našich www stránkách:  

https://bernatsky-klondajk.webnode.cz/ 

mailto:bernatsky.klondajk@seznam.cz
https://bernatsky-klondajk.webnode.cz/
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Léto (ne)jen v pohybu 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou pořádá ve dnech 

8.7.– 12.7. 2019 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 

 

 

 

 

 

 

 

Cena: 1 400,-- Kč 

Věková skupina:  6 – 12 let 

Termín konání: 8. – 12. 7. 2019, vždy od 8:00 do 16:00 hodin 

Místo konání: Bernartice nad Odrou, v případě nepříznivého počasí 

v budově školy 

Kapacita: max. 25 dětí (min. počet 10 dětí) 

Program: 5 dnů plných zábavy a skvělých zážitků: (ne)jen pohybové hry 

a soutěže, turistika, kreativní tvoření  

V ceně: svačina, oběd, pitný režim, pojištění, odměny a dárky pro děti 

Kontaktní osoba: Eliška Milatová, Bernartice nad Odrou 300, tel.: 

605 973 454, eliska.milatova@seznam.cz  

Přihlášky: osobně / e-mailem u kontaktní osoby příp. ve škole u paní 

učitelky Evy Grulichové 
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Vyplněnou přihlášku odevzdejte osobně příp. elektronicky kontaktní osobě 

NEJPOZDĚJI do 30. dubna 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jarní vycházka 

TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce na 
tradiční jarní vycházku, která se koná v neděli 14. dubna 2019. 

Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin. Chatka je na 
hranici katastru obce (souřadnice: 49.37´19.923 N šířka, 17.55´46.646 E 
délka). Za mostem přes Odru se dejte doleva po vyjezděné cestě blíže k 
lesíku na loukách až dojdete k chatičce, před kterou je několik laviček a 
ohniště. Je tu možnost donést si špekáček, který můžete pak na ohni 
opéct. 

Věřme, že bude pěkné počasí a přijde Vás hodně, ať už pěšky nebo na 
kole. 

 

Na Vaši účast se těší pořadatelé 

 
 

Těšíme se  

  na Vás 
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  RŮZNÉ 

!!! HOLA, HOLA, ŠKOLA NÁS (OPĚT) VOLÁ !!! 

setkání spolužaček a spolužáků ZDŠ, Dukelská ul. Nový Jičín II (Šenov u 
Nového Jičína) po padesáti letech (školu jsme opustili 1969) se uskuteční 
v pátek 14. června 2019.    

 prohlídka školy " Za Vodou" ve 14:00 hodin    

 následná merenda od 16:00 hodin v restauraci Lambada u 
školního hřiště 

Kontakt: František Jurečka, tel. 737177878 

  Jiří Petřek, tel. 736650803   

Potvrďte svoji účast!!! Předejte informaci dalším!!!    

Nabídka práce 

Jednota Hodonín přijme pro svou prodejnu v Bernarticích nad Odrou 
prodavačku. Bližší informace na prodejně nebo na webu: 

www.jednota-hodonin.cz/kariera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jednota-hodonin.cz/kariera
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Soutěž Pole Princess 2019 

Již 2 rok pořádáme v našem krásném kulturním domě, celorepublikovou 
soutěž pro děti od 6 do 17 let v akrobacii na tyči a šálách, pořádané 
tanečním studiem Circus! Dance Studio, z.s. 

Soutěž se uskuteční 23. a 24.3.2019. Sobotní program je již vyprodán, ale 
na nedělní program jste srdečně zváni. 

V sobotu budou soutěžit kategorie začátečníku, pokročilých, dvojic a 
chlapců na tyči a v neděli budou soutěžit v dopolední části začátečníci, 
pokročili a dvojice na tyči a v odpoledním programu akrobatky na šálách. 
Celý program bude oživen fantastickými vystoupeními. 

Vstupenky lze objednat na emailu: info@poledancestudio.cz 

Letošního 4. Ročníku soutěže se účastní 176 soutěžících, ze všech koutů 
naší republiky. Celou soutěž bude moderovat úžasná pražská herečka 
Daniela Choděrová, Hedvika Čermáková a naše Natálka Pernická. 

Část výtěžku bude jako každý rok, věnována na charitativní účely. Letos 
jsme vybraly Nadační fond Strom splněných přání Klimkovice. 

Velice se na vás těšíme.  

Eva Pernická a Eva Glogarová 
majitelky Circus! Dance Studia,z.s. 
a pořadatelky soutěže Pole Princess 

 

 

 

     HISTORIE 

Z kroniky obce 

V letošním roce si budeme připomínat další významná výročí, která se 
stala historickými mezníky v dějinách naší vlasti. 

Je to 20. výročí od vstupu do NATO, 30. výročí od Sametové revoluce a 
tragické 80. výročí od nacistické okupace. 

mailto:info@poledancestudio.cz
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Nad zápisy z kroniky obce si připomeňme roky 1938 a 1939 a važme si 
současného života, kdy máme svobodu a demokracii, nemusíme se 
strachovat, že nás za naše názory a postoje někdo uvězní, nebo snad 
popraví, že žijeme v míru, lékařská péče je na vysoké úrovni, můžeme 
cestovat a obchody jsou plné zboží. 

Vypsáno z kroniky obce Bernartice nad Odrou: 

V Bernarticích, obklopených ze tří stran Němci žily jen dvě německé 
rodiny a osm rodin smíšeného manželství, z nichž tři se hlásili k Čechům. 
Již v roce 1938, po přepadení hranic Československa Hitlerovým 
vojskem, došlo k částečné mobilizaci, kdy 21. května ve večerních 
hodinách  naší obci projížděla auta a povolávala záložníky, vesměs ty, co 
sloužili u odborných zbraní. Z civilního obyvatelstva v obci se rekrutovaly 
stráže (hlavně ze spolků Sokola a Orla), které měly za úkol hlídkovat 
v okolních německých vesnicích u železničních mostů a různých 
důležitých objektů. Na Panském kopci měli naši dělostřelci protiletadlovou 
hlásku. Tábořili ve stanech asi tři týdny. 22. září 1938, po vyhlášení 
všeobecné mobilizace, všichni branci z naší obce nastoupili k vojenské 
službě, ale pak se po demobilizaci postupně vraceli zpět. 10. října 1938 
naši obec opustil poslední oddíl ustupujícího československého vojska. 
Vojáci ustupovali cestou na Hůrku směrem na Valašské Meziříčí. Byly to 
vesměs pěší pluky. Naši občané se s nimi dojatě loučili. Při obsazování 
pohraničí do naší obce žádné německé vojsko nepřišlo, pouze projel 
menší oddíl s tanky v pondělí 10. října večer. Očekáváni byli několika 
našimi Němci již v poledne (ve vodárně rodinou Paulerovou a Köllnerovou 
a několika cizími Němci). Z naší obce se museli vystěhovat státní 
zaměstnanci. Jednalo se o poštovní úředníky a zaměstnance českých 
drah. Bylo jich celkem dvanáct.  7. října 1938 byl zavřen poštovní úřad a 
úřední razítko bylo odvezeno do Přerova. Při zabírání území a stanovení 
demarkační hranice naše obec usilovala o vynětí z německého záboru a 
ponechání v protektorátu Čechy a Morava, což se nepovedlo. 22. 
listopadu 1938 se vypravili občané na Starý Jičín, kde úřadovala 
demarkační komise, s žádostí, aby naše obec nebyla zabrána - „ samotný 
průběh děje dne 22. listopadu na Starém Jičíně byl srdcervoucí. Občané – 
ženy, děti, starci s pláčem a na kolenou prosili české i německé vztyčné 
důstojníky o vyřešení spravedlivé věci ve prospěch našich občanů, avšak 
bezvýsledně“. Dalším marným pokusem o zachování naší obce 
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v okleštěné republice byla podpisová akce občanů.  Její organizátoři byli 
německou policií zatčeni a uvězněni až do prosince 1938. Došlo 
k zastavení činnosti spolků Sokol, Orel a Národní jednota. Jejich majetek 
byl zabaven. Při doplňovacích volbách do Říšského sněmu v prosinci 
1938 většina našich občanů hlasovala proti, což Němci nepřiznali a 
v úředním záznamu je uveden pravý opak. Poté byla ihned pokácena lípa 
svobody na křižovatce, vysázena v roce 1918 spolkem Národní jednota. 
Knihy z místní  knihovny byly zničeny.  Některé se podařilo našim 
občanům zachránit a po celou válku je měli uschovány doma. 

15. března 1939 byla zabrána zbylá část republiky a zřízen protektorát 
Čechy a Morava. 30 března byl zbaven funkce starosty František Bayer a 
novým starostou se stal Němec Josef Köllner. Zároveň bylo rozpuštěno 
obecní zastupitelstvo. Nový starosta byl zarytý nacionalista. V knize 
Bernartice nad Odrou je psáno, že úřadoval celkem benevolentně, ale 
z pamětí mého dědy Eduarda Bayera č. 27 vyplývá, že se choval velmi 
tvrdě, vyhrožoval např. vyhnáním z gruntu (což se nakonec stalo).  Daleko 
horší byl nový správce naší školy Němec Ervin Scholz, rodák z Nového 
Jičína. Tento napáchal postupně dosti zla v obci. Zakázal české kázání 
vlasteneckého kněze Inocence Kukly v našem kostele. Byl velmi horlivým 
nacistou. Na svědomí měl násilné vystěhování několika sedláckých rodin 
a na jejich místo dosadil rodiny z Tyrol. V kronice je nazván „nepřítel 
všeho českého v naší obci“. Obci se velmi ulevilo, když byl v roce 1941 
povolán na frontu a už se mimo několika dnů dovolené do obce nevrátil. 
Údajně zůstal v Itálii. Od září 1939 bylo zavedeno lístkové přídělové 
hospodářství na potraviny a zboží a dávkové povinnosti pro zemědělce 
(dřevo, obilí, hovězí dobytek a prasata). Na polích u Mankovic bylo 
zřízeno německé polní letiště a naproti hrázi za Lesním mlýnem postavili 
Němci přes Odrou  most. 21. října 1939 starosta Köllner zrušil obecní 
kancelář v obecním domě č. 50 a přestěhoval ji do vodárny. Na podzim 
1939 byli první naši občané nakomandováni na válečné práce do Říše. 
Během napadení Polska byly na Panském kopci rozestavěny německé 
protiletadlové baterie, ale do boje nezasáhly. V hospodě u Klosů č. 97 
bylo přechodně ubytováno asi sto německých polních četníků. Kontakt 
s českým protektorátem byl našim občanům brzděn. Byly vydávány 
propustky, ale jen v nutných případech. Lidé tak tajně, obvykle v noci, 
překračovali hranice do protektorátu, kde nakupovali potraviny a zboží. 
Toto pašování trvalo až do konce války. 
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Poznámka: 

Josef Köllner utekl z Bernartic nad Odrou s ustupujícím německým 
vojskem začátkem května 1945. Později byl dopaden v Kraslicích a 
předán soudu, který proběhl v Ostravě. Odsouzen byl k patnácti letům 
těžkého žaláře s nucenými pracemi. 

        Zaznamenala Ilona Stavinohová 

 

Masopust 

V masopustě se konal maškarní ples a o končinách chodíval průvod 
maškar, byla zde maska medvěda, muži převlečení za ženy, ženy 
v mužských převlecích a podobně. Pekly se koblihy. Taneční zábava pak 
trvala až do Popeleční středy, kdy začínal půst. 

Postní doba se dříve dodržovala velmi přísně. Například maso se smělo 
vařit pouze v neděli. Jinak se pekly většinou buchty nebo koláče na 
lněném oleji. Jiným postním jídlem byly „pučálky“ – šišky, které se 
rozdrobily v míse a jedly s omáčkou. 

Z knihy Bernartice nad Odrou, vydané v roce 1996. 

V masopustě bývajú bály a baj svaďby. Mívajú bál hasiči, Orli, Sokol, baj 
Střelecký lebo zemědělský bývá. Už baj školáci z hospodářskej školy 
měli. Baj pobaby bývajú. Na pobabách sa dře péří, ale baj ty roby dělajú 
klebety a pomlúvajú. Šak už každá na to čeká, ež sa dostanú dohromady. 
Na konci masopustu su končiny. To sa smažá koblihy a lidé choďá po 
besedách. V postě choďá roby v černých šatkoch do kostela. V pátek po 
poledňu bývá křížová cesta, v nědělu před nešporem též.  Ve všední děň 
se dělajú drva, ale jak je škaredě sa lácú měchy a staré kfanty  
(opotřebované šaty). 

Opis z Horákovy kroniky bernartským nářečím 

        Zaznamenala Ilona Stavinohová 
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Vzpomínky 

Létání a letecké příhody 

část čtvrtá 

Když jsme se chystali k odletu, přišel průvodce se smutnou zprávou, že 
nejsou letenky do Prahy a že tam budeme muset přes vánoce a Nový rok 
zůstat, že je všechno ostatní zajištěné. No slavit „Jolku“ v Moskvě je 
neuvěřitelné štěstí, já jsem jásal. Jenže pardubičák byl jiného názoru. 
Koupil totiž manželce kdesi v Rusku hodinky, a že jí to musí dát na 
vánoce. Navíc jak je ukazoval, nebyly nic moc, nynější 200 korunový 
tržnicový výrobek. Ale trval na návratu a kdesi lítal po ministerstvech a 
konzulátech. Ostatním to bylo jedno, jen bratislavák si liboval, že to ještě 
nezažil. 

Ptali jsme se s pražákem bratislaváka, že když tak cestuje, jak se 
domlouvá a jaké řeči zná a on povedal: „Vietě, ja tu svoju Slovenčinu 
trochu šmrncněm němčinou, okorením maďarštinou, něco je polsky, něco 
rusky, dohromady to vypadá buď jako franina lebo zvláštná angličtina, ale 
dycky som sa domluvil, dyť v některých štátoch sa matěrským jazykom 
nědohovorjá a též žiju.“ Byl to miliónový chlap! 

Nakonec ten pardubický hodinkodárce kohosi uhnal, že zajistili 
samostatnou linku Moskva-Praha s letadlem TU 104.  No, tak jsme se 
rozloučili s naším výborným průvodcem a nasedli v trochu zpožděném 
termínu odletu na zpola prázdné tučko. Hned ten start tučka byl zvláštní, 
stoupal skoro kolmo vzhůru a pak letěl úžasně rychle. Někdy jsem na 
domácích linkách lítal s tučkem, tak jsem nahrubo ty zvuky znal a věděl, 
jak to lítá, ale to bylo zvláštní. Normálně trvá let Moskva-Praha 2hod 
20min, my jsme to stihli za 2 hodiny a při přistání s námi tak praštili o zem, 
že se křídla prohnula až k zemi. Nikdy jsem něco takového neviděl a 
věřím, že letadla vydrží opravdu hodně. Po přistání se do letadla přišel 
pilot rozloučit, jenže nebýt postranních držadel, šel by po čtyřech, skoro 
nevěděl o světě a vůbec nevíme, co říkal, možná že mluvil armjansky! 
Proto to bylo zvláštní rychlé letadlo, asi i se zvláštní posílenou posádkou. 
Nevím, jestli tomu pardubičákovi ten dárek tím letem nezhořknul, ale 
potkávali jsme se i dále a nic očividně nevzpomínal. Ale pokazil nám 
„Jolku“ v Moskvě. 
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A ještě mimochodem ku osádkám některých letadel a jejich stavu. Jednou 
jsem na letišti ve Frankfurtu čekal na odlet do Prahy a pozoroval různá 
letadélka. Přistálo tam jakési menší letadlo, nevím z odkud a po 
vystoupení pasažérů za chvíli vystoupila i posádka a nebyla schopna od 
letadla odejít normálně. Jestli to nehráli, tak byli všichni čtyři řádně sťatí. 

Pak ještě plynovod pokračoval tím, že jsme dostali příkaz prošetřit část 
trasy přes Slovensko až k ruské hranici. Dostali jsme letadlo Moravu, kde 
jsme seděli tři cestovatelé, já s mapou na kolenou jsem sledoval 
navrženou trasu, druzí to zapisovali. Blízko hranice jsme viděli jakýsi 
domeček, to podle pozdějšího zjištění byla měřící stanice předávání plynu 
mezi SSSR a ČSR a pak trochu jinou krajinu a najednou jsme byli na 
nějakým městečkem a podle mapy to mohlo být buď Užhorod, nebo 
Mukačevo, a to jsme byli v Rusku. Jak jsem to řekl, do pilota jakoby střelil, 
snížil výšku a uháněl zpět na Moravu do domovského letiště. Později jsem 
zjišťoval, co z toho bylo, ale nic, nikdo si toho nevšimnul, ale pilot mohl 
přijít o licenci. 

Ale když Němec přistál s letadélkem na Rudém náměstí v Moskvě a nikdo 
nic nevěděl, proč by kdosi pátral po jakémsi letadélku z Ostravy. 

Tak to bylo létání za prostředním návrhu plynovodu do Itálie, ze kterého 
sešlo, neboť se Taliáni a Rusové dohodli nějak jinak. Pro různé poznání a 
životní zkušenost ale cesta k nezaplacení. 

Ale jsou i zážitky, jak mě povídal jeden náš zaměstnanec, jak se vracel 
z Košic do Mošnova, najednou viděl, jak hoří jeden motor, začal křičet, 
letuška ho uklidňovala, že to nic není a hned úspěšně přistáli na polním 
letišti Tri duby. Dlouho se z toho nemohl vzpamatovat, ale vlastně se nic 
nestalo, no, Iljušiny byly spolehlivé! 

Nejsou nezajímavé aktuální zprávy na internetu, že třeba američané 
posílají do pobaltských republik své nejtěžší a speciální vojenské letadlo. 
Je to jistě technická zajímavost, ale co tam bude dělat? Podobná letadla 
se posílala do Lybie, Afgánistánu, Iráku a Sýrie a jak to tam dopadlo 
s milióny lidí! Jistě si všichni přejí, aby v Pobaltí to tak nedopadlo a jak 
říkal Švejk: „Nestřílejte, vždyť jsou tam lidi!“ Ale vědí o tom mocní tohoto 
světa, co jsou vůbec normální lidi? Je pravdou, že různé společenské 
režimy v některých státech způsobovaly nespravedlnosti a úmrtí stovek a 
tisíců lidí, ale nyní se o nespravedlnosti hovořit nedá a umírají statisíce lidí 
a miliony ztrácejí domov a beznadějně se potloukají světem. Bezhlavě se 
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ničí staletími budovaná města a zajímavosti tvořené lidským umem, prý 
z důvodu vývozu demokracie, nebo je kšeft s naftou, nerostným 
bohatstvím a snaha udržet si nadvládu nad lidstvem? Kdesi jsem četl, že 
na Filipínách se ptala malá holčička papeže, který tam byl na návštěvě, 
jak je možné, že pánbůh je dobrotivý a všemohoucí a že nezasáhne, když 
se ve světě dějí takové nespravedlnosti a zabíjejí se i děti. Stručně 
odpověděl „nevím“. Ale to zlo nezpůsobuje pánbůh, není ho vůbec vidět, 
ale dělají to lidé a již mnoho tisíc let, zejména v minulosti hlavně někde 
tam v Arábii. Před několika stoletími se tam jezdilo v křížových výpravách 
zabíjet nevěřící, a nyní, zase ti minulí nevěřící jsou už věřící, sice trochu 
jinak, než bychom si to přáli, a zabíjejí v Evropě zdejší nevěřící. Kam to 
povede dále? Možná, že by se to mělo hlasitěji říkat a ne být pouze 
s ohnutým hřbetem a čekat na nějaký milostivý zahraniční bakšiš se sliby, 
že nás ochrání! Tak slibovali v mnichovském diktátu i Francouzi a 
Angličané, Čambrleina dokonce nosili v Anglii na rameno, že zachránil 
svým podpisem mír a jak všichni dopadli! A velice důležitou roli v těchto 
událostech hrají letadla a vzdušná dobrodružství a ne vždy dobrou, o 
kterých se v těchto úvahách zmiňuji. 

Takových zážitků ze vzdušného cestování mají lidé mnoho, je to skoro 
běžné, ale já jsem to zapsal, abych to nezapomněl, a občas dám něco 
z toho k dobrému. Jména účastníků těch dobrodružství neuvádím, jednak 
si jich už ani „něpametám“ a jedna to není společenské ani nutné. 

Ale pohybování se nad zemí je krásné, zajímavé a tak je ho třeba 
využívat! Je jistě mnoho lidí, kteří mají i větší a napínavější historie 
z létání, ale buď je nevypráví, nebo my o nich nevíme. Ale jsou i 
katastrofální a nevysvětlitelné letecké havárie, mnohdy způsobené lidmi, 
nebo nešťastnými okolnostmi, těch je pokud možno se vyvarovat, což je 
veliký problém, ale létání je užitečné a krásné. 

Tak dobrý vítr!            

pokračování v příštím zpravodaji 

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





