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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So        4.4. 12. ročník velikonočního florbalového turnaje 

So        4.4. Sběr železného šrotu 

So      18.4. 2. ročník Čistá obec 

Čt      30.4. Stavění máje 

Čt        7.5. Lampiónový průvod 

Pá        8.5. Zájezd zahrádkářů do Kroměříže 

Út      19.5. Zájezd důchodců 

Pá      29.5. Kácení máje 

So      30.5. Dětská hasičská soutěž 

Ne      31.5. Pouť 

So        6.6. Dětský den 

Pá-So 12.-13.6. Spaní na hradě – pořádá TJ Sokol   

Ne      21.6. Hasičská soutěž „O Bernacký pohár“ 

So      27.6. Den obce 

 

Kalendárium 

19.2. Starosta se zúčastnil pracovního setkání svozové oblasti „Odersko“ 
v Jeseníku nad Odrou. 

19.2. V obecním lese proběhla pochůzka starosty a revírníka pana 
Vaculíka k potřebným pracím. 

19.2. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví na obecním úřadě. 

20.2. Finanční výbor provedl kontrolu účetnictví v základní škole. 

22.2. V KD proběhl Obecní ples. 
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2.3. Na obecním úřadě proběhla kontrola dodržování ochrany osobních 
údajů – GDPR. 

2.3. V přísálí kulturního domu proběhlo 7. jednání zastupitelstva obce. 

2.3. Starosta a místostarostka navštívili naši spoluobčanku při 
příležitosti jejího životního jubilea. 

6.3. Obec obdržela kladné rozhodnutí Moravskoslezského kraje o 
přidělení dotace na rekonstrukci jeviště v KD. 

11.3. Jednání se zástupcem společnosti ČEZ o prodloužení smlouvy na 
dodávky energií.  

12.3. Starosta se zúčastnil jednání pracovního předsednictva Regionu 
Poodří v Bartošovicích. 

13.3. Starosta rozhodl o zrušení veškerých akcí konaných v zařízeních 
obce, a to v kulturním domě a v tělocvičně. Dále starosta rozhodl o 
uzavření Mateřské školy, školní jídelny a knihovny. Všechna 
rozhodnutí jsou vydána do odvolání. 

16.3. Starosta rozhodl o změně otevírací doby obecního úřadu a pošty 
Partner do odvolání. 

 

Vážení spoluobčané, 

v minulém čísle Zpravodaje psala naše kronikářka o epidemiích, které naši 
obec v minulosti zasáhly. Nikoho z nás tehdy ani nenapadlo, co se během 
pár dnů může stát. Situace s koronavirem se mění z hodiny na hodinu, 
stále jsou přijímaná nová a nová opatření. Jsem přesvědčen o tom, 
že opatření nejsou zbytečná. Je ale potřeba, aby jej všichni dodržovali. 
Prosím všechny, aby sledovali sdělovací prostředky a chovali se tak, jak 
nám doporučuje a nařizuje naše vláda. Prosím všechny občany, aby 
respektovali veškerá nařízení vlády a chovali se zodpovědně k sobě i všem 
ostatním a co nejvíc omezili osobní mezilidský kontakt. Starší osoby, které 
jsou osamělé a nemají možnost nákupu základních potravin a léků mohou 
kontaktovat pracovníky obecního úřadu, kteří jim rádi pomohou. Jsou to a 
budou zcela jistě těžké chvíle, které nás nyní čekají. Celou situaci 
zvládneme především svým odpovědným přístupem.  

  

Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou konaného 2. 3. 2020 

7/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Pavla Kroupu a Mgr. Petru Gavlasovou, zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 
7/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 
7/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 1/2020 

Příjmy:  16 435 920,00 

Výdaje: 22 628 470,70 

Třída 8:   6.192.550,70 

7/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr pachtu 
pozemků parcel č. 653/4 o výměře 1350 m2, č. 665/3 o výměře 1489 m2, 
č. 666 o výměře 1341 m2, č. 994/1 o výměře 4043 m2 a č. 1006/4 o výměře 
3813 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou. 

7/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 3/2020/D místnímu spolku BODLÁK Bernacké 
Ochotnické Divadlo z.s. Podpora ve výši 30.000,- Kč je určena na podporu 
činnosti spolku. 

7/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 4/2020/D místnímu spolku SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na 
podporu činnosti spolku. 

7/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 5/2020/D spolku Český svaz včelařů, o.s., ZO Jeseník 
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nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na podporu činnosti 
spolku. 

7/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 6/2020/D místnímu spolku Bernatský Klondajk z.s. 
Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

7/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 7/2020/D místnímu spolku Myslivecký spolek Bernartice 
nad Odrou. Podpora ve výši 20.000,- Kč je určena na podporu činnosti 
spolku. 

7/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 8/2020/D místnímu spolku Zahrádkáři Bernartic nad 
Odrou z.s. Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na podporu činnosti 
spolku. 

7/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 9/2020/D místnímu spolku TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena na podporu činnosti spolku. 

7/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o navýšení počtu 
pracovníků provádějících údržbu obecního majetku a zeleně o jednoho 
zaměstnance, kterému bude prodloužena smlouva na dobu určitou od 
1.4.2020 do 31.3.2021. 

7/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje vnitřní předpis o 
tvorbě a použití sociálního fondu s účinností od 3.3.2020. (Příloha č. 5 
zápisu) 

7/14 

Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 
742 72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv 
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akcionáře pana Tomáše Horuta, nar.         , bytem Bernartice nad Odrou 
223, 741 01 Nový Jičín. 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu 
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v pátek 
dne 29. 5. 2020, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné valné 
hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. 
konané za tuto řádnou valnou hromadu. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu jiné 
osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a výhradně 
paní Ing. Bc. Dagmar Glogarovou, nar.         ,bytem Bernartice nad Odrou 
240, 741 01 Nový Jičín.  

7/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
kontrolního výboru Dobrovolného svazku regionu Poodří konaného dne 10. 
12. 2019 v Bartošovicích. 

7/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, v případě kladného 
rozhodnutí o přidělení dotace, přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje programu Obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020 
na akci „Rekonstrukce jeviště v KD Bernartice nad Odrou“. 

7/17 

Zastupitelstvo obce vydává souhlas a pověřuje starostu obce k provedení 
změn rozpočtu tykajících se přijetí dotací a použití do výdajů obce v plném 
rozsahu, a to od data dnešního jednání do konce roku 2020. 

7/18 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou z kontroly 
hospodaření obce Bernartice nad Odrou za období říjen – prosinec 2019 
konané dne 19.2.2020. 

7/19 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o 
veřejnosprávní kontrole v Základní a Mateřské škole Bernartice nad Odrou, 
příspěvkové organizaci konané dne 20.2.2020. 
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Zahájení sběru bioodpadu společností Asompo  

 

V  úterý 14. dubna 2020 zahájí společnost Asompo sběr a svoz zeleného 
odpadu. Pracovníci obecního úřadu rozmístí kontejnery do tohoto termínu 
na obvyklá místa. 

ASOMPO Životice u Nového Jičína 
 

 

Placený vývoz BIO odpadu firmou OZO Ostrava  

Tato informace je pouze pro občany, kteří mají objednánu placenou službu 
- svoz bioodpadu - u firmy OZO Ostrava s.r.o. Vývoz bude probíhat od 
dubna vždy sudý týden ve středu. První vývoz proběhne 1. dubna 2020. 

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

OZO Ostrava 

 

 

 

 

Obecní ples 

V sobotu 22. února se konal obecní ples, který tradičně zakončuje plesovou 
sezónu v naší obci. Letošního plesu se zúčastnilo 256 návštěvníků. Ples 
se konal ve všech prostorách kulturního domu a restaurace. V sále hrála 
k tanci a poslechu hudební skupina PHS s výtečnou zpěvačkou Pavlou 
Barákovou a v restauraci cimbálová muzika VINCÚCH z Valašských 
Klobouků. Dobovou módní přehlídku spodního prádla z přelomu 19. a 20. 
století skvěle předvedl Bernatský Klondajk. Pevně věřím, že se všichni 
dobře bavili až do ranních hodin. 

 

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

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

Tomáš Horut, starosta 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Jak jsme slavili Masopust 

Jako již tradičně v tomto období jsme i v mateřské škole připravili 
masopustní průvod vesnicí. A jak by to všechno mělo začít jinak než 
důkladnou přípravou masek, písní a hudebních nástrojů. Masky i hudební 
nástroje jsme si s dětmi vyrobili ve školce, a tak se průvodu zúčastnil zástup 
různých druhů zvířátek, jako jsou medvědi, zajíčci, kočičky aj. Nechyběl 
nám ani hlavní medvěd, kterého jsme pěkně vedli za papírový řetěz. Takto 
vystrojení a veselí jsme se vydali na cestu. Na konci průvodu čtyři silní kluci 
nesli velkou papírovou „basu“, kterou jsme, jak je zvykem chtěli na závěr 
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„pochovat“ a tak naznačit, že končí období veselic a začíná období postu. 
První návštěva průvodu byla na základní škole, kde nás přivítali na chodbě 
a zazpívali si s námi Já jsem muzikant, a masopustní Hojačky, hojačky. 
Poté jsme zamířili na obecní úřad. Kde jinde je vhodnější místo, kam uložit 
basu než právě zde. Pan starosta byl tomuto nápadu nakloněn a hned se 
ujal iniciativy. Za doprovodu zpěvu jsme basu donesli na dvůr a tam s 
velkým hej hop vhodili na vůz. Věříme, že každému, koho jsme potkali, jsme 
vyloudili úsměv na tváři a rozradostnili den. A tak se těšíme na příští rok, 
že si to opět zopakujeme. 

 

Marie Fačkovcová, učitelka 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 

Zájezd Zahrádkářů – Floria jaro Kroměříž 8.5.2020 

Odjezd v 7.00 hodin z křižovatky Bernartice nad Odrou. 

V 9.00 - 10.00 hodin návštěva leteckého muzea v Kunovicích (zajištěn 
průvodce), vstupné 60,-Kč (zajištěna množstevní sleva) 

Ve 12.00 hodin odjezd do Kroměříže na výstavu, kde bude volný program. 

Vstupné  na výstavu  80,-Kč (zajištěna množstevní sleva) 

Cestou zpět se stavíme v Galerii Přerov (KFC, restaurace, obchody..) dle 
dohody 

Předpokládaný návrat do Bernartic nad Odrou ve 20.00 hodin. 

Cena autobus (zápisné): dospělý 200,-Kč, děti do 15-ti let zdarma 

Přihlášky a zápisné přijímá Marie Karafiátová 

Srdečně zveme všechny naše spoluobčany     

     Zahrádkáři BnO,z.s. 
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Sběr železného šrotu 
 
V sobotu 4. dubna 2020 budou hasiči od 8:30 hodin ráno provádět sběr 
železného šrotu. Prosíme občany, aby železný šrot připravili k cestě. Těžší 
věci pomůžeme vynést při svozu. 

     Hasiči 

 
 

 

 

Čistíme naši obec 

V sobotu 18.4.2020 v 08:00 hodin se uskuteční 2. ročník akce Čistá obec. 
Tuto akci pořádá TJ Sokol Bernartice nad Odrou ve spolupráci s naší obcí 
Bernartice nad Odrou a Hasiči. 

Našim společným cílem je naučit naše nejmenší a nejen je, že udržovat 
své prostředí a nejen to životní v čistotě, by mělo být běžné pro každého z 
nás. 

Zveme tedy vás všechny ochotné ve výše uvedeném termínu a čase na 
parkoviště U Bříz.  Zde se vytvoří pracovní skupiny, kterým bude přidělena 
oblast, která je potřeba zkontrolovat a dle potřeby případně i vyčistit. 

Sraz a ukončení bude opět U Bříz. Občerstvení a něco malého do žaludku 
budeme mít připraveno v cíli. 

S sebou si vezměte rukavice, pevnou obuv a dobrou náladu. 

   

Za TJ Sokol Aleš Hubr 
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Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou 

Výroční zpráva za rok 2019 

Výroční zpráva je zpracována přehledně, podrobně a objektivně hodnotí 
činnost naší organizace v uplynulém období. Předložená výroční zpráva je 
výsledkem práce všech členů mysliveckého spolku Bernartice nad Odrou. 

Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou   

Vznik Mysliveckého spolku: 9. listopad 1992 

Hospodaříme v pronajaté honitbě od Honebního společenství Bernartice 
nad Odrou a to o výměře 911 ha. 

Nejvyšším orgánem je členská schůze Mysliveckého spolku, zastupuje ji 
pětičlenný výbor MS 

Členská základna čítá 15 členů s věkovým průměrem 47,5 let. Letos jsme 
na hostování přijali jednoho člena. Členské schůze jsou svolávány dle 
potřeby. Účast členů je vysoká. V průběhu roku nebyl řešen žádný problém, 
jenž by vyplýval z porušení stanov nebo organizačního řádu našeho spolku. 

V březnu odstoupil z funkce předsedy spolku z osobních důvodů p. Ing, 
Jaroslav Bubík.Ve volbách byl zvolen předsedou p. Bc. Petr Šimíček a z 
důvodu sesouladění funkčních období byl členskou schůzí odvolán a znovu 
zvolen, ke dni 7. června 2019, stávající výbor MS ve složení: 

předseda -  Bc. Petr Šimíček 

místopředseda – Vladimír David 

jednatel – Igor Bulek 

finanční hospodář - Vlastimil Šimíček 

myslivecký hospodář – Ing. Petr Bršťák 

Jako uživatel honitby jsme povinni pro každých započatých 500 ha honitby 
mít ustanovenou mysliveckou stráž. Od člena myslivecké stráže se 
očekává plnění funkce strážce zákonnosti, dohled nad dodržováním 
mysliveckých zvyků, tradic a myslivecké etiky. K tomuto je myslivecká stráž 
vybavena rozsáhlými oprávněními, která jí umožňují závažný zásah do 
práv občanů. Její postavení je posíleno i zařazením do kategorie úřední 
osoby. Mysliveckou stráží MS Bernartice nad Odrou jsou pánové Vlastimil 
Šimíček a Dušan Papák 
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Činnost našeho MS 

Majetek spolku a péče o něj - péči o majetek spolku se členové podíleli 
především na brigádách, kde jsme se zaměřili zejména na údržbu, 
rekonstrukci stávajících a výstavbu nových loveckých zařízení, údržbu 
přikrmovacích zařízení. 

Podařilo se nám získat unibuňku, kterou jsme po dohodě s obcí umístili v 
lokalitě "švestkového sadu". Byla nutná oprava střechy, aby do ní 
nezatékalo, a menší úprava terénu před unibuňkou. Buňka nám především 
slouží jako sklad krmiva, materiálu a nářadí. Vedle buňky byla instalována 
taky jedna lavička. 

Chata MS - okolo chaty byla prováděna údržba, a to jarní úklid chaty a okolí, 
pravidelné sekání trávy, instalace permanentního železného žebříku k 
přístupu na půdu, příprava dříví na celoroční provoz chaty a byly 
zrenovovány lavičky před chatou (nátěr kovové konstrukce, nové stoly + 
sedáky) 

Na podzim jsme provedli nákup a závoz krmiva a doplnění slanisek na 
zimní měsíce.  

Hlavní náplní našeho spolku je chov zvěře a péče o zvěř 

Pro přikrmování zvěře v období nouze jsme zakoupili 25q granulované 
krmné směsi pro srnčí zvěř a 5q ovsa. Zvěři celoročně předkládáme 
kamennou sůl. 

Již několik let přikrmujeme srnčí zvěř granulovanou krmnou směsí, s kterou 
máme dobré zkušenosti. Kvalitní výživa v odchovu spárkaté zvěře se 
zejména projevuje u zvěře trofejové nasazováním silného paroží, výskytem 
kusů v dobré kondici a kvalitními přírůstky. Tato zvěř je dobrou vizitkou 
honitby Bernartice nad Odrou. Proto i přes finanční náročnost pořízení této 
krmné směsi nechceme slevit z kvality výživy zvěře. 

Na pořízení krmiva pro přikrmování zvěře v období nouze vynaložíme 33% 
z celkových ročních výdajů spolku. 

Pro zvěř drobnou jsme zajistili obilné odpady v dostatečném množství. Do 
obilných plev přimícháváme také pšenici. 

V letošním roce jsme také po několika letech, kdy to nebylo povoleno, 
provedli léčbu spárkaté zvěře proti strečkovitosti přípravkem Ivermix 
premix, na základě pozitivního parazitologického vyšetření předloženého 
krajské veterinární správě.  
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Odlov zvěře 

srnci 2019 - plán byl 17 ks, plán byl splněn, odloveno 17 ks 

7 ks I. věková třída (1-2 roky) 

6 ks II. věková třída (3-4 roky) 

4 ks III. věková třída ( 5 let a starší) 

srnčí holá - srny plán 14 ks, odloveno 10 ks 

- srnčata plán 9ks, odloveno 9 ks 

Plán u srn jsme sice nesplnili, ale je potřeba zde zmínit kusy sražené auty, 
vlakem, stržené psy. 

Zvěř dančí - daněk - 6 ks , daněla - 3 ks, danče -11 ks  

Dančí zvěř nechováme, pouze lovíme na základě povolení, o které jsme 
museli požádat. S výskytem dančí zvěře v honitbě nám narůstaly škody, 
především na lesních porostech, které nám vyúčtovaly Lesy ČR, proto jsme 
ji museli intenzivněji lovit. 

Zvěř černá - 5 ks - 3 ks individuální lov na vnadištích, 

            - 2 ks na naháňce pořádané 14.12.2019 

Zvěř myslivosti škodící 

 - lišky 14 ks, 

 - kuna 1 ks 

Hony: 

16.11. - 24 bažantů, 9 zajíců, 1 kuna 

26.12. - 6 zajíců, 2 bažanti 

drobné zvěře celkem bažant 26 ks, zajíc 15 ks 

Naháňka na černou zvěř: 14.12. - 2 ks černé, 1 liška 

 

Kynologie 

Chováme 3 lovecky upotřebitelné psy, jeden ohař je ve výcviku. 

 

Propagace MS u veřejnosti, činnost kulturní 

O myslivosti průběžně informujeme spoluobčany formou vývěsné skříňky v 
centru obce a příspěvky do Bernackého zpravodaje. 
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S ostatními spolky se podílíme na organizaci dětského dne se stanovištěm 
na myslivecké chatě. 

Dále se účastníme obecního dne, kde nabízíme zvěřinový guláš, plzeňské 
pivo a provozujeme střelnici. 

Je zde možnost si od nás pronajmout mysliveckou chatu. 

Dále je možnost od nás získat zvěřinu pro osobní spotřebu. 

Je potřeba ještě v této kategorii zmínit společné lovy na drobnou zvěř a 
naháňky na černou. Společné lovy by pro nás měly být svátkem a odměnou 
za celoroční práci a péči o zvěř. A to nejen ve smyslu lovecké příležitosti, 
ale především významné společenské události. 

Já osobně si myslím, že to ke kulturnímu životu v naši obci patří. Svědčí o 
tom především vysoká účast honců, za niž jim patří od nás velké 
poděkování. Svědčí o tom to, že se mezi nimi diskutuje o honech dlouho 
dopředu i dlouho po nich a svědčí o tom přátelská a pohodová atmosféra 
na honech i posledních lečích. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za odvedenou práci pro náš 
Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou, rodinným příslušníkům za jejich 
podporu a trpělivost, obci Bernartice nad Odrou za jejich finanční a morální 
podporu, Honebnímu společenství za umožnění provádění mysliveckého 
práva v uznané honitbě Bernartice nad Odrou, všem spolkům a 
spoluobčanům za spolupráci v uplynulém roce. 

            Za MS Bernartice nad Odrou předseda Petr Šimíček 
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RŮZNÉ 

Generální oprava farního kostela Navštívení Panny Marie 

Vážení občané Bernartic nad Odrou, drazí farníci,  

jak je Vám možná známo, na jaře loňského roku byla v důsledku silného 
větru poškozena část střechy na bernartickém farním kostele. Při 
následném zjišťování rozsahu škody, byly bohužel odkryty mnohem 
vážnější, doposud neznámé, ale v každém případě závažné nedostatky, 
které je nutno v dohledné době odstranit. Jmenovitě se jedná o napadení 
střešních trámů červotočem, takřka havarijní stav sanktusníku (malé 
věžičky nad kněžištěm), nutnost opravy hlavní věže. Bylo proto rozhodnuto 
přistoupit ke generální opravě vnější části kostela, tj. věže, sanktusníku, 
kompletní výměna střešních krovů a krytiny. Dále pak bude proveden nátěr 
fasády. Jedná se tedy skutečně o generální opravu celého vnějšku kostela 
v plném smyslu toho slova. 

Celková částka zamýšlené generální opravy byla vyčíslena na 8 000 000 
Kč. Bohužel bernartická farnost touto částkou nedisponuje a nezdá se, že 
by v nejbližší době bylo možné tak velkou sumu shromáždit. Proto bude 
oprava kostela probíhat po částech v závislosti na finančních možnostech. 
Samozřejmě však lze očekávat, že čím dále opravy potrvají, tím více také 
naroste peněžní obnos, který za ně bude nutné zaplatit. Tento nárůst 
působí stejně jako v jiných oblastech inflace, zdražování a dalšími činitelé. 
Bylo by tedy nejlépe začít a také ukončit plánovanou generální opravu 
v nejkratším možném čase. Nyní se však vychází z toho, že oprava potrvá 
několik let. 

Finanční prostředky se pochopitelně budou získávat z darů a dotací 
státních úřadů a úřadů samosprávy. Rovněž tak bude možné získat finance 
z památkového úřadu, jelikož kostel Navštívení Panny Marie v Bernarticích 
nad Odrou je zařazen mezi kulturní památky. Z toho důvodu by měl také po 
opravách získat svůj původní vzhled. Oslovit se také mohou firmy a jiní 
případní dárci s vazbou na Bernartice. 

Kromě výše uvedeného je však nutné rovněž přistoupit ke konání veřejné 
sbírky mezi obyvateli samotných Bernartic. Veřejná sbírka již byla 
schválena příslušnými úřady a její zahájení se datuje od 10. března 2020. 
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Je vypsána na neurčito, takže může bez obtíží probíhat i několik 
následujících let. Konání veřejné sbírky nabývá různých podob. Konkrétně 
pro obec a pro farnost Bernartice nad Odrou se jeví jako nejschůdnější, 
nejrozumnější a také již v minulosti osvědčené následující způsoby: 

1. V kostele a na obecním úřadě budou umístěny zapečetěné pokladničky, 
do kterých může ochotný dárce vložit finanční částku, kterou se rozhodl 
poskytnout. 

2. Finanční dar je možné přinést přímo na farní úřad. V tomto případě bych 
rád poukázal na skutečnost, že Vám mohu vystavit potvrzení o přijatém 
daru, které Vy pak předložíte při daňovém přiznání. Předložením tohoto 
potvrzení získáte odpočet z daně. 

3. Byl zřízen zvláštní bankovní účet za účelem veřejné sbírky. Je veden u 
České spořitelny a má číslo 5807309319/0800. Na tento účet může 
dárce zaslat finanční částku prostřednictvím internetového bankovnictví. 
Také v tomto případě je pak možné vystavit potvrzení o přijetí daru 
sloužící k odpočtu z daní. Jedná se o účet transparentní čili veřejně 
přístupný, takže se kdokoliv může přesvědčit na internetových stránkách 
České spořitelny o pohybech na účtu. 

4. Jednotlivé domy v obci navštíví s pokladničkami dobrovolníci vybaveni 
řádným potvrzením jako pověřené osoby ke konání této sbírky. Tento 
způsob jistě znáte ze sbírky tříkrálové, jež probíhá vždy v měsíci lednu. 

5. V poštovních schránkách se objeví dopis podepsaný starostou obce a 
mnou jako místním farářem. K dopisu bude přiložena složenka. Také 
touto formou bude možno přispět na opravy. 

Vážení občané Bernartic nad Odrou, drazí farníci, 

rád bych v této chvíli již je krátce podotknul a připomenul, že farní kostel 
Navštívení Panny Marie představuje vlastně nejvýznamnější kulturní 
památku Bernartic, a proto by neměl nikomu zůstávat lhostejným. Rovněž 
tak a především je místem, kde se mnozí z obyvatel obce obracejí k Bohu, 
kde se uděluje křest nově narozeným dětem, první svaté přijímání žákům 
třetích tříd základní školy, svátost biřmování mládeži. V bernartickém 
kostele se uzavírají manželské svazky a konají nejrůznější slavnosti spjaté 
s životem celé obce a dotýkající se bezprostředně jejich obyvatel. 
V bernartickém kostele se také loučíme s našimi drahými zesnulými a 
odtud je vyprovázíme na jejich poslední cestě. 
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Kostel Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou tak zůstává velice 
úzce spjatý s našimi životy v jejich nejvýznamnějších a nejzásadnějších 
momentech. Prosím proto Vás všechny bez výjimky o vstřícnost a o 
štědrost. Děkuji! 

P. dr Radoslav Skupník, farář 
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Bernartští holubi 

Poslední zmínka o bernartských holubech v našem zpravodaji je z prosince 
roku 2015. Motto "Dobří holubi se vždycky vracejí" ukončuje článek 
základních informací o chovu poštovních holubů, o Českomoravském 
svazu poštovních holubů, o závodech a způsobu měření a hlavně o člověku 
z naší obce, který se věnuje tomuto koníčku od roku 1973. Toto je opravdu 
stručný souhrn z roku 2015.  
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Setkání s Jiřím Honešem se dá samozřejmě domluvit, čeká vás spousta 
informací, osobních zkušeností a zážitků, včetně prohlídky holubníku a jeho 
svěřenců. Výsledkem práce holubaře Jirky je účast na výstavách a 
závodech. Proto jsem nechal rok 2019 a začátek roku 2020 zachytit na 
několika obrázcích. První místo na výstavě holoubat (výherní holoubě a 
předávaní poháru) a třetí místo v závodě mezi 8367 holuby. Dále výsledné 
listiny ze dvou závodů, kde jsou informace o samotném závodě a příletu 
prvního holuba. 

V současné době je Jirka členem spolku Beskydy ve Vražném. Pokud se 
podíváte na výsledkové listiny, zjistíte, že Jirka nevyhrává jako sólista pod 
jménem Jiří Honeš, ale jako tandem Honeš – Raffaiová. To je taky 
informace, o které si můžete s Jirkou promluvit. Rovněž umí vysvětlit cenu 
holuba za milión Kč a nebude mu daleko ani pohádková věta "Pečení holubi 
padají z nebe do pusy". 

www.postovniholub.cz 

              Kamarád holubáře 

 

http://www.postovniholub.cz/
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Poděkování 

Velmi děkuji manželům Minarčíkovým a společnosti DC Ravak a.s. za 
poskytnutí sponzorského daru určeného k zabezpečení provozu svozové 
dopravy žáků s kombinovaným postižením do ZŠ speciální a MŠ speciální 
Nový Jičín, Komenského 64.  

Velmi si Vaší podpory vážíme. 

Připojuji odkaz na kratičký, vypovídající film o činnosti školy a jakékoli další 
sponzory vítáme. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjchMT5kKr8&feature=youtu.be 

 

Mgr. Petra Hubrová, vedoucí SPC při ZŠ speciální a MŠ speciální Nový 
Jičín  

 

 

 

 

 

     HISTORIE 

Poprvé 

Při pročítání obecních kronik a různých materiálů z historie Bernartic 
nad Odrou jsem dostala nápad, vypsat události, které pro naši obec 
znamenaly POPRVÉ …………. 

 Obec byla podle pravěkých nálezů osídlena od mladší doby kamenné, 
o čemž svědčí archeologické nálezy (kamenná sekera, žárové hroby a 
nádoby u č. 27 a 6). 
 

 První slovanská osada vznikla na dolním konci na pravém břehu řeky 
Odry a její obyvatelé hospodařili na polích v oblasti  Sedliska  a Na 
Zábřehu. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjchMT5kKr8&feature=youtu.be
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 Nejstarší písemná zmínka o obci je z 13. srpna 1374, kdy byl svědkem 
při prodeji fojtství v Zašové man Voka II. z Kravař Pohořálka 
z Bernartic (obec tenkrát náležela pánům z Kravař). Další písemná 
zmínka je z roku 1397, když olomoucký biskup Lacek z Kravař pojistil 
své sestře Elišce 200 hřiven věna na osadách Bernartice a Hůrka. 
 

 Nejstarší zápisy v gruntovních knihách jsou z roku 1582. Jsou psány 
česky (uloženy v  Zemském archívu v Opavě). 
 

 Nejstarší cestou byla obchodní cesta, zvaná Královská.  Byla součástí 
Jantarové stezky. Vedla z Opavska do Uher přes louky a Odru, kolem 
č. 27, do kopce, kde je dodnes cesta, které se říká „Hyboká“ a mezi 
poli pokračovala do Šenova. U č. 24 měla cesta odbočku na Panský 
kopec a směrem na Nový Jičín. 

 

 Nejstarší pomístní jméno je „Hrabí“ z r. 1535 (značí to habrový les). 
Nachází se na horním konci obce u silnice do Loučky. 

 

 První jména v obci podle gruntovních knih z let 1591 až 1677 byla: 
Horut (1558), Zelenka (1539), Glogar, Jašek, Tvrdý, Grůsman 
(Brůsman), Drlík (1600), Horák, David (1558), Koteš (Kotěř), Bayer, 
Staroveský, Okruhlík, Rybář, Dresler (Dresslar), Neyssar, Steffek 
(Štefek). 

 

 Prvním fojtem byl Mikuláš (rok 1516). Příjmení není uvedeno, sídlil 
na č. 1. 

 

 Roku 1672 se začalo jednat o stavbě průplavu Dunaj – Odra, a to přes 
oderské louky nedaleko Bernartic. V roce 1700 tento projekt padl. O 
realizaci průplavu se uvažuje dosud. 

 

 První sčítání lidu proběhlo v roce 1763, naše obec měla 381 obyvatel 
a 61 domů. 

 

 První číslování domů bylo zavedeno v roce 1775. 
 

 Prvním kaplanem v obci se na základě dvorního dekretu císaře 
Františka II. stal v roce 1797 P. František Lacina z Frýdlantu (zájem o 
toto místo mělo celkem devět kandidátů). 
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 První kostel si naši předkové postavili vlastním nákladem v roce 1795. 
Byl klenutý, pokrytý šindelem a byl bez věží.  Jen nad vchodem byla 
malá věžička. Na jeho místě stojí od roku 1837 kostel stávající. Po 
obou stranách starého kostela se pohřbívalo, a to až do doby výstavby 
fary v roce 1888. Poté byl hřbitov rozšířen do stávající podoby. Hřbitov 
byl zřízen v roce 1797. 

 

 Prvním zvonem byla Barborka z roku 1734. Nejprve byl zvon zavěšen 
v dřevěné zvoničce naproti fojtství, zhruba v místě dnešního vstupu na 
hřbitov.  Potom byl zvon umístěn do věžičky nad vchodem do 
původního kostela, později zvonil jako umíráček ze  sanktusníkové 
věže nového kostela. Dnes je uložen v hlavní věži kostela. 

 

 Prvním učitelem ve škole, která byla postavena v roce 1796, byl 
Inocenc Jan Radocha z Místku (v letech 1783 – 1788). Nynější budova 
školy je z roku 1880 a stojí na místě původní triviální školy. 

 

 Prvním starostou obce byl František Dresler z č. 9, narozen v roce 
1809. Do té doby správu obce vedl dědičný fojt z č. 1. 

 

 Prvními studenty, kteří se roku 1820 vydali na studium, a to do 
piaristického gymnázia v Příboře, se stali Karel Bayer č. 1 (12 let), 
Ferdinand Kittrich (12 let) a Josef Klos č. 4 (13 let, později se stal 
hudebním skladatelem a oblíbencem císaře Ferdinanda a přijal jméno 
Josef Ferdinand Kloss). 

 

 Nejstarší olejna, kde se zpracovávalo lněné semeno na olej, stála u č. 
9 v letech 1641 až 1909. 

 

 První divadelní hru „Studentská taškařice“ sehrál divadelní spolek 
Metoděj v roce 1890 v hospodě č. 26. 

 

 První telefon byl v obci zaveden do vodárny v roce 1892. 
 

 Prvním vedoucím ve vodárně od roku 1892 byl Josef Gaidzica, od roku 
1897 do roku 1928 Valentin Holaus 

 

 První poštmistrovou se stala v roce 1893 Krista Proksová. V roce 1902 
to byly Flora Bahner a Gizela Mader, od roku 1903 až do roku 1925 
Leopolda Bayerová z č. 1. 
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 21. listopadu 1922 bylo poprvé v obci rozsvíceno elektrické světlo na 
gruntu č. 27 (podle pamětí mého dědy Eduarda Bayera, po návratu z 
jeho svatebního obřadu v kostele, po celém domě svítily elektrické 
žárovky. O toto překvapení se postarali zaměstnanci vodárny, kteří 
grunt napojili na jejich elektrický zdroj. V celé obci pak byla elektrika 
zavedena v roce 1927). 

 

 Kostel byl rozsvícen elektrickým světlem poprvé o slavnosti Vzkříšení 
Pana Ježíše 7. dubna 1928. 

 

 První secí stroj se začal používat na fojtství č. 1 v roce 1893 
 

 První traktor zakoupilo fojtství č. 1. Dne 8. září 1927 jej zde předvedla 
firma SEHR z Olomouce.  Traktor byl značky FORDSON. 

 

 Další traktory v obci si v roce 1946 zakoupili:  Rodina Bayerova č. 1, 
fojtství (LANZ BULLDOG 35), Eduard Bayer (ZETOR 25), Alfons Bayer 
(ZETOR 15), Josef Grussmann (ZETOR 15), Rudolf Dresler 
(SVOBODA 15), Josef Papák (ZETOR 15). 

 

 První mlátící stroj zakoupili: Jan Šimíček (VIKOV 24) a společně 
Eduard Bayer, Josef Drlík, Josef Klos a Karel Klos (VIKOV 32).  
Mlátičky vyrobila firma Wichterle z Prostějova. 

 

 První samovaz zakoupili společně Josef Bayer a Ladislav Glogar 
((Massay-Harris). 

 

 První české noviny v obci odebíral starosta obce František Bayer z č. 
43 (narozen 1835). 
 

 První jízdní kolo vlastnil nájemce Dvora č. 57 Kryštof Janda, další pak 
Viktor Šimíček č. 61. 

 

 První osobní automobil v Novém Jičíně měl okresní hejtman Josef 
Zwierzina (jezdíval do Bernartic na čekanou, auto parkoval na dvoře č. 
27). Bylo značky Laurin a Klement z Mladé Boleslavi. 

 

 První osobní automobil v obci vlastnila rodina Bayerova č. 1 (TATRA 
12). 
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 Vlastnících první televize v obci se informace rozchází. Mohli to být 
Honešovi nebo Marčíkovi (asi rok 1954), další pak byly pravděpodobně 
rodiny Šimíčkova č. 190, Handrychova č. 117, Volfova, Dlabačova ….. 

 

 První autobus mezi Jeseníkem nad Odrou a Novým Jičínem, přes 
Bernartice nad Odrou, začal jezdit v roce 1929. Jezdil 2x týdně: v úterý 
a v sobotu ráno a odpoledne. 

 

 První pravidelné autobusové spojení Jeseník nad Odrou – Nový Jičín 
vzniklo v březnu 1949. 

 

 Kino v naší obci zahájilo pravidelné promítání filmů v sále hospody č. 
97 v roce 1951. 
 

 První výkop pro stavbu vodovou v obci se uskutečnil na křižovatce 19. 
září 1955. 

 

 V roce 1955 nacvičili žáci naší základní školy skladby pro I. 
spartakiádu. 

 

 První chata na dolním konci byla postavena v roce 1956 (rodina 
Dostálova z Ostravy). 

 První asfaltový povrch dostaly silnice Bernartice – Suchdol nad Odrou 
a  Hůrka - Bernartice – Šenov v roce 1964. 
 

 V roce 1972 vznikl Sbor pro občanské záležitosti a konalo se první 
vítání občánků a první beseda s důchodci. 

 

 V květnu 1973 se konal první pohřeb v nové smuteční síni. Pohřeb měl 
pan Stanislav Šimíček z č. 71. 

 

 3. června 1973 se konala poprvé pouť v jiném termínu. Dříve bývala 
začátkem července. Změna nastala z důvodu církevních úprav. 

 

 V srpnu 1973 byl zřízen nový oltář v kostele. Mše se začala sloužit 
čelem k lidu. Jedná se o velkou změnu. Po staletí sloužil kněz mši zády 
k lidu. 

 

 V roce 1975 se začalo uvažovat o integraci obce k Jeseníku nad Odrou 
nebo k Novému Jičínu. 
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 Nové zvony z pravé zvonoviny, které slyšíme znít z věže našeho 
kostela nyní, se poprvé rozezněly při slavnostním svěcení 18. 
července 1987. 

 

 Prvním starostou od osamostatnění obce dne 1.1.1991  se stal Jan 
Janík. 

 

 V roce 1991 se konal I. ročník hasičské soutěže „O Bernartský pohár“. 
 

 První číslo Zpravodaje obce vyšlo v červnu 1992. 
 

 První počítač pro obecní úřad byl zakoupen v roce 1992. 
 

 6. dubna 1994 byl učiněn první výkop pro plynofikaci obce, 4. října 
1994 byl plyn napuštěn do potrubí a 5. října 1994 se se začalo plynem 
topit (v základní a mateřské škole). 

 

 První posezení při kávě a čaji se konalo 10. ledna 1995 
 

 11. ledna 1999 byl zahájen provoz čističky odpadních vod, stojící na 
dolním konci u Odry. 

 

 V roce 2001 se v naší obci narodila poprvé v historii trojčata, dvě 
děvčátka a jeden chlapec. 

 

 V únoru 2006 byl poprvé přiveden do obce bezdrátový internet. 
 

 Poprvé v historii obce stanula v jejím čele žena. 31. října 2006 byla 
zastupiteli starostkou obce zvolena Dana Klosová. 

 

 14. října 2009 v 16,00 hodin poprvé přetekla voda řeky Odry přes nový 
splav, který byl vybudován u Lesního mlýna. 

 

 V roce 2015 byla zřízena v rámci integrovaného záchranného systému 
elektronická siréna s hlasovým modulem. 

Údaje jsem čerpala z obecních kronik, knihy Bernartice nad Odrou, knihy Od 
pokolení do pokolení, vlastivědného sborníku Kravařsko z roku 1948, pamětí 
Eduarda Bayera, ze vzpomínek Jitky Staňkové, Aloise Šimíčka a Jiřího Bainara.  

Milí spoluobčané, chtěla bych se na Vás obrátit s prosbou. Pokud víte nebo si 
pamatujete nějakou událost, která se v naší obci stala poprvé, budu moc ráda, když 
mi to sdělíte. Napíšu pokračování tohoto článku.                                                              

Ilona Stavinohová,kronikářka 
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Kontaktní informace 

Obecní úřad 
 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ing. Michaela Kunetková, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního úřadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starosta 
Tomáš Horut 
Tel.: +420 556 715 215, +420 732 954 331 
E-mail: starosta@bernarticenadodrou.cz  
 

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

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
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