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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So      25.1. Dětský maškarní karneval a Společenský sportovní ples 

So        8.2. Zimní soutěž v nohejbale – 2. kolo 

So        8.2. Zahrádkářský ples 

So      22.2. Zimní soutěž v nohejbale – 3. kolo 

So      22.2. Obecní ples 

Pá      28.2. Výroční členská schůze Bodlák 

Út        3.3. Divadelní představení divadla Arté – Román pro ženy 

So        7.3. Zimní soutěž v nohejbale – 4. kolo - finále 

So        7.3. Výroční členská schůze mysliveckého spolku 

Pá      13.3. Výroční členská schůze TJ Sokol 

So      14.3. Turnaj v Ping-pongu 

So      21.3. Bernartice Cup – soutěž v nohejbale 

Pá        3.4. Divadelní představení divadla Tyl Drahotuše  

So        4.4. 12. ročník velikonočního florbalového turnaje 

So        4.4. Sběr železného šrotu 

So      18.4. 2. ročník Čistá obec 

Čt        7.5. Lampiónový průvod 

Út      19.5. Zájezd důchodců 

Ne      31.5. Pouť 

So      27.6. Den obce 

 

Kalendárium 

17.12. Starosta se zúčastnil jednání valné hromady Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 
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18.12. Opětovné jednání o opravě silnice III/04815 Loučka – Bernartice 
nad Odrou na kraji. 

5.1. V kostele proběhl Novoroční koncert dětského pěveckého sboru 
Ondrášek. 

6.1. Na obecním úřadě proběhla schůzka s pracovnicemi firmy Fullcom 
z Nového Jičína, která bude obci zajišťovat účetnictví po dobu 
mateřské dovolené. 

7.1. V KD proběhla nouzová oprava jevištních tahů, tak aby byly splněny 
podmínky bezpečného provozu. 

10.1 Místostarostka se zúčastnila výroční valné hromady sboru 
dobrovolných hasičů. 

13.1. V KD proběhla revize opravených jevištních tahů. 

 

Vážení spoluobčané, 

chtěl bych Vám všem do nového roku ještě jednou popřát hlavně hodně 
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. 

Získat dotace na naše projekty bude letos bohužel horší. Ministerstvo pro 
místní rozvoj, ze kterého se nám loni podařilo získat dotace na opravu 
tělocvičny a místní komunikace rozhodlo, že nové tituly letos vypisovat 
nebude a raději podpoří projekty, na které se v loňském roce nedostalo. 
Bude tedy potřeba pokoušet se o dotace z jiných zdrojů. 

Plánem pro letošní rok byla oprava fasády kulturního domu. Jelikož nás na 
podzim loňského roku potkala velmi nepříjemná událost, kdy na místní 
holčičku při jevištním vystoupení spadla boční sulfita i se zavěšenou 
konstrukcí, tento plán budeme muset posunout. Vše se naštěstí obešlo bez 
vážného zranění. Na základě této události jsme nechali provést kompletní 
revizi jevištního zařízení. Závěr revize je nekompromisní a pro nás velmi 
nepříznivý. Současný stav jevištní techniky nedovoluje bezpečný pohyb 
osob po jevišti a ukládá provést generální rekonstrukci. Na tuto skutečnost 
jsme museli okamžitě reagovat. Nechali jsme techniku opravit tak, 
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abychom měli povolen tzv. nouzový režim užívání. Na základě revize ze 
dne 13. ledna lze jeviště opět užívat. Nicméně nám to neřeší celý problém. 
Nechali jsme dále zpracovat rozpočet a plán generální opravy. Po novém 
roce jsme ihned zažádali Moravskoslezský kraj o dotaci na rekonstrukci, 
kterou jsme museli odeslat do 6. ledna. Nyní budeme čekat, zda naši 
žádosti kraj vyhoví. Ať už s dotací nebo bez ní generální opravu, kterou 
bychom chtěli realizovat v červenci a srpnu, provést musíme. Zahrnuta 
bude i kompletně nová elektroinstalace, která je taktéž nevyhovující. Celá 
akce je finančně velmi náročná, proto se obávám, že opravu fasády 
budeme muset přesunout do příštího roku. Momentálně se však rýsuje 
možnost dotace z Operačního programu životního prostředí, která je 
postavena na snížení energetické náročnosti budov a bylo by možné o ní 
zažádat pro náš kulturní dům. 

Nadále budou probíhat jednání s Jednotou Hodonín o odkupu části jejich 
prodejny a přilehlé zahrady. Věřím, že se tato záležitost v letošním roce již 
podaří uzavřít. Rádi bychom nechali zrenovovat Pomník padlým, který je 
ve velmi špatném stavu. Máme rozpracovaný projekt na opravu smuteční 
síně, který bude letos dokončen. Na konci roku bychom chtěli zažádat o 
dotaci, která by dle našich informací měla být vypsána. Jako každý rok 
bychom chtěli nechat opravit zase jednu místní komunikaci. Doufali jsme 
rovněž ve finanční podporu z kraje, proto jsme nechali zpracovat projekt na 
opravu komunikace na parcele č. 47/1 (Cikánská ulice). Tato ulice je ve 
špatném stavu, a navíc velmi frekventovaná. Bohužel dotace na opravy 
komunikací pro letošní rok vypsány nejsou. Z vlastních zdrojů by byla 
oprava velmi nákladná, a proto s ní ještě počkáme do příštího roku až bude 
kraj opět vypisovat dotační programy. Letos bude tedy vybrána jiná místní 
komunikace, jejíž oprava bude finančně zvládnutelná z vlastních zdrojů. 

Stále zůstává otevřená otázka, co s lípami za tělocvičnou, které jsou zcela 
napadeny jmelím a při větším větru z nich odpadávají větve zatížené právě 
všude přítomným jmelím. Dvě lípy musíme zcela jistě pokácet a o ostatních 
musí rozhodnout odborník, zda shodit nebo nechat odborně ošetřit 
s vědomím, že jmelí se do dvou let zcela jistě objeví znovu. V případě 
pokácení bychom vysázeli nové již vzrostlejší stromy. 

Věřím, že i když se podaří realizovat jen některé z uvedených akcí, bude to 
pro nás všechny úspěch.  

       Tomáš Horut, starosta 
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Poplatky obecnímu úřadu v roce 2020 

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. 

Pozor změna! Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování 
v rámci studia hradí 50% z ceny. Tyto doklady musí být předloženy 
nejpozději do 29.2.2020. Později již nebude sleva na studenta poskytnuta. 

Úhrady poplatku za odpady do 31.3.2020. 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 30.9.2020. 

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 31.3.2020. 

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 31.3.2020. 
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. 

https://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.sonyboy.estranky.cz/archiv/iobrazek/129&imgrefurl=http://zviratecka-roztomila.blog.cz/1204/pejsanek&h=300&w=300&tbnid=JbZaqahhCqDc3M:&docid=gBNiozXgSeWftM&ei=TH2LVueSJ4K7UfzjgpAJ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjn6KqFn5LKAhWCXRQKHfyxAJIQMwhHKCQwJA
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Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

    Věra Košťálová, správní pracovnice 
 
 

Statistika počtu obyvatel roku 2019 

Počet obyvatel ke dni 31.12.2019  1.002 občanů 

 

Muži:             531 

Ženy:             471 

Z toho děti do 15 let:           191 

 

Narozené dětí:       10 

Chlapci:          2 

Děvčata:        8 

 

Přistěhované osoby:    30 

Odstěhované osoby:      23 

Úmrtí:          5 

 
 
 
 

Sběr použitých jedlých olejů a tuků 

Novou povinností pro obce je zajistit celoročně místa pro oddělené 

soustřeďování jedlých olejů a tuků. Důvodem je, že v současné době pouze 

zhruba 10% obcí zajišťuje třídění těchto odpadů a oleje a tuky tak v rozporu 

se zákonem končí často v kanalizaci. Novela zákona dále upřesňuje, že 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvipzen5LKAhWCORQKHSmKCuwQjRwIBw&url=http://www.spy.cz/showbyznys/20625-o-cem-se-mluvi-noid-gabina-planuji-miminko&psig=AFQjCNElahFI32_8x2zFuIQy-OGsm0Zj7Q&ust=1452068711881488
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jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými biologicky 

rozložitelnými odpady a že tuto povinnost nelze splnit formou systému 

komunitního kompostování. Proto jsme museli vydat novou obecně 

závaznou vyhlášku 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Bernartice nad Odrou, 

která tuto povinnost upravuje. Od 1.1.2020 bude sběr jedlých olejů a tuků 

zajišťován vždy první pondělí v měsíci od 15 do 17 hodin jejich 

odebíráním zaměstnancem obce na dvoře obecního úřadu 

v Bernarticích nad Odrou.  Oleje a tuky budou ukládány do sběrných 

nádob k tomuto účelu určených. Použité tuky a oleje musíte donést vždy 

v uzavíratelných obalech (např. v PET lahvích).  Informace o sběru budou 

vždy zveřejňovány na webových stránkách, rozhlasem, e-mailem, případně 

ve Zpravodaji obce. 

Daniela Horutová, správní pracovnice 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Vánoce na dědině v Rožnově pod Radhoštěm 

Ve středu 11.12 jsme jeli se školou na výlet do Rožnova pod Radhoštěm. 
Vstávali jsme brzy ráno, protože už v 6:30 hodin byl odjezd od školy. Hodně 
jsme se těšili. Po příjezdu ke Skanzenu jsme se rozdělili do dvou skupin. 
Každá skupina měla svou průvodkyni, která nám cestou vykládala, jak se 
žilo na dědině před 100 lety. Ve starých dřevěnicích jsme viděli přadleny, 
kováře, řezbáře, hospodáře s hospodyní i vánoční stromky zavěšené u 
stropu. Zajímavé to bylo i ve staré škole. Pan učitel nám předvedl, co umí 
rákoska a některé děti si vyzkoušely i dobové oblečení. Při přecházení do 
dalších chalup jsme potkali i Lucii, která jen syčela a všechny nás pro štěstí 
ometla bílým husím brkem. Nechyběli ani dva čerti a Mikuláš, který nám 
nabídl křížaly. A co jsme všechno ochutnali? Vánočku, oplatek, perník 
a bylinkový čaj z devatera druhů bylin. Každý správný výlet končí 
nakoupením dárečků a tak jsme stejným způsobem ukončili i ten náš. 

     

 Eva Grulichová, učitelka ZŠ 
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O tom, jak jsme s dětmi vstoupili do nového roku 2020 

V mateřské škole jsme tento „magický“ rok zahájili s úmyslem rozdávat 
radost a vytvářet co nejvíce úsměvů na rtech. A první ideální příležitostí k 
tomu bylo tříkrálové koledování.  

Aby děti lépe pochopily poslání tří králů a podstatu Vánoc vůbec, navštívili 
jsme společně náš krásný kostel. A protože je ve školství nedostatek mužů 
a děti velice ocení jejich přítomnost, poprosili jsme pana faráře, aby dětem 
povyprávěl příběh o narození Ježíška. Jeho vyprávění bylo velice poutavé, 
děti byly krásně vtaženy do děje a neudělali jsme si žádnou ostudu, protože 
naši školkaři znali odpověď na každou jeho otázku. Nakonec jsme si 
prohlédli přenádherný betlém, nazdobené vánoční stromečky a za 
doprovodu varhan jsme si zazpívali vánoční koledy. 

Následně si děti ve školce vyrobily královské koruny, které už z dálky zářily 
a mohli jsme začít koledovat. Návštěva malých „králů“  u pana starosty na 
obecním úřadě je již tradicí a jakousi samozřejmostí. My jsme ale nelenili a 
vydali se dál po dědině. Rozhodli jsme se navštívit naše starší 
spoluobčany, které jsme chtěli tříkrálovou koledou potěšit, rozveselit a 
možná i dojmout. A to se nám, myslím, podařilo. Mnohdy nebylo třeba slov 
a my jsme viděli v očích těchto starších lidí dojetí, radost a mnoho dalšího, 
co slovy popsat nejde. A to nás zahřálo u srdíčka. A děti si ještě navrch 
vykoledovaly  spoustu dobrot. Jen nevíme, kdy to všechno zbaštíme.  

Takže, milé babičky a dědečkové, děkujeme, že jste nám otevřeli! A vy, u 
kterých jsme letos nezazvonili, nevěšte hlavu, naše tříkrálová výprava u vás 
třeba zazvoní příští rok. To víte, jsme ještě malé dětičky a máme krátké 
nožičky (které jsou brzy unavené):) 

A tak mi závěrem dovolte popřát vám v novém roce především pevné 
zdraví, spoustu lásky a každý den úsměv na rtech. 

 

      Radka Bayerová, učitelka MŠ 

 

P.S. Protože zpravodaj není nafukovací, fotky z milých návštěv u vás budou 
k nahlédnutí i ve vývěsce před prodejnou Jednota ;) 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2020 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 1/2020 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZE SPORTU 

13. ročník Mikulášského florbalového turnaje 

V sobotu 7. 12. 2019 se v Bernarticích konal už 13. ročník Mikulášského 
florbalového turnaje. Byl to první turnaj, který se hrál v naší nově opravené 
tělocvičně. Na turnaj jsme jako obvykle pozvali tým z Pustějova a ze 
Suchdolu nad Odrou. Naše pozvánka bohužel Suchdolu nevyhovovala, a 
proto jsme se rozhodli pozvat i další týmy z Fulneku, z Fokusu NJ a ze 
Starého Jičína. Ani těm však náš termín nevyhovoval. 

Nakonec přijel jen Pustějov, což nám zase tak nevadilo. Naši trenéři 
domluvili, že si zahrajeme 2 zápasy, kdy jeden zápas se hrál 3x10 minut. 
Na palubovku jsme nastoupili v sestavě: brankář Kuba Kadur, kapitán 
Lukáš Hubr, Matěj Novobilský, Vítek Vrobel, Adam Jalůvka a Adam Glogar. 
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Turnaj zahájil náš trenér Aleš Hubr společně s panem starostou Tomášem 
Horutem. Po nástupu jsme zahájili první etapu turnaje. V prvních deseti 
minutách jsme nehráli moc dobře, ale i tak jsme zvládli střelit nějaké góly. 
Druhá třetina byla mnohem lepší, ale bylo vidět, že nejsme sehraní. Ve třetí 
třetině se podařilo Pustějovu konečně střelit gól. Samozřejmě, že to bylo 
z nepozornosti našich hráčů. Ale nějak moc nám to nevadilo, protože jsme 
Pustějov porazili 11:1. Góly dávali: Lukáš Hubr 4, Vítek Vrobel 3, Adam 
Jalůvka 2 a Matěj Novobilský taktéž 2. Přes výraznou porážku se nám 
zápas líbil.  Pustějov hrál s nadšením, nevzdával to a kluci bojovali naplno. 

Po první etapě jsme si šli dát párek v rohlíku a trošku zrelaxovat těla. U jídla 
panovala skvělá nálada. Náramně jsme se s kluky z Pustějova bavili. Po 
přestávce jsme začali druhou etapu. Ta pro nás nezačala příliš dobře. 
V prvních 3 minutách nám Pustějov zvládl vstřelit 3 branky. Naštěstí se nám 
to podařilo v dalších minutách napravit. Ale branky padaly na obou 
stranách. Nakonec jsme se z toho dostali a vyhráli i v druhé etapě 11:8. 
Bylo zajímavé, že naši hráči prohrávání snáší mnohem hůř. Oba dva týmy 
hrály velice dobře. Góly dávali: Lukáš Hubr 4, Vítek Vrobel 4, Matěj 
Novobilský 2 a Adam Jalůvka 1. I když oba Adamové nedali moc branek, 
skvěle nás podrželi v obou etapách. Běžně hrají totiž v nižší kategorii, ale 
z důvodu chybějících hráčů nám byli ochotni pomoct. V druhé etapě nás 
hlavně svou aktivní hrou často zachraňoval právě Adam Jalůvka. Pustějov 
to ale stejně zkoušel dál, a tak si chtěli kluci z Pustějova dát ještě nájezdy. 
Ty jsme ale také vyhráli. Celý turnaj jsme tedy vyhráli 22:9. 

Povedlo se nám obhájit první místo a celkově vyhrát turnaj. Přestože jsme 
měli pouze jednoho protihráče, velice jsme si hru užili a skvěle jsme se 
společně pobavili. 

Děkujeme TJ Sokol a Obci Bernartice nad Odrou za podporu našeho 
oddílu. Velice si toho vážíme. Poděkování patří také maminkám za aktivní 
pomoc při turnaji Hance Krupičkové, Martině Novobilské a Andrei Milatové. 

         

Za BeBečka Lukáš Hubr, kapitán 
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Vánoční volejbalový turnaj 

Volejbalová sezóna 2019 byla zakončena. V pátek 27. 12. 2019 se konal 
tradiční turnaj rekreačního volejbalu pod záštitou TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou. Letošní ročník byl o to slavnostnější, že proběhl v nově 
zrekonstruované tělocvičně. Plné ochozy diváků pak dodaly turnaji téměř 
profesionální atmosféru. Na startovní listinu se zapsalo 35 hráčů, kteří byli 
rozlosováni do 6 družstev. Skalní bernartičtí volejbalisté tvořili základ všech 
týmů, nicméně hojná byla i účast „přespolích“. 

Novinkou ročníku 2019 je putovní pohár. Na ten budou zaznamenávána 
jména vítězů turnaje a bude vystaven v sokolské klubovně. Přece jen, 
historie se na vítěze ptá.  
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Je naším dobrým zvykem, že ke sportovnímu odpoledni patří i stejně aktivní 
společenský večer. Tuto výzvu jsme přijali i letos a troufám si říci, že i díky 
tomu nebylo v prostorách tělocvičny poražených. 

Vánoční volejbalový turnaj pro Vás již desítky let připravují ochotní členové 
TJ Sokol. I jejich jménem děkuji všem účastníkům a fanouškům za hladký 
průběh hry a přátelskou atmosféru.  

     Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

  Tereza Veřmiřovská 
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36. ročník Vánočního turnaje v sálové kopané 

V sobotu 21. 12. 2019 se konal již 36. ročník Vánočního turnaje v sálové 
kopané v Bernarticích nad Odrou. Hráči, kteří přišli po roce si znova zahrát, 
byli velice překvapení krásně zrekonstruovanou tělocvičnou. Počet 
účastníku se zastavil na sedmadvaceti, nichž se vylosovalo devět družstev. 
Ty mezi sebou sehrály šestatřicet utkání systémem každý s každým. Po 
čtyřech hodinách výborného fotbálku bylo dohráno a o vítězích rozhodnuto. 
Jako první se umístilo družstvo okolo Filipa Školoudíka. Druhou příčku 
obsadil tým Ladislava Bayera a na třetím hodnoceném místě parta Honzy 
Janíka. V předvánočním čase bylo skvělé se sejít, zasportovat a také 
posedět a rozebrat uplynulý rok. Velké díky patří obci za poskytnutí 
finančního daru, a jak již bylo zmíněno rovněž za opravenou tělocvičnu. 
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Za organizaci turnaje děkuji všem, kteří se podíleli a přispěli k hladkému 
průběhu celé akce. Rovněž děkuji všem účastníkům a nemohu 
zapomenout ani na fanoušky, kteří přišli povzbuzovat a vydrželi fandit až 
do konce turnaje. Všem přejeme vše nejlepší do nového roku a ať se i letos 
v prosinci znovu sejdeme ve zdraví na dalším ročníku Vánočního turnaje. 

           Za oddíl kopané Tomáš Staněk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Rekreační volejbalový turnaj 

V sobotu 28. 12. 2019 jsme jako již tradičně uspořádali v tělocvičně 
rekreační volejbalový turnaj. Celkem 41 hráčů se rozdělilo do sedmi 
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družstev a hrálo se systémem na dvě skupiny, ve kterých hrál každý 
s každým a poté o umístění, vítězové skupin o prvenství atd. Atmosféra 
byla skvělá a všichni se navzájem velmi povzbuzovali. Skvěle jsme si 
zahráli a pobavili se. Velmi mile nás překvapil velký počet hráčů a taky 
opravdu spousta diváků. 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. Doufáme, 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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Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů 

V pátek dne 10. 1. 2020 se v sále kulturního domu konala výroční volební 
valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Sešlo se nás 96 členů a byly 
přijaty čtyři nové členky. Poté byl zvolen nový výbor a funkcionáři sboru na 
další pětileté volební období. Pro informaci všem občanům přikládám 
zprávu o činnosti SDH za rok 2019. 

 
 

Zpráva o činnosti SDH Bernartice nad Odrou za rok 2019 
 

K 31. 12. 2019 měl náš sbor 143 členů, z toho 49 žen a 25 členů mladších 
18-ti let.  
Výkony našich sportovních družstev mužů i žen jsou velmi dobré. Naše 
hasičky obsadily v okrskové lize krásné třetí místo, oproti loňskému 
šestému místu je to zlepšení a jsou opět na bedně. Jsem velmi rád, že 
holky okrsek odsoutěžily a uspěly. 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. U mužů máme stejný problém, většina kluků už bydlí 
bohužel jinde. Družstva mladších a starších žáků dosahovala v loňském 
roce výborných výsledků. Mladší žáci družstvo „A“ obsadilo krásné druhé 
místo a družstvo „B“ čtvrté místo v lize. Bohužel tradičně se nám to 
nepovedlo na poslední soutěži, do té doby jsme drželi obě družstva první 
pozice. Starý Jičín je pro nás zakletý, snad to letos konečně prolomíme. 
Starší žáci se umístili taktéž na nepopulárním čtvrtém místě, byť do 
poslední soutěže drželi druhou pozici. O náš sport je mezi dětmi stále velký 
zájem, a to je dobře.  
Výbor SDH se v roce 2019 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, které se historicky poprvé konalo u nás 
v kulturním domě. Sešlo se tady 88 starostů sborů celého okresu, celý 
výbor okresního sdružení hasičů Nový Jičín v čele se starostou 
Stanislavem Kotrcem a pozvání přijal i starosta krajského sdružení hasičů 
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Moravskoslezského kraje pan Ing. Leo Kuběna. Celá schůze byla ze strany 
představitelů sborů hodnocena velmi kladně. 
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. 
Dále jsme v květnu uspořádali třídenní výlet naši ifou na Horní Bečvu. 
Následovalo kácení máje. Jako každoročně jsme zajistili prodej občerstvení 
na pouti. V sobotu 1. června jsme pořádali soutěž mladých hasičů. Dorazilo 
k nám celkem 27 družstev z obou kategorií. V kategorii mladších žáků 
předvedlo vynikající výkon naše družstvo „A“ a s velkým náskokem před 
ostatními soutěž dlouho vedlo. Ovšem když přišlo na řadu naše družstvo 
„B“, všem ztuhl výraz ve tváří. Jejich výkon byl naprosto bezkonkurenční a 
dostali se před naše družstvo „A“. Po posledním útoku v této kategorii 
mohlo propuknout obrovské nadšení a sláva, protože naše družstva ostatní 
doslova převálcovala o parník. To jsme ještě netušili, co nám předvedou 
naši starší žáci. Ti ve své kategorii ukázali taktéž perfektní útok. A věřte 
nevěřte, ovládli jsme i tuto kategorii. Byl to obrovský úspěch na domácí 
soutěži. Za čtrnáct dní 19. června se k nám sjelo 20 družstev hasičů a 
hasiček, aby soutěžili o Bernacký pohár. Naše družstvo „A“ svůj útok 
předvedlo až na úplný závěr soutěže a chlapi jej skvěle zvládli. Obsadili 
v nabité konkurenci hodnocené krásné šesté místo. Kategorii mužů vyhráli 
hasiči z Hukovic. Našim holkám v kategorii žen se dařilo méně a po drobné 
chybě obsadily nepopulární čtvrté místo. Kategorii žen vyhrály hasičky 
z Palačova. 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, který byl pro nás 
slavnostní, protože jsme při této akci oslavili i 135 let od založení našeho 
sboru. V pátek před dnem obce se konala v sále KD slavnostní valná 
hromada za účasti starosty okresního sdružení. Při této slavnostní schůzi 
jsme rozdali několik medailí a vyznamenání za práci a činnost pro sbor. 
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V srpnu jsme pro naše mladé hasiče a malé adepty uspořádali velmi pěkný, 
ale na organizaci velmi náročný pětidenní hasičský tábor v Orlovně ve 
Veřovicích, kterého se zúčastnilo 29 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. Děti nám to poté vrací skvělými výsledky na soutěžích, 
kde opravdu patří na špici v okrsku. V září jsme sezónu zakončili skvělým 
dvoudenním zájezdem na Karlštejn. 
V loňském roce bylo při naší jednotce zřízeno kynologické družstvo, jehož 
velitelkou je Martina Dostálová. 
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 10. 1. 2020 

      Tomáš Horut, starosta SDH 
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RŮZNÉ 

 

20 let Tříkrálového koledování 

Vážení občané, 

Bernarticemi procházeli v sobotu 11. ledna 2020 Tříkráloví koledníci, kteří 
nabízeli pro váš domov novoroční požehnání svěcenou křídou a také 
pokladničku největší charitativní sbírky v naší zemi, Tříkrálové sbírky. Ta 
letos slaví 20. výročí od jejího založení. Za léta své existence si tato sbírka 
vybudovala důvěru veřejnosti a její výtěžek stále stoupá. I vy jste rok od 
roku štědřejší. V prvním ročníku sbírky bylo na území vaší obce vybráno 
něco málo přes 22 tisíc korun. V roce 2020 jste do sedmi pokladniček vložili 
celkem 58.998,- Kč, čímž bylo dosaženo nového rekordu. Patří Vám tedy 
upřímný dík za štědrost a vnímavost k tísni lidí, kteří život z různých důvodů 
nezvládají, nebo je život shodou nešťastných zahnal do kouta a ocitli se 
v tíživé situaci.  

Možná víte o někom, kdo se trápí a pomoc potřebuje. Nezapomeňte, že i 
vy můžete zprostředkovat informaci o možnosti čerpat pomoc z této sbírky. 
Kromě zmíněného humanitárního fondu se z letošní sbírky bude přispívat 
na renovaci dětských herních prvků u azylových domů, které jsou 
momentálně v neprovozuschopném stavu, budeme financovat Fond 
Kroužky nebo přispívat na provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek, 
Charitního šatníku a nábytníku.  

Děkujeme za Vaší přízeň celému charitnímu dílu 

           Markéta Brožová, koordinátorka sbírky 
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Novoroční koncert 

Tak už máme po vánočních svátcích, veškerý shon a přípravy jsou již 
minulostí.  Novoroční koncert Ondrášku v místním kostele proto na nás 
působil jako pohlazení. Naposledy u nás vystupoval před šesti léty, jak sám 
uvedl sbormistr p. Zajíček. Vystoupení bylo krásné, dojemné, některé 
skladby hodně náročné. Chtěla bych poděkovat pracovníkům obecního 
úřadu za to, že nám umožnili tento kulturní zážitek. Nesmírné díky a obdiv 
patří i celému souboru, kterému přejeme do nového roku stálý úspěch a 
mnoho návštěvníků jejich úžasných vystoupení.                                                                                           

          J. a R. Dreslerovi 

             

Zpívání vánočních koled 

29.12.2019 proběhl již 9. ročník zpívání koled před naší hospodou. I letos 
byla symbolicky tato akce věnována potřebným a výtěžek akce poputoval 
do mobilního hospicu Strom života, který je momentálně jedinou organizací 
svého druhu, jež pomáhá pravidelně i našim spoluobčanům. Akce pro nás, 
organizátory, začala již v brzkých odpoledních hodinách, kdy jsme 
zajišťovali technické a zvukové zázemí. Touto cestou bych chtěla 
poděkovat panu starostovi, Pavlu Davidovi a ostatním klukům, kteří 
pomáhali. Honza Kneblík si připravil výborný vánoční punč, svařené víno a 
klobásy, které prodával venku na terase.  

Koledy začaly 10 min před pátou hodinou. Uvedl nám je na trubku Pavel 
Hopp. Dále doprovázely koledy na kytaru Terka Hoppová, na klávesy 
Radka Brodíková a na housle Kristýna Košárková. Musím všechny tyto 
muzikanty pochválit, neboť jsme nacvičovali až těsně před akcí a všichni 
se svého nástroje ujali naprosto profesionálně.  

K odreagování o přestávkách a především pro pobavení na  afterpárty jsme 
pozvali opět hosty. Letos jsem oslovila duo SoundMates – tedy Marco 
Campose a Marka Strnadla, kteří nezklamali a svým důvtipem spojeným 
s profesionalitou rozhýbali a rozehřáli většinu promrzlých návštěvníků.  

Stihli odezpívat 17 tradičních koled, vypít 55 litrů svařáku a punče a sníst 
20 klobás.  
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Následující afterpárty v jídelně pokračovala v latino-španělských rytmech a 
celý večer pak ukončovali kamarádi z Hůrky v čele s Láďou Bokem, kteří 
přijeli z kytarama, flétnou, benjem a dobrou náladou, aby nám zpříjemnili 
večer.  

Hojnou účast Vás hostů odhadujeme na sto lidí a vybraný příspěvek na 
hospic činí letos: 10.794 Kč. Mezi přispěvatele se zařadily i naše spolky: TJ 
Sokol, Bodlák, hasiči, Klondajk, myslivci a zahrádkáři. Všem, kteří svým 
dílem nebo finančním darem přispěli na dobrou věc bych chtěla jménem 
obce Bernartice nad Odrou, Restaurace u Bříz a hospicu Strom života moc 
poděkovat a doufám, že nám zůstanete věrni i v příštím roce. Již nyní můžu 
prozradit, že se bude jednat o jubilejní 10. ročník a určitě se budu snažit, 
abych pro Vás vymyslela nějaké speciální překvapení.  

Do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti Vám přeje Katka 
Drlíková a realizační tým Zpívání vánočních koled v Bernarticích nad 
Odrou. 

 

 

„Zpomal, prosím“  

Ms kraj – vyhodnocení výtvarné a literární soutěže   
…řidič osobního vozidla, při projíždění pravotočivé zatáčky, nepřizpůsobil 
rychlost jízdy povětrnostním podmínkám a na mokré vozovce dostal s 
vozidlem smyk. Následně přejel do protisměru jízdy, kde levou stranou 
vozidla narazil do dalšího osobního vozidla, přičemž střetem došlo 
k odhození obou vozidel mimo komunikaci… 

Za období prvních jedenácti měsíců evidují policisté v Moravskoslezském 
kraji více než devět tisíc nehod. Téměř v devíti stech byla hlavní příčinou 
nepřiměřená rychlost.  

Do celostátní výtvarné a literární soutěže s názvem „ZPOMAL, PROSÍM“, 
kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České 
republiky, se mohly zapojit všechny školky či školy nejen v našem kraji.  

A právě letošní téma soutěže předznamenalo výběr místa slavnostního 
předání ocenění vítězům. Dnes dopoledne proběhlo v budově dálničního 
oddělení Ostrava slavnostní vyhlášení vítězů krajského kola, jemuž 
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předcházel v minulém týdnu výběr oněch 12 nejlepších (3 v každé ze 4 
kategorií). Úkol to byl opravdu nelehký, neboť výkresů i literárních děl byly 
desítky. Ceny dětem předali zástupce moravskoslezské dopravní policie 
kpt. Mgr. René Klímek, Zdravotní pojišťovny MV Ing. Eva Nádvorníková a 
krajský koordinátor BESIPu Bc. Pavel Blahut. Oceněné děti i jejich rodiče 
si rovněž mohli prohlédnout pracoviště, techniku či služební vozidla 
„dálničních“ policistů. Byť je dnes pátek třináctého, pro desítku dětí a jejich 
rodiče bylo dnešní slavnostní dopoledne díky policistům dálničního 
oddělení Ostrava v čele s vedoucí npor. Mgr. Gizelou Chládkovou velmi 
pozitivním zážitkem.  

Díla dětí, která se umístila na 1. – 3. místě v každé z kategorií, postupují do 
republikového finále. Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem dětem za 
účast v soutěži. 

por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař 
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     HISTORIE 

Ze života v naší obci 

Zalistujme obecní kronikou a připomeňme si život v naší obci. Protože nám 
začal rok končící nulou, vybrala jsem některé důležité a zajímavé události 
z let, které mají na konci svého letopočtu nulu.  Někde se mi podařilo najít 
informací hodně, někde málo, někde žádné.  

Podívejme se, co se tenkrát dělo a řešilo a jak se vyvíjel život v Bernarticích 
nad Odrou. 

Kolem roku 1400 

Velká část obyvatel podlehla moru. Ze sedláků údajně zbyli jen tři. Zemřelí 
byli pohřbeni ve společných hrobech na obou stranách obce (tam, kde dnes 
stojí Boží muka). 

Rok 1570 

Bernartice, jako všechny ostatní obce novojického panství, musely odebírat 
pivo z městského pivovaru v Novém Jičíně. 

Rok 1610 

Hospodář Jan Rak z jednoho gruntu se dopustil cizoložství se svou 
sestřenicí Hanou. Jemu se podařilo utéci, avšak ona se dostala do vězení 
a její dědičný podíl na gruntu propadl vrchnosti. 

Rok 1620 

Do země vpadli kozáci, kteří náleželi k císařskému vojsku, zpustošili Kunín 
a Starý Jičín a pravděpodobně rabovali a znásilňovali i v naší obci. 

Rok 1660 

Velké mrazy natropily lidem škody. 

Rok 1700 

Byl zamítnut projekt výstavby kanálu Dunaj-Odra, o kterém se začalo 
jednat v roce 1672. 
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Rok 1780  

Obec žádala, aby se mohla vykoupit z robot (během dalších deseti let se to 
dařilo realizovat, a to jednotlivcům a velmi draze). 

Rok 1790 

Počet domů v obci 77, počet obyvatel 535 

Vyhořelo č. 31, svatebčané po návratu ze Starého Jičína nalezli doma jen 
spáleniště. 

Rok 1800 

Přes obec projelo 46 ruských vojáků, kteří se zotavovali po bojích 
s Napoleonem a vraceli se k vojsku generála Kutuzova . 

Rok 1830 

V obci bylo celkem 1000 včelích úlů. 

Rok 1840 

Šindelová střecha na kostele byla nahrazena břidlicí. 

Rok 1850 

Byl zřízen farní chudinský fond na podporu chudobných obyvatel obce. 

Rok 1860 

V obci se začala pěstovat řepa cukrovka.  

Rok 1870 

Počet domů v obci 100, počet obyvatel 850 

Vystavěna vysoká kostelní věž nákladem obce za 700 zlatých. 

Rok 1880 

Postavena nová škola (slouží svému účelu dodnes). 

Směrem k Hůrce naproti Boží muce na poli postaven větrný mlýn. 

Vybudována silnice do Hůrky (druhá nejstarší silnice z obce, první byla 
v roce 1879 do Šenova). 
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Rok 1890 

Došlo ke zbourání poslední pazderny (budova na zpracování lnu), která 
stála naproti Boží muce směrem k Hůrce. 

Počet domů v obci 108, počet obyvatel 870. 

Obec vedla spor s městem Nový Jičín o studny s pitnou vodou na dolním 
konci. Nový Jičín chtěl vybudovat pro své občany vodovod a využít k tomu 
prameny z naší obce. Voda se měla tlačit parními pumpami do městských 
zásobníků. Ke zřízení vodovodu došlo v roce 1892 (více napíšu někdy 
příště). 

Rok 1900 

Stavba Jubilejní kaple Panny Marie Lurdské před kostelem (vedle firmy 
UAX). 

Narodilo se 21 dětí a zemřelo 18 občanů. 

Rok 1910 

Na Drahách zřízena cementárna na výrobu tašek, rour, žlabů, koryt, dlaždic. 

Konala se výstava ženské ruční práce a výkresů. 

Narodilo se 32 dětí a zemřelo 17 občanů. 

Počet domů v obci 116, počet obyvatel 871. 

Rok 1920 

Narodilo se 23 dětí, zemřelo 10 občanů. 

Spolek „Metoděj“ sehrál v hospodě č. 26 divadelní hru „Studentská 
taškařice“ . 

Obec zakoupila pozemek za farní zahradou a upravila jej pro letní cvičení 
a hřiště a také jako školní zahradu. 

Rok 1930 

Obec provedla úpravu prostranství před kostelem, byla narovnána 
přístupová cesta ke kostelu, pokáceny staré ořechy a kaštany a vysázeny 
nové stromy a keře. 

Poštovní úřad přesunut z fojství č. 1 do novostavby domu č. 138. 
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Rok 1950 

Proběhlo národní sčítání lidu. Naše obec měla 865 obyvatel a 181 čísel 
popisných. 

Rozpočet místního národního výboru: 

výdaje Kč   225.700,- 

příjmy  Kč  111.810,- 

schodek uhradil okresní národní výbor. 

Místní národní výbor uvažoval o zřízení družstevní prádelny v rámci 
kolektivního hospodaření v naší obci. Prádelna nevznikla z důvodu, že 
„občané zatím neměli k takovému podniku důvěru“. 

Začal houfný odliv pracovníků ze zemědělství. Především ženy odcházely 
pracovat do Tonaku v Novém Jičíně a Tatry v Kopřivnici. 

Začala generální oprava domu č. 50, a to pro potřeby úřadovny místního 
národního výboru, který byl dosud v domě č. 138. 

Ponocným v obci byl Jan Neřád č. 23 a hlídací hodiny byly od 22,00 do 
4,00.  V čas nepohody přebýval ponocný v budově márnice u hřbitova. 

Matrika farního úřadu byla vládním výnosem přestěhována na Místní 
národní výbor na Starém Jičíně a byl zaveden povinný úřední sňatek.  

Rok 1960 

Zahájení dolování vápence (travertinu) pod lesem na koupališti u Odry. 
Vápenec se přímo rozvážel na pole a na louky jako hnojivo. 

Přesun poštovního úřadu z č. 138 do č. 39. 

Na plenárním zasedání místního národního výboru v září se mimo jiné 
projednávalo a kritizovalo, že mládež tancuje výstřední tance: charleston, 
twist, sambu a další, a to při hlučné muzice, proti čemuž starší lidé 
protestují. Také bylo zapsáno, že mládež prožívá určitou modernizaci i 
v oblékání (kronikář na tomto místě dodává, že na tom není nic neslušného 
a nemravného). 

V září začala instalace veřejného rozhlasu v obci. 

Od 1. září rozhodnutím vlády dostávají poprvé v historii školství všichni žáci 
veškeré učebnice a pomůcky zdarma. 

Koncem roku byla vyměněna okna v základní škole a instalovány 
splachovací záchody. 
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Rok 1970 

Následkem hongkongské chřipky byly vánoční prázdniny pro děti 
prodlouženy. Trvaly od 20. prosince 1969 do 18. ledna 1970. 

Během týdne od 12. do 18. ledna probíhalo velké pálení slivovice jak na 
Starém Jičíně, tak v Poličné. Dohromady bylo napáleno z celé naší obce 
okolo jednoho tisíce litrů. S tímto je spojená humorná příhoda: 13. ledna se 
před základní školou převrhla celá traktorová vlečka, naložena sudy 
s kvasem. Byl z toho poprask, ale něco se podařilo zachránit – lopatami se 
kvas z příkopu naložil zpět do beček. Ovšem po vypálení to prý nebyla 
„slivovica“, ale „šutrovica“. 

V únoru proběhla kolaudace nového teletníku . 

V březnu začala instalace elektrického topení v místním kostele. 

V dubnu při bourání staré hospodářské budovy za základní školou byla 
nalezena na půdě pod krovy obalená senem stará divadelní opona z roku 
1890. Zřejmě zde byla ukryta v roce 1938 před započetím války (tato 
malovaná opona je zavěšena na jevišti v kulturním domě a po větší 
rekonstrukci slouží dodnes). 

Začala výstavba nové jídelny a dílny za základní školou. 

Při Slavnosti Božího Těla prošel průvod ke kapličkám okolo kostela za 
doprovodu dechové hudby.  

V květnu začala fungovat sběrna prádla a svršků (čistírna) v budově na 
křižovatce. Čištění prádla provádí Okresní podnik komunálních služeb 
v Novém Jičíně. 

Vesnická organizace KSČ provádí v rámci celostátní akce prověrky, týkající 
se postoje ke „krizovému období let 1968 a 1969“. 

V červenci byla dokončena stavba nového mostu k vodárně a začala 
stavba mostu k č. 28. 

10. srpna po velké průtrži mračen přišla povodeň, která postihla především 
domy na Teplici č. 119, a 86 a také mlýnec č. 28. 

Začal vznikat projekt na novou smuteční síň. 

Naši ochotníci nastudovali divadelní hru „Hrdinům slzy nesluší“. 

Tanečního kurzu společenského tance pod vedením mistra Šímy z Oder 
se účastní 22 párů. 
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V listopadu byla slavnostně za velké účasti občanů otevřena nově 
vystavená budova místního národního výboru včetně požární zbrojnice 
(slouží dosud). 

Rok 1980 

Od 1. ledna přechází samospráva obce pod Národní výbor Nový Jičín, 
dokumentace a písemné materiály se předávaly městu Nový Jičín až do 
března. 

V březnu proběhla v kulturním domě meziokresní přehlídka amatérských 
divadelních souborů z okresů Nový Jičína a Opava. 

Začal pracovat občanský výbor. 

Jednání o přesunu poštovního úřadu z č. 39 do bývalé úřadovny místního 
národního výboru v budově č. 200. 

Rok 1990 

Tento rok v kronice chybí. Kronika Občanského výboru končí rokem 1989 
a další Kronika obce Bernartice nad Odrou začíná rokem 1991. Kronikářka 
obce se v úvodu vrátila do roku 1990 shrnutím referenda a jednáním o 
osamostatnění obce, a tak připomeňme, že Ustavující zasedání obecního 
zastupitelstva se konalo 4. prosince 1990. Obecní úřad Bernartice nad 
Odrou začal samostatně fungovat od 1.1.1991. 

Rok 2000 

Výstavba dalších chodníků na hřbitově (zámková dlažba). 

Návštěva člena velvyslanectví Velké Británie v Lesním mlýně za účasti 
starosty obce za účelem spolupráce při získávání grantů z Evropské unie. 

Požár kůlny u č. 62. Úspěšně zasáhli místní hasiči a sousedé z okolních 
domů. 

14. května proběhlo v místním kostele za velké účasti občanů slavnostní 
žehnání nových obecních symbolů (znaku a praporu). 

Divadelní ochotnický soubor nastudoval hru „Mamzelle Nitouche“. 

Obecní rozhlas dostal novou úvodní znělku. 

Obec obdržela „Zelenou stuhu“ v celonárodní soutěži „Vesnice roku, a to 
za ochranu životního prostředí v obci. 
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Vztyčení pamětního kamene na Panském kopci. Kámen o váze 7 tun byl 
přivezen z kamenolomu v Jakubčovicích nad Odrou. Byl opatřen obecním 
znakem, datem 1.1.2000 a nápisem, který vymyslely děti naši základní 
školy: „Proč chodit dál, když tady vidíš tu pravou krásu“. 

Byly zkolaudovány inženýrské sítě pro rodinné domky za březovým 
hájkem. 

Provedena oprava chodníků na dolním konci, vydlážděn dvůr v mateřské 
školce a další chodníky na hřbitově (zámková dlažba). 

Rok 2010 

Premiéra divadelní hry souboru Bodlák „Žena hašteřivá a manžel 
zoufanlivý“ a dětský divadelní soubor Bodláček sehrál pohádku „Zkoušky 
čerta Belínka“ . 

Rekonstrukce obecních kapliček a Božích muk. 

Výstavba nové kapličky Sv. Martina na Oboře. Kaplička, slavnostně 
vysvěcena 13. listopadu. 

Oprava a rozšíření veřejného osvětlení a místního rozhlasu. 

Na faře provedena oprava bytu pro kněze P. Jiřího Šenkeříka, který zde 
nastoupil od 1. června jako kněz v důchodu. 

Jedná se jen o stručný výběr událostí. Tradiční zvyklosti, jako jsou plesy, 
zábavy, divadla, koncerty, sportovní a turistické akce, vítání občánků, 
besedy s důchodci, hasičské soutěže, dny dětí, dny obce, lampionové 
průvody a táboráky, pálení metel, drakiády, stavění máje, poutě a zájezdy 
se naštěstí konají stále a nezanikají. 

 

Co nám přinese rok 2020, uvidíme. Věřme, že bude dobrý. Mnohé věci 
můžeme ovlivnit a máme je ve svých rukou. Přeji nám všem, abychom byli 
v naší obci spokojeni. 

 

Z kroniky obce a knihy Bernartice nad Odrou vypsala Ilona Stavinohová 
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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





