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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Pá       29.11. Rozsvícení Vánočního stromu  

So       30.11. Honební společenství 

So         7.12. Mikulášská besídka 

So         7.12. Mikulášský florbalový turnaj starších žáků 

So       14.12. Myslivecký hon 

So       21.12. Vánoční turnaj v sálové kopané 

Pá       27.12. Volejbalový turnaj 

So       28.12. Rekreační volejbalový turnaj 

Ne       29.12. Zpívání koled 

So           4.1. Turnaj Stará garda 

Ne           5.1. Novoroční koncert 

Pá         10.1. Volební valná hromada sboru dobrovolných hasičů 

So         25.1. Dětský maškarní rej a Sokolský společenský ples 

So           8.2. Zahrádkářský ples 

So         22.2. Obecní ples 

Pá         28.2. Výroční členská schůze Bodlák 

So           7.3. Výroční členská schůze mysliveckého spolku 

Pá         13.3. Výroční členská schůze TJ Sokol 

Kalendárium 

14.10. Proběhl kontrolní den opravy místní komunikace. 

17.10. Starosta a účetní se zúčastnili semináře zákona o obcích 
v Bartošovicích. 

22.10. Na kříži uprostřed hřbitova byl ošetřen a nově proveden nátěr Krista. 

24.10. Proběhl kontrolní den rekonstrukce tělocvičny. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2019 

2 

 

27.10. Starosta se zúčastnil slavnostní členské schůze TJ Sokol u 
příležitosti 100 let od založení. 

29.10. Proběhl kontrolní den opravy místní komunikace. 

30.10. Na obecním úřadě proběhlo jednání starosty a místostarostky 
s ředitelkou firmy Jednota Hodonín o možném odkupu části budovy 
obchodu (bývalá masna) a přilehlé zahrady. 

30.10. Proběhla schůzka starosty, zahrádkářů a zástupce školy o nové 
plánované akci Rozsvícení vánočního stromu. (více ve Zpravodaji). 

31.10. Na městském úřadě v Novém Jičíně proběhlo pracovní setkání 
představitelů obcí v územním obvodu ORP Nový Jičín. 

4.11. Proběhl kontrolní den opravy místní komunikace. 

5.11. V prodejně Jednota se konala pracovní schůzka zastupitelů obce se 
zástupcem firmy Jednota Hodonín, na které jsme řešili možný 
odkup části budovy. 

6.11. Na obecním úřadě proběhla schůzka s firmou zabývající se revizí 
divadelní techniky v KD. 

6.11. Proběhlo jednání starosty se zástupcem firmy Innova o možnostech 
získání dotací na rok 2020. 

11.11. K Pomníku padlých byla položena kytice u příležitosti Dni veteránů. 

11.11. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví na obecním úřadě. 

11.11. Došlo k předání opravené místní komunikace (Šustkova cesta) 
obci. 

13.11. Na obecním úřadě proběhla pracovní schůzka zastupitelů obce. 

13.11. Účetní úspěšné složila zkoušky Zvláštní odborné způsobilosti 
v Praze. 

14.11. Starosta se zúčastnil konference „Den malých obcí“, která proběhla 
v Olomouci. 

Tašky na tříděný odpad 

Pro naše spoluobčany jsou k dispozici ve dvou velikostech pevné tašky na 
tříděný odpad. Sady tašek byly pořízeny za finanční spoluúčasti firem 
ASOMPO, a.s. a EKO-KOM, a.s. Občané, kteří mají o sadu tašek na tříděný 
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odpad zájem, mohou si je vyzvednout v úřední hodiny na obecním úřadě 
nebo na poště Partner v Bernarticích nad Odrou. 

Poslední vývoz BIO odpadu 

Velké kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných stanovištích v obci 
budou naposledy vyvezeny v pondělí 25.11.2019. Žádáme občany, aby po 
tomto vývozu již do kontejnerů neházeli žádný odpad. Děkujeme 

 

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy 
s OZO s.r.o. Ostrava, budou naposledy vyvezeny ve středu 27.11.2019. 

Věra Košťálová, správní pracovnice 

Úřední hodiny obecního úřadu v době Vánoc                                                                                                                                                                                                                      

Od pátku 20. prosince do pátku 3. ledna bude z důvodu čerpání řádné 
dovolené uzavřen obecní úřad. Pokladna a podatelna obecního úřadu 
bude otevřena pouze v době otevíracích hodin pošty Partner. Děkujeme 
za pochopení. 

 

Otevírací hodiny pošty Partner v době Vánoc  

Pondělí 23.12.2019 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin  
Úterý  24.12.2019 zavřeno  
Středa  25.12.2019 zavřeno  
Čtvrtek  26.12.2019 zavřeno 
Pátek  27.12.2019 7.00 - 10.00 hodin 
 
Pondělí 30.12.2019 7.00 – 10.30 a 15.00 – 17.00 hodin 
Úterý  31.12.2019 7.00 - 10.00 hodin 
Středa    1.  1.2020 zavřeno 
Čtvrtek    2.  1.2020 7.00 - 10.00 hodin 
Pátek    3.  1.2020 7.00 - 10.00 hodin 
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Obecní úřad, Zahrádkáři a Základní škola 

 Bernartice nad Odrou 

srdečně zve všechny spoluobčany 

 

na 

ROZSVÍCENÍ 

VÁNOČNÍHO 

STROMU, 

 

které se koná v pátek 29. listopadu 2019 

v 16,30 hodin u obecního úřadu. 

 

 

Před obecním úřadem proběhne: 

 vystoupení dětí naší základní školy 

 vánoční jarmark výrobků žáků naší základní školy 

 teplé občerstvení od zahrádkářů 

 prodej domácích zabíjačkových specialit 

 

Naši zahrádkáři Vás poté srdečně zvou na tradiční občerstvení, které se 

uskuteční v přísálí kulturního domu.     

 

  Srdečně se těší všichni pořadatelé 
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Podzimní setkání s důchodci 

V pátek 18. října se v našem kulturním době uskutečnilo podzimní setkání 
s důchodci. Průběh setkání byl tradiční. Nejprve vystoupili naše nejmenší 
děti z mateřské školy, aby potěšily babičky a dědečky svým zpěvem a 
tanečky, poté naši školáci. Ti předvedli skvělou komentovanou módní 
přehlídku, kterou si sami připravili. Děvčata zatančila krásný tanec a chlapci 
vystoupili coby fotbalové družstvo. Na závěr všichni zazpívali dvě nádherné 
písně, při kterých nejednomu divákovi ukápla slzička. 

Po večeři následoval večerní program, který v posledních letech připravují 
pro naše občany členové divadelního spolku Bodlák. Tématem bylo 
Televarieté. Naši senioři měli možnost shlédnout spousty krásných písní 
v podání našich divadelníků, ale také se pobavit u slavných scének, které 
naši ochotníci nacvičili a bravurně předvedli. 

Věřím, že se program všem líbil a podle ohlasů tomu tak dozajista bylo. Za 
vším jsou hodiny úsilí a práce při nacvičování. Jsem nesmírně rád, že tato 
tradice u nás je a stále trvá. Myslím si, že nejedna obec by nám tato setkání 
mohla závidět. 

Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na letošním programu jakkoliv 
podíleli. 

Tomáš Horut, starosta 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY 

Podzimní sběr starého papíru 

V úterý 22.10.2019 se uskutečnil v naší škole další sběr starého papíru. 
Děkujeme všem velkým i malým, kteří se k akci připojili. A jak viděly tuto 
akci děti? 

 

„Sběr se mi moc líbil. Sbírali jsme papír na ve střední části Bernartic. 
Rozdělili jsme se do dvou skupin, jedna skupina šla na Větřák, druhá 
k bytovce.“ 

Aneta Kovářová, 5.ročník 
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„Bernartice nad Odrou jsou vesnička plná štěstí, zábavy, radosti a někdy i 
napětí. Všichni z naší skupiny jsme se sešli v 16 hodin na kruháči. Měli 
jsme tři malé a jeden velký vozík. Přišli nám pomáhat i šesťáci, to mě 
potěšilo, sami bychom to neutáhli. Cestou ke škole nám furt něco padalo. 
Klukům se rozsypala jedna naplněná krabice. Naštěstí jel v autě pozorný 
řidič a chvíli počkal. Všichni řidiči, bacha příště na děti s vozíkem plným 
papíru. Letos se mi sběr moc líbil.“  

Kristýna Neklová, 5.ročník 

          Eva Petrová, učitelka ZŠ 
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Drakiáda 

Letošní 20. říjen byl jako stvořený pro konání naší tradiční Drakiády. Krásně 
svítilo sluníčko, které ještě navíc příjemně hřálo, vítr tak akorát a k tomu 
obrovská účast dětí se svými nejbližšími. Během krátké doby se tak obzor 
nad Panským kopcem zaplnil opravdu úctyhodným počtem poletujících 
draků. Ti hráli nejrůznějšími barvami, vzory a motivy.  A jak jsme mohli 
vidět, našli se i tací, kteří svému draku dali takovou důvěru, že jej přivázali 
ke stromu se slovy „tak a teď budeš létat chvíli sám“ a bylo vidět, že 
zmíněný drak je dobře vychovaný, protože krásně lítal, dokud si jej jeho 
„páníček“ opět nevyzvedl:) 

Chci moc poděkovat našim hasičům za spolupráci při konání této akce, 
zejména pak holkám hasičkám Alči a Monči za přípravu a prodej 
občerstvení, dále naší obci za sponzorství při odměňování dětí, své 
kolegyňce Marušce za spolupráci při přípravě a organizaci a především 
vám všem, kteří jste svou účastí přispěli k velmi příjemnému zpestření 
tohoto krásného nedělního odpoledne.  

Radka Bayerová, učitelka MŠ 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Myslivecká mluva 

Mysliveckou mluvu si nesmíme plést s mysliveckou latinou. Ta druhá je 
vyprávění vymyšlených a přeháněných příběhů z lesů a polí, ta první je 
specifická odborná mluva, která u nás má dlouhou historii, a její používání 
při všech s myslivostí souvisejících činnostech patří k základním tradicím 
české a moravské myslivosti. 

Obdobně jako česká myslivost i myslivecká mluva se postupně utvářely již 
v dávných dobách a mají bohatou a slavnou tradici. 

V české myslivecké mluvě se projevuje především výsledek myslivcova 
pozorování, přemýšlení a konání, vyplývající z jeho trvalého styku s 
přírodou a zvěří, což vedlo k utvoření tohoto kladného citového vztahu. 
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Velmi výstižnými výrazy jsou pojmenovány například různé části těla 
různých druhů zvěře, je rozlišeno i pohlaví a věk, jsou popsány životní 
projevy zvěře, své výrazy mají nejrozmanitější činnosti spojené s chovem 
a péčí o zvěř, nejrůznější zařízení využívaná v myslivosti, způsoby lovu, 
myslivecká kynologie atd. 

Zvládnutí myslivecké mluvy je ctí a povinností každého myslivce. 
Povinností už jen proto, že užívání ukládá platný myslivecký řád. Správný 
myslivec by měl znát mysliveckou mluvu především u všech druhů zvěře, 
která žije v jeho honitbě, která souvisí s výkonem práva myslivosti, s 
kynologií, lovectvím a péčí o zvěř. 

 
Zvěří rozumíme savce a ptáky vyjmenované v zákoně o myslivosti. 

 

Podle pokrývky těla ji dělíme na srstnatou a pernatou. Dále na velkou 
(spárkatá [od spárka, všechna zvěř z řádu sudokopytníků], medvěd, rys, 
vlk, z pernaté tetřevovití, divoký krocan, drop, výr a bažant královský) a na 
zvěř drobnou (veškerá ostatní zvěř). Také je zvěř možné dělit na chráněnou 
(hájená celoročně), hájenou (má omezenou dobu hájení) a nehájenou 
(lovená po celý rok). Další dělení na zvěř černou – tj. prase divoké a zvěř 
červenou - tj. veškerá zvěř parohatá. 

Části hlavy: 

Co se týká zraku, má téměř veškerá zvěř světla – i pernatá a lovečtí psi. 
Ovšem dravci mají oči. Pod světly má jelen slzníky, které vylučují světlomaz 
(jelení bezoár). 

Slechy má veškerá srstnatá zvěř a lovečtí psi. 

Zobák: 

• Klovec – má tetřev, tetřívek, jeřábek, bažant, krocan a orebice. 

• Klubec – má koroptev. 

• Zobák – mají holubi, krop, kachny, lyska, kormorán, volavka, racek, 
kvíčala, sovy, dravci a husa. 

• Píchák – má sluka. 

Dolní končetiny: 

• Běhy – má veškerá srstnatá zvěř a lovečtí psi. 
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• Stojáky – má tetřev, tetřívek, bažant, volavka, sovy, dravci 
(zakončené pařáty). 

• Stojáčky – má jeřábek, koroptev, orebice, holubi, hrdlička, sluka, 
kvíčala, krkavcovití a racek (s plovací blánou). 

• Plováky – mají kachny, lyska, potápka a kormorán. 

• Vesla – mají husy. 

• Běháky – má krocan a drop. 

Čich: 

• Nos – používá se u psů, zajíce, králíka, veverky, sviště a ondatry. 

• Ryj – má divoké prase. 

• Čenich – mají šelmy – medvěd, liška, psík mývalovitý, rys, divoká 
kočka, jezevec, vydra, kuny, tchoř a lasice. 

• Větrník – má veškerá spárkatá zvěř kromě prasete divokého. 

Tlama: 

• Svírák – má veškerá spárkatá zvěř. 

• Hubu – má zajíc, králík, ondatra, veverka a svišť. 

• Mordu – má medvěd, liška, psík mývalovitý, rys, jezevec a lovecký 
pes. 

• Mordu se štětinami má vydra. 

• Mordičku – má kuna a lasice. 

Jazyk: 

• Lízák - má veškerá spárkatá zvěř, vlk, liška, psík mývalovitý. 

• Jazyk – má ostatní zvěř. 

Zuby: 

• Kelce – jsou horní špičáky jelena. 

• Zbraně – mají divoká prasata. 

• Páráky – jsou u kňoura divokého prasete v dolní čelisti. 

• Klektáky – pak v čelisti horní. 

• Háky – má bachyně. 

• Hlodáky či struhy – jsou u zajíce, sviště a ondatry. 

• Hlodáky – má veverka. 
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• Trháky – má medvěd, liška, jezevec, rys, divoká kočka a vydra. 

Parohy: 

Trofej je vždy dobrá, silná, vyspělá, kapitální, pravidelná, nikdy ne pěkná či 
krásná. Podle počtu výsad je pak např. jelen rovný, nerovný, škůdník, 
mnich, holec nebo zrůdník. 

• Toulce, rohy – má muflon. 

• Růžky – mají kamzíci a kamzice, jejich dolní část se nazývá kořen, 
zahnuté konce háčky, na nich vruby a prstence. 

• Rohy – má koza bezoárová, kozorožec horský, na nich roční vruby 
a kozy mají na ostré pření straně ztluštěniny. 

Reprodukce zvěře: 

• Říji – má spárkatá zvěř mimo divočáků. 

• Chrutí – mají divočáci, jezevci. 

• Honcování – mají zajíci a králíci. 

• Honění – mají veverky, svišti, ondatra a vlk (samice kaňkuje). 

• Kaňkování – má liška, psík mývalovitý, rys, divoká kočka, vydra, 
kuna, tchoř a lasice. 

• Tok – mají tetřevovití, krocani, dropi, sluky, jejichž kohoutci se 
píchají a mají zásnubní reje. 

• Ostruhování – mají bažanti. 

• Párkování, rozštipování – mají koroptve a pojímají se. 

• Páří se – husy, orebice, hrdličky, lysky, kormoráni, volavky, 
krkavcovití, dravci, sovy, holubi, ti se při tom zobáčkují, či hubičkují. 
Dále se páří medvědi. 

• Řadění – se používá u kachen. 

Samci spárkaté samice pokládají. Planá laň je trvale neplodná, 
neoplodněná laň je pak jalová. Oplodněné samice jsou těžké a kladou 
kolouchy, srnčata, dančata, muflončata, kamzíčata, kůzlata. 

Bachyně je plná a selí se, metá selata. Zaječka je také plná, vrhá či metá 
zajíčata. Plná je a vrhá také veverka veverčata, ondatra ondatřata, 
medvědice medvíďata, vlčice vlčata, liška liščata, fena psíka mýv. štěňata, 
div. kočka koťata, jezevčice jezevčata, vydra vydřata, kuna kuňata, tchořice 
tchoříčata, lasice lasíčata. 
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Tetřevovití, krocani a dropi ošlapují a jejich kuřata se proklubávají a líhnou. 
Ostatní pernatá včetně sov a dravců se páří, mláďata se také proklubávají 
a líhnou, samice je vyvádí, holá mláďata jsou holátka. 

 
Hlasy zvěře 

• Troubí – jelen (i los), ale také brouká, mrmlá, huká. 

• Bekají -  srnci i srny 

• Hvízdá – jelen sika, muflon, kamzík, svišť, medvědice. 

• Meká – muflonka.   

• Vrní, skučí, skolí – liška, postřelená pak kvílí; kamží – liščata. 

• Chrochtá, funí, mlaská – prase; klektá – kňour; kvičí – selata. 

• Mrouká, naříká, vřeští – zajíci; pískají – zajíčata. 

• Píská – i orebice, dravci a sluka, ta i kvorká. 

• Křičí – dravci. 

• Káchá – kachna. 

• Kodrcá – bažant; erká – bažantí slepice; tikají – bažantí kuřata. 

• Čiřikají – koroptve. 

• Puká, trylek, výlusk a broušení – jsou zvuky tetřeva; kvoká – jeho 
slepice. 

• Zapískne, zaškrtne – tetřívek; pšouká, bublá, kvoká – jeho slepička. 

• Pípá – jeřábek; syká, trylkuje – v toku. 

• Dudá, bubnuje – drop. 

• Hudruje – krocan. 

• Vrkají – hrdličky, holub; houkají – hrdličky zahradní. 

 
Na závěr ocasy: 

• Kelku – má medvěd a veškerá spárkatá zvěř mimo prasat. 

• Pírko – mají prasata, zajíc a králík. 

• Chvost – má veverka, rys, svišť. 

• Oháňka - vlk, liška, kočka, kuny, tchoři 

• Štětec – má jezevec. 
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• Prut – má vydra, krátkosrstí psi. 

• Proutek – má lasice. 

• Tatrč – má tetřev, krocan a drop. 

• Tatrček – mají jeřábek, koroptev, orebice a sluky. 

• Lyru – má tetřívek. 

• Klín – má bažant. 

• Rejd – ovák – mají sovy a dravci. 

• Ocas – má ondatra, holub, hrdličky, lyska, kachny, husy, potápka, 
roháč, kormorán, volavka, kvíčala a krkavcovití. 

 

     Petr Šimíček 

Výlet na Ondřejník 

V den státního svátku 28.10.2019 jsme s oddílem Turistiky 4+ podnikli 
poslední túru v sezóně 2019. Šlo o náhradní termín za zrušený květnový 
výšlap na Ondřejník. Leč se zdálo, že ani v tento den nám nebude počasí 
přát, přesto se nás sešlo celkem 15. A každý kdo přišel, dobře udělal. 
Počasí se umoudřilo a po cestě se bylo na co dívat. Nezastavila nás ani 
sjezdovka Opálená, která, nejen že byla strmá, ale také byla poseta 
nadměrným množstvím ovčích „koblížků“. Náročné stoupání tím však 
neskončilo a pokračovali jsme dále na Skalka sedlo, které se nachází 
kousek od nejvyššího vrcholu skalního masivu Ondřejník -  Skalka 964 m/n. 
Celkem jsme na vzdálenosti 1,6 km vystoupali 391 výškových metrů. Po 
náročném začátku nás čekalo už jenom klesání v délce 8,5 km zpět 
k autům. Přibližně v polovině trasy jsme se zastavili na občerstvení 
v roubence Ondřejníček.  Roubenka byla postavena v roce 2015 a nachází 
se ve výšce 700 metrů n/m, nedaleko již dlouhá léta neprovozuschopné 
chaty Solárka.  Po vydatném obědě a dostatečném odpočinku jsme 
započali návrat. Při návratu bylo počasí ještě přívětivější a rozestupující se 
oblačnost nám naskytla krásné výhledy nejen směrem na Lysou horu. 
Celkem jsme ušli něco málo přes 10 kilometrů, přičemž jsme šli po Jezevčí 
stezce, která je součástí stezek - Po medvědích tlapách.  Závěr našeho 
putování nás dovedl do netradiční a příjemné kavárny Kovárna. Dobrá káva 
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a výtečné zákusky byly příjemným zakončením krásného dne stráveného 
s dětmi a s přáteli v přírodě.   Již teď se těšíme na příští sezónu. 

      Lukáš Kutěj 

        „koblížkový“ kopec                        některé stoupání bylo  tak strmé, že bylo nutné se přidržovat 

                                      najít správnou cestu bylo občas složité                    

                                 Roubenka Ondřejníček                                                            s Lysou horou s pozadí 
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100 let od založení TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

Tělovýchovná jednota Sokol Bernartice nad Odrou slaví v letošním roce sté 
výročí svého založení. Toto významné jubileum jsme si připomněli poprvé 
při oslavách dne obce 29. 6. 2019. Konal se turnaj v kopané a v přísálí 
kulturního domu jste měli možnost zhlédnout výstavku a videoprojekci 
z historie spolku. 

Následně se v neděli 27. 10. 2019 konala slavnostní členská schůze. Sešli 
se zde aktuální členové TJ, členové bývalí i ostatní příznivci, kteří se 
podíleli nebo podílejí na činnosti spolku.  

Dovolte mi, připomenou něco málo z historie naší tělovýchovné jednoty.  

Po I. světové válce dne 2. listopadu 1919 se konala ustavující valná 
hromada k založení Tělocvičné jednoty SOKOL v Bernarticích nad Odrou. 
O. Na ustavující schůzi se dostavilo 69 členů. Ihned po založení se členové 
spolku nadšeně pustili do práce. Z dochovaných zápisů je zřejmé, že už od 
počátků měla Jednota největší potíže s hledáním prostoru pro spolkovou 
činnost a místností pro cvičení.  

Jednou z prvních akcí Jednoty proto bylo podání žádosti na obecní úřad o 
odprodej stavebního místa pro stavbu nové Sokolovny. Pro tento účel byl 
určen obecní pozemek pod křižovatkou (dnešní prodejna Jednoty). Byl 
vypracován projekt na stavbu Sokolovny, k realizaci však nedošlo a 
pozemek byl později zkonfiskován.  

Po roce 1927 byl postaven při místním hostinci č. 97 taneční sál i 
s jevištěm. Bylo dohodnuto, že v zimních měsících a za špatného počasí, 
je možné provozovat cvičení v sále. 

Okolo r. 1930 si TJ Sokol pronajal louku podél Odry za účelem zřízení 
přírodního koupaliště. V krátké době byly upraveny břehy Odry, pořízena 
skluzavka, čluny a další zařízení. Při tom vznikl záměr postavit na louce při 
Odře i dřevěné šatny a pak i dřevěný pavilonek pro chvíle oddechu. Šatny 
byly postaveny v r. 1933 a v témže roce bylo koupaliště pro veřejnost 
otevřeno. S přípravou na stavbu pavilonu se započalo rovněž v roce 1933. 
Slavnostní otevření pavilonu bylo 29. května roku 1934. Postupem času 
doznal pavilon několika změn a stavebních úprav. Později bylo vybudováno 
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i fotbalové hřiště a areál u Odry se tak postupně stal hlavním centrem 
letních sportovních i společenských aktivit v obci. 

Celou dobu existence spolku provázela myšlenka na výstavbu tělocvičny. 
Jako nejvhodnější se nakonec ukázala varianta postavit potřebnou 
tělocvičnu při základní škole. V březnu 1972 započal místní národní výbor 
se stavbou. Podstatnou měrou se na stavbě podíleli členové TJ Sokol, kteří 
zde pracovali s ohromným nadšením. V roce 1972 odpracovali členové TJ 
přes 4000 brigádnických hodin, v roce 1973 to bylo přes 3500 
brigádnických hodin. Sokol rovněž zajistil a zafinancoval projekt celé 
stavby. V roce 1974 byla stavba dokončena a škola i tělovýchovná jednota 
mohly ke cvičení využívat novou moderní tělocvičnu. K tělocvičně přibylo 
později asfaltové a antukové hřiště. Před třemi lety bylo asfaltové hřiště 
přebudováno na moderní víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
V současné době realizuje obec velkou rekonstrukci budovy tělocvičny. 
Dochází k výměně oken a k jejich zastínění, zatepluje se střecha, pokládá 
se nová palubovka a mění se podstatná část vnitřního vybavení. 

Chtěl bych se vrátit ještě k tělovýchovné činnosti spolku jako takové. Od 
svého založení se spolek především zaměřoval na tělovýchovné aktivity 
pro děti a mládež. V pravidelných cvičebních hodinách se cvičitelé věnovali 
tělesnému rozvoji žáků i dorostu. Byly pořádány tělovýchovné akademie, 
veřejná vystoupení dětí a probíhal nácvik spartakiádních skladeb 
dospělých.  

Postupně se od roku 1952 začaly vytvářet jednotlivé sportovní oddíly. 
Nejpočetnější členskou základu představuje nejstarší sportovní oddíl – 
asociace sportu pro všechny (dříve základní a rekreační tělesná výchova). 
V rámci tohoto oddílu probíhala v minulosti všechna pravidelná cvičení. Ta 
byla zaměřena především na všestranný rozvoj pohybových aktivit dětí. 
Naopak dospělí se zde sdružovali pro rekreační provozování konkrétních 
sportů. 

Po roce 1952 vznikl oddíl fotbalu, který byl po většinu svého působení 
začleněn do soutěží okresního přeboru mužů III. a IV. třídy. Řadu let byli 
do okresních soutěží zapojeni i mladší nebo starší žáci.  Letos na konci 
prázdnin si oddíl připomenul 65 let svého působení a uspořádal slavnostní 
odpoledne v areálu u Odry.  Pokud jste se zúčastnili, určitě mi dáte za 
pravdu, že se akce povedla. Pozitivní je skutečnost, že se nám při této 
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příležitosti představilo nové družstvo našich mladších žáků. Věřím, že 
nadšení pro fotbal klukům vydrží a dosáhnou brzy prvních úspěchů. 

V roce 1975 byl ustanoven oddíl turistiky. Zde se jeho členové ihned od 
počátku aktivně účastnili turistických pochodů po okolí a zároveň výbor 
oddílu připravoval velké množství vlastních akcí. Z nich musíme zmínit 
především pravidelný pochod „podzimní pohledy na Moravskou bránu“. 
Letos se konal už 44. ročník. Kromě toho členové oddílu při svých 
zájezdech „prochodili“ naši republiku křížem krážem. Před dvěma lety se 
utvořil nový „pododdíl“ turistika 4+, který zapojuje v turistických aktivitách i 
nejmladší děti. 

Dalším úspěšným oddílem, byl oddíl volejbalu. Na konci 90. let se družstvo 
žen probojovalo do krajské soutěže, kde setrvalo několik sezón. Později 
byly ženy úspěšné i v oblastním přeboru II. třídy. Smíšené volejbalové 
družstvo, se pravidelně zúčastňovalo Novojičínské ligy neregistrovaných 
hráčů.  

Od roku 2003 začal vyvíjet své aktivity i nový oddíl nohejbalu. Hráči se 
úspěšně zúčastňují mnoha turnajů v rámci okresu, a především velké 
množství turnajů sami pořádají. Nohejbalisté sklidili řadu ocenění za své 
sportovní výkony i uznání za organizování sportovních akcí. 

Další oddílem, na který můžeme být právem pyšní je oddíl florbalu. Začátek 
jejich činnosti se datuje do roku 2004. Oddíl má družstva mladších a 
starších žáků – Bobříci a Bobři a pravidelně získává ocenění na turnajích 
doma i v okolí. V poslední době se do družstev zapojila i děvčata a 
společně s kluky jsou rovnocennými hráči na palubovce. Oddíl rovněž 
pořádá na domácím hřišti pravidelné turnaje.   

Činnost tělovýchovné jednoty se neprojevovala jen v organizování 
sportovních akcí. Spolek se ve svých začátcích věnoval i činnosti kulturní. 
Jeho členové sehráli od svého založení roku 1938, 39 divadelních her pro 
dospělé i pro děti. Letitou tradicí spolku, která trvá od počátku, až po 
současnost je i pořádání společenských plesů a dětských maškarních rejů.  

Z další akcí, které spojujeme s aktuálním děním je například zajištění 
každoroční oslavy dne dětí, která se koná za pomocí ostatních spolků. 
Spolupodílíme se i na zabezpečení dnů obce, členové TJ reprezentovali 
několikrát obec na „Hrách bez venkovských hranic“. V letošním roce jsme 
uspořádali například akci „čistá obec“ a společně s dětmi vyčistili obec i její 
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okolí od odpadků. O prázdninách jsme zorganizovali první přívesnický 
tábor pro mladší děti.  

Slavnostní členská schůze byla příležitostí k zavzpomínání a zároveň 
bilancování činnosti spolku. Za všemi skutky a aktivitami, které TJ Sokol 
organizuje a pořádá, se skrývají konkrétní lidé. Výbor TJ Sokol se rozhodl 
předat na této schůzi nejaktivnějším členům spolku – především cvičitelům, 
trenérům, předsedům oddílů nebo organizátorům akcí, čestná uznání a 
veřejně jim poděkovat za jejich práci.  

Zároveň chci poděkovat vedení obce Bernartice nad Odrou za příkladnou 
spolupráci a podporu. Bez jejich pomoci bychom jen stěží dokázali některé 
akce organizovat. Budeme se proto snažit vycházet vstříc potřebám obce 
a aktivně s ní spolupracovat.  

Výbor TJ Sokol si váží iniciativy všech členů i ostatních dobrovolníků, jsme 
rádi za každou pomocnou ruku. V letošním roce máme před sebou ještě 
vánoční turnaje a v lednu příštího roku tradiční ples. Na tyto akce Vás chci 
pozvat už nyní. Budeme rádi, když Sokol přijdete podpořit svou účastí. 

Závěrem přeji našemu spolku do dalších let hodně zapálených členů a 
hodně sportovních úspěchů. Neznamená to, že musíme sklízet vždy nějaká 
ocenění nebo medaile (i když ta samozřejmě potěší a jsme za ně rádi!). 
Především chceme vypěstovat u dětí radost z pohybu a smysl pro fair play. 
A my starší členové se rádi setkávejme u společných sportovních aktivit. 

       Dušan Glogar, předseda TJ Sokol 
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 ZE SPORTU 

 

TJ Sokol Bernartice n.O.  – ODDÍL KOPANÉ 
 

pořádá 

36. ročník 

Vánočního turnaje 
v sálové kopané 

 

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

Kdy: 21.12.2019               Kde: Bernartice n.O. – tělocvična 

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

Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. 

 

Občerstvení  zajištěno 
 

Pravidla rozlosování do 3člených družstev: 

1.koš  nasazení hráči 

2.koš  ostatní hráči 

3.koš  nejstarší hráči 

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

Věková hranice nad 15 let. 

Oddíl kopané 
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RŮZNÉ 

Setkání seniorů 

Nedá mi, abych se nevrátila k pátečnímu setkání seniorů.  Vše bylo 
připraveno velice pečlivě, ať už dojemné přivítání pana starosty, tak úžasný 
program. Nejprve nás rozněžnili ti nejmenší z MŠ, následovalo taneční 
vystoupení školáček, svěží a moderní. Velmi zajímavé bylo předvedení 
„bubnující“ skupiny. Program připravený školáky, který sami moderovali, 
byl pestrý a zábavný. Výborný nápad bylo nacvičení starého dobrého 
Televarieté naší ochotnickou scénou. Bodlák opět „zaválel“ a jen neradi 
jsme se s vystupujícími po dvouhodinovém programu loučili. Prožili jsme 
krásný a zábavný večer. Všichni si umíme představit, kolik práce a úsilí za 
tím vším stojí. Chci upřímně touto cestou poděkovat všem, kteří se na 
programu a přípravě celého večera podíleli, ať už pracovníkům obecního 
úřadu, malým i velkým moderátorům, malým i velkým hercům, učitelskému 
sboru z MŠ i ZŠ.  Díky i takovýmto akcím se nám dobře žije v naší obci 
navzdory všem zlodějíčkům zvonků. 

Dreslerovi z č. 8 

 

Úřední hodiny na farním úřadě 

Vzhledem k tomu, že se místy objevují určité nejasnosti, rád bych také touto 
cestou poskytl informace a upřesnění týkající se úředních hodin na farním 
úřadě v Bernarticích nad Odrou. 

1. Úřední hodiny jsou stanoveny následovně: 

Středa  16:00 – 16:45 hodin 

Čtvrtek  16:00 – 16:45 hodin 

Pátek    8:00 –   9:00 hodin 

2. U dveří, prosím, použijte zvonek s nápisem „farní kancelář“ a zvonek     

    s mým jménem. Použijte opravdu oba. 
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3. Pokud jsou úřední hodiny odvolány, pak se o tom informuje v neděli 
v ohláškách, které jsou pak také vyvěšeny po celý týden u vchodu do 
kostela. 

4. Samozřejmě je možné přijít na faru také v jiných dnech a hodinách. 

  P. dr Radoslav Skupník, farář 

 

 

   

 

 „Nebuďte neviditelní“ 

MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců 

Již nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji 
vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní rozednívání či brzké 
stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý déšť nebo sněžení, 
souvisí se zhoršenou viditelností. 

Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního 
provozu, ve kterém je důležité nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt 
neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy 
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z dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití 
reflexních prvků i v obci. (pozn. zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec 
mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v 
místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě 
prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní 
účastníky provozu na pozemních komunikacích). 

Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť 
chodec je s nimi vidět až na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém 
oblečení až na deset krát menší. Realizace akce proběhla dnešního dne 
v ranních hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali na 
tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 

Krajské ředitelství Policie MSK 

oddělení prevence 

702 00 Ostrava 
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     HISTORIE 

TŘICET LET SVOBODY 

V letošním roce si připomínáme třicáté výročí od 

Sametové revoluce, která přinesla naši vlasti 

vysněnou svobodu a demokracii.  

Mnoho z nás má 17. listopad 1989 a pozdější 

události dobře uložené ve své paměti, stejně tak 

své osobní prožitky a pocity. Svoboda nám 

přinesla radost, novou chuť do života a práce, pominul strach vyjadřovat 

své myšlenky veřejně. Lidé mohli začít rozhodovat o sobě samých i věcech 

veřejných. 

To však přináší zodpovědnost za své konání pro každého z nás. 

Nabytá svoboda není samozřejmostí a musí se chránit. Je to náš velký 

závazek pro budoucnost příštích generací. 

Rok 1989 byl důležitým mezníkem pro všechny, ale naši obci přinesl ještě 

další historický zlom -  umožnil jí nabýt znovu svoji samostatnost. 

Obec Bernartice nad Odrou byla historicky vždy samostatná, ovšem 

v letech 1980 až 1990 byla integrována a stala se místní části města Nový 

Jičín. Místní národní výbor Bernartice nad Odrou zanikl a v obci byl ustaven 

Občanský výbor, který se snažil hájit zájmy obce a obětavě pracovat na 

jejím rozvoji. Práce to byla jistě nelehká, u Městského národního výboru 

Nový Jičín se těžce prosazovaly požadavky na zvelebení obce, o čemž 

svědčí zápisy z Kroniky obce:   “…. na veřejných schůzích občané 

připomínali, že mnohé sliby a návrhy Městského národního výboru 

v Novém Jičíně z předešlých let se neplní (plynofikace, místní doprava, 
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oprava střechy mateřské školy a další), a tak byl vznesen požadavek na 

osamostatnění obce….“  

Výpis z kroniky obce: 

Členové občanského výboru požadovali větší pravomoc a finanční dotace 

na nutné údržby v obci. Jednalo se o generální opravu mateřské školy, kde 

je nutno opravit střechu a částečně rozšířit stávající kapacitu, která 

nevyhovuje velkému zájmu o umístění dětí nebo výměnu kotle v základní 

škole. Předsedou Městského národního výboru bylo Občanskému výboru 

vytýkáno, že projevuje snahu o osamostatnění obce. Po 17. listopadu 1989 

se tyto naše snahy začaly projevovat mnohem zřetelněji. Občané 

požadovali opět samostatné Bernartice nad Odrou. Pomocí stran a hnutí 

byly mezi občany rozneseny anketní lístky, kde se měl každý vyjádřit, zda 

chce nebo nechce samostatnou obec. Výsledky byly zcela jednoznačné. 

Proti se vyjádřilo jen 8 občanů. Na základě tohoto referenda započaly 

okamžité přípravy pro zajištění voleb do nového obecního zastupitelstva. 

Nejaktivněji se do těchto úkolů pustila Lidová strana a nově vzniklé 

Občanské fórum. Byly společně zorganizovány tři veřejné schůze. V tuto 

dobu se začala velmi aktivně prosazovat i Strana zelených a Česká strana 

socialistická. Všechny schůze se vyznačovaly velkou účastí občanů. 

Největší těžkosti byly se sestavováním kandidátky do Obecního 

zastupitelstva, což dokazuje několik změn těsně před volbami. Své 

kandidátky sestavila Lidová strana, Občanské fórum, Strana zelených a  

Demokratická koalice, která sdružovala Československou stranu 

socialistickou a Československou stranu zemědělskou. 

Volby se konaly příští rok – 24. listopadu 1990 a vzešlo z nich první 
patnáctičlenné zastupitelstvo samostatné obce Bernartice nad Odrou pro 
volební období 1991 až 1994:  

Jan Janík   - starosta 

Tomáš Staněk starší  - místostarosta 
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Marie Boková         - členka rady 

Stanislav Horut        - člen rady 

Antonín Urban        - člen rady  

Jan Váňa         - později  místostarosta za Tomáše Staňka 

Ing. Václav Hanzelka        - později  člen rady za Antonína Urbana 

Jarmila Dreslerová 

Vladislav Rusín - odstoupil v dubnu 1991, nahradil jej Josef 

David č. 224 

Josef Poláček 

Václav Drlík 

Miroslav Pohanka 

Vladimír Dorazil 

MVDr. Miroslav Drlík -  odstoupil v září 1992, nahradil jej Milan 

Novotný 

Blanka Haitlová  - odstoupila ihned v prosinci 1990, nahradil ji 

Petr Drlík 

Ustavující schůze proběhla 6. prosince 1990. Práce Obecního úřadu 

Bernartice nad Odrou započala 1.1.1991.    

Rok 1989 přinesl pro naše občany také tyto události: 

Výpis z Kroniky obce: 

Byl ukončen návoz zeminy k Odře, terén byl zarovnán, upraven a oset 
travou (město Nový Jičín zahájilo zavážení terénu u Odry v roce 1986 a 
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měl být navýšen o dva metry). Poté byla hospoda přesunuta několik metrů 
směrem k Odře. 

Na hřbitově byl dokončen urnový háj, byla upravena prostranství a trávníky 
v obci a zasazena zeleň.  

Obyvatelé dolního konce obce dostali k dispozici popelnice. Svoz odpadu 
prováděl Okresní podnik komunálních služeb Nový Jičín (občané horního 
konce měli popelnice již v roce 1986.) 

Byla provedena úprava místa zbořeniště staré hospody č. 97 a opraveny 
fasády okolních domů. 

19. března proběhla oslava Mezinárodního dne žen. Herci Slezského 
divadla v Opavě zde sehráli představení „Láska nikomu neuškodí“. 

23. dubna a 1. října pořádal Sbor pro občanské záležitosti vítání občánků. 

6. května byly slavnostně předány občanské průkazy patnáctiletým 
občanům. Odpoledne následovala taneční zábava, kde vyhrávala dechová 
hudba z Jeseníku nad Odrou, večer pak proběhl tradiční lampiónový 
průvod k Pomníku padlých a po něm na hřišti za školou mládežnická 
veselice. 

16. října se konala Beseda s důchodci. 

12. listopadu oslavila Tělovýchovná jednota Sokol 70 let od svého založení. 
Proběhla slavnostní schůze, tělovýchovná akademie a výstava o historii 
Sokola. 

Vrcholnou akcí tohoto roku bylo svatořečení Anežky Přemyslovny v Římě 
12. listopadu. Z naší obce se této akce zúčastnilo 11 lidí. Cestování vlakem 
i celé svatořečení je podrobně popsáno v kronice obce paní Blankou 
Rozholdovou. 

V roce 1989 se narodilo 12 dětí a zemřelo 11 občanů. 

K 31.12.1989 měla obec 232 čísel popisných a 736 obyvatel. 

O událostech v Praze, které se odehrály 17. listopadu se lidé dovídali zprvu 
se zpožděním. Naštěstí informace a celé dění už nebylo možno umlčet a 
zastavit. Zasáhly celou naši vlast a konečně přinesly veliké změny do života 
nás všech. 

Z Kroniky Občanského výboru a Kroniky obce vypsala Ilona Stavinohová 
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100 let od založení Tělovýchovné jednoty SOKOL 
Bernartice nad Odrou 

V minulém vydání Zpravodaje jste si mohli přečíst historii vzniku spolků 
v naší obci. 

Některé z nich časem zanikly, ale některé jsou aktivní dodnes, což je 
úctyhodné. Jedním z nich je i Tělovýchovná jednota SOKOL.  

Pokusila jsem se vyhledat v kronikách naší obce informace o Sokolu, a to 
především nejstarší zmínky.   

Zde jsou stručné výpisky: 

Snahy o založení „Tělocvičné jednoty Sokol“ se objevily již před první 
světovou válkou, která založení jednoty zabránila. Ustavující schůze 
Tělovýchovné jednoty Sokol tak proběhla až 2. listopadu 1919. 

Prvními funkcionáři byli: František Tvarůžek č.82, J.Klos č.2, Klement 
Šimíček č.71, Josef Bayer č.1, Antonín  Bok č. 32, Rozálie Boková č. 32, 
František Horák č.33, J.Glogar č.10, Josef Drlík č. 31, Ignác Handrych 
č.101.  

V roce 1919 bylo zapsáno za členy 43 mužů a 26 žen. 

V létě se cvičilo venku na propůjčeném pozemku Antonína Boka č. 32 a 
v zimě v hostinci Františka Klose č.97. Tělovýchovná jednota měla snahu 
vybudovat řádné cvičiště a postavit tělocvičnu.  Zakoupila pozemek na 
Panské zahradě, který vyměnila za pozemky ve středu obce, které však pro 
tyto účely nebyly vhodné. Přestože v roce 1931 pořídila dříví a štěrk na 
stavbu tělocvičny, k tomuto nedošlo z důvodu nezaměstnanosti a 
finančních potíží.  Na pronajatých pozemcích u Odry bylo vybudováno 
přírodní koupaliště a postaveny šatny. V roce 1934 pak restaurační pavilon. 
V roce 1965 zřídili členové TJ Sokol přírodní kluziště na louce u č. 33. 

Sokol pořádal tělovýchovné akce i divadla. Od r. 1922 do roku 1946 Sokol 
sehrál 29 divadelních her. Někdy i několik za rok. 

V roce 1938 při obsazování pohraničí Hitlerovým vojskem hlídkovali 
členové Sokola a Orla v okolních obcích u železničních mostů a dalších 
důležitých objektů. 

Před Druhou Světovou válkou měl SOKOL více než 100 členů. Za okupace 
byla jednota rozpuštěna a zabaveno jmění v hodnotě 32 tisíc korun. 
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Činnost byla obnovena v roce 1945, kdy došlo k navrácení zabaveného 
majetku. V roce 1948 došlo ke sloučení s Jednotou Orla a Sokol převzal 
jeho majetek. 

Členové TJ SOKOL se vždy aktivně zapojovali do života v obci, a to účastí 
na různých brigádách, údržbě areálu u Odry, stavbě nové tělocvičny, 
pořádáním tělovýchovných akademií, veřejných vystoupení a plesů, 
diskoték, nacvičováním spartakiád, pobytových zimních zájezdů pro děti, 
turistických výletů, zájezdů a pochodů a především aktivní činnosti ve 
svých sportovních oddílech. 

  

Vznik jednotlivých oddílů: 

1952 oddíl kopané 

1960 oddíl kopané žáků   

1960 oddíl ZTV – základní tělesná výchova, později ZRTV, nyní ASPV  
asociace sportu pro všechny 

1965 oddíl odbíjené, který se po roce rozpadl 

1975 založen oddíl turistiky 

1983 obnoven oddíl odbíjené žen 

1984 oddíl odbíjené mužů 

1988 oddíl odbíjené žákyň 

1990 oddíl malé kopané – dorostenci 

2003 oddíl nohejbalu 

2004 oddíl florbalu 

Tělovýchovné jednotě SOKOL patří velká gratulace ke stému výročí a všem 
jejím členům v minulosti i těm současným je třeba poděkovat za jejich 
činnost. Jednotlivými oddíly prošlo za uplynulá léta několik generací, jejich 
práce se stala součástí spolkového života obce a toho je potřeba si vážit a 
přát si, aby tak tomu bylo i v budoucnu. 

Ilona Stavinohová, kronikářka 
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 INZERCE 
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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





