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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendárium 

10.12. Proběhl kontrolní den výměny parketové podlahy v sále KD. 

10.12. Odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na 
opravu místní komunikace na parcele č. 47/1 (Cikánská ulice).  

15.12. Starosta se zúčastnil jednání valné hromady Regionu Poodří 
v Bartošovicích. 

15.12. Odeslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na 
stavební úpravy II. NP MŠ Bernartice nad Odrou. 

23.12. Odeslána žádost o dotaci na Krajský úřad v Ostravě na modernizaci 
a rekonstrukci kuchyně v mateřské škole.  

29.12. Proběhl kontrolní den výměny parketové podlahy v sále KD. 

11.1. Krajským úřadem pro Moravskoslezský kraj byla provedena 
kontrola výkonu přenesené působnosti v oblasti editace dat 
Registru územní identifikace. 

13.1. Na obecním úřadě proběhla schůzka zastupitelů a zástupců 
společnosti CETIN ohledně připravovaného projektu umístění 
optického kabelu a vysokorychlostního internetu do naší obce. 

15.1. Firma UPIN předala obci stavbu výměny parketové podlahy v KD. 

15.1. Starosta se zúčastnil finálního výběrového řízení na faře na opravu 
kostela. 

 

 

Vážení spoluobčané, 

chtěl bych Vám všem do nového roku ještě jednou popřát hlavně hodně 
zdraví a osobní spokojenosti. 

Pevně věřím, že tento rok bude pro všechny rokem úspěšným a naplněným 
především pozitivními věcmi, byť to tak zatím moc nevypadá, jelikož se 
situace s koronavirem nijak nelepší. Buďme ale optimističtí.  
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Rád bych Vás touto cestou informoval o připravovaných záměrech, které 
bychom rádi uskutečnili.  

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo několik dotačních titulů, rozhodli 
jsme se opět o některé z nich zabojovat.  Poslali jsme žádosti o dotaci na 
opravu místní komunikace na parcele č. 47/1 (Cikánská ulice), ta byla již 
dříve vytipována jako velmi špatná a velmi frekventována. Dále jsme žádali 
na stavební úpravy II. NP mateřské školy. Vnitřní opravy mateřské školy 
začaly v roce 2019 a letos chceme pokračovat dál. Na obě tyto akce je výše 
dotace 80 % uznatelných nákladů. Dále jsme požádali Moravskoslezský 
kraj o dotaci na modernizaci kuchyně v MŠ, která vetší rekonstrukce 
nedoznala bezmála 30 let. Na tuto akci není dotace vyčíslena procenty, ale 
maximální částka o kterou lze žádat je 400.000,- Kč. Národní sportovní 
agenturu jsme požádali o dotaci na zateplení tělocvičny. Tělocvičnu máme 
krásně zrekonstruovanou, chybí už jen její plášť. Průkaz energetické 
náročnosti u této budovy je velmi špatný. Výše této dotace činí 70 % 
uznatelných nákladů. Uvidíme, jestli nám budou požadované dotace 
schváleny. Rozhodnutí, co z těchto naplánovaných větších akcí nakonec 
uskutečníme se bude odvíjet především podle úspěchu získání dotací. 

Vyřešili jsme otázku zbylých líp za tělocvičnou. Odborníkem byl posouzen 
stav stromů. Tři lípy jsou na pokácení. Nemělo by ale smysl nechat zbylé 
dvě stát. Proto budou lípy pokáceny a bude vysazeno nové stromořadí již 
vzrostlejších stromů. Na tuto novou výsadbu jsme požádali o dotaci 
z Národního programu Životního prostředí, která činí 100 % uznatelných 
nákladů. Otázku líp řešíme již velmi dlouho. Bezpečnost lidí pohybujících 
se pod nimi, především dětí je na prvním místě. Po každém větším větru 
odklízíme popadané velké větve s těžkým jmelím, které stromy prakticky 
zahubilo. Na stromech už letos nebylo skoro žádné listí, jen to nechtěné a 
všudy přítomné jmelí. Nový pohled bude sice chvíli nezvyklý, ale pevně 
věřím, že nové stromořadí bude ozdobou zátiší kolem multifunkčního 
hřiště. Jednou k tomuto dojít muselo a čekat na to, až se něco stane, mohlo 
by být pozdě. 

Z dalších věcí, které bychom chtěli zrealizovat je oprava Pomníku padlých, 
který také velmi chátrá. Kříž za Blaškovou zahradou se rozpadá, v minulém 
roce jsme měli domluveného sochaře, který renovoval sochy před 
kostelem. Pro svou velkou vytíženost to ovšem nezvládl. Ujistil mě, že letos 
kříž opraví. Pokud ne, budeme hledat jiného sochaře. Již druhým rokem 
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probíhají jednání s Jednotou Hodonín o odkupu bývalé masny. Velmi bych 
si přál, abychom toto letos uzavřeli. V průběhu jednání se bohužel ukázalo, 
že celá záležitost nebude tak jednoduchá, jak se na začátku zdálo. Dále 
máme vyřízeno povolení na umístění značky vodorovné psychologické 
brzdy na silnice při vjezdech do obce od Loučky, Šenova a Hůrky. Hned jak 
počasí na jaře dovolí toto zrealizujeme. V loňském roce jsme měli záměr 
opravit fasádu kulturního domu. Tuto velmi nákladnou akci jsme ale byli 
nuceni pozastavit. Nejistota dostatku financí v důsledku koronavirové krize 
nám nedovolila pokračovat. Případná uznána dotace z Operačního 
programu Životního prostředí na snížení energetické náročnosti budov by 
činila maximálně 30 % a to je velmi málo. Uvidíme, jak se vše bude vyvíjet 
v letošním roce. V listopadu loňského roku podal pan Kneblík výpověď 
z nájmu sezónní restaurace Odra. Zveřejnili jsme záměr pronájmu a 
přihlásil se jediný uchazeč, a to pan Turovský z Jeseníku nad Odrou. 
Věřím, že situace umožní, aby Odra mohla opět na jaře začít fungovat. 
Loňský rok pohostinské činnosti, stejně jako mnoha ostatním, vůbec nepřál. 

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

Co se týká společenských, sportovních a kulturních akcí, opravdu nevíme 
a nikdo nedovede ani odhadnout, kdy se situace uvolní a umožní návrat 
k „normálnímu“ životu. Já ale stále věřím, že se toho letos dočkáme. 

 

      Tomáš Horut, starosta 

 

 

Poplatky obecnímu úřadu v roce 2021 
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! Studenti na základě potvrzení o řádném studiu a ubytování v rámci 
studia hradí 50% z ceny. Oba tyto doklady musí být předloženy 
nejpozději do 28.2.2021. Později již nebude sleva na studenta poskytnuta. 

Úhrady poplatku za odpady od 1.1.2021 do 31.3.2021.  
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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 30.9.2021. 

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 31.3.2021. 

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 31.3.2021. V případě neuhrazení do termínu splatnosti bude 
předplatné zpravodaje automaticky zrušeno. 

Předplatné je možné uhradit během úředních hodin do pokladny obce nebo 
bezhotovostním převodem na č.ú. 23325801/0100.  

VS = číslo popisné plátce. 

Zpravodaj Obce Bernartice nad Odrou vychází také v elektronické podobě 
na webových stránkách obce:  www.bernarticenadodrou.cz 

 

             Věra Košťálová, správní pracovnice 
 

 

 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
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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Statistika počtu obyvatel roku 2020 

Počet obyvatel ke dni 31.12.2020  1.017 občanů 

 

Muži:             542 

Ženy:             475 

Z toho děti do 15 let:           197 

 

Narozené dětí:       12 

Chlapci:          7 

Děvčata:        5 

 

Přistěhované osoby:    28 

Odstěhované osoby:      15 

Úmrtí:        10 

 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Z naší školky 

Protože dobrých zpráv není nikdy dost, podělíme se s vámi o radosti, které 
jsme s dětmi v poslední době prožili ve školce. 

Velikánskou radost měly děti z dárků, které našly ve školce pod 
stromečkem. Ježíšek nadělil především krásné knížky, kterými nám 
pomohl dovybavit naši knihovničku. V této souvislosti bychom rádi 
poděkovali rodičům, kteří „Ježíškovi“ svým finančním darem přispěli k jejich 
zakoupení. 

Dárky ale nenaděloval pouze Ježíšek. Hodné paní prodavačky z prodejny 
Jednota věnovaly dětem při prodeji kaprů maličkého kapříka.  

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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Naše děti mu daly jméno Šimon a společně s ním jsme prožili jedno hezké 
předvánoční dopoledne. 

V prvním lednovém týdnu jsme si naplánovali návštěvu kostela. Pan farář, 
stejně jako vloni, povyprávěl dětem příběh o narození Ježíška. Děti měly 
možnost prohlédnout si zblízka betlém, vánočně vyzdobený kostel a 
společně si zazpívat vánoční koledy za doprovodu varhan. 

Zatím poslední naší radostí bylo tříkrálové putování. Toho dne jste mohli z 
okna zahlédnout na třicet kráčejících malých králů s korunami na hlavě. A 
naší vesnicí se nesla koleda přející všem štěstí, zdraví, dlouhá léta… 

 

Radka Bayerová, učitelka MŠ 
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     HISTORIE 

Zajímavé události z historie obce 

Kronika obce Bernartice nad Odrou obsahuje velké množství zajímavých 
historických údajů. Pokusila jsem se vyhledat takové, které nám přinášejí 
nové nebo zapomenuté informace o dřívějším životě v obci. Jsou různého 
druhu, nevypsala jsem všechny dopodrobna, ale snad Vás zaujmou. 

 Odra před staletími měnila svůj tok. Tekla blíže k Suchdolu nad Odrou. 
Na loukách jsou dodnes patrné zbytky „staré Odry“, dnes již hodně 
zanešené. Nynějším řečištěm tekl Jesenický potok, který se vléval do 
Odry až u Bernartic. 

 Bernartice byly vždy českou obcí a nesly tyto názvy:  
       Česky: 

rok 1374 Bernartice, 15. až 17. století Bernardice, Bernhartice, 
Bernarčice, Bernharčice, od 18. století do roku 1924 úředně 
Bernartice, od roku 1931 Bernartice nad Odrou.    
Německy: 
rok 1378 Biehardtsdorf,  Bernhardsdorf, v 16. až 18. století Bernsdorf, 
Baernsdorf, v 18. až 19. století Bahrensdorf, Bahrnsdorf, ve 20. století 
Bernartitz, od konce 18. století do roku 1945 úředně Barnsdorf 

       Latinsky: 
v 17. až 19. století Barnsdorfium, Bernsdorfium, Bernatitium. 

 V roce 1516  bylo v naší obci  21 gruntů. Z toho jeden byl neobydlený 
(tzv. púšťa).  

 Roku 1517 byly Bernartice nejlidnatější obcí na starojickém panství. 
Měly větší počet obyvatel než Starý Jičín. 

 Kolem roku 1530 se lesy v naší obci skládaly převážně z jedlí. Jedlový 
les sahal od Horákova obrázku až k Hůrce a Starému Jičínu. Rostly 
zde také buky a habry  (les Hrabí) a oderské louky byly již tenkrát 
obdělávány. 

 První usedlíci v obci, známí jménem byli: Matěj Koczyba, Martin 
Koczyba,  Prokeš Zelinka, Vávra Kaláb, Jan Janoušek a Vašek 
Drábek. Jména jsou doložena v nejstarší gruntovní knize, zápisy jsou  
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roku 1539.  Žili na číslech popisných 43, 47, 59, 60, 67. Tito muži byli 
účastni také sporu mezi pány ze Žerotína, bratry Bedřichem a 
Vilémem. Bedřich vládl štramberskému panství a Vilém starojickému. 
Jejich vztah zřejmě postrádal bratrskou lásku, protože těžké spory o 
majetek spolu vedli až do Bedřichovy smrti. Naší obce se to týkalo 
hlavně Rolic a Zálesí. Své poddané nabádali k vyvolávání potyček při 
užívání polí, těžbě hlíny na stavbu starojického hradu, konání roboty 
na Panském dvoře, odmítání placení desátku faře na Starém Jičíně a 
těžbě dřeva v lesích. Martin Koczyba například pokácel hraniční 
stromy v Zálesí, a to za asistence všech výše uvedených. Díky těmto 
skutkům se tak jména naší obce a některých jejich  obyvatel zachovala 
v mnoha historických písemnostech. O Rolice a Zálesí se vedl spor až 
do roku 1579 (uvedeno dále). 

 V roce 1558 se počet gruntů navýšil na 34 a navíc tu byly 2 mlýny.  

 V té době bylo v obci také několik rybníků – Dolní (v Bařinách u bývalé 
vlakové zastávky Kunín, nejstarší rybník), Horní nebo Volový (od 
Lesního mlýna po hráz do Bařin. Kolem rybníka byly pastviny a louky 
a postaveny kůlny a stodola na seno. Byla zde také stáj pro panské 
voly – odtud název Volový), Vrchní (na Teplici, za mlýncem č. 28), 
Olšovský (plodový rybníček v Bařinách), Plodový (na Teplici mezi 
hlavní silnicí a potokem, dnes č.70), Objezdský (po pravé straně 
směrem do Hůrky u mostu před pískovnou) a Fojtový (dodnes 
zachovaný u č.1). Chovali se v nich hlavně kapři. Rybníky nebyly 
hluboké a rychle se zanášely bahnem.  Hospodařilo se na nich tak, že 
se v pravidelných intervalech, tří až devět let, měnilo jejich používání. 
Chovaly se tam ryby a při vypuštění rybníky sloužily jako pole či louka. 
Např. Horní rybník byl v roce 1746 zaset ovsem a na podzim v roce 
1747 pšenicí. Jinak výnosy při chovu ryb byly slabé – např. v září 1716 
byly ryby z Horního rybníku ne větší než herynci, a proto se daly dorůst 
do  Dolního rybníku.  
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Fojtový rybníček 

 

 V roce 1558 se Bernartice na čas vykoupily z robot a začalo se zde 
vybírat mýto pro vrchnost v Novém Jičíně.  

 V roce 1558 vedla obec spor se Starým Jičínem o právu pasení 
dobytka na Rolicích. Spor řešil soud ve Slavkově u Brna, na kterém 
horecký fojt s dalšími Horčany napomínal naše občany, aby 
Starojičanům povolili pást na roli a aby s nimi byli zadobře. Spor skončil 
vzájemnou dohodou. 

 V roce 1570 se vedl další spor s městem Nový Jičín (v té době bylo 
město ve vlastnictví Starojického panství), a to znovu o Rolice a jedlový 
les na Zálesí, které od nepaměti patřily k Bernarticím. Nový Jičín zde 
těžil dřevo, čímž způsoboval naší obci škodu. Bernartice se se svými 
protesty několikrát obrátily až na císaře Maxmiliána II. Po jeho smrti 
v roce 1576 nařídil spor dořešit císař Rudolf II. Nový Jičín soud 
úmyslně protahoval, ale nakonec, až v roce 1579, Bernartice soud 
vyhrály.  Rolice zůstaly v majetku obce. Tenkrát vznikla nepravidelnost 
našeho katastru na horním konci, který na jedné straně zasahuje do 
blízkosti hradu Starý Jičín a vlčnovský katastr zase zasahuje až 
k Bernarticím v trati Horecko. 
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 Do roku 1629 měl  fojt i robotníci  povinnost jezdit vrchnosti pro víno do 
okolí Znojma a Vídně. Ročně fojt dovážel 3 bečky a robotníci také 3 
bečky.   

 V roce 1644 zastřelil hajný Mrkva na  katastru obce vlka. 

 V roce 1657 bylo v obci 34 gruntů, 6 starých domků a 7 nových domků. 
V obci bylo 55 komínů, z nichž bylo 12 poroucháno, takže se daň platila 
jen ze 43 komínů. 

 Daně a poplatky se odváděly v pěti lhůtách. O sv. Jiří, sv. Janu, sv. 
Michalu, sv. Martinu a o Vánocích. Například za lovení ryb v Odře se 
platil 1 zlatý a 30 krejcarů. 

 V roce 1696 proběhl neúspěšný pokus o dolování stříbra v lese za 
Horákovým obrázkem, směrem k Jeseníku nad Odrou, poblíž Odry. 
Dodnes se místu říká Stříbrná skála a jsou zde patrny prohloubeniny. 
Stříbro chtěl dolovat podnikatel jménem Jiří Zeschinger. Výsledek 
těžby byl však slabý, a tak své podnikání přesunul k Rýmařovu.  

 Bernartice byly poprvé kartograficky zakresleny na Müllerově mapě 
z roku 1716 oldmaps.geolab.cz 

http://search.seznam.cz/?q=oldmaps.geolab.cz&url=http%3A%2F%2Foldmaps.geolab.cz%2F&v=2&c=1&data2=JQDu6xKpAjrZxSbC1UI3dB9xKM1eIxzszO15LCoSMXJzRX85aAreeFY9nGVfgqr3Md-gbpEsH_oKpuB70DArwh9a0STEDsBLFHTDBJcAmHZkKD8jwejg4zk4Wr-_NHDR7q21jPRkkvhW24cKE7Tt0U4u9UL
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 Dva povozy z Bernartic povinně odvezly 19. dubna 1725 do konviktu 
olomoucké kapituly: 15 panských telat, vážících 150 liber, 33 krocanů, 
40 kapounů, 120 liber soleného másla, 20 kop vajec, 2 zajíce, 6 osmin 
osiva pro drůbež v celkové hodnotě 47 zlatých a 29 krejcarů. 

 V roce 1773 se na panském dvoře (č.57) chovaly ovce, 38 krav, 2 
jalovice, 7 telat, 1 mladý a 1 starý býk, 10 krocanů + 45 na zabití, 13 
hus + 72 na zabití,  27 chovných slepic a 50 kapounů na zabití. 

 V roce 1790 bylo v obci 77 domů, ve kterých žily 102 rodiny. Celkem 
to bylo 535 obyvatel. 

 V roce 1797 měla obec 73 čísel popisných a 473 obyvatel. 

 Původní domy byly obráceny k záhumení, protože středem obce ještě 
nevedla silnice. Jezdilo se po obecních cestách po obou stranách obce 
za humny. Na místě dnešní silnice byly močálové bažiny a olší. 

 Obora vznikla na sklonku 18. století. Vyrostla tu skupinka chalup 
s neposvěcenou  kapličkou z roku 1771, která nesla jméno Snímání 
Krista z kříže. Kaplička sv. Martina, již posvěcená, byla postavena na 
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místě původní kaple v roce 1863. Po jejím celkovém zničení v roce 
2010 byla vystavěna a vysvěcena její přesná replika. 

 V 16. a 17. století muselo mít každé panství svou domobranu na 
ochranu hranic. Byl určen počet mužů, kteří byli povinni mít na svých 
gruntech jako domovní inventář zbraň – ručnici a meč, nebo ručnici a 
oštěp. V naší obci to byly grunty č. 5, 31, 33, 37, 46, 48, 59, 61. Po 
Třicetileté válce tato povinnost zanikla. Avšak ještě v roce 1740 je 
uváděna ručnice na čísle 43.  

 Bernartice měly svůj kroj. Originál je uložen v Národním muzeu 
v Praze. Jeho fotografii můžete najít v knize Bernartice nad Odrou, 
vydané v roce 1996 (na konci knihy, na stránce s nádobami z žárového 
hrobu). Podoba kroje asi z roku 1860 je  zachycena na obraze 
Růžencová Panna Maria v našem kostele. V kroji jsou znázorněni dva 
prosebníci – muž a žena. Údajně je tam zachyceno více místních osob, 
jednou z nich je Marynča Haječková, která prodávala perník a 
postarala se o kněze P. Noska až do jeho smrti. Obyvatelé naší obce 
kroj nosili asi do poloviny 19. století. U příležitosti oslav 600 let od 
založení naší obce byla zhotovena kopie bernartského kroje podle 
dochovaného popisu. Jedná se o kroje pro svobodného mládence a 
dívku a pro ženatého muže a vdanou ženu.  
Kroje jsou uloženy v archívu na Obecním úřadě v Bernarticích nad 
Odrou. Jsou ve velmi dobrém stavu. Jejich barevné fotografie 
naleznete v knize Bernartice nad Odrou.  

 Na zálety chodili chlapi obyčejně v úterý a ve čtvrtek. Svatby bývaly 
v úterý. V sobotu to nebývalo povoleno z důvodu, že se lidem v neděli  
nechtělo vstávat a jít do kostela na mši. 

 Když se muž podruhé oženil, tak jeho žena mu dle obyčeje vykala. 

 V 16. až 18. století docházelo často k situacím, že se vdovy, aby 
udržely statek pro své děti z prvního manželství, znovu se provdaly, 
ale s výhradou, že nový hospodář bude držet grunt jen po dobu, než 
jej převezme syn nebo dcera po prvním manželovi. Nejednalo se o 
vdavekchtivost, důvodem bylo jen udržení hospodářství, na které by 
sama žena nestačila. U některých vdov docházelo k takovým sňatkům  
někdy i dvakrát nebo třikrát! Nebo se stávalo, že se vdova po 
manželově smrti vzdala gruntu  ve prospěch svého syna, byť byl ještě 
velmi mladý nebo vdova, která byla těhotná, odkázala podíl gruntu na 
ještě nenarozené dítě. Také se často stávalo, že po hospodářově smrti 
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byl grunt prodán a peníze byly uloženy pro sirotky, kteří žili u 
příbuzných nebo byli dáni do panské služby. Když dospěli, mohli si za 
tyto prostředky koupit v obvodu panství jinou usedlost. Někteří sirotci 
zběhli například k vojsku. Potom jejich podíl pobírala vrchnost. 

 Za doby roboty chodívali naši předci pěšky až do Olomouce na robotu. 
Stavěli tam pevnostní zdi a příkopy. 

 V neúrodných letech v 18. století nastal hlad, ani peníze nestačily, obilí 
bylo málo. Například hospodář z č. 47 jel dále na Moravu se snahou 
nakoupit zrno a s nepořízenou se vrátil zpět. Při návratu domů na 
otázku, co nakoupil, hodil peníze na stůl a řekl „jezte“. Nebo jiný sedlák 
prodal chleba chalupníkovi za kousek lesa. 

 V roce 1712 bylo celé Starojicko postiženo hejny kobylek, které sežraly 
všechno na polích a loukách. 

 Naproti vchodu na hřbitov ze směru od fary stála dřevěná chaloupka č. 
41. Vstupovalo se do ní z cesty po lávce s oboustranným zábradlím 
přes příkop. Dům byl zbořen asi v roce 1850. Vedle něj stála až do 
devadesátých let 18. století zvonice, ve které byl zavěšen náš 
nejstarší, dodnes zachovaný, zvon Barborka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kresba Leopold Biskup 
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 Roku 1813, v době vrcholících napoleonských válek, musela obec 
poslat vojsku 299 vozů a 69 koní, v roce 1814 pak 172 vozů a 44 koní. 

 V roce 1845 nastoupil do naší školy nad učitel Kröner. Byl to Němec a 
k nevůli našich občanů i vedení obce začal ve škole rozšiřovat 
německé vyučování. Nakonec byl na žádost zastupitelstva obce 
přeložen do Pohoře pro zanedbávání vyučování a opilství. V roce 1875 
tam zemřel. 

 V roce 1847 se stavěla severní dráha. Lidé se chodívali dívat na první 
vlak a báli se ho. 

 V roce 1872  byla započata stavba železniční trati Opava – Trenčín.  
Měla vést i v katastru naší obce nedaleko Lesního mlýna. Trať zde 
nebyla nikdy realizována, přestože došlo postupně ke čtyřem pokusům 
o její výstavbu (před první a druhou světovou válkou, za německé 
okupace a v roce 1947).  V roce 1872 došlo i ke škodám na přilehlých 
pozemcích, avšak jejich majitelé za to nikdy nebyli odškodněni.  Obec 
v roce 1876 dokonce podala petici za dostavění železnice na říšskou 
radu do Vídně, ale bez výsledku.  Na našem katastru měla být vlaková 
zastávka a byl sem již nevezen materiál na její realizaci. Ten byl 
nakonec použit na stavbu nové školy v obci. 

 

 Zaměstnanci obce v roce 1874: obecní písař, obecní posel (chodil do 
Nového Jičína pro poštu v úterý, čtvrtek a v sobotu), vartíř (od 22 do 3 
hodin v noci musel bdít, každou hodinu troubit, hlásit oheň a měl 
pohrabáč, kterým po každém větším dešti urovnával koleje na 
obecních cestách), od roku 1897 byl zaměstnancem obce stálý 
ponocný, varhaník (musel zvonit v kostele a udržovat chod věžních 
hodin), dále tahač měchů a kostelní dozorce. 

 14. července 1881 se v místní škole konala schůze „Místecko – 
novojické jednoty Komenský“. Zahájení a  ukončení schůze bylo 
oznámeno ranou z hmoždíře. 

 Starojický kopec nebýval zalesněný, byl holý, porostlý travou. Jen na 
jižním svahu rostlo několik líp. Uměle byl stromy vysázen až v 19. 
století. Tato výsadba byla ukončena v roce 1892. 
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Hrad Starý Jičín před rokem 1848 
 

 V letech 1882 až 1884 byl na hradě Starý Jičín vztyčen 20 m vysoký 
stožár z kmene jedle o síle 1 metru. Na něm byly umístěny dva koše, 
které měly podle pokynů z meteorologického ústavu ve Vídni, 
oznamovat předpověď počasí. Při očekávaném dešti měly být koše 
spuštěny dolů. Nejednou se však stalo, že koše zmokly na svém 
nejvyšším stupni, protože Vídeň je daleko a déšť byl rychlejší, než 
vídeňské hlášení. Stejný stožár s koši byl umístěn na Skalkách.  

Pokračování příště…….. 

Údaje jsem čerpala z kronik obce Bernartice nad Odrou, knihy Od pokolení 
do pokolení, knihy o Moravském  Kravařsku z  roku 1898, knihy Zaváté 
stopy od Leopolda Biskupa a knihy Hrad a panství Starý Jičín od Adolfa 
Turka. 

 

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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