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Kalendárium
12.12. V přísálí kulturního domu proběhlo druhé jednání zastupitelstva
obce.
14.12. V kostele se konal Adventní koncert a poté předvánoční posezení
v přísálí.
17.12. Došlo k předání opravené vzduchotechniky na kulturním domě.
18.12. Starosta se zúčastnil schůzky členů Regionu Poodří, která se
konala na zámku v Bartošovicích.
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21.12. Proběhlo jednání se zástupcem firmy Avona, týkající se přípravy
projektu napojení hospody U Odry a jejího sociálního zařízení na
ČOV.
21.12. Odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na
opravu místní komunikace na parcele č. 705 (Šustkova cesta).
29.12. Před kulturním domem proběhlo tradiční Zpívání koled.
2.1. Odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na
rekonstrukci tělocvičny Základní školy v Bernarticích nad Odrou.
5.1. Proběhla Tříkrálová sbírka.
8.1. Starosta, místostarostka a zastupitelé Tomáš Staněk a František
Kyselý se zúčastnili školení o ochraně osobních údajů GDPR
v Sedlnicích.
11.1. Místostarostka se zúčastnila výroční valné hromady Sboru
dobrovolných hasičů, která se konala v sále KD.
15.1. Jednání s firmou MDP GEO, která se zabývá digitalizací map pro
potřeby obce.
16.1. Schůzka zastupitelů v areálu U Odry, za účelem oprav hospody a
sociálního zařízení.

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám do nového roku popřát ještě jednou hlavně pevné zdraví a
osobní spokojenost.
Pevně věřím, že tento rok bude pro všechny rokem úspěšným a
naplněným především pozitivními věcmi.
Rád bych Vás touto cestou informoval o připravovaných záměrech, které
bychom rádi uskutečnili.
Jelikož Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo několik dotačních titulů,
rozhodli jsme se o některé z nich také zabojovat. Poslali jsme žádosti o
dataci na opravu místní komunikace na parcele č. 705 (Šustkova cesta) a
dále na rekonstrukci tělocvičny Základní školy (výměna podlahy, oken,
oprava vzduchotechniky, zateplení střechy a její nátěr). Uvidíme, jestli
nám budou požadované dotace schváleny. Dále bychom rádi opravili a
2

Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2019

zprovoznili hospodu U Odry. Provedeme napojení budovy hospody a
sociálního zařízení na ČOV. V Mateřské škole bychom chtěli dokončit
stavební úpravy, které se nestihly uskutečnit v loňském roce.
Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo také dotace na opravy kulturních
domů. O tuto dotaci jsme chtěli rovněž požádat. Jelikož podmínky pro
udělení dotací nejsou pro nás dosažitelné, o tuto dotaci nakonec žádat
nelze. Kulturní dům se tedy vynasnažíme opravit z vlastních zdrojů.
V rozpočtu obce na letošní rok jsme s těmito výdaji již počítali. Tyto akce
považujeme za ty větší a finančně náročnější, které bychom chtěli
uskutečnit.
Dále budou probíhat jednání s Jednotou Hodonín o odkupu části jejich
prodejny a přilehlé zahrady. V letošním roce chceme zasadit nový
vánoční strom, který bychom od následující adventní doby společně
rozsvěceli a tím zahájili novou tradici – rozsvěcování vánočního stromu.
Budeme se snažit opravit Kříž za Blaškovou zahradou, který je ve velmi
špatném stavu. Během roku zcela jistě vyvstanou i další situace, které
bude nutno operativně řešit.
Věřím, že i když se podaří realizovat jen některé z uvedených akcí, bude
to pro nás všechny úspěch.
Tomáš Horut, starosta

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad
Odrou konaného 12. 12. 2018
2/1
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu
zastupitele Petra Hanzelku a Michala Prašivku, zapisovatelkou Danielu
Horutovou.
2/2
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání
zastupitelstva obce.
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2/3
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zřizuje finanční výbor a
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
2/4
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí předsedou finančního
výboru Vlastimila Šimíčka.
2/5
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí předsedou kontrolního
výboru Tomáše Staňka.
2/6
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí členy finančního výboru
Josefinu Bayerovou a Františka Kyselého.
2/7
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí členy kontrolního výboru
Mgr. Petru Gavlasovou a Ing. Patricka Mika.
2/8
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
o odměnách za výkon funkce stanoví odměny za výkon jednotlivých
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:
místostarostka Kč 11.000,předseda výboru nebo komise Kč 1.000,člen výboru nebo komise Kč 800,člen zastupitelstva bez dalších funkcí Kč 500,V souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích se při souběhu výkonu více
funkcí odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
V souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích se měsíční odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva budou poskytovat ode dne
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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2/9
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření
č. 4/2018
Příjmy:
18.875.188,00,Výdaje:
23.337.943,29,Třída 8:
4.462.755,29,2/10
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet obce
Bernartice nad Odrou na rok 2019
Rozpočet obce se schvaluje podle oddílů a paragrafů jako schodkový.
Příjmy:
14.976.000,Výdaje:
18.505.000,Třída 8
3.529.000,2/11
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočet Základní
školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, příspěvkové organizace na
rok 2019.
2/12
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
2/13
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr prodeje
pozemku parcela č. 527/2 v k.ú. Bernartice nad Odrou.
2/14
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje do funkce kronikářky
obce Bernartice nad Odrou Ilonu Stavinohovou. Zápisy do kroniky obce
povede od roku 2018.
2/15
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, že kronika obce
bude vedena v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů
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po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře, které se
zajistí vazbou.
2/16
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, že za kroniku obce je
zodpovědný kronikář obce a starosta a po ukončení ročních zápisů ji
podepisují.
2/17
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje místostarostku Ing.
Bc. Dagmar Glogarovou určeným zastupitelem ve věcech pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.
2/18
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR:
Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci „Oprava fasády KD Bernartice
nad Odrou“ a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků na
dofinancování akce.
2/19
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR:
Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci „Rekonstrukce tělocvičny
ZŠ Bernartice nad Odrou“ a souhlasí se zajištěním vlastních finančních
prostředků na dofinancování akce.
2/20
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z výzvy MMR ČR:
Podpora rozvoje regionů 2019+ na akci „Oprava místní komunikace na
parcele č. 705“ a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků
na dofinancování akce.
2/21
Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostu obce k provedení
změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od data dnešního jednání do
konce roku 2018.
V Bernarticích nad Odrou dne 12. 12. 2018
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Jízdní řád autobusových linek platný od 9.12.2018 do
14.12.2019
Odjezdy autobusů z Bernartic nad Odrou do Nového Jičína:
z točny u Odry, směr Loučka, Nový Jičín aut. nádraží – jezdí v pracovní
dny
5:30, 6:30, 7:20, 14:10, 15:10, 16:10
z rozcestí (křižovatky) směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí
v pracovní dny
5:37, 6:01, 7:17, 7:34, 8:07, 10:01, 11:46, 12:36, 13:37, 14:00, 14:12,
15:04, 16:27, 17:11, 18:07, 19:37, 21:47, 23:12
z rozcestí (křižovatky) směr Šenov u N. Jičína, Nový Jičín – jezdí
v sobotu, neděli a státem uznávané svátky
6:02, 7:47, 10:47, 14:17
16:52, 20:52 – nejedou 24.12.2018
Odjezdy autobusů z Nového Jičína do Bernartic nad Odrou:
přes Loučku, směr točna u Odry – jezdí v pracovní dny
6:10, 6:50, 13:45, 14:45, 15:45, 19:45
přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v pracovní dny
5:50, 6:35, 6:37, 6:50, 7:35, 8:05, 9:35, 10:35, 12:35, 13:35, 14:05, 14:35,
15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:35, 18:35, 20:20, 22:40
přes Šenov u N. Jičína směr Jeseník nad Odrou – jezdí v sobotu, neděli a
státem uznávané svátky
5:40, 9:25, 13:25
15:50, 17:25, 19:25, 22:40 – nejedou 24.12.2018
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2019
Odpady
Poplatek za odpady je stanoven ve výši 500,- Kč. Děti do patnácti let
včetně a občané starší osmdesáti let včetně mají slevu 100,-Kč. Studenti
(na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování) hradí 50% z ceny.
Splatnost poplatku za odpady je 31.3.2019. K tomuto datu je každý občan
trvale bydlící v naší obci povinen uhradit alespoň polovinu ze stanovené
celkové částky. Splatnost druhé části poplatku je stanovena k 30.9.2019.
Poplatek za odpady jsou povinni hradit i majitelé nemovitostí a chat na
území katastru obce. V tomto případě je stanoven jednorázový poplatek
za objekt v celkové výši 500,-Kč.
Poplatek je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné
plátce.
Pes
Poplatek za psa je stanoven ve výši 120,- Kč. Za druhého a každého
dalšího psa téhož majitele je poplatek stanoven ve výši 180,- Kč. Majitel
psa je povinen poplatek uhradit k 31.3.2019.
Poplatek je možné uhradit během úředních hodin
do pokladny obce nebo bezhotovostním převodem
na č.ú. 23325801/0100. VS = číslo popisné plátce.
Zpravodaj
Roční předplatné Zpravodaje obce Bernartice nad
Odrou je 60,- Kč. Splatnost předplatného je
stanovena k 31.3.2019. V případě neuhrazení
do termínu splatnosti bude předplatné zpravodaje
automaticky zrušeno.
Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce
nebo bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.
VS = číslo popisné plátce.
Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě
na webových stránkách obce: www.bernarticenadodrou.cz
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Statistika počtu obyvatel roku 2018
Počet obyvatel ke dni 31.12.2018
Muži:
Ženy:
Z toho děti do 15 let:

527
463
187

Narozené dětí:
Chlapci:
Děvčata:

15
11
4

Přistěhované osoby:
Odstěhované osoby:
Úmrtí:

21
18
10

ZE

990 občanů

SPORTU

Florbalový turnaj
V sobotu 15. prosince uspořádal oddíl florbalu při TJ Sokol Bernartice nad
Odrou 12. ročník Mikulášského florbalového turnaje starších žáků do
devátých tříd. Vedle našeho družstva Bernatských Bobrů se turnaje
zúčastnili také hráči z TJ Sokol Pustějov, ZŠ Suchdol nad Odrou a
družstvo Barbariens z Hladkých Životic. Místo konání bylo standardně
v naší bernartické tělocvičně. Bylo nám ctí, že poprvé v historii oddílu
zahajoval náš turnaj nový pan starosta Tomáš Horut. Krátce promluvil
k hráčům, popřál nám všem hodně štěstí a dodal tím našemu turnaji na
váze.
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Náš tým BBček odehrál na turnaji tři vyčerpávající zápasy. Zahajovali
jsme turnaj utkáním s TJ Sokol Pustějov a vůbec jsme nehráli špatně.
Rozhodnuto o výsledku bylo v podstatě v první půli za stavu 5:1.
Vzhledem k indispozici hráčů našeho týmu, kterých dorazilo jen šest,
dostali protihráči šanci na snížení skóre v druhé půli. Této možnosti také
využili a bodový náskok, který jsme si vytvořili, v první půli sice stáhli, ale
na konečném výsledku 10:5 pro nás to už moc nezměnilo.
Druhým utkáním se ZŠ Suchdol nad Odrou jsme projeli jak nůž máslem a
zcela přesvědčivě vyhráli 15:2. Byla to jednostranná záležitost v náš
prospěch, nutno však podotknouti, že protihráči byli věkově mladší a vedli
si obstojně.
Do finálového utkání proti Barbariens jsme vstupovali s vyrovnaným
stavem. Měli jsme stejně po dvou vítězstvích a nadešla chvíle
vzájemného rozhodnutí. Utkání bylo fyzicky náročné a hra velice tvrdá.
Při vzájemném boji o balonek docházelo k tvrdým zákrokům. Po jednom
takovém jsme faulovali a byl nám nařízen trest v podobě trestného
střílení. Tento nájezd však úspěšně zhatil náš brankář a stav tedy pro tuto
chvíli zůstal nezměněn. Naši hráči ze sebe dávali maximum a snažili se
sebevíce. Síly však docházely a vzájemné přihrávky čím dál častěji
dohrával protihráč. To se také odrazilo na průběžném stavu a my jsme v
podstatě celé utkání bodově doháněli protihráče. Přehrávali nás jak
v osobních soubojích, tak střelecky. Konečné celkovém skóre 7:13 nás
hodně zklamalo. Touto výraznou prohrou jsme se posunuli na druhé místo
v turnaji.
Celkové pořadí:
1. Barbariens Hladké Životice
2. Bernatští Bobři
3. TJ Sokol Pustějov
4. ZŠ Suchdol nad Odro
Obec reprezentovali a branky vstřelili: kap. Ondřej Staněk - 13, brankář
Matyáš David - 26 zákroků, Pavel Hopp - 9, Lukáš Hubr - 6 , Vít Vrobel –
4 a Adam Rigole. Celkem jsme na bránu protihráčů vystřelili v 70
případech a vstřelili 32 branek.
Děkujeme Evě Turkové a Petře Staňkové za výborné muffiny a buchtu.
Byly moc dobré. Tomáši Staňkovi a Dušanu Glogarovi za výdej a přípravu
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stravy a konečný úklid klubovny a tělocvičny. Janě Stavinohové za letitou
podporu a obětavou pomoc při každoroční tvorbě a realizaci našich
jedinečných diplomů. V neposlední řadě děkujeme TJ Sokol a Obci
Bernartice nad Odrou za významnou podporu našeho oddílu.
Za Bernatské Bobry Aleš Hubr, trenér.

35. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané
Dne 22.12.2018 se uskutečnil 35. ročník Vánočního turnaje v sálové
kopané v Bernarticích nad Odrou. Turnaje se historicky zúčastnilo
nejvyšší počet hráčů v počtu 36. V nesmírně vyrovnaném turnaji se na
prvním místě umístil tým pod vedením Marka Staňka, který až na jedno
utkání porazil všechny zbylé družstva. Na 2. místě se umístil tým
Jaroslava Handrycha a na 3. místě skončil tým pod vedením Matěje
Janovského. Nesmírně napínavou podívanou nám nabídla soutěž o
11
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nejlepšího střelce, kdy se na 1. místě umístil Marek Zetocha s 16-ti
zásahy. Cenu o nejstaršího hráče vyhrál Milan Richter, který svůj výkon
okořenil neskutečnými 11-ti góly. Organizací celého turnaje se ujali kluci z
oddílu kopané, kteří vytvořili skvělou atmosféru a celý turnaj se nesl v
duchu ,,fair play‘‘.
Velký dík patří samotné obci, která poskytla finanční dar a hráčům, kteří
přispěli k vysoké kvalitě turnaje. Největší dík, ale patří fanouškům, kteří
přišli podpořit místní borce a vytvořili tak nezapomenutelnou kulisu.
V příštím roce se má turnaj konat ve stejném období a už teď je přislíben
velký počet účastníků.
účastník turnaje
Marek Zetocha

Rekreační volejbalový turnaj
V pátek 28. 12. 2018 jsme jako již tradičně uspořádali v tělocvičně
rekreační volejbalový turnaj. Celkem 38 hráčů se rozdělilo do šesti
družstev a hrálo se systémem každý s každým. Atmosféra byla skvělá a
všichni se navzájem velmi povzbuzovali. Skvěle jsme si zahráli a pobavili
se. Bylo úžasné vidět, kolik lidi u nás hraje volejbal. Až na dva hráče, byli
všichni místní. Do turnaje jsme zapojili i děti, které svými výkony předčily
spoustu z nás. Jsme velmi rádi, že trvá zájem lidí si přes svátky alespoň
trochu rekreačně zasportovat. Věříme, že tomu tak bude i v dalších
ročnících. Po odehraném turnaji a předání cen, jsme všichni společně
poseděli v klubovně a při dobrém pivu a zelňačce turnaj hodnotili. Tímto
bychom chtěli poděkovat TJ Sokol za zapůjčení klubovny.
Dále bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za finanční příspěvek,
díky kterému jsme mohli hrát o pěkné ceny. Velké dík patří také všem,
kteří s pořádáním turnaje jakkoliv pomohli.
za hasiče Ladislav Kavan
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S POLKOVÉ

AKTIVITY

Výroční valná hromada SDH Bernartice nad Odrou
V pátek 11. 1. 2019 se v sále kulturního domu konala výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 88 členů a bylo přijato
16 nových členů. Pro informaci všem občanům přikládám zprávu o
činnosti SDH za rok 2018.
Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2018
K 31. 12. 2018 měl náš sbor 129 členů, z toho 42 žen a 18 členů mladší
18-ti let.
Výkony našich sportovních družstev mužů i žen jsou rozdílné. Naše
hasičky obsadily v okrskové lize šesté místo, oproti loňskému osmému
14
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místu je to zlepšení, ale ne takové, jaké bychom si přáli. I tak jsem ale
velmi rád, že holky okrsek odsoutěžily. Bohužel holek je málo a mnoho
z nich už v Bernarticích nebydlí. Muži obhájili loňské druhé místo, což je
samozřejmě skvělé, ale vítězství jim opět těsně uniklo. Tak snad příští
sezónu to už vyjde. Družstva mladších a starších žáků dosahovala
v loňském roce výborných výsledků. Mladší žáci obsadili krásné druhé
místo v lize. Starší žáci se umístili taktéž na místě druhém. O náš sport je
mezi dětmi stále velký zájem, a to je dobře. V nastávající sezóně budeme
mít zapsána v okrskové lize poprvé dvě družstva mladších žáků a jedno
družstvo starších žáků.
Výbor SDH se v roce 2018 sešel na svých schůzích čtyřikrát. Starosta
a velitel se pravidelně účastnili okrskových výborových schůzí na Starém
Jičíně, které byly v loni tři, a kde se plánovala koordinovanost a funkčnost
celého okrsku Starý Jičín. V listopadu jsem zastupoval náš sbor na
setkání představitelů dobrovolných hasičů ve Slatině, v rámci celého
našeho okresu.
Jako tradičně jsme připravili několik společenských a kulturních akcí.
V lednu výroční valnou hromadu v sále. V březnu jsme se účastnili
výroční valné hromadu našeho okrsku. Zabezpečili jsme požární hlídky na
všech plesech pořádaných u nás. V březnu jsme dále v tělocvičně
uspořádali tradiční ping-pongový turnaj a provedli sběr železného šrotu.
V dubnu jsme před obecním úřadem postavili máj. V květnu, o svátku
svatého Floriána jsme uctili památku všech zemřelých hasičů na mši
svaté a položili věnec u pomníku na hřbitově. Po tomto aktu následoval
společný oběd. Dále jsme v břízovém háji postavili táborák a zajistili
prodej občerstvení při příležitosti oslav osvobození naší obce.
Následovalo kácení máje. Jako každoročně jsme zajistili prodej
občerstvení na pouti. V sobotu 1. června jsme pořádali soutěž mladých
hasičů. Dorazilo k nám celkem 22 družstev z obou kategorií. Naší mladší
žáci družstvo „A“ svou kategorii s přehledem ovládlo a vyhráli. Družstvo
„B“ potvrdilo domácí nadvládu a obsadili krásné třetí místo. Starším
žákům uniklo vítězství o kousek a obsadili druhé místo. Byl to přesto
obrovský úspěch na domácí soutěži. Za čtrnáct dní 17. června se k nám
sjelo 25 družstev hasičů a hasiček, aby soutěžili o Bernacký pohár. Naši
hasiči, a to družstvo „A“, obsadilo pěkné páté místo. Naši veteráni se taky
neztratili a obsadili místo deváté. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Lešné
15
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s naprostým rekordem trati, který byl opravdu na hranici možností. Těžko
čas 15,13 sekund někdo překoná. Vítězové si mimo jiné odvezli od nás i
motorovou pilu, kterou do soutěže věnovala firma Husqvarna. Zde bych
chtěl ještě jednou poděkovat našemu občanovi, panu Matouškovi, který
vše zařídil. Naše hasičky skončily ve své kategorii na místě šestém.
Kategorii žen vyhrály hasičky z Hůrky. Začátkem června jsme se podíleli
na pořádání dětského dne organizovaného TJ Sokol. Dále jsme se
v červnu společně s obcí a s ostatními složkami podíleli na pořádání Dnu
obce. V srpnu jsme pro naše mladé hasiče a malé adepty uspořádali
velmi pěkný, ale na organizaci velmi náročný čtyřdenní hasičský tábor
v Orlovně ve Veřovicích, kterého se účastnilo rekordních 33 dětí ve věku
od čtyř do patnácti let. Na každé schůzi starostů sborů nám stále
připomínají a zdůrazňují důležitost práce s dětmi. Jsem nesmírně rád, že
v našem sboru máme lidi, kteří se dětem velmi věnují. A děti nám to poté
vrací skvělými výsledky na soutěžích, kde opravdu patří na špici v okrsku.
V září jsme sezónu zakončili netradiční hasičskou soutěží Fire cupem,
kde se proti sobě postavili horní konec a dolní konec.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za jejich práci a obětavost.
Především těm, kteří se na tomto všem aktivně podílejí. Děkuji
sponzorům a dárcům za jejich pomoc, ostatním organizacím a spolkům za
spolupráci a v neposlední řadě obecnímu zastupitelstvu za podporu a
přístup k dobrovolným hasičům. Do nového roku Vám všem přeji hodně
úspěchů, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví.
V Bernarticích nad Odrou dne 11. 1. 2019
Tomáš Horut, starosta SDH
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R ŮZNÉ
Zpívání vánočních koled
Vážený pane starosto,
sdružení, spolky a občané obce Bernartice nad Odrou,
děkujeme Vám touto cestou za Vaši podporu a příjemnou atmosféru v
čase vánočním při "Zpívání vánočních koled" ve Vaší obci.
Díky vaší štědrosti a ochotě přispět na činnost Mobilního hospice Strom
života se vybrala částka 20 519 Kč.
Děkujeme Vám všem a těšíme se na další spolupráci.
Za Mobilní hospic Marie Dorazilová

Milí spoluobčané,
začal nový rok a my máme za sebou IV. ročník Zpívání vánočních koled.
Již potřetí putoval výtěžek z této akce na podporu mobilního hospice
Strom Života, jehož služby jsou v některých rodinách nepostradatelné.
Letošní ročník jako již tradičně začal venku před restaurací a pokračoval
ve vnitřních prostorách naší restaurace. Zpívající odpoledne nám uvedl
Pavlík Hopp, který nám zahrál na trubku. Poté následovaly tři série
klasických vánočních koled, doprovázené Radkou Brodíkovou (klávesy) a
Terkou Hoppovou (kytara). Své si užily i přítomné děti, které si zazpívaly
sóla a přinesly Ježíškovi dary. Mezi sériemi písní byl prostor pro
občerstvení, které měl k dispozici venku Honza Kneblík. Dospělí se
zahřívali svařákem a punčem, pojedli klobásky, děti si mohly dát čaj.
K poslechu nám zahráli hosté Vojta Novák a Martin Gazda, kteří nás bavili
následně i celý večer při pokračování v jídelně. Vaše účast i účast
návštěvníků z okolních vesnic je rok od roku větší. Letošní návštěvnost
odhadujeme nad 150 lidí, což je fantastické. Já jen doufám, že se Vám
všem koledování líbilo, a že přijdete příští rok zase. Snažíme se o to,
abychom vytvořili ze Zpívání koled tradiční bernartskou akci, kde se
všichni pobaví a zpříjemní si tak svátky. Na závěr bych chtěla poděkovat
19
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obci Bernartice nad Odrou a Restauraci u Bříz za spoluúčast a taťkovi za
kamerový záznam. Pak můj dík patří muzikantům Radce, Terce, Vojtovi a
Martinovi, a také zvukaři Petru Čechmánkovi, bez nějž by se muzicírování
pro tak velký počet návštěvníků určitě neobešlo. Největší dík ale patří
Vám všem návštěvníkům a také místním organizacím (SDH, Bodlák,
Klondajk, TJ Sokol, Myslivci, Zahrádkáři a základní škola) jelikož jste
všichni dohromady přispěli částkou 20 519 Kč.
Protože nikdo nevíme, kdy budeme služby hospicu Strom života
potřebovat, je krásné, že se v obci téhle vánoční humanitární akci tolik
daří.
Hodně štěstí a především zdraví do nového roku Vám přeje
Katka Drlíková

Výsledek Tříkrálové sbírky 2019 v Bernarticích nad Odrou
První lednovou sobotu navštívily domovy občanů Bernartic nad Odrou
skupinky tříkrálových koledníků, aby s písní a přáním všeho dobrého
předali tradiční požehnání a zároveň poprosili o dobrovolný finanční dar
do svých pokladniček. Také letos byl celkový výtěžek více než úctyhodný.
Díky velkorysosti místních občanů se podařilo vykoledovat 49.418,- Kč.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří rádi přispěli na pomoc potřebným a
také koledníkům, jenž ochotně věnovali svůj volný čas. Bližší informace
k letošní Tříkrálové sbírce uvedeme v následujícím zpravodaji.
Josef Klos, místní asistent Tříkrálové sbírky
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H ISTORIE
Kroniky obce Bernartice nad Odrou
1. Kniha
Památní kniha vydaná na oslavu čtyřicetiletého panování c.k.
apoštolského veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. dne
2.prosince 1888 zachycuje roky 1914 až 1915, kronikář Josef Horák z č.
33. Kniha zachycuje také stručnou historii obce a životopis Františka
Josefa I. Popsána menší polovina knihy. Uložena ve Státním okresním
archívu v Novém Jičíně.
2. Kniha
Označena jako Denník…. Kronikář Josef Horák. Zachycuje roky 1914 až
1919 a přehled zastupitelů obce od r. 1888. Nedopsaná kniha, zápisy
končí v červenci 1919. Uložena ve Státním okresním archívu v Novém
Jičíně. Obě knihy Josefa Horáka měly zajímavý osud. Denník nebyl
dopsán z důvodů, o kterých nic nevíme. Knihy byly do února 1945
uloženy na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou, poté musely být na
popud německých úřadů odevzdány do úschovny v Novém Jičíně, odkud
byly zavlečeny neznámo kam. Po usilovném pátrání byly objeveny v roce
1946 na Národním výboru v Moravské Třebové a vráceny zpět do naší
obce. Nyní se nachází ve Státním okresním archívu v Novém Jičíně.
3. Kniha
Pamětní kniha obce Bernatic z let 1914 až 1918, obsah 146 stran,
kronikář Josef Handrych. Zachycuje retrospektivně roky 1914 až 1918 a
dále obsahuje události od nejstarší historie obce.
V roce 1922 byla v obci ustavena letopisecká komise a kronikářem obce
se stal obecní tajemník Josef Handrych. Společně s odborným učitelem
z Hodslavic Františkem Hanzelkou po několik let dopisovali kroniku od
dřívějších dob, pokud jim různé písemné prameny umožnily. Čerpali ze
starých obecních jednacích protokolů, zápisů ze schůzí a jiných
zachovaných listin. Dalším pramenem dějinných událostí obce byla
22
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vlastivědná kronika „Moravské Kravařsko“ z roku 1898, dále již zmíněná a
nedokončená Pamětní kniha vedena Josefem Horákem a v neposlední
řadě válečné zápisky rodiny Šimíčkově č. 14 a Turkové č. 62 a školní a
farní kroniky. Uložena ve Státním okresním archívu v Novém Jičíně.
4. Kniha
Pamětní kniha, Kronika obce Bernartic n.O. od roku 1938 do roku
1967, obsah 252 strany, kronikář Leopold Biskup. Uložena ve Státním
okresním archívu v Novém Jičíně.
5. Kniha
Kronika obce Bernartic n.Odr., okres Nový Jičín od roku 1968 do roku
1980, obsah 430 stran, kronikář Leopold Biskup. Uložena ve Státním
okresním archívu v Novém Jičíně.
Všechny knihy, které jsou uloženy ve Státním okresním archívu v Novém
Jičíně jsou převedeny do digitální podoby. K nahlédnutí na
www.archives.cz.
V roce 1980 byla naše obec přičleněna k městu Nový Jičín. Pan Leopold
Biskup se rozhodl sjednotit zápisy ve všech kronikách obce včetně
Pamětní knihy a Denníku Josefa Horáka. Vlastnoručně vše přepsal do
jedné knihy, která obsahuje celkem 779 stran a vytvořil tak souvislý
přehled, který zachycuje historii obce pohromadě. Tato kniha je uložena
v archívu na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou.
6. Kniha
Kronika občanského výboru Nový Jičín Bernartice, zachycuje roky
1981 až 1990, obsah 400 stran, kronikář Leopold Biskup. Uložena na
Obecním úřadě Bernartice nad Odrou. Po přičlenění Bernartic nad Odrou
k Novému Jičínu měly být hlavní události obce zachyceny v kronice města
Nový Jičín. Občanský výbor naší obce se však s tímto nespokojil a
rozhodl, že bude nadále vedena kronika obce Bernartice nad Odrou a
kronikářem byl ustanoven Leopold Biskup.
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7. Kniha
Kronika od roku 1991 do roku 2007, obsah 792 stran, kronikářka Jitka
Staňková. Uložena v archívu na Obecním úřadě v Bernarticích nad
Odrou.
8. Kniha
Kronika od roku 2008 do roku 2017, obsah 442 stran, kronikářka Jitka
Staňková. Uložena v archívu na Obecním úřadě v Bernarticích nad
Odrou.
9. Kniha
Kronika od roku 2018, kronikářka Ilona Stavinohová
Zpracovala Ilona Stavinohová, kronikářka

Vzpomínky
Létání a letecké příhody
část druhá
Vlastní příhody s létáním.
Během mého poměrně dlouhého a zajímavého zaměstnání ve
stavebnictví u OKD jsem zažil několik událostí, které stojí za vzpomínku.
Snad nejzajímavější byla cesta uvedená ve stati „Na Kazáááň“, to byla
dovolená, kde kdyby to dopadlo snad trochu jinak, asi bych se někdy teď
vracel ze Sibiře z gulagu. Ale bylo to zajímavé a popisuji to v jiné kapitole.
Neméně zajímavý byl můj let tzv. letadlostopem z Mošnova do Prahy.
Tehdy jsme měli v Praze arbitráž o nějaké zakázce a to v 10 hodin na
24
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Václaváku. To se klidně stihlo prvním letadlem v 7 hodin. Jenže tehdy
letěl prezident gen. Svoboda do Moskvy cosi dohadovat co stejně po r.
1968 dohodnout nešlo a letecké koridory nad ČSR byly do 10 hodin
uzavřené. Já jsem na mošnovském letišti hlasitě komentoval, že kvůli
řešení neřešitelného prohrajeme arbitráž a manifestačně jsem šel vrátit
letenky a při čekání na autobus jsem brblal dále. Najednou ke mně
přistoupili dva pánové v kožeňácích a s úsměvem se ptali „vy chcete do
Prahy, tak pojďte s námi“. Došlo mi, že jsem to s těmi komentáři na
jednání v Moskvě přehnal, ale pokorně jsem šel za nimi do tehdy
nákladního prostoru letecké budovy v Mošnově. Bez řeči šli dále až na
letištní plochu, kde stálo malé letadlo Morava, vybídli mně, ať si
nastoupím, oba si nasedli do toho čtyřmístného letadýlka také, mrkli na
pilota, ten nastartoval a bez řeči jsme letěli různými kanály, abychom se
vyhnuli sledování. Oba se bavili o sportu a úplně běžných věcech. A já jen
poslouchal. Najednou se jeden na mne obrátil, jestli věřím, že jedou do
Prahy. Já jsem odvětil, že pozvali mne oni, tak tomu věřím. Pak mně
s úsměvem sdělil, že třeba jedeme do Mnichova na olympiádu, která se
tam tehdy konala. Já jsem vesele odpověděl, že jestli do Mnichova, tak
jsou mými hosty, protože tehdy ještě žili matčini vzdálení příbuzní, kteří
byli ze smíšeného manželství po válce z Opavy odsunuti, ale protože za
války běžně jezdili do Bernartic na prázdniny a byli asi ve věku mé matky
a bydleli v Mnichově. Matka s mini udržovala běžný písemný styk a i jsme
tam u nich na dolarový příslib kdysi dokonce s matkou byli. To zase byli
překvapeni mojí dobrodějové, ale v družné zábavě jsme přistáli v Praze,
já poděkoval a už jsem je nikdy neviděl, ani nevím kdo a z odkud byli, ale
byli to příjemní a velice znalí muži.
No řekněte, komu se podaří dostat z Mošnova do Prahy zadarmo
letadlostopem! Arbitráž jsem stihl, a i když jsem ji prohrál, investoři pro
mou zajímavou cestu nízkou pokutu za jakýsi nedodělek prominuli. A já
udělal zajímavý poznatek, že někdy se brblání i vyplatí, ale ne vždycky!
Když jsem u létání do Prahy, tak to jsem využíval často, protože jsme
v Praze měli větší a zajímavé stavby a byly pořád nějaké kontrolní dny a
porady. A já jsem tuto činnost měl v pracovní náplni. Tehdy se převážně
létalo letadly IL 14, byly to starší stroje, ale vždy jsme bezpečně přistáli.
Jen byl problém s letenkami, kterých bylo málo, a ještě byly mimořádně
oproti současnosti levné.
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Jednou jsme se na podzim odpoledne vraceli z Prahy, celou cestu ani
mráček, a když jsme se nad Ostravou otáčeli na přistání, povídal můj
soused u okna „tolikrát tu jezdím a dnes poprvé vidím můj dům v Zábřehu,
no za chvíli jsem doma“. Jenže při přistávání v Mošnově asi tak 50m nad
zemí byla najednou taková mlha, že jsme neviděli téměř ani na konec
křídla. V rozhlase se ozvalo, že vzhledem k mimořádně nepříznivým
povětrnostním podmínkám nelze přistát, vrátíme se do Prahy, kde připnou
na rychlík Ostravan vagon pro nás z letadla. Tak se to také stalo a jeli
jsme domů vlakem. Už v letadle bylo veselo, protože se nějaká větší
skupina herců vracela do Ostravy a bylo znát, že veselost pochází
z dobrého pití, ta veselost se ve vlaku ještě zvýšila a tolik krásných vtipů a
parádní herecké zábavy jsem ještě neslyšel a nezažil. Po 6 hodinách
jsem při vystupování z vlaku ve Svinově připomenul mému sousedovi, že
za chvíli budeme doma. Trošku se na mne soustředěně zadíval a řekl, že
to stálo za to, kde prý by se tak dobře zasmál. Ne vždy se let tak dobře
povede.
Jednou jsme rolovali v Praze už na startovací dráhu s potížemi. Letadlo
zajelo bokem, že prý malá oprava. Museli jsme vystoupit a asi za hodinu
jsme znovu nastoupili. Při rolování na start zase něco nefungovalo, zase
vystoupit a hodinu čekat. Po třetím nastoupení jsme konečně vzlétli a
dokodrcali se do Ostravy, ale cestou v tom letadle bylo tak nesnesitelně
ticho, myslím, že někteří cestující ani nedýchali, aby slyšeli včas, že
padáme. Dojeli jsme v pořádku, myslím, že ty obstarožní Iljušiny byly
spolehlivé, aspoň dle mé zkušenosti, a to jsem jich užil dost.
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.:
E-mail:

+420 556 715 215, +420 732 954 331
starosta@bernarticenadodrou.cz

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