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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

pomalu se začínáme vracet k běžnému životu. Menší obavy má snad každý 
z nás, zda bude vše jako dřív. Každý by si to přál, ale musíme být trpěliví a 
věřit, že postupnými krůčky k tomu dospějeme. Rozvolňování jsou daná 
státem a jsou postupná. Zatím největší rozvolnění vydaných nařízení nás 
čeká 25. května. V tento den se také obnoví výuka v naší škole a školce 
s dodržováním určitých opatření pro provoz. V tento den také otevřeme 
naši knihovnu, ve které se také musí dodržovat vydaná hygienická 
opatření. Od 4. května funguje obecní úřad a pošta Partner v neomezeném 
provozu, s dodržováním nošení roušek v budově obecního úřadu a 
dezinfekce při vstupu na přepážku pošty. 

Bohužel jsme byli nuceni zrušit letošní Den obce, stejně tak pouť proběhne 
bez pouťových atrakcí a společného shromáždění se v centru obce. Naši 
hasiči postavili v omezeném počtu a bez veřejnosti tradiční máj, jak jste si 
jistě všimli. Doufáme, že se uskuteční alespoň kácení máje, které by mělo 
proběhnout na konci května. (od 25. května budou povoleny venkovní akce 
do 300 osob) 

Život v obci se ale samozřejmě nezastavil a vše začíná opět nabíhat. 
Důkazem toho je i otevření zahrádek před restaurací U Bříz a hospůdky U 
Odry. Od zmíněného data 25. května by pak měly být otevřeny i vnitřní 
prostory restaurace a hospůdky U Odry. Taktéž budou povoleny oslavy a 
svatby do 100 osob. Tímto dnem pro tyto účely otevřeme i kulturní dům.  
Zároveň se otevře tělocvična pro veřejnost. Vše bude samozřejmě podléhat 
vydaným hygienickým opatřením a především důkladné dezinfekci. 

Myšlenek na to, co bychom chtěli v obci zrealizovat, opravit, či vybudovat, 
bylo spousta. Situace nás ale nutí k tomu, abychom vše důkladně 
přehodnotili a vytipovali projekty, které jsme schopni zvládnout z našeho 
rozpočtu. Nikdo nedokáže nyní říct, jak to bude s dotacemi do budoucna. 
Projekt, o kterém jsme vás informovali již dříve a který zcela jistě 
uskutečníme, je generální rekonstrukce jeviště v KD. V současné době 
probíhá výběrové řízení. Na tuto akci jsme získali dotaci 
z Moravskoslezského kraje ještě před vypuknutím pandemie. Celá akce je 
nákladná, ale s dotací ji zvládneme a budeme mít jeviště, které bude 
odpovídat veškerým bezpečnostním požadavkům na provoz. 
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Další věcí, kterou jsme zdárně dokončili, bylo dodání nového dopravního 
automobilu Renault Master pro naši jednotku sboru dobrovolných hasičů. 
(viz. dále ve Zpravodaji) 

V nejbližší době bychom měli spustit nové webové stránky obce a školy, 
které jsou těsně před dokončením. Stávající stránky již nevyhovují 
zákonným požadavkům. 

Doufejme, že druhá vlna nákazy, o které se mluví stále víc a víc nepřijde a 
jestli ano, tak v takové podobě, kterou všichni zvládneme. Do dnešního dne 
nemáme v naší obci žádný potvrzený případ nákazy, kéž by tomu bylo tak 
i nadále. 

Tomáš Horut, starosta 

 

 

 

Kalendárium 

7.4. Starosta se zúčastnil ústního jednání seznámení s vytyčenými body 
hranic pozemku.  

15.4. V KD proběhlo měření a přepočet stávající statiky střechy a 
ocelových konstrukcí jeviště potřebné pro realizaci generální 
opravy. 

15.4. Proběhlo jednání v Komerční bance kvůli převodů akcií Asompo. 

18.4. Zástupce firmy MOTO-TRUCK s.r.o.  předal obci nový hasičský 
dopravní automobil Renault Master.  

23.4. Starosta se zúčastnil ústního jednání svolaného stavebním úřadem 
k projednání umístění hospodářského přístřešku. 

24.4. Na Drahách proběhla oprava starého pouličního osvětlení. 

27.4. Za tělocvičnou ZŠ došlo k částečnému ořezu napadených líp. 

1.5. Naši hasiči postavili před obecním úřadem máj. 

5.5. Na obecním úřadě proběhlo jednání kvůli získání možné dotace na 
snížení energetické náročnosti KD. 

6.5. Na obecním úřadě proběhlo školení zaměstnanců BOZP. 
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7.5. U Pomníku padlých byla položena kytice k uctění památky. 

11.5. Starosta se zúčastnil ústního jednání seznámení s vytyčenými body 
hranic pozemku. 

11.5. Bylo vypsáno výběrové řízení na rekonstrukci jeviště v KD. 

13.5. Před KD proběhla reklamace zpevněné plochy. 

16.5. Proběhl sběr železného šrotu. 

 

 

Diakonie Broumov,  

sociální družstvo 
 Více na  www: diakoniebroumov.czwww.facebook.com/broumovdiakonie 

 

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 

PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH 

NÁDOBÍ DO KRABIC 

KNIHY V SOUČASNÉ DOBĚ NEPŘIJÍMÁME, JELIKOŽ 
JICH MÁME NADBYTEK 

 

 

 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 

 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  

 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky  
      látek) 

 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
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 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 

 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 

 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 

 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 

 Menší elektrospotřebiče  

 hygienické potřeby 

 dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...) 
 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
 

 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – 
z ekologických důvodů 

 nábytek 

 znečištěný a vlhký textil 
 

V naší obci se sbírka uskuteční v kulturním domě: 
 

Pondělí  8.6.2020 8.00 – 17.00 hodin 

Úterý  9.6.2020 8.00 – 15.00 hodin 

Středa 10.6.2020 8.00 – 17.00 hodin 

 

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
Tel. : 224 317 203, 224 316 800 
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SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Dětský den 

Vzhledem ke stávající situaci s onemocněním Covid-19, jsme nuceni akci 
Dětský den, plánovanou na 6. června přesunout na pozdější termín. 
Nezoufejte. Ihned jakmile to situace dovolí, se akce uskuteční    

Děkujeme za pochopení. 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou 
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Přespání ve věži  

Ahoj malí/velcí turisti 😊. Vzhledem k příznivě se vyvíjející epidemiologické 

situaci a s tím uvolňování nařízení vlády k opatření před …… jsme se 
rozhodli zopakovat akci nejen pro děti - Přespání ve věži - na nedalekém 
hradě Starý Jičín s doprovodným programem.  Tato akce se uskuteční za 
každého počasí z pátku na sobotu 12.-13.06.2020. Sraz účastníku 
v Březovém hájku v 17:00 hod. Odtud půjdeme na hrad Starý Jičín pěšky. 
Po příchodu na hrad budeme kastelánem přivítáni a ubytováni v hradní 
věži. Následně se budou opékat špekáčky (špekáčky, pečivo, tácky, kečup, 
hořčice v ceně), a povídat různé, ne/strašidelné, historky . Po setmění se 
můžeme vydat v záři loučí na komentovanou prohlídku po hradní zřícenině.  
Po prohlídce posezení u ohně a „volná zábava“. Po celou dobu k dispozici 
WC, pitná voda a služby místní hospůdky (dle aktuální situace v souvislosti 
s vládním nařízením).  S sebou si každý vezme roušku a desinfekci na ruce 

(což je vlastně běžná součást dnešních dnů 😊 ), dobrou náladu, pořádný 

kus odvahy, karimatku, spacák, svítilnu, vhodnou obuv a oblečení, 
případně repelent a něco na snídani. K snídani je zajištěn teplý čaj. Po 
snídani, do 10:00 hod. pěší návrat domů.  Cena za dítě činí 180,-Kč (není 
členem TJ Sokol Bernartice nad Odrou, popřípadě jakéhokoli jeho oddílu).  
Cena za dítě činí 120,-Kč (je členem TJ Sokol Bernartice nad Odrou, 
popřípadě jakéhokoli jeho oddílu).  Cena za dospělou osobu činí 280,-Kč. 
Kapacita je omezena a proto prosíme zájemce o nahlášení konkrétního 
počtu dětí/dospělí do 05.06.2020 na emailovou adresu: 
kutej80@gmail.com Potřebné bližší informace budeme zveřejňovat 
prostřednictvím  FB stránek TJ Sokol Bernartice nad Odrou, popřípadě 
hlášením v místním rozhlase. 

Mějte prosím na paměti, že se akce koná za omezujících okolností a 
pokud bude nařízeno, budeme muset tuto akci zrušit. O zrušení akce 
vás budeme informovat.   

mailto:kutej80@gmail.com
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Těšíme se na vás, Lukáš Kutěj 

 

 

 

Modernizace zařízení tělocvičny 

Během období, kdy naše tělocvična nemohla sloužit veřejnosti z důvodů 
vyhlášeného nouzového stavu, se otevřel prostor pro její další vylepšení. 

Stávající tělocvičné nářadí je v tělocvičně již od jejího otevření, tj. více jak 
45 let. Po kontrole stavu tohoto nářadí jsme se po dohodě s obcí a základní 
školou rozhodli zajistit a společně zafinancovat obměnu toho 
nejpoužívanějšího - švédských beden a odrazového můstku. Stávající 
zařízení bylo již na hraně životnosti a chtěli jsme tímto krokem předejít 
případnému možnému úrazu. Nově byly tedy zakoupeny dvě švédské 
bedny a odrazový můstek.  
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Zároveň proběhla modernizace stávajících sprchových baterií v 
chlapeckých sprchách. Baterie byly vyměněny za nové moderní sprchové 
sety s termostatickým ovládáním. O modernizaci tohoto zařízení včetně 
jeho instalace se postaral oddíl florbalu. 

TJ Sokol se již dlouhá léta stará o údržbu venkovního antukového hřiště, 
byť v současné době se již tak intenzivně nepoužívá. Není a nebude tomu 
jinak zřejmě ani v letošním roce. Přesto hřiště udržujeme v 
provozuschopném stavu.  

Za všechny tyto aktivity bych chtěl poděkovat především Aleši Hubrovi a 
Ivanu Košťálovi staršímu. 

        Za výbor TJ Sokol 

              Dušan Glogar 

 

 

 

Hasičské dopravní auto 

Vážení spoluobčané, 

tak už ho máme doma… 

A tímto nemám na mysli nic jiného, než naše 
nové hasičské dopravní auto. V sobotu 18. 
dubna nastala ta dlouho očekávaná chvíle, kdy 
jsme si byli převzít vytoužený dopravní automobil 
Renault Master pro naši jednotku SDH. Završilo se tímto více než dvouleté 
vyřizování dotací a plánování nového automobilu. 

Již delší dobu jsem si v hlavě pohrával s myšlenkou, že bychom mohli 
zkusit požádat o dotaci na nákup 
dopravního automobilu Generální 
ředitelství hasičského záchranného 
sboru ČR. Na jaře roku 2018, kdy byla 
tato dotace opět vypsána, jsme 
společně s Vojtou Knopem přednesli tento záměr tehdejší starostce Daně 
Klosové. Paní starostka byla k této žádosti velice nakloněná a po vypsání 
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několika dokumentů a zdůvodnění, byla žádost na Generální ředitelství 
podána. Koncem září 2018 bylo rozhodnuto, že nám dotace bude 
přidělena. Na tuto dotaci od Generálního ředitelství ve výši 450.000,- Kč 
navazovala ještě dotace z Moravskoslezského kraje částkou 225.000,- Kč. 
Zbytek bude obec financovat z vlastních zdrojů. Nové zastupitelstvo obce 
zvolené v podzimních volbách 2018, schválilo tento záměr a potřebné 
dofinancování. Poté následovalo školení a nastavování technických 
podmínek, které nejdříve muselo schválit krajské ředitelství HZS MSK a 
poté ještě i v Praze GŘ HZS. Celý tento kolotoč nastavení podmínek trval 
až do března 2019. Jakmile jsme měli na stole všechny dokumenty a 
schválené technické podmínky na nový automobil, obec mohla vypsat 
výběrové řízení na dodavatele. Ve výběrovém řízení zvítězila firma Moto-
Truck z Přerova částkou 1.220.000,- Kč. S touto firmou byla tedy v květnu 
2019 podepsána smlouva na dodání auta. Bohužel jsme se zrovna trefili do 
roku, kdy automobilka Renault měla přijít na trh s novým modelem Master. 
Bylo téměř jisté, že starý model již firma nedodá a nový bude o něco 
později. Na podzim 2019 nám bylo firmou sděleno, že auto pro nás bude 
vyrobeno až po novém roce. Podmínkou dotace z GŘ bylo dodání auta do 
konce roku, proto jsme byli nuceni žádat o výjimku a prodloužení dotačního 
titulu. Generální ředitelství nám vyhovělo a posunulo termín o půl roku. 
V únoru 2020 naše auto konečně dorazilo do ČR a mohla začít přestavba, 
montáže vestavby a různé další úpravy.  

Naneštěstí promluvila do všeho situace ohledně Covid-19. Firma Moto-
Truck má totiž sídlo v Polsku a po uzavření hranic se řešilo, jak automobil 
dostat do výroby. Nakonec vše firma vyřešila a dílo se podařilo. 

V tuto chvíli již je auto řádně přihlášeno a je i vyřešeno nahlášení do 
Integrovaného záchranného systému.  

Nyní nás čeká nájezd určitého počtu kilometrů, abychom si auto vyzkoušeli, 
dobře zajeli a mohly se projevit případné závady. 

Měli jsme naplánované žehnání nového auta a představení pro občany, ale 
bohužel to k vůli nařízení vlády ještě nebylo možné. Mohu vám již teď 
prozradit, že pokud se nestane nic nepředvídatelného, tato oslava 
proběhne v září.  

Za nás všechny hasiče z Bernartic nad Odrou bych chtěl poděkovat bývalé 
starostce paní Daně Klosové, současnému starostovi panu Tomáši 
Horutovi a zastupitelstvu obce za vstřícnost a podporu jak finanční, tak i 
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psychickou. Nejen bez dotací od GŘ HZS a Moravskoslezského kraje, ale 
ani bez finanční podpory obce, bychom nikdy takové auto pořídit nemohli. 

Automobil nám bude sloužit hlavně pro zlepšení bezpečnosti dopravy dětí 
na soutěže, tábor atd. Dále jej budou využívat muži i ženy a celá jednotka 
na přepravu osob, materiálu a na různá školení.  

Takže ať nám to jezdí!!! 

Za všechny hasiče 

Velitel Pavel Kroupa 
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Stavění a kácení MÁJE 
 

V pátek 1. května 2020 jsme u obecního úřadu stavěli „májku“. Počasí nám 
přálo, a tak jsme májku v úzkém kruhů hasičů zdárně postavili. Při tom jsme 
však tajně doufali, že tradiční kácení snad už bude moci proběhnout. 
Podařilo se, a tak bychom vás chtěli pozvat na tradiční kácení „májky“, které 
se uskuteční v pátek 29. května 2020 od 18:00 hodin před obecním 
úřadem. Budou připraveny tradiční uzené žebra a o ostatní občerstvení 
bude jako vždy postaráno. Přijďte se dobře pobavit. 

               
Těší se HASIČI 

RŮZNÉ 

Poděkování 

V současné nelehké době chceme touto cestou poděkovat našemu 
starostovi panu Tomáši Horutovi za jeho obětavost pro občany Bernartic 
nad Odrou. Z okolních vesnic víme, že není samozřejmostí pro občany 
zajistit a rozvést roušky a dezinfekci. Chceme také poděkovat holkám a 
klukům na obecním úřadě, děvčatům z prodejny Jednota a našim hasičům. 

  

  Děkujeme zahrádkáři 

Nepořádek 

V období karantény jsme si oblíbili výlety ke stříbrné skále. Při jedné 
z vycházek jsme zažili nemilé překvapení. Na místě, kde obvykle rostou 
petrklíče a sasanky jsme našli 31 prázdných lahví od piva a spoustu plastů. 
Tak jsme vše posbírali a nepořádek uklidili. Prázdné láhve jsme vrátili do 
obchodu a za peníze co jsme za ně získali, jsme si koupili nanuky. Stále 
nemůžeme pochopit, proč se někteří lidé takto mohou chovat k naší 
přírodě. 

Terezka, Anetka a Šimon 
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Pouť ke cti Navštívení Panny Marie 

V letošním roce připadá pouť v Bernarticích nad Odrou na neděli 31. 
května.  

Průběh pobožností a bohoslužeb bude při této příležitosti následující: 

7:30 hodin Májová pobožnost 

8:00 hodin Mše svatá 

10:00 hodin Mše svatá 

14:30 hodin Nešpory a svátostné požehnání 

V tento den je možné získat při návštěvě kostela a splnění stanovených 
podmínek plnomocné odpustky. 

  P. dr Radoslav Skupník, farář 

 

 

 

Dětský cyklistický závod 

Pořadatelé CK Suchdol nad Odrou, z.s. zvou Vás a Vaše děti na  

2. ročník Dětských cyklistických závodů 

Memoriálu Aloise Dohnala Suchdol nad Odrou 

Startovné ZDARMA! 

Kapacita: 100 dětí příp. více dle povolení vlády 

Prvních 100 přihlášených dětí, které závod dokončí, dostanou za cílem 
medaili! První tři v každé kategorii budou odměněni výherními poháry! 

Pořadatel: Cyklistický klub Suchdol nad Odrou, z.s. 

kontakt na dětské závody: Radek Melichar, mob. 606 252 871 

Kdy: sobota 13.06.2020, registrace 13.00-13:45, starty kategorií od 14.00 
od nejmladších po nejstarší, s časovými odstupy mezi kategoriemi, 
vyhlášení a předání cen s odstupem po dojetí poslední kategorie 

Kde: centrum městyse Suchdola nad Odrou 
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Místo registrace: před kulturním domem v Suchdole nad Odrou 

Místo startu: před COOP Marketem u křižovatky Nová ulice-Komenského 
v Suchdole nad Odrou 

Závody budou vypsány v 10-ti kategoriích: 

BENJAMÍNCI ročník 2016 a mladší  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť - jen 
rovinka cca 100m 

PŘEDŽÁČCI ročník 2014 – 2015  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť –        
1 okruh   = 1,3km 

MALÍ ŽÁČCI ročník 2012 – 2013  – Holky a kluci hodnoceni zvlášť –        
2 okruhy = 2,6km 

MLADŠÍ ŽÁCI ročník 2009 – 2011  –  Holky a kluci hodnoceni zvlášť –       
3 okruhy = 3,9km 

STARŠÍ ŽÁCI ročník 2006 – 2008  –    Holky a kluci hodnoceni zvlášť –     
4 okruhy = 5,2km 

  

Upozornění: Každý závodník může startovat pouze v jedné kategorii !!! 
účastníci BABY spacu nemohou startovat v dětských závodech !!! 

 

Cyklistická přilba povinná pro všechny účastníky závodu! Každého 
nezletilého může přihlásit pouze zákonný zástupce starší 18-ti let! 

 

Na základě mimořádných opatření ohledně nemoci Covid-19 se musí 
VŠICHNI ZÁVODNÍCI i ÚČASTNÍCI AKCE řídit nařízeními vlády, 
platnými ke dni pořádání závodů (roušky, odstup 2m, atd.) 

 

Každý startuje na vlastní nebezpečí a je povinen respektovat pokynů 
pořadatelů. Pořadatel neručí za škody na zdraví a majetku závodníků. Toto 
účastník stvrzuje svým podpisem na startovní listině. 

Trasa: start před COOP Marketem v centru, dále po Nové ulici a Malé 
straně, cíl před Muzeem Moravských bratří 
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Tímto prosíme obyvatele Suchdola nad Odrou, zejména Nové ulice a ul. na 
Malé Straně o spolupráci a ohled při průběhu závodů, tzn. 13.06.2020 
v době 13:45 až cca 15.15 hodin. 

                           Velmi děkují POŘADATELÉ 

 

 

 

     HISTORIE 
 

Zmizelé domy 

Část první 

 

Při pročítání různých historických pramenů o naší obci objevuji zajímavosti. 
Patří mezi ně i osudy domů, které nenávratně zmizely v uplynulém čase… 

 

Starý mlýn stával na louce na pravém břehu Odry, v místech, kde se do ní 
teď vlévá potok Teplice. Měl číslo 26. Mlýnské kolo bylo na spodní vodu, 
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bez náhonu. Byla to srubová budova z otesaných trámů. Mlýn byl na jedno 
složení (dva kameny na sobě: běhoun a spodek, mezi kterými se zrno 
mlelo). Přistupovalo se k němu z cesty, vedoucí k Suchdolu nad Odrou, 
kolem byla zahrada s habrovým plotem (pozůstatky živého plotu tam jsou 
dodnes v podobě vzrostlých stromů). Základy mlýna byly odkryty při 
regulaci potoka Teplica v šedesátých letech minulého století. Při stavbě 
čistírny odpadních vod v roce 1998 tu byla v hloubce 2 metry nalezena část 
mlýnského kamene, zbytek dřevěného trámu a železné dláto (uloženo na 
našem obecním úřadě). Prvním majitelem, někdy kolem roku 1590, byl 
Ezechiel Melč. Ten zde také vybíral mýto ze soli, převážené po Jantarové 
stezce, vedoucí blízkým brodem přes Odru. K mlýnu byl přistaven malý 
dřevěný solný srub (staříček mého dědy, František Bayer, si při bourání 
mlýna vzal dřevěná dvířka, protože byla zachovalá a líbilo se mu jejich 
praktické zavírání. Dvířka jsou dodnes umístěna ve vchodu do maštale na 
gruntu č. 27). Mlynář byl dobrý hospodář, přikoupil polnosti a choval zde i 
krávy, ovce a prase. Později měl mlýn další majitele. V roce 1788 už nebyl 
obydlen, ale v roce 1791 ještě stál a mlel. Potom začal chátrat. Zbořen byl 
někdy mezi léty 1850 a 1860. Posledním mlynářem byl Bedřich Strnadel, 
svérázná postava a mecenáš, zvláště při výstavbě a vnitřní výzdobě 
našeho kostela.  

Číslo 26 však nezaniklo. Roku 1804 bylo určeno domu vysloužilého vojína 
či zběha napoleonských válek Josefa Frankovitze z Litvy, který se usadil v 
naší obci s rodinou (manželka Nina a dcery Marina a Irina. Dcera Irina se 
vdala do Nového Jičína a dceru Marinu si vzal Václav Klos z č. 4). Josef 
Frankovitz si dům postavil na křižovatce na místě původního dřevěného 
domku, ve kterém prý v šestnáctém století bydlela kupcová, bohatá, 
lakomá a škaredá, říkalo se jí Zlá Můra (pan Leopold Biskup o ní ve své 
knize „Zaváté stopy“ napsal pověst). Poblíž byl také plytký brod na 
otevřeném potoku, který teče z horního konce (nyní je potok pod zemí, 
vede rourami a u č. 34 se vlévá do potoka Teplice). Voják byl údajně 
bohatý, a tak jeho dům byl zděný z cihel, velký a pokrytý břidlicí (snad to 
byla první pevná střešní krytina v obci). Stál mezi dnešními domy č. 138 a 
č. 221. Zajímavostí je, že dům měl původně č. 74, které bylo později 
přeneseno na domek na Teplici, kde bydleli Tvarůžkovi. Josef Frankovitz 
zemřel v roce 1809 a je pohřben na našem hřbitově. V roce 1836 byl v 
domě zřízen hostinec a obchod s kořením. Roku 1880 dům koupila obec a 
v roce 1927 jej od obce koupila rodina Handrychova. Byla zde hospoda, 
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řeznictví a stala se centrem společenského života v obci. Hrávala se tu 
divadelní představení, konaly plesy, svatby a zábavy. Od roku 1969 byla 
majitelem Jednota Nový Jičín, která jej využívala jako sklad různého zboží 
a v roce 1973 budovu nechala zbourat. Číslo bylo přeneseno na nedaleký 
nový dům Bečvářových. Na jeho místě stojí od roku 2009 další nový dům 
rodiny Neklových.   

        

 

 

Starý mlýn, pohled od západu, kresba Leopold Biskup 
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            Hospoda č. 26 na křižovatce druhá budova vpravo 

 

 

Fojtův mlýnec, č. 28 stojí na dolním konci u potoka, pod vodárnou. Budova 
sloužila původně jako vodní mlýn, který byl vybudován na náhonu z potoku 
Teplice. Byl malý, dřevěný, na jedno složení. Vznikl zřejmě při osídlování 
obce, někdy před rokem 1400, kdy byl jeho držitelem Jura Rybář. Později 
byl převeden do majetku fojta a měl různé držitele. Z fojtova majetku byl 
odkoupen až v roce 1869. Srubové stavení postupně zaniklo a nahradil jej 
dům zděný, který je obytným dodnes. Postupně zanikl i mlýnský náhon. 
Mlýnec přestal mlít v roce 1948.  

Na pozemku gruntu č. 29 stávala stará valcha (zařízení na zplšťování a 
vypírání sukna, poháněné vodním kolem, později sloužilo ke šrotování 
obilí).  
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Vrchnost ji postavila v roce 1658 na louce poblíž fojtova mlýnce, ale pro 
spory s majitelem pozemku byla valcha asi po dvaceti letech zbořena a 
postavena na jiném místě – u Lesního mlýna. Byla předchůdcem dnešního 
Lesního mlýna, který zde vrchnost vystavěla kolem roku 1700, včetně 
splavu. Zároveň byla k Lesnímu mlýnu přistavěna katrová pila, která byla 
v provozu jen příležitostně a zanikla v roce 1840. 

Starý obchod přiléhal k hospodě Handrychových č. 26. Budova sloužila 
jako obchod se smíšeným zbožím až do postavení nové prodejny Jednota 
v roce 1966. Potom byla zbourána a na jejím místě vyrostly dva nové domy 
Glogarových a Papákových. 

                                  

starý obchod za č. 26 

 

Stará hospoda, horní č. 97 stála v místě travnaté plochy mezi dnešním 
kulturním domem a č. 97. Byla vybudována Floriánem a Vilemínou 
Klosovými v letech 1871 až 1874 v místě fojtova dolu, kde byl potok a 
mokřina.  
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Hospoda sloužila až do roku 1975. Přiléhal k ní sál s jevištěm (původní sál 
byl na místě stávajícího), ve kterém se konaly společenské akce, promítaly 
filmy, hrála divadla a cvičilo. Po vybudování Restaurace U Bříz v roce 1974 
hospoda chátrala a v roce 1986 byla zbourána. V roce 1900 byla na 
zahradě za hospodou zřízena pro hosty kuželna. K hospodě se váže 
tragická událost, a to úkladná vražda její majitelky Kristýny Klosové, vdovy 
se čtyřmi dcerami. Stalo se to v roce 1924, kdy místní občan Josef Novák 
chtěl uloupit tržbu, přičemž jej přistihla majitelka a on ji zastřelil. Vrah byl 
dostižen druhého dne a byl odsouzen na doživotí. Trest si odpykával v Plzni 
na Borech. V květnu roku 1945 byl propuštěn na svobodu, ale do Bernartic 
se již nevrátil. Nad hrobem zavražděné Kristýny Klosové byl vztyčen 
pomník „Matky ochránkyně“, který je dílem známého sochaře Julia 
Pelikána z Olomouce. Pomník je na našem hřbitově stále, i když na jiném 
místě.  

 

vlevo hospoda č. 26   vpravo hospoda č. 97 
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Větrný mlýn byl postaven po pravé straně cesty do Hůrky, naproti Boží 
muky, asi 50 m od silnice v poli, v roce 1880 manžely Janem a Emílií 
Sahlingerovými z Malých Heraltic. Měl č. 105. Byl přivezen z Kujav a byl 
německého typu. Otáčel se kolem středového trámu a měl čtyři lopatky. Od 
roku 1881 jej vlastnila rodina Dreslerova č. 9. Mlelo se zde do roku 1899. 
Zbořen byl roku 1904. Číslo 105 pak přešlo na tehdy nově postavený dům 
Kunetkových, dnes Klosových.  
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Číslo 1, původní fojtství stávalo zhruba v místech dnešního hřbitova a 
kostela. Hlavní příjezdová cesta vedla ze strany kolem dnešní mateřské 
školky a k fojtství odbočovala snad třicet kroků před současnou hřbitovní 
zdí. Budovy fojtství byly obklopeny křovinami a smíšeným březovým lesem 
(dnešní Březový hájek je jeho pozůstatkem). Les byl tenkrát i v místech 
dnešních sedmi nových rodinných domků (Kruháč) a sahal až k Potokům. 
Pásly se zde ovce, ale hlavně les sloužil k ochraně budov před větry, 
vanoucími od západu. Dobytek se chodil napájet do potoka, zhruba 
v místech dnešního kulturního domu. Říkalo se tomu fojtův důl. Budovy 
fojtství byly údajně zničeny požárem a také z nějakého důvodu prý zemřelo 
i celé obyvatelstvo fojtství, zůstala jen vdova. Ta si vzala muže z rodu 
Okruhlíků z č. 27, kteří vybudovali fojtství nové, a to v místech, kde stojí 
dosud. Stalo se tak nejspíše před rokem 1530. 

 

fojtství č. 131 
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O tom, že původní fojtství stálo jinde, svědčí i různé předměty, které byly 
nalezeny při kopání hrobů. Bylo to staré hospodářské nářadí, kovové 
předměty, podkovy, ale i kamenné základy budov.  Prvním fojtem na gruntu 
č. 1 byl Mikuláš, uváděn od roku 1516.  

Po roce 1948, kdy byli majitelé fojtství vyhnáni, tu sídlilo jednotné 
zemědělské družstvo a v budově výminku č. 131 měl kancelář i místní 
národní výbor. V roce 1973 byl výminek zbourán a na jeho místě vyrostla 
nová administrativní budova pro družstvo. Dnes je sídlem firmy UAX. Číslo 
1 bylo přeneseno na nový dům u fojtova rybníčku a dům na pravé straně 
při vjezdu do areálu má číslo 156 (toto číslo nesl původně výminek u č. 64, 
zbourán v roce 1992). 

 

Původní grunt číslo 2 stál na protější straně silnice do Loučky, někde 
v místech dnešních čísel 113 až 123. Přijíždělo se k němu ze směru od 
Hůrky po dnešní Cigánské ulici (dnes je v zahradě nad budovou čekárny 
na křižovatce). První majitel je uváděn od roku 1558.  

Na pravé straně silnice stál původně i grunt č. 68 (dnes naproti základní 
školy).  Podle údajů z nejstarších urbářů novojicko-štramberského panství 
z let 1558 až 1570 se dá určit původní poloha usedlostí v té době, a to podle 
posloupnosti jak byla čísla popisná zapisována. Kdy došlo k přesunu statků 
na opačnou stranu silnice, jsem nenalezla.   

 

Grunty č. 4, 29, 30 a 61 stály původně níže, avšak ve stejné lokalitě, 
později byly přemístěny do vyšších a sušších poloh. 

 

U gruntu čísla 4 stávala (někde mezi č. 4 a č. 5) na konci 16. století 
chaloupka, nejspíše sloužila jako výminek pro bývalého majitele gruntu. 
Přesné místo, ani kdy zanikla, není známo. Číslo 4 je poslední dům po levé 
straně silnice do Šenova u Nového Jičína. 
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Číslo 7  byla od roku 1641 až do roku 1775 obecní pastouška. Zbořena 
byla před rokem 1843. Na tomto stavebním místě pak vyrostl nový dům. 
Nachází se po levé straně silnice u odbočky na Teplici. 

 

Číslo 8  se datuje od roku 1633. V roce 1692 tu vznikla kovárna. Dům byl 
zbourán a v roce 1985 a číslo bylo přeneseno na novostavbu na protější 
straně silnice. Stával před č. 7, dnes je tam zahrada. 

 

 

        kovárna č. 8 
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Číslo 10 stávalo po pravé straně silnice na dolním konci mezi č. 11 a 167, 
před odbočkou na Drahy. Vznik domu na tomto místě se datuje do roku 
1645, zbourán byl v roce 2010.  

 

       

č. 10 

 

 

Číslo 11 bylo vystavěno v roce 1609, kolem roku 1757 zde byla velká 
sušírna ovoce, od 1818 zde žil rod Bayerů. Prvním majitelem byl Václav 
Bayer z č. 5, který byl tkadlec. Roku 2015 byl dům zbourán a na jeho místě 
se dokončuje stavba nového domu. 
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č. 11 

 

 

Číslo 13 vzniklo roku 1622. Domek byl zbořen v roce 1965 a na jeho místě 
byl postaven dům nový. Stojí po pravé straně silnice na dolním konci za 
odbočkou na Drahy. 
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Číslo 14 bylo postaveno v roce 1633, kolem roku 1741 tu byla velká sušírna 
ovoce. Dům byl zbourán v roce 1998 a na jeho místě vyrostl dům nový. 
Stojí vedle č. 13 

       

č. 14 

 

Číslo 17 vystavěno v roce 1632, zbouráno bylo v roce 1992. Nacházel se 
před č. 137 po pravé straně silnice na dolním konci v dolince, naproti mostu 
přes potok Teplice. 
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č. 17 

 

 

 

Číslo 20 bylo postaveno kolem roku 1600 na pozemku patřící k č. 29 a č. 
19.  Byla to dřevěnice. Roku 1967 byl dům zbourán a na jeho místě vyrostl 
nový. Je to poslední obytný dům na dolním konci po pravé straně silnice. 
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č. 20 

 

Grunt číslo 27 se datuje od roku 1558. Původně usedlost stála jinde, a to 
po pravé straně silnice do Suchdolu nad Odrou, ve svahu po levé straně 
polní cesty na Zábřeh. Po ničivém krupobití, bouři a lijáku 26.7.1756 byl 
grunt natolik poškozen, že  byl na spadnutí. Majitel Jura Bayer se rozhodl 
postavit grunt nový, ale na jiném, bezpečnějším místě, a to na protější 
straně za potokem blíže k lesu u Odry. Stavba trvala téměř 15 let a na svém 
místě stojí dodnes.  Jako připomínku na živelnou pohromu postavil Jura 
Bayer později (snad 1765) na protějším kopci dřevěný kříž (Edušův kříž), 
který byl od té doby několikrát obměněn a opraven, naposled po povodni v 
roce 2009. 

 

Původní dřevěný grunt číslo 29 stával níže, a to poblíž náhonu na 
dřevěný fojtův mlýnec, těsně v jeho sousedství. Nynější statek byl na svém 
místě postaven kolem roku 1850 a byla k němu vybudována jiná příjezdová 
cesta. Stojí na kopci za potokem nad č. 28. 
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Číslo 32 byl nejstarší dochovaný dřevěný grunt z feudálních dob, postaven 
nebo důkladně opraven roku 1786 (první majitel je uváděn již v roce 1558) 
na Teplici. Zbořen byl postupně v roce 1953 (jeho podrobný popis je 
zaznamenám panem Leopoldem Biskupem v obecní kronice). Obýván byl 
do roku 1953, kdy se jeho majitelé přestěhovali na výminek, který měl 
původně č. 141. Sem si přenesli č. 32 a číslo 141 bylo nakonec přiděleno 
výminku k č. 174 na Drahách. 

      

původní grunt č. 32 

 

 

Číslo 35, chalupa byla vystavěna v roce 1652. Stála na Teplici za č.7 po 
levé straně před mostem přes potok. Zajímavostí je, že jedním z majitelů 
byla rodina Albrechtova, která počátkem 20. století vysídlila do Ameriky.  
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Dům byl zbořen v roce 1965 a číslo bylo přeneseno na výminek u domu č. 
96. 

 

 

Údaje jsem čerpala z knih Bernartice nad Odrou, Od pokolení do pokolení 
a Zaváté stopy od Leopolda Biskupa, časopisu Poodří, kronik obce 
Bernartice nad Odrou, Vlastivědného sborníku a knihy Moravské Kravařsko 
z roku 1898. 

Fotografie: archívy obce Bernartice nad Odrou a Aloise Šimíčka 

 

Pokračování příště 

  

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.: +420 605 143 730 
E-mail: dagmar.glogarova@cuzk.cz 

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