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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Út 30.4. Stavění máje 

So   4.5. Zájezd Zahrádkářů Floria Jaro Kroměříž 

So   4.5. Premiéra divadelního představení Odyssea 

Út   7.5. Lampiónový průvod 

So 11.5. Čistá obec 

Pá 17.5. Zájezd pro důchodce 

Pá 24.5. Oslava Dne matek 

Pá 24.5. Volby do Evropského parlamentu 

So 25.5. Volby do Evropského parlamentu 

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 SDH Bernartice nad Odrou 

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 

Kalendárium 

11.3. Odeslána opětovná žádost o opravu silnice III/04815 Loučka – 
Bernartice nad Odrou na Správu silnic Moravskoslezského kraje. 
Na havarijní stav naše obec upozorňuje správu silnic od roku 
2007. Přílohou žádosti bylo i vyjádření dopravní společnosti 
Transdev Morava, která u nás provozuje autobusovou dopravu a 
taktéž upozorňuje na havarijní stav silnice, který se projevuje na 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2019 

2 

 

technickém stavu jejich vozidel. (odpověď SSMSK dále ve 
Zpravodaji) 

14.3. Před kostelem proběhla schůzka starosty, farní rady a zástupce 
Ostravsko-opavské diecéze, kde jsme řešili možnosti dotací na 
opravy našeho kostela.  

25.3. Starosta se zúčastnil Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku 
SOMPO 2016 ve Fulneku. 

25.3. Starosta se zúčastnil informativní schůzky akcionářů společnosti 
ASOMPO, kde se řešila budoucnost odpadového hospodaření a 
především projekt na vybudování třídící linky na směsný 
komunální odpad. 

25.3. Na obecním úřadě proběhlo vyhodnocení výběrového řízení na 
opravu sezónní restaurace ODRA. Vítězem se stala firma Unistad 
ze Suchdolu nad Odrou. 

26.3. Starosta se zúčastnil Valné hromady Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 

27.3. Starosta se zúčastnil jednání u kulatého stolu v Novém Jičíně 
v rámci procesu plánování a financování sociálních služeb na 
Novojičínsku. 

27.3. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty, zástupce farní rady 
a projektanta, na které jsme řešili projekt na zmapování stavu 
našeho kostela, který je nutný pro čerpání dotací na opravy do 
budoucna.  

27.3. Účetní obce se zúčastnila školení „Kotlíková dotace – 3. výzva“, 
které pro obce a města pořádal Krajský úřad. Informativní letáčky 
je možné si vyzvednout na obecním úřadě či na poště. 

28.3. Na obecním úřadě proběhla schůzka s Vlastimilem Zelenkou, který 
pro obec zajišťuje veškeré záležitosti týkající se veřejného 
osvětlení. 

30.3. V kulturním domě sehrál náš dětský divadelní spolek Bodláček 
premiéru nové pohádky „Tajemství staré bambitky“, kterou 
navštívilo 202 diváků. 

1.4. Došlo k předání stavby „Oprava sezónní restaurace ODRA 
Bernartice nad Odrou“.  
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4.4. Starosta se zúčastnil semináře o odpadech, který se konal 
v Novém Jičíně. 

9.4. Starosta se zúčastnil pracovního jednání s hejtmanem a zástupci 
rady Moravskoslezského kraje ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

9.4. Proběhl kontrolní den opravy sezónní restaurace Odra. 

11.4. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty a zástupců Agentury 
ochrany přírody. 

 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do 
Evropského parlamentu 

V souladu se zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 
62/2003 Sb., a podle § 16 písm. f) zákona, a o změně některých dalších 
zákonů, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019, stanovuji počet a sídlo 
volebního okrsku: 

 

- jeden volební okrsek v obci Bernartice nad Odrou 
- se sídlem v budově Základní školy Bernartice nad Odrou č.p. 80 
- v přízemí budovy v učebně pro I. ročník 
- vstup je hlavním vchodem 

 
Tomáš Horut, starosta 
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Omluva 

Touto cestou bychom se chtěli omluvit panu Ladislavu Hájkovi a místnímu 
spolku Bříza, které jsme opomenuli v minulém čísle zpravodaje uvést jako 
sponzory obecního plesu. Ještě jednou všem sponzorům děkujeme. 

Tomáš Horut, starosta 

 

Sběr komunálního odpadu v době velikonočních svátků 

Z důvodu velikonočních svátků proběhne vývoz popelnic místo pondělí 
22. dubna až v úterý 23. dubna.  

Věra Košťálová 

 

 

Odpověď Správy silnic Moravskoslezského kraje na 
žádost o opravu silnice 

„Oprava silnice III/04815 Loučka – Bernartice nad Odrou“ 

 
Vážený pane starosto, 

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace obdržela 
Vaši žádost o opravu silnice č. III/04814 v úseku Loučka – Bernartice nad 
Odrou. 

Ujišťuji Vás, že stav Vámi zmiňované silnice je nám velmi dobře znám. 
V minulém roce byla na tento úsek komunikace vyhotovena projektová 
dokumentace pro realizaci souvislé opravy. Komunikace je v současné 
době zařazena do plánu souvislých oprav, jejichž realizace bude odvislá 
od výše finančních prostředků určených na tyto opravy v příštích letech a 
od priorit dle zjištěného stavebně technického stavu silniční sítě. 

Do doby realizace stavby bude sjízdnost silnice udržována pomocí 
lokálních vysprávek. 
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Našim cílem je především zajištění a udržení provozuschopného stavu 
obdobných krajských komunikací a můžeme Vás ubezpečit, že pro jeho 
naplnění se snažíme maximálně využít všech dostupných prostředků. 

 

S pozdravem  

 

                                                                                    Ing. Lumír Zrník 

                                                                                    vedoucí střediska 

Lampiónový průvod 

V úterý 7. května 2019 se uskuteční tradiční lampiónový 
průvod. Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z horního 
konce od Papáků č. 51 směrem k Pomníku padlých. Po 
vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji 
táborák a občerstvení. 

                 Věra Košťálová 

 

 

Zájezd pro důchodce 

Velice se omlouvám a děkuji všem spoluobčanům, kteří si správně všimli, 
za upozornění, že v pozvánce na zájezd pro důchodce v minulém 
zpravodaji byla fotografie hradu Český Šternberk a ne hradu Šternberk u 
Olomouce, kam letos se zájezdem zavítáme. Fotografie čerpám 
z internetu a bohužel i zde může lehce dojít k záměně. Níže přikládám 
snad již správnou fotografii. 
          Věra Košťálová 
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Pomozte nám zlepšit ochranu stromů v Poodří! 

Letošním rokem odstartoval pětiletý projekt Life Osmoderma, který má za 
úkol přispět na území CHKO Poodří a v jeho okolí k ochraně starých 
stromů, tzv. veteránů, na které je vázána řada zvláště chráněných druhů. 
Projekt společně realizují Arnika, ČSOP Studénka a Ostravská univerzita, 
a to ve spolupráci se Správou CHKO Poodří, obcemi, zemědělci a 
místními spolky a obyvateli. Cílem projektu je jednak zlepšení zdravotního 
stavu těchto stromů pomocí jejich šetrných ořezů (ořezy vrb, odstranění 
jmelí z lip, zmlazení porostů atp.), ale také výsadba několika tisíců nových 
stromů podél cest, vodních toků a hrází. V rámci výsadeb se bude jednat 
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o duby či topoly odolné vůči jmelí a podél vodních toků budou vysázeny 
vrby jako zdroj dřeva a proutí. Plánuje se také výsadba ovocných stromů, 
obzvláště pak starých krajových odrůd jabloní, švestek či hrušní. 
Abychom lépe poznali, jak místní obyvatelé vnímají problémy a potřeby 
Poodří a jeho ochranu v rámci chráněné krajinné oblasti, rádi bychom Vás 
požádali o vyplnění přiloženého anonymního dotazníku, který nám 
pomůže pochopit, jaký je Váš vztah k CHKO Poodří, čeho si ceníte a co 
Vám naopak vadí. Váš názor je pro nás velmi důležitý. Vyplnění dotazníku 
zabere max. 10 minut. Dotazník můžete vyplnit buď ručně a odevzdat jej 
na obecním úřadě, případně elektronicky na adrese 
http://bit.do/dotaznikpoodri Bližší informace k dotazníkovému šetření rád 

poskytne PhDr. Přemysl Mácha, Ph.D., email: premysl.macha@osu.cz, 
Ostravská univerzita. Děkujeme! 

 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Zápis dětí do Mateřské školy Bernartice nad Odrou  

Zápis dětí se uskuteční ve středu 15. května 2019 od 10.00 do 16.00 
hodin v budově Mateřské školy v Bernarticích nad Odrou. 

Zákonní zástupci s sebou k zápisu přinesou:          

- rodný list dítěte, 
- občanský průkaz, 
- vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (její součástí 

je potvrzení o očkování). 

Zákonnou podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí, pro něž 
předškolní vzdělávání není povinné, je v souladu s § 50 zákona č. 
258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se 
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci.  

mailto:premysl.macha@osu.cz
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Při přijímání dětí bude ředitelka školy vycházet z vnitřního předpisu školy 
„Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 
2019/2020“. 

Výše uvedené dokumenty jsou dostupné na webových stránkách 
mateřské školy www.ms-bernarticenadodrou.webnode.cz. Žádost o přijetí 
si můžete rovněž vyzvednout v mateřské škole. 

 

Mgr. Jana Kociánová 

ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

Dospělí čtou dětem …. potřetí 

V pondělí 25. března 2019 jsme ve škole přivítali návštěvu ze zahraničí. 
Číst naším školákům přijel mladý muž Martin Kubala z Trnavy. Četl a 
povídal si s dětmi ve svém rodném jazyce. Pohádka „Mačička“ byla 
z knihy pohádek Pavola Dobšinského. Děti si během čtení zapisovaly 
neznámá slova. Ta jsme v průběhu čtení společně překládali, aby děti 
pohádce porozuměly.  

Děti měly jedinečnou možnost blíže se seznámit se slovenským jazykem, 
který je nám historicky tak blízký. 

Martinovo čtení bylo odměněno potleskem. 

Eva Petrová, učitelka 
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Pěvecká soutěž „Lubinský zpěváček“ 

Po letošním Lubinském zpěváčku konaném 11. dubna v Kopřivnici si naše 
děti mohou na své konto opět připsat další hudební úspěchy. 

Konkurence tentokrát byla obrovská. I přes vysoký počet soutěžících a 
jejich výborné pěvecké výkony se Terezce Horutové v kategorii 2. tříd a 
Markétce Hoppové v kategorii 5. tříd podařilo dosáhnout na příčky 
nejvyšší. Odvezli jsme si tedy dva zlaté diplomy. Naši školu dále 
reprezentovali – Kristýnka Hoppová, Zuzanka Kutějová, Terezka 
Kmetzová, Helenka Rigole, Jindra Lares a Tonda Kvita. A je nutno říci, že 
i jejich výkony byly vynikající. 

A protože víme, že za dobře vykonanou práci je potřeba se odměnit, 
cestou zpět jsme si v cukrárně smlsli na výborné zmrzlině. 

Tak zpěváčci, zase za rok!!! 

 

    Radka Bayerová, učitelka hudební výchovy 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 

Stavění MÁJE 
 
Bernartští hasiči upozorňují, že se bude v úterý 30. dubna 2019 od 17.00 
hodin u obecního úřadu připravovat a strojit „Májka“. Ta se bude posléze 
asi od 18.00 hodin stavět. Zveme všechny šikovné spoluobčany na tuto 
každoroční akci. Občerstvení zajištěno. 

                         HASIČI 
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Turnaj v PING-PONGU 

V sobotu 16. března 2019 uspořádali hasiči v tělocvičně již 13. ročník 
večerního turnaje v ping-pongu.  

K šesti hracím stolům se hráči rozlosovali do šesti skupin, kde hráli každý 
s každým. Celkem se do turnaje přihlásilo 39 hráčů, z toho čtyři ženy. 
Hasiči připravili bohaté občerstvení a starali se o hráče i diváky až do 
pozdních večerních hodin. Do osmifinále postoupilo 16 hráčů. Tito poté 
hráli vyřazovacím způsobem, až po závěrečný finálový zápas. Po 
krásném a dramatickém finálovém souboji nakonec zvítězil Lukáš Halašta 
nad Dardanem Klosem. O bronz se utkali Miroslav Mauci a Kateřina 
Mertová, která bronzovou medaili vyhrála.  

Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do turnaje, si dobře zahráli a 
diváci, že se dobře pobavili. S turnajem chceme a budeme pokračovat i 
nadále, protože účast byla opět po delší době vysoká a úroveň je stále 
velmi dobrá. 

                                                                                                                     
za hasiče, Libor Gavlas  
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Čistá obec 

V sobotu 11. května 2019 pořádá TJ Sokol Bernartice nad Odrou, ve 
spolupráci s Obcí Bernartice nad Odrou a ZŠ Bernartice nad Odrou akci 
pod názvem Čistá obec. 

Tato naše místní akce se připojuje k celosvětovému programu boje za 
naši čistou planetu. Lidstvo produkuje neustále více a více odpadků. 
Jejich hromadění se všude kolem nás svědčí o tomto narůstajícím trendu. 
Řada odpadků se dá dobře recyklovat v recyklačních centrech a využít 
pro další použití.  
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Aby se tyto odpadky daly dále recyklovat, či jinak zpracovat musí se 
nejprve dopravit do těchto recyklačních středisek, či na skládky.  

No a my tuto cestu odpadkům chceme usnadnit     

Cílem akce je, abychom vyčistili naši obec a její přilehlé okolí od odpadků, 
plastů, lahví, papírků...no prostě všeho co bychom nechtěli na svých 
vycházkách nacházet rozházené po zemi....naší Zemi. 

Pokud se chcete této naší akce zúčastnit, přijďte  v sobotu 11. května v 
8:00 hodin ráno k restauraci U Bříz a zapojte se s námi do této očistné 
akce.  

Těšíme se na vaši účast. 

 

PS: 

Každý účastník akce rukavice s sebou            

Aleš Hubr 

 
 

Premiéra divadelního představení Tajemství staré 
bambitky 

V sobotu 30. března 2019 se uskutečnila premiéra pohádky Tajemství 
staré bambitky, kterou jsme nacvičili s místními školáky. Jednalo se již o 
druhou pohádku, kterou jsme s dětským souborem předvedli. Děti jsou 
velmi pilné a je s nimi radost zkoušet. Již během prvních zkoušek uměly 
všechny svůj text, a proto jsme se mohli poctivě věnovat práci na jevišti. 

Oproti loňskému roku máme pár nováčků, nyní je v souboru celkem 
dvacet dětí, z toho sedmnáct děvčat. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni 
obsadit do některých mužských rolí dívky, a nutno podotknout, že to 
pohádce přidalo na vtipu a nadsázce. Všichni malí herci odvedli svůj 
výkon s velkým nasazením a já věřím, že na diváky přenesli dětskou 
bezprostřednost a radost ze hry. Vždyť to je hlavní, o co usilujeme, 
abychom se bavili na obou stranách. 

Letošní pohádka je velmi výpravná, co se týká kostýmů a rekvizit, proto 
jsme se rozhodli, že zkusíme s představením vystoupit i v jiných obcích.  
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Zatím máme potvrzeno podzimní představení v Beskydském divadle v 
Novém Jičíně (termín bude upřesněn) a dále uvedeme reprízu pohádky 
ještě jednou v Bernarticích nad Odrou, a to 3. listopadu v 16 hodin v KD. 

Budeme se těšit na vaši diváckou přízeň. 

za Bodláček Jana Maralíková 

A jaké byly reakce diváků …….? Některé názory uvádím níže: 

 

Milí Bodláčci, 

sobotní představení pohádky Tajemství staré bambitky se vám náramně 
povedlo. Bylo to milé a zábavné, zkrátka SUPER! 

Divákům bylo jasné, že všichni malí herci dali do svého vystoupení 
maximum. Jednotlivé role byly výstižně obsazené, děti se dokázaly do 
svých postav přesně převtělit. Krásné kostýmy, kulisy i rekvizity dodaly 
celému představení šmrnc. Bylo vidět, že děti hrají a zpívají s chutí a že je 
divadlo baví. A to je asi nejdůležitější. 

Chci poděkovat všem, kdo se na přípravě pohádkového představení 
podíleli. Přeji Bodláčku mnoho úspěchů a přívětivých reakcí publika. Budu 
se těšit na další přestavení, která rozdávají radost a pohodu všem. 

Dagmar Glogarová 

 

Když srovnávám pohádku Zlatovláska, se kterou se dětský divadelní 
soubor Bodláček poprvé veřejnosti představil, s pohádkou Tajemství staré 
bambitky, vidím obrovský posun dopředu. 

Výběr pohádky, scéna, režie, trefné obsazení jednotlivých rolí a 
především „už tak trochu otrkané“ výkony malých herců, to vše poskytlo 
návštěvníkům divadla nevídaný zážitek. Smích, slzy a slova uznání byly 
důkazem toho, že nadšení, usilovná práce a spousta vydané energie a 
času se vyplatily. 

Děkuji všem dětem, jejich rodičům a především těm, kteří se zasloužili o 
to, že pohádka spatřila světlo světa. 

Dana Klosová 
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Milí Bodláčci, 

zdravím Vás a gratuluji! 

Pohádka Tajemství staré bambitky, kterou jste v sobotu sehráli v 
Bernarticích nad Odrou neměla chybu. Moc se mi to líbilo. Zahráli jste to 
výborně, představení bylo milé, vtipné, hezky jste zpívali a navíc Vám to 
všem moc slušelo! Bavila jsem se od začátku až do konce. Slzy smíchu 
nakonec vystřídaly slzy dojetí. 

Do budoucna Vám přeji hodně takových úspěchů. 

Děkuji Vám všem, kteří se jakkoliv na hře podíleli - malým hercům, režii, 
technickému zázemí. 

Díky moc, zdraví Ilona Stavinohová 
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Zájezd Zahrádkářů – FLORIA JARO KROMĚŘÍŽ 4.5. 2019 

Odjezd v 7.00 hodin z křižovatky Bernartice nad Odrou do Kroměříže. 

vstupné  na výstavu       100,- Kč  

děti 6-15 let                       40,- Kč 

důchodci nad 65 let           80,- Kč 

autobus 200,- Kč, děti zdarma 

Na zpáteční cestě bude zastávka na ochutnávku piva  v minipivovaru 
VALÁŠEK, kde máme zajištěno menu. 

Předpokládaný návrat do Bernartic nad Odrou ve 20.00 hodin. 

Přihlášky a zápisné přijímá Marie Karafiátová, u které nahlásíte i výběr 
z menu, a to do 29.4.2019 včetně.  Mobil 732729765  

                              

Srdečně zveme všechny naše spoluobčany 

Zahrádkáři BnO, z.s. 
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Pozvánka na divadelní premiéru 

Srdečně vás zveme na představení Homérova dramatu ODYSSEA, které 
nastudoval spolek BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo.  

Premiéra se uskuteční v sobotu 4. května 2019 v 19 hodin v kulturním 
domě v Bernarticích nad Odrou.  

Reprízu uvedeme tamtéž v úterý 14. května 2019 v 19 hodin. 

Předprodej vstupenek bude probíhat od 29. dubna 2019 na Obecním 
úřadě v Bernarticích nad Odrou v úředních hodinách u paní Daniely 
Horutové. Vstupné je 130,- Kč, studenti a senioři 100,- Kč. 

Těšíme se na vaši hojnou diváckou účast. 

Za divadlo Bodlák Jana Maralíková 
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 ZE SPORTU 

Florbalový turnaj v Pustějově  

V sobotu 16. 3. jsme jeli hrát turnaj do Pustějova. Sraz byl u křižovatky v 
8:00 hodin v sestavě: kapitán Staněk Ondřej, brankář David Matyáš a 
hráči Hopp Pavel, Hubr Lukáš, Vrobel Vítek, Rigole Adam a Novobilský 
Matěj. Jeli jsme dvěma auty a dvěma trenéry - Alešem Hubrem a 
Vlastíkem Vroblem. Všichni jsme při odjezdu měli sportovního ducha a 
touhu zvítězit. Hráli jsme 2x proti Suchdolu nad Odrou a 2x proti 
Pustějovu. Proti Pustějovu jsme hráli 7:4 a 6:6 a proti Suchdolu nad 
Odrou jsme hráli 4:4 a 6:2. Což nám nakonec zajistilo první místo. 

Branky vstřelili:    Umístění: 

Staněk Ondřej - 9   1. Bernatští Bobři 

Hopp Pavel - 7   2. ZŠ Suchdol nad Odrou 

Hubr Lukáš - 5   3. TJ Sokol Pustějov 

Vrobel Vítek - 2         

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Bernatské Bobry, Adam Rigole.  
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Bobříci v Pustějově                                                                                                      

  
V sobotu 23.března se oddíl Bernatských Bobříků zúčastnil florbalového 
turnaje mladších žáků v Pustějově. Tento tradiční turnaj pořádala TJ 
Sokol Pustějov v místní Sokolovně. Jeli jsme plni očekávání a nadšení. 
Pro řadu našich hráčů to bylo první turnajové utkání. Zkušenější hráči se 
usmívali pod fousem a kradmo sledovali družný hovor spoluhráčů a 
poslouchali, co vše je tam může potkat a na co se mají připravit.  
 
Na turnaji jsme postavili dvě družstva. Do jednoho družstva jsme vybrali 
zkušenější hráče a do druhého benjamínky společně s těmi nejmenšími. 
Obě družstva měla za brankářku Vendy Krutílkovou. Naši protihráči byli 
tradičně ze Suchdolu nad Odrou a z Pustějova.    
 
Turnaj zahájili mimo soutěž naši nejmenší hráči s Pustějovem a byla to 
řež :-). Je krásné dívat se na hru těch nejmenších. Kde byl míček, tam byli 
všichni hráči. Naše družstvo bylo složeno převážně z holek, kluci jej 
pouze doplňovali, přesně jako v divadle. Přesto, anebo snad právě proto, 
jeden obzvláště vynikl. Byl to Lukáš Grulich. Ač je zatím malého vzrůstu, 
sázel branky jako pekař chléb. Na svém prvním turnaji u Bobříků upekl 
čtyři bochníky :-). Jeho zásluhou Bobříci vyhráli 4 : 0.   
 
V zápase větších proti Suchdolu jsme měli velice složitou úlohu prosadit 
se, či se dostat vůbec ke střele. Na kilogramy jsme to s protihráči 
jednoznačně prohrávali :-). V osobních soubojích jsme celkem obstávali, 
ale nestačilo to. Přes veškeré maximální nasazení našich borců jsme 
prohráli hluboko 0 : 8.  S porážkou odešel stejně jako my i Pustějov. 
Protože suchdolský tým spěchal na další turnaj, vyhlásilo se první místo a 
hráči ZŠ Suchdol odjeli z turnaje.  
 
O druhém a třetím místě měly rozhodnout naše dva vzájemné 
nadcházející zápasy. Oba týmy byly vyrovnané a pořadí nebylo vůbec 
jisté. Tyto zápasy probíhal velice dynamicky a čistě. Zákroky byly tvrdé, 
avšak v mezích pravidel a bylo na co se koukat. Kapitán Vítek Vrobel plnil 
skvěle svěřený úkol v obraně a s chladnou hlavou zakládal útočné akce. 
Jeho střely přes celé hřiště často končily i gólem.  
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Rozdíl však v zápasech přece jen byl. Zatímco v prvním se více běhalo, v 
druhém se více střílelo. Hráči již byli unavení, a proto šetřili každý krok. V 
prvním zápase s Pustějovem jsme vyhráli 8 : 4 a ve druhém 6 : 2.   
    
Jak je již výše zmíněno, první zápas nejmenších s Pustějovem byl 4 : 0 
pro nás a druhý dokonce 7 : 0. Tady se podařilo téměř všem hráčům 
vstřelit branku a některým i dvě .-). Družstvo se uklidnilo a konečně se 
nám zúročilo trénování postavení, kdy se hráči nehoní za míčkem jako 
pejsek, ale staví se pozičně na nahrávku a čekají na střelu. Byla pěkně 
vidět rozdílná úroveň týmů a hry. To nám vydrželo asi tři minuty, a pak hra 
sklouzla zase na hromadu ještě máme co trénovat.  
 
Umístění na turnaji:   Mimo turnaj:    
 

1. ZŠ Suchdol nad Odrou   1. Bernatští Bobříci    

2. Bernatští Bobříci   2. TJ Sokol Pustějov  

3. TJ Sokol Pustějov 

 

Branky vstřelili:       
 

Kap. Vítek Vrobel…... 8   Kap. Zuzka Hubrová………2     
Šimon Horut………… 2   Lukáš Grulich………..4  

Adam Glogar…………1    Terezka Horutová….. 2 

Honza Grulich………..1     Zuzka Novobilská……1  

Lukáš Krupička………1           Kristýnka Gavlasová…1        
Míša Krupička………..1   David Krutílek…………1 ? 

  

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Šimon Horut. 

Nejlepší  brankářkou byla vyhlášena Vendy Krutílková. 
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Obec reprezentovali:        

Stojící: Krupička Lukáš, Vrobel Vít, Horut Šimon, Hubrová Zuzana, 
Krupička Michal, Glogar Adam, Volf Dominik a Grulich Jan                                                  
Sedící: Grulich Lukáš, Gavlasová Kristýna, Novobilská Zuzana, Krutílková 
Vendula, Kutějová Zuzana, Horutová Tereza a Krutílek David.                               

                              
       

    Za BB Aleš Hubr,trenér 

 RŮZNÉ 

Jaro na oderských lukách 

Jaro s sebou přináší i nemilá překvapení. Loni jsme to nechali být, ale 
letos už se podělíme o pár fotografií toho, jaká lidská …mezi sebou 
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najdeme. Loni se jednalo o hromady menších kusů betonu na různých 
místech obhospodařované louky, ty jsme vysbírali a nechali to být. Letos 
se jednalo o hromady dovezeného bordelu – tašky, láhve, plechovky, 
STAVEBNÍ odpad. Kdo neviděl, neuvěří.  

  

P.S. Popadané stromy ukradené do druhého dne a věčně nenápadně 
zaparkovaná auta už neřešíme. 

  

               za poškozené, Alena Bršťáková 
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Poděkování 

Velmi děkujeme firmě DC Ravak a.s., zejm. manželům Minarčíkovým, za 
finanční podporu 20. Benefičního plesu pořádaného obecně prospěšnou 
společností DĚCKO ve spolupráci se ZŠ speciální a MŠ speciální Nový 
Jičín dne 29.3.2019. 

Celý výtěžek plesu včetně sponzorských darů je určen k financování 
alternativních forem výuky dětí s těžším zdravotním postižením a zejm. k 
financování denního svozu těchto dětí a žáků bývalého okresu do školy a 
ze školy. 

Vaší podpory si velmi vážíme,  

za organizátory plesu Petra Hubrová. 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2019 

27 

 

Chodci a cyklisté v silničním provozu…a používání 
mobilních telefonů 

…v ranních hodinách došlo v Ostravě k dopravní nehodě mezi 
31letou chodkyní a osobním motorovým vozidlem, které řídila stejně stará 
řidička. Chodkyně měla vstoupit na přechod pro chodce v době, kdy již 
uvedené vozidlo projíždělo přes přechod pro chodce. Následně měla 
narazit do boční části vozidla, upadnout na komunikaci a způsobit si 
středně těžké zranění. V době přecházení přes přechod měla v ruce držet 
mobilní telefon a střídavě se dívat směrem před sebe a na mobilní telefon, 
se kterým manipulovala, čímž si nevšimla přijíždějícího vozidla… 

V dnešní moderní době jsou „chytré“ mobilní telefony dostupné pro 
větší a větší počet lidí. Zároveň jsou častěji používány i v silničním 
provozu. Je potřeba si však uvědomit, že jejich používání v dopravě může 
být nebezpečné. A to jak při řízení motorových vozidel nebo třeba při jízdě 
na kole. Poslední ohroženou skupinou jsou chodci.  

Řidiči motorových vozidel, cyklisté i chodci jsou účastníky silničního 
provozu a jako takoví jsou povinni zachovávat povinnosti. Jejich 
dodržování přispívá k minimalizaci kolizních situací. Je na místě 
připomenout, že při účasti na provozu na pozemních komunikacích je 
každý povinen se mimo jiné chovat ohleduplně a ukázněně, aby svým 
jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj 
vlastní. 

Lze uvést, že používání sluchátek účastníky silničního provozu je 
spíše doménou mladých lidí. Tato činnost zaměstnává jeden ze smyslů 
(sluch), které člověk využívá v silničním provozu. Koncentruje se na 
hudbu a nevěnuje pozornost svému okolí, neslyší důležité zvuky, díky 
kterým se může vyhnout nebezpečí. Za velmi nebezpečnou lze pak 
označit situaci, kdy člověk má při chůzi sluchátka v uších a oči na 
obrazovce mobilního telefonu.  

Je potřeba si uvědomit, že tímto chováním lidé ohrožují jak sebe, tak i 
ostatní účastníky silničního provozu. Při kolizi s vozidlem pak může dojít 
k vážnému zranění či dokonce k úmrtí.  

Jednou z priorit moravskoslezských policistů při dohledu nad 
bezpečností silničního provozu je chování chodců a cyklistů v něm. Jen 
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za I. čtvrtletí roku 2019 bylo zjištěno ze strany chodců a cyklistů více jak 
1600 přestupků (o téměř 200 více než za stejné období loňského roku). 
Nejčastějším přestupkem, a to v 750 případech (o téměř 150 více než za 
stejné období loňského roku) z uvedeného počtu byla „chůze na 
červenou“. U cyklistů bylo nejčastějším přestupkem to, že neměli řádně 
osvětlené jízdní kolo, a to ve 200 případech.  

Moravskoslezští policisté opětovně nabádají občany, aby byli 
v silničním provozu obezřetní. Do vozovky proto vstupujte vždy po 
pečlivém rozhlédnutí a navažte oční kontakt s řidičem. Slyšet je stejně 
důležité jako vidět či být viděn. 

 

 
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 
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     HISTORIE 

Vzpomínky 

Na Kazáááň! 

část první 

Bylo období, kdy naši sportovci viděli, a to vidí i nyní, své úspěchy a své 
uplatnění pouze na západě nebo až zase na dalekém východě. Ale 
pomalu začíná být přitažlivé i Rusko a je občas slyšet, že se o naše 
sportovce zajímají i taková města jako třeba Kazaň. 

Toto starobylé město rozkládající se na Volze východně od Moskvy hraje 
v historii Ruska nezanedbatelnou roli a často přitahovalo svou zvláštností 
jak cary, tak politiky, umělce, obchodníky, ale třeba i burlaky. 

Stejně tak přitahovalo a přitahuje i turisty a v 80tých letech nabízel Čedok 
zajímavé zájezdy parníkem po Volze z Kazaně a po kanále Volha-Don a 
Donu do Rostova a letadlem přes Moskvu zase zpět domů. 

Když jsem nedávno zaslechl zájem sportovců o Kazaň, představil jsem si 
jejich cestování za projednáváním smluv a vzpomněl jsem si na naši 
dávnou a velice zvláštní cestu do těchto končin. A bylo to opravdu 
zajímavé! 

Přílet do Moskvy proběhl v pohodě, ale při vyzvedávání zavazadel vznikla 
první nestandartka. Čekal jsem v přítmí večera u dopravníku na kufr a 
litoval cestujícího, jehož kufr s utrženým víkem a obsahem uloženým 
vedle se pohyboval stále dokola. Když už žádný další kufr nepřijížděl, 
s hrůzou jsem podle prádla poznal, že jde o kufr můj. Odlovil jsem 
projíždějící hromádky, nacpal je do zbytku kufru, převázal je vázankou a 
páskem od kalhot a hledal spolucestující. Průvodkyně mi doporučila, 
abych šel sepsat protokol o poškození a po chvíli cestování po letišti 
s uzlíkem, jsem našel příslušnou kancelář. Kupodivu nic z obsahu 
nescházelo, tak byl protokol krátký. Prý se to někdy stává, je to možné. 
Někteří roztrpčení spolucestující neměli se zdržením mnoho porozumění 
a zejména jedna dáma dávala hlasitě najevo, že rozbitý kufr je mou 
záležitostí a že ona nebude trpět čekáním na jakýsi kufr a že chce rychle 
do hotelu. Zřejmě už viděla koupelnovou pěnu a sebe v růžovém župánku 
jak mlsá kaviár. Večer asi se zpožděním 20 minut jsme dorazili do hotelu, 
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povečeřeli a šli spát. Ráno jsme měli dopoledním letadlem pokračovat do 
Kazaně. Nastoupili jsme do autobusu, já s tím trochu vyspraveným 
rancem a chystali se odjet. Narychlo jsem ještě vystoupil z autobusu, 
abych vyfotografoval nový hotel, kde jsme spali. Během fotografování 
ruská průvodkyně spočítala obsadu autobusu, já jsem nastoupil a jeli jsme 
kdesi do středu Moskvy. Při první zastávce nás průvodkyně, nevím sice 
proč, znovu přepočítala a byl jeden navíc. Velice přísně se dožadovala, 
kdo je jako černý pasažér. Nikdo nechápal, kdo by mohl být navíc, ale 
jedna spolucestující, ta sama, která byla podrážděná mým včerejším 
zdržováním, se chtěla mne zbavit, asi nebyl kaviár, chtěla se viditelně 
seberealizovat, vykřikla a ukázala „On, on byl venku, on tu nepatří“ a než 
jsem se vzpamatoval, byl jsem z autobusu nekompromisně vytažen, 
manželka mi ze své kabelky, kde jsme měli všechny doklady a peníze, 
stačila podat pouze cestovní pas a průvodkyně mi ze dveří zavolala, že 
přijede „sinnyj avtobus Inturist“, tím že mám jet dál a odjeli. Tak jsem 
zůstal uprostřed Moskvy, nevěda kde, stát sám s fotoaparátem přes 
rameno, pěti rubly v kapsičce saka, s rukama v kapsách, a sice s pasem, 
ale úplně bezradný s jazykovou znalostí české tzv. svěrákovské ruštiny. 

Kousek dál byla opravdu autobusová zastávka a naštěstí pěkné počasí. 
Když jsem docházel k zastávce, marně mne napadlo, jestli i to nové 
počítání nebyla msta té ochotné ukazující české spolucestující za včerejší 
zdržení, jsou lidé různí. Ze zastávky odjížděly všelijaké autobusy, ale 
žádný nebyl „sinnyj Inturist“, tak jsem čekal. Občas jsem se čekajících 
moskvanů zeptal „Na Kazaň“, s úsměvem se na mně dívali, ale 
pochybovačně kývali hlavou a hned mi došlo, co si o mně a mé střízlivosti 
asi myslí, když s rukama v kapsách uprostřed Moskvy se zajímám o 
Kazaň. Ale asi po hodině opravdu přijel skoro frontový „sinnyj avtobus 
Inturist“, poloprázdný a s dobrosrdečným řidičem Aljošou. Po dotazu „Na 
Kazaň“ se sice zatvářil rozpačitě, ale rezolutním směrovým pohledem a 
obočím mne usadil na přední sedadlo a jeli jsme. Obsada autobusu byli 
asi afghánci nebo jiní košilatí turisté a průvodkyně jim pro mne absolutně 
nesrozumitelnou řečí a máváním rukou vyprávěla, kde asi jsme, co vidíme 
a tak podobně. Na můj dotaz „Na Kazaň“ se na mne nějak nepříčetně 
podívala, nic neřekla a dále mluvila jen tou nesrozumitelnou řečí. V tyto 
časy totiž provázeli cizince tzv. „pozorovatelé“ a zřejmě jsem průvodkyni 
byl neodvolatelně zařazen mezi NKVD (nebo KGB). Tak jsme křížem 
krážem projížděli Moskvou. Najednou „sinnyj“ zabočil na parkoviště a byli 
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jsme nad Moskvou na Leninských horách (tenkrát se tomu tak říkalo), 
krásný výhled a podobné ukazování a vysvětlování v afghánštině. Když 
jsem vytušil, že afghánské šermování končí, uháněl jsem ku „sinnému“ a 
zeptal se Aljoše „Na Kazaň“. Spiklenecky na mně mrknul, zase mne 
směrovým pohledem usadil a jeli jsme dál. Pohledy turistů i průvodkyň 
mne utvrdily v přesvědčení o určitém smýšlení NKVD. Zmateně jsem 
uvažoval, že to je jediný možný způsob mého úspěšného přežití a nějaké 
koktavé vysvětlování nebo předložení pasu by současné ruské 
administrativě byla podepsaná přihláška do gulagu na Sibiř. Tak jsem je 
nechal v jejich přesvědčení dále. 

pokračování v příštím zpravodaji 

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

 

 

  

Naše obec za II. Světové války 

Rok 1940 začal vyhlášením sběru kostí z domácích zabíjaček.  

Dne 2. dubna byl zaveden letní čas. Trval do konce října. 

Během roku byly zastaveny převody majetku z rodičů na děti. 

Správce školy Ervin Scholz nelibě snášel české kázání vlasteneckého 
kněze v naší obci p. Inocence Kukly a toto zakázal. Na vykonání 
bohoslužeb byl nakomandován kněz německé národnosti p. Hübel 
z Nového Jičína, který do obce na bohoslužby dojížděl na kole. Uměl i 
česky. Během roku 1941 počali se objevovat v okolních německých 
obcích váleční zajatci, a to Poláci a Francouzi. Byli vesměs zaměstnáni 
jako zemědělští dělníci. Bylo s nimi nelidsky zacházeno, hlavně s Poláky. 
Po odchodu nenáviděného správce školy Ervina Scholze na frontu se 
lidem v naší obci ulevilo. Jeho nacistická horlivost dokonce vyústila ve 
falšování historických faktů v obecní kronice, kde uvedl, že obec 
Bernartice je od nepaměti německá a byla právem vrácená do lůna Říše. 
Horlivost Scholzova byla nejspíše vystupňovaná strachem z fronty a jeho 
soupeřením se starostou Köllnerem. Oběma se na frontu nechtělo. 
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Rok 1942 pokračoval národnostním i hospodářským útiskem našich lidí. 
Mládeži z naší obce, jako i jiných českých obcí, se nepovolilo učit 
řemeslu, zbývala pro ni jen nádenická práce. Byl vydán také zákaz studia 
na středních a odborných školách. Hned počátkem roku došlo ke 
zpřísnění dodávek a nastaly časté revize. Byl vydán zákaz jakýchkoliv 
zábav. Fojtství Antonína Bayera č.1 bylo zabaveno a byl zde dosazen 
německý správce Franz Hauptmann. Fojt byl na několik měsíců uvězněn.  
Smečka hitlerovské mládeže pod vedením SSmana Johana Bayera, který 
se do obce přistěhoval, pokácela památnou lípu na křižovatce, vysazenou 
v roce 1918. Občané mu za to slibovali pomstu, ale zakročil osud.  Johan 
Bayer byl povolán na frontu a zůstal nezvěstný na Balkáně. V červenci 
zahynul tragicky pádem stromu František Bayer, poslední český starosta 
naší obce. Z důvodu nedostatku všeho nastal výměnný obchod, mletí 
mouky na černo, nepovolené domácí porážky, tlačení řepkového a 
lněného oleje, pálení lihovin z cukrové řepy a režného zrní. Na 
zahrádkách se tajně pěstoval tabák. Také se poslouchal zahraniční 
rozhlas, což bylo velmi přísně zakázáno. 

Na začátku roku 1943 přišla rána pro naši vesnici. Byla  kontrola  obilí a 
šest sedláků přišlo pod komisaře, a to č. 58, 43, 2, 4, 37 a 27. Za 14 dnů 
byl vrácen grunt č. 58 původnímu majiteli,  jenž  neohroženě složil funkci 
velitele hasičů. Grunt byl vrácen s ohledem na to, že nebyl nalezen 
vhodný nástupce na hasičského velitele. 

Ostatní sedláci se museli ze svých gruntů vystěhovat …(o tom napíšu 
jindy v samostatném článku).  

Totálně nasazováni  byli  občané  na práce do Říše.  Také  několik našich 
občanů  bylo odkomandováno na zákopnické práce do horního Slezska  
poblíž říčky Malá pánev u Andreashütte  a  u Čenstochové.  Každý z nich 
dostal poukaz na krumpáč a lopatu. Všichni se po dvou měsících  vrátili 
domů. 

V květnu bylo zprvu  zastaveno  mletí v  Lesním mlýně č. 25, ale protože 
mlýnec č. 28 nebyl schopen zastat jeho práci, tak bylo mletí v Lesním 
mlýně opět povoleno.  Mlýnec  č. 28 byl pak zastaven. Zavřena byla    
hospoda č. 97 p. Klosové. 

Od roku 1944 probíhaly veškeré civilní sňatky v německém jazyce, a to  
v Kuníně.  Nad obcí začaly přelétávat spojenecké letouny.  V srpnu 1944  
při jednom z těchto přeletů si pár  letadel odlehčilo a spustilo několik 
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bomb na Rybníky u hrázky. Vznikly krátery tak 8 metrů v průměru, tři 
metry hluboké. Nikoho nezranily. 11. září kolem poledne bylo slyšet,  jak 
spojenecká vojska bombardují Ostravu. 

Od podzimu 1944 do zimy 1945 probíhaly zákopové práce i v naší obci, a 
to v Mackových dolech. Při Odře byly stavěny dřevěné sruby jako záložní 
objekty pro německá vojska. Při těchto pracích nuceně pomáhali i naši 
občané. Do sousedního Německého Jeseníku byli nakomandování 
mladíci z Protektorátu, hlavně z  Prahy,  kteří  tyto  protipancéřové zákopy 
kopali. Chodili do naší obce shánět něco k jídlu. Vzali s povděkem cokoliv. 
Ještě dlouho po válce si někteří z nich dopisovali s našimi občany. 

Na oderských lukách pilně cvičila německá domobrana „Volksšturm“. Byla 
sestavená z  přestárlých  občanů  a invalidů z okolních německých obcí. 

V roce 1945 vyměnilo německé vedení obce měděné elektrické vedení 
v obci za hliníkové. Naši občané museli dále pomáhat při zákopových 
pracích a také při stavění pancéřových překážek na silnici Šenov – Nový 
Jičín. Jednalo se o dřevěné  barikády  ze silných klád, široké od chalupy 
k chalupě. Byly asi tři metry vysoké a čtyři metry široké, mezi nimi byl 
uprostřed klikatý úzký průchod. Kde nebylo dostatek dřeva, bylo použito 
kamení, cihel a jiný materiál. 

Hned v prvním měsíci roku 1945 nastává bojová činnost i sovětských 
letadel. Jsou hlášeny přelety, obvykle v podvečer, nad naší obcí od 
Moravské Ostravy směrem na Přerov. Letadla vypouštěla osvětlovací 
padáky (lidé jim říkali vánoční stromečky, protože na pohled to byla 
krásná podívaná, když zasněžený kraj byl v noci osvětlen). Byla to letadla 
pozorovací, která sledovala ústup německých vojsk. Začínají se potulovat 
krajem i němečtí vojenští zběhové a uprchlíci z  Polska a Slezska. 

Někteří občané naší obce byli svědky hrůzné události, která se stala 
v Suchdole nad Odrou. Při evakuaci vězňů z koncentračních táborů bylo 
přímo v železniční stanici shozeno z vagonů okolo padesáti nešťastníků, 
někteří ještě žili, ale byli cynicky a bez rozpaků zastřeleni německým 
doprovodem. Poté byli jako dřevo do hraní nakládáni na saně a odvezeni 
do jednoho z kráterů, těsně u železničního mostu přes Odru, vzniklém  po 
odhození bomb z letadel, jak výše uvedeno. 
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Na území protektorátu vznikaly ilegální organizace, které měly za úkol 
škodit „Říši“. V ilegální organizace železničářů byli i naši občané, kteří pak  
za svou činnost těžce pykali …(napíšu samostatný článek). 

S blížícím se koncem války docházelo k evakuacím válečných zajatců, 
hlavně Rusů, kteří pracovali ve slezských šachtách. Pro nedostatek 
vagónů šli pěšky. Bývaly to kolony dlouhé od Kunvaldu (Kunína), přes 
Suchdol až po Mankovice. Byly to hrozné pochody, zajatci padali a 
zůstávali ležet mrtví u silnice. Stalo se, že v obci Mankovice byl na pokraji 
silnice u statku otevřený krecht s řepou. Hladoví zajatci se naň vrhli a tu 
fašističtí pochopové, kteří je doprovázeli, stříleli je pro kousek řepy jako 
zvěř. Jak hrozný a nelidský to čin! 

Na jaře 1945 se fronta kvapně blížila. Dunění děl a záře od požárů na 
Opavsku a Ostravsku byly toho neklamným důkazem….. 

 

Pokračování příště 

 

Z obecní kroniky vypsala Ilona Stavinohová 

Velikonoce 

Postní neděle:  Černá, Pražná, Kýchavá a Družebná, neměly žádné 
zvláštnosti. Na Smrtnou neděli chodívala děvčata s majíčkem (opentlenou 
jedličkou) po vsi od čísla k číslu a zpívala. V každém čísle pak dívky 
dostaly nějakou odměnu. Na Květnou neděli se světily v kostele kočičky a 
pak nastala příprava na svátky. Všude se pomývalo a peklo, kupovala se i 
kořalka na šmigrust. Na Zelený čtvrtek přestaly při mši, po Gloria, zvonit 
zvony a místo nich měli ministranti klopotky, se kterými potom chodili 
klepat až do Bílé soboty. Večer se chodilo modlit na zahradu na památku 
utrpení Páně v Getsemanské zahradě. V kostele byl Boží hrob, u něhož 
neustále bděli dva ministranti. Na Velký pátek se ráno chodili lidé umývat 
do potoka (tento zvyk byl rozšířen na celé Moravě). Hodně času se 
strávilo v kostele, kde se četly pašije. Odpoledne bývala křížová cesta. Na 
Bílou sobotu se v kostele světilo „dřefko“, z něhož se pak dělaly křížky a 
ty se spolu s kočičkami zastrkovaly do polí. Také se hodně peklo, 
z tradičních jídel čtverhranné koláče „hnětky“. Pak se chodilo do kostela 
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na Vzkříšení. V neděli velikonoční se před mší světila vajíčka, koláče a 
víno, které se pak dávalo hostům. Před svátečním obědem musel každý 
sníst aspoň kousek posvěceného jídla. Pomlázka bývala dříve snad již 
v sobotu a v neděli, nejvíce však v pondělí. Chlapci chodili „dvíhat“ dveře 
z pantů a mrskali děvčata i polévali vodou a dostávali za to různé kořalky 
a vejce, barvená cibulovými slupkami. Ještě v úterý velikonoční byl 
poloviční svátek, pracovat se začalo až odpoledne. 

 

Výpis z knihy Bernartice nad Odrou  

 

Na Zelený čtvrtek a na Velký pátek choďá kluci místo zvoněňa 
s klapotkami klapať. Na věži je dřevjaná rechotka a na tu rechocú. Večer 
na Zelený čtvrtek je požehnání. Na Velký pátek ráno choďá lidé sa myť do 
potoka, na kaluže, lebo do prádla. Od večera je křížová cesta. Na křížovej 
cestě  sa zpívá už odedávna „Dobrú noc, Bože věčný“ a „ Pozastav se ó 
křesťane“. Večer je požehnání. Přes deň choďá lidí říkať k Panbíčkovi a 
k Božímu hrobu. Na Bílú sobotu ráno sa u kostela světí dřevo, z kterého 
sa dělajú křížky a dycky po třech a jedné kocance, na Květnú nědělu 
posvěcenej,  sa za zpěvu a tichej modlitby v nědělu i v pondělí velikonoční 
ráno roznášajú po polách a zastrkujú do zasetej role. V pondělí skoro 
ráno, třeba o dvúch v noci, choďá chlapi dvíhať děvčata.  Obyčajně 
dostanú nějakej šmigrustovej a též cukrové. Ale včil už sú na to vstávaní 
zhnilí ! Po šmigrustě sa chodí celé dva dni. 

 

Opis z Horákovy kroniky bernartským nářečím 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka 
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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 
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