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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendárium 

15.1. Proběhla prohlídka kříže za Blaškama uměleckým sochařem a bylo 
domluveno restaurování v letošním roce. 

21.1. V KD proběhla kamerová kontrola posledního problémového místa 
splaškové kanalizace na pánských toaletách. 

25.1. V KD započala oprava tohoto úseku splaškové kanalizace. 

1.2. Byla podepsána nájemní smlouva s novým nájemcem na provoz 
sezónní restaurace Odra. 

7.2. Byla odeslána žádost o dotaci na výsadbu stromů za tělocvičnou 
Státnímu fondu životního prostředí. 

15.2. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem 
společnosti Zásilkovna o možnosti ukládání doručených balíků do 
externí úschovny. 

 

 

 

 

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

V sobotu 27. února 2021 v době od 8,00 do 12,00 hodin proběhne na 
zpevněné ploše za hřbitovem sběr velkoobjemového, nebezpečného a 
elektro odpadu. Sbírat se bude: 

Velkoobjemový odpad - vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, 
nábytek, matrace, pneumatiky, sanitární keramika apod., objemný odpad 
z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky, staré 
barvy a oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se budou sbírat v množství, 
které odpovídá jedné domácnosti.  
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Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, výbojky, 
tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky a jiné chemikálie, 
oleje, pohonné hmoty, léčiva, čisticí prostředky a podobně. 

POZOR: Stavební odpad nepatří do svozu. 

Daniela Horutová, správní pracovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testování  COVID-19 

Od 1.2.2021 dochází ke změně režimu objednávání pacientů na PCR testy 
k vyšetření Covid-19. 

Nově bude systém fungovat tak, že lékař nebo Krajská hygienická stanice 
zadá žádanku v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž byla tato 
žádanka vystavena (pacient nedostane žádanku, pouze informaci od 
lékaře, že žádanku vytvořil) se může rezervovat k odběru na libovolném 
odběrovém místě v termínu, který je volný, případně se dostavit k odběru 
v lékařem nebo operátorem call centra KHS doporučeném termínu. 

 

      Ing. Iva Šindlerová, odbor zdravotnictví KÚ MSK  
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I letošní sbírku bez koledníků jste podpořili 

Vážení občané, 

Charita Nový Jičín děkuje za projevenou solidaritu při letošní Tříkrálové 
sbírce. Nemohla se uskutečnit v podobě, pro kterou byla zamýšlena, tedy 
charakteristicky založena na osobním setkání a předání Novoročního 
požehnání. Proběhla alespoň online verze doprovázená sbírkovými 
"pointy". Do dvou pokladniček, které byly umístěny na místním obecním 
úřadě a v místním kostele, jste osobně přinesli 22 386,- Kč. Už nelze 
rozklíčovat, kolik příspěvků z částky, která byla poukázána na sbírkový účet 
přes web trikralovasbirka.cz, přišlo od občanů Bernartic, ale celkem se tady 
pro Charitu Nový Jičín sešlo 205 tisíc korun (součet line příspěvky od 
občanů Nového Jičína, Šenova, Starého Jičína, Bernartic a Kunína). 
Celková částka za všechny obce, které spadají do našeho území 
(sečteno online koleda a výtěžek ze statických pokladen), dosáhla částky 
504 361,- Kč. Považujeme to za velký, nečekaný úspěch. Ještě jednou 
velké díky za projevenou solidaritu. 65% z této částky se vrátí zpět do naší 
Charity: doplníme Fond humanitární pomoci, Fond Kroužky, podpoříme 
vznik Reuser centra a provoz Půjčovny kompenzačních pomůcek. Zbytek 
vybraných peněz bude použito na projekty naší nadřazené organizace, 
Charity ČR. Ještě jednou velký dík všem dárcům, obzvláště pak panu 
Josefu Klosovi za organizační pomoc a pracovníkům úřadu za ochotu 
převzít a opatrovat pokladnu.  

 

Markéta Brožová, koordinátorka sbírky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trikralovasbirka.cz/
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Jak se učíme v době „covidové“… 

Bude tomu již téměř rok, co se z důvodu šíření koronavirové infekce 
uzavřely školy a učitelé i žáci přešli na tak zvanou distanční výuku. Nikoho 
z nás tehdy nenapadlo, že se stejná situace bude opakovat také 
v následujícím školním roce. Bohužel se tak stalo, a tak i letos byla výuka 
v říjnu přerušena a my museli přejít opět na výuku distanční. Před 
Vánocemi jsme se všichni vrátili na čtrnáct dní do školy. Naše radost ale 
neměla dlouhého trvání, protože po Vánocích se do škol vrátily pouze 
první, druhé a třetí třídy. U starších dětí probíhá distanční výuka doposud.   

Vyučování ve škole probíhá téměř v normálním režimu. Děti a také 
zaměstnanci jsou povinni nosit po celou dobu výuky roušky, všichni 
dodržujeme přísná hygienická opatření a také často větráme. Děti jsou 
opravdu skvělé a hlavně všemu velmi rychle přivyknou. Nikomu už nám ani 
nepřijde, že máme roušky a bereme vše úplně v pohodě.  

Místo tělocviku chodíváme občas na procházky nebo si zacvičíme přímo 
ve třídě. Místo zpívání si občas pustíme písničky nebo zhlédneme nějaký 
zajímavý pořad pro děti. Jsme všichni moc rádi, že alespoň našim 
nejmenším dětem je v této složité době umožněno se vzdělávat. Děti totiž 
sociální kontakt nutně potřebují, potřebují názorné vyučování, potřebují 
komunikaci z očí do očí a hlavně potřebují určitý režim.  

Neméně šikovné jsou také děti během distanční výuky. Vše se naučily 
perfektně zvládat a ovládat. Mají menší rozsah online výuky než v běžném 
režimu, zato musejí plnit spoustu úkolů a zadání samostatně. Přirozeně jim 
chybí osobní kontakt, hlavně kamarádi. 

Dostali jsme se do vskutku zvláštní doby. Děti odpočítávají dny ne do konce 
školního roku a začátku prázdnin, ale počítají dny, aby se už mohly do 
školních lavic konečně vrátit. A tam také bezesporu patří. 

Všichni věříme, že to bude co možná nejdříve. 

Eva Grulichová, učitelka 
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Jak jsme pomáhali sbírat 

Na podzim roku 2020 jsme se s dětmi zapojily do sběru žaludů a 
bukvic. 

Některé nasbírané plody jsme předaly p. Grodovi, lesnímu správci 
lesů v okolí Nového Jičína. 

A co se s bukvicemi a žaludy dělo potom? 

Odpověď se skrývá v mailu, který mi p. Groda zaslal: 

 
Zdravím  všechny sběrače. Všechny semena tj. jak žaludy i bukvice jsou již 
v zemi a trpělivě čekají na jarní sluníčko, které je hezky probudí a začnou 
klíčit. V letošním roce jsme rádi za výpomoc se sběrem. 
Pro zajímavost jsme letos na LS Vítkov nasbírali přes 2000 kg bukvic což 
bude  cca. 5 200 000 nových stromečků buku a 4 700 kg žaludů což bude 2 
00 000 nových doubků. 
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Celkem pak bylo dodáno školkařům přes 10 tun osiva  všech druhů dřevin- 
Borovice, Modřín, Javory, břízy, plodonosné Třešně ptačí aj. 
Ještě jednou děkujeme za pomoc 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Groda 
lesní správce  
 
Příroda je mocná….nás ze školy vyhnala různá opatření, ale v květináči ve 
škole šel život dál….  

Eva Petrová, učitellka 
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    RŮZNÉ 

Pouhý průzor nestačí! 

Většina řidičů si svá vozidla připravuje na zimní období již v měsíci říjnu. 
Ovšem pouhé přezutí pneumatik nepostačí, je důležité dodržovat další 
zákonem stanovené povinností. Některé z nich Vám v tomto článku 
připomeneme.  

Řidiči by neměli řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, 
které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. V praxi to 
znamená, že nejenže je potřeba očistit všechna okna vozidla, ale také 
sundat námrazu ze světlometu, sníh na střeše i na kapotě. „Tankový 
průzor“ určitě není správným řešením. Než budete vyjíždět, je vhodné si 
zkontrolovat stěrače, zda nejsou přimrzlé ke sklu. Stěrače plní důležitou roli 
v bezpečné jízdě, s tím souvisí i doplnění nemrznoucí směsi a dalších 
nezbytných kapalin. 

Na vozovku by nemělo vjíždět vozidlo, na jehož nákladu je led, který by při 
uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
Nebezpečné jsou také situace, kdy dochází k uvolnění kusů ledu či sněhu 
z nákladních vozů, které pak mohou způsobit vážné dopravní nehody. 

V zimním období se prodlužuje brzdná dráha a řidiči by neměli podceňovat 
bezpečný odstup minimálně dvou vteřin. Stejně tak by měli i chodci zvýšit 
obezřetnost, nevrhat se bezhlavě na přechod a být dostatečně vidět. Buďte 
ohleduplní ke všem účastníkům silničního provozu, obzvláště v tomto 
zimním počasí.  

 

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 
por. Bc. Martina Jablońská 
komisař oddělení prevence 
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     HISTORIE 
 

Zajímavé události z historie obce 

pokračování 

 V  Oderském úvalu byla v roce 1894 průměrná roční teplota + 8,2 st., 
nejčastěji zde vály větry jihozápadní. V roce 1897 padal poslední sníh 
12. května a zůstal 2 dny ležet. Další pak napadal již 6. října. Tenkrát 
byly bez sněhu jen 4 měsíce v roce. 

 V roce 1898 našly místní ženy při sázení lesa v Mackových dolech 
poklad. Jednalo se o litinový hrnec s různými mincemi z let 1586 až 
1692. Bylo jich asi 300 kusů a hajný je odevzdal četníkovi. Poté prý 
byly dány do muzea v Olomouci. 
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Dukát císaře Leopolda I. z roku 1687nalezený v Mackových dolech 

 V roce 1885 byla stanoveno, aby naše věžní hodiny šly napřed o čtvrt 
hodiny než v Novém Jičíně. Klekání se zvonilo od sv. Václava do sv. 
Jiří v 6 hodin ráno a od sv. Jiří do sv. Václava  ve 4 hodiny ráno. Polední 
zvonění bylo ve 12 hodin a večerní ve 20 hodin. 

 Starým sousedským zvykem bylo pořádání „příjemných radovánek“, 
při nichž noví hospodáři, případně přistěhovaní ženatí občané, museli 
přispět poplatkem podle svých majetkových poměrů do obecního 
důchodu a své sousedy museli počastovat pitím i jídlem. Tímto se stali 
rovnoprávnými občany. 

 V roce 1886 se obecní výbor postavil důrazně proti rozmnožování 
hostinců a obchodů s pivem. 
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 V roce 1894 byla v obci povolena ruční výroba cihel. Hlína se dolovala 
ve „Volfovém“ dole směrem k Hůrce (za Boží mukou po levé straně 
silnice). 

 V roce 1894 měl honitbu v naši obci pronajatou místodržitelský rada 
baron  Paul Gautsch z Vídně. Jako místní hajný byl ustanoven Josef 
Kunetka č. 12. Měl dozor i nad lesy tereziánského panství. V tomto 
roce bylo na prvním honu střeleno: 473 zajíců, 347 bažantů, 206 
koroptví a 32 divokých králíků. Dále bylo v tomto roce střeleno: 26 
srnců, 8 srn a 4 kolouši, 7 lišek, 4 kuny, 65 vran šedivek, 16 strak, 22 
krahujců, 5 kání a 2 jezevci !!! 

 V roce 1900 se při kácení dubu v lese nad Bařinami našlo hodně 
švédských podkov (můj dědeček Eduard Bayer č. 27, nar. 1888, si 
pamatoval, že se jich několik dlouho povalovalo u nich doma pod 
kolňů) 

 V roce 1904 se odehrála bitka myslivců s pytláky.  Stalo se to před 
Štědrým dnem v Bařinách. Došlo ke střelbě, při které byli pytláci 
Kudělka a Kramoliš z Hodslavic zraněni. Z myslivců byl od pytláků 
zraněn Jan Bayer dvěma ranami. Myslivec Pavlík, který na pytláky 
vystřelil, byl odsouzen k pokutě 50 zlatých za neopatrné zacházení se 
zbraní (jak dopadli pytláci nevím). 

 Koncem 19. století byla naše obec známá chovem kravařského skotu, 
který byl velmi žádaný. V průměru se zde chovalo až 700 kusů, což 
představovalo cenu asi 60 tisíc zlatých. Chov postupně zanikl z důvodu 
výprodeje hlavně do Rakous a byl nahrazen plemenem 
červenostrakatým a bernsko-hanáckým.  

 Koní se v té době v obci chovalo 45 až 50 párů a začal se rozvíjet chov 
prasnic. 

 Ze zemědělských plodin se pěstovala hlavně cukrovka, brambory, žito, 
pšenice a ječmen.   

 Před naším kostelem dodnes stojí dvě břízy. Jsou zde od doby 
působení P. Inocence Kukly. Jeho dobrým přítelem byl Tomáš Baťa, 
který mu ze své šlechtitelské školky věnoval sazenice keřů a stromů 
pro výsadbu před kostelem a základní školou.  
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 Kaštany, které rostou v Hlubokém, vedle kapličky sv. Anny, jsou z doby 
kolem roku 1850, kdy byla tato kaplička postavena. 
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 V sobotu 13. března 1937 následkem rychlého tání stoupla voda na 
silnici mezi Kunínem a Suchdolem nad Odrou až do výše 60 cm. Po 
deváté hodině ranní tu jel mlékař Heřman Volf s koňmi a vozem 
s prázdnými konvemi od mléka. Divoký proud vody strhl koně, ulomilo 
se oje od vozu a celý povoz i s koňmi se ocitl ve vodě. Naštěstí zde 
byli i jiní lidé, kterým se podařilo koně, povoz i mlékaře Volfa vytáhnout. 
Bez jejich pomoci by to skončilo tragicky. Dokonce pochytali i plovoucí 
konve. 

 V době houfného stěhování do Ameriky za prací a lepším životem  na 
začátku 20. století tam odešli obyvatelé domů č. 20, 35 a 38. 

 Na katastru obce se v padesátých a šedesátých letech minulého století 
těžil travertin, a to za fotbalovým hřištěm u Odry pod lesem. Po těžbě 
tam zůstaly tůňky. Travertin se užíval jako hnojivo v zemědělství.  

 V roce 1957 byla provedena hospodářsko-technická úprava půdy na 
katastru obce. Pozemky byly rozděleny na hony a tím skončila v naší 
obci lánová sestava zemědělského uspořádání půdy, které vzniklo při 
založení obce ve 14. století ! 

 V roce 1959 na zvládnutí podzimních prací, hlavně vykopávky brambor 
v jednotném zemědělském družstvu, byl do obce povolán politický 
instruktor Raška z Nového Jičína.  

 V roce 1959, při stavbě vodovodu, se v trati Sedlisko (dolní konec 
obce, vlevo od Teplice za č. 33,32,31)  se narazilo na stopy černého 
uhlí. 

 3. října 1963 hořela sušírna ovoce u č. 9, jednalo se o poslední sušírnu, 
která byla v obci v provozu. 

 7. září 1969 se v naší obci konaly okresní dožínky. Na louce za Odrou 
proběhly i koňské dostihy. 

 Při stavbě dnešní budovy obecního úřadu došlo k úsměvné události. 
Ráno 6. října 1969, po teplé noci, našli pracovníci v jedné místnosti, a 
to zasedací síni, ženskou polobotku a jiné choulostivé svršky (kdo tu 
asi našel přechodný útulek?) 

 V roce 1971 vydal okresní hygienik zákaz koupání v Odře. Závadnost 
vody způsobila „kafilerka“ v Mankovicích. 
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 V roce 1972 se stal Lesní mlýn památkových objektem, registrovaným 
u Národního památkového ústavu. 

 

 

 

 

 

 

 U Národního památkového ústavu je registrován i náš kostel 
Navštívení Panny Marie a sloup před kostelem se sochou Panny Marie 
Immaculáty. 
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 13. a ž 14. července 1974 se konaly v obci velké oslavy 600 let od 
založení obce. 

 Od 1. ledna 1976 se stalo naše jednotné zemědělské družstvo součásti 
JZD Jesenicko se sídlem v Jeseníku nad Odrou. 

 V roce 1977 byl vydán zákaz divokých skládek v obci: Padoly, Hrabí a 
Kutiny. Skládkovat se mohlo jen v pískovně na Drahách. 

 Od 1. ledna 1980 se stala naše obec součástí města Nový Jičín, jako 
jeho místní část a vznikl občanský výbor. Od 1. ledna 1991 obec 
obnovila svou samostatnost. 

 V roce 1981 bylo v obci registrováno 204 televizorů, 210 rádií a 83 
osobních aut. 

 V roce 1982 byl v obchodech nedostatek stolního oleje, sirupů a 
nealko nápojů a cukru. 

 K 31. prosinci 1990 bylo v obci 103 osobních aut. 

 V červnu 1991 byl na Panském kopci zastřelen mývalovec kuní. 
V našem okrese byl střelen poprvé v historii. 

 V roce 1993 byl zaveden vodovod do Lesního mlýna. Do té doby zde 
vodovod nebyl. 

 Při projektové přípravě plynofikace obce Chráněná krajinná oblast 
Poodří vypracovala posudek, ve kterém uvádí, že špatné ovzduší 
v naší obci má na svědomí jaderná elektrárna v Dukovanech, kdy její 
vodní páry z chladících věží sbírají smog z oblasti Brněnska a zanášejí 
ho nad naši oblast. 

 2. října 2007 došlo k vyloupení naší pošty. Zloději vypálili díru 
v pancéřovaném trezoru, ukradli peníze a za sebou nechali obrovskou 
spoušť nepořádku. Vše navíc posypali práškovým hasicím přístrojem 
a do ucpaného umyvadla pustili vodu, která natekla až do sklepa. Okna 
zabednili utrženými dveřmi od skříní a  při loupeži si svítili. 

 V roce 2013 nalezl Josef Ehler v lese u Obrázku dva nafukovací 
balónky, na kterých byl připevněn vzkaz. Balónky byly vypuštěny 
v Belgickém městě ve východních Flandrech na památku obětem 
bombardování v roce 1943, kdy tam zemřelo 36 osob. Po potvrzení 
jejich nálezu byl vzkaz odeslán poštou zpět na adresu, ze které byly 
vypuštěny s přáním, aby se již nikdy neopakovaly hrůzy války. 
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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 

 

 INZERCE 
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POHOSTINSTVÍ NA ODŘE 

HLEDÁ DO TEAMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@pohostinstvinaodre 

 

 

 

 

HLEDÁME !!! 

Do nově vznikajícího teamu 

hledáme servírky, číšníky, 

prostě lidi, kterým je práce i 

zábavou.  

Nemusíte být z oboru, 

pokud chcete přijímat nové 

výzvy tak Vás vše naučíme. 

Kontaktujte nás prosím na:  

tel. 777 780 770  

e-mail: 

turovsky.petr@gmail.com 
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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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