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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendárium 

19.3. Proběhlo jednání se zástupcem firmy Unistad o opravě 
problémového příčného odvodňovacího žlabu na záhumení 
komunikaci před Vašendy. 

19.3. Byla odeslána žádost o dotaci Národní sportovní agentuře na 
zateplení tělocvičny. 

24.3. K restaurování byl odvezen Kříž za Blaškovou zahradou. 

31.3. Na obecním úřadě ukončil pracovní poměr pan Vratislav Bok, 
kterému skončila pracovní smlouva. 

1.4. Na obecní úřad nastoupil na pracovní pozici dělník a údržbář pan 
Vojtěch Knop, který byl vybrán sedmičlennou výběrovou komisí ze 
tří přihlášených uchazečů. 

7.4. Proběhla prohlídka bývalé masny a zahrady kolem prodejny 
Jednota soudní znalkyní, kvůli vypracování odborného znaleckého 
posudku, nutného k jednání o ceně nemovitosti. 

12.4. Starosta se účastnil schůzky starostů Starého Jičína a Jeseníku nad 
Odrou o možném propojení naších obcí cyklostezkou a napojení se 
na stávající, již vybudované. 

13.4. Proběhla další schůzka se zástupcem firmy Cetin a.s. o využití jejich 
sloupů k osvětlení komunikace od Glogarů č.p.6 po pana Milana 
Davida č.p.102. Došlo ke shodě a tato akce by měla být v nejbližší 
době realizována. 

15.4. Ministerstvu financí byla odeslána žádost o dotaci na modernizaci 
kuchyně MŠ. 

16.4. Byla provedena výsadba nového stromořadí za tělocvičnou a 
okrasného stromu před kostelem. Na výsadbu jsme získali 
stoprocentní dotaci ze Státního fondu životního prostředí. 

16.4. Starosta se zúčastnil jednání pracovního předsednictva Regionu 
Poodří v Bartošovicích. 
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Vážení spoluobčané, 

covidová doba je dlouhá, plná různých omezení a opatření. Ovšem stále je 
potřeba je dodržovat, abychom vše zvládli překonat a vrátili se 
k normálnímu životu. Snad se dá říct, že jsme s příchodem očkování 
zahlédli světlo na konci tunelu. Pokud o očkování máte zájem a nevíte si 
rady, obraťte se na nás. Určitě vám rádi poradíme a pomůžeme s registrací. 
Očkovat se můžete u svých obvodních lékařů, až dostanou vakcíny, nebo 
v očkovacích centrech, kde se již očkování rozjelo naplno. Nejblíže k nám 
máme očkovací centrum v Novém Jičíně nebo v Odrách. Právě Dělnický 
dům v Odrách, kde je očkovací centrum zřízeno, je našimi občany velmi 
využíváno. Od 14. 4. 2021 je možno registrovat k očkování občany starší 
65 let. 

V této covidové době se nám, bohužel, začal množit odpad po obci. Kolem 
sběrných míst v obci bývá často nepořádek. Před kontejnery ležívají věci, 
které tam nemají co dělat, myslím tím pytle s nevytříděným odpadem. 
Objevily se i pneumatiky, naházeny v kontejnerech na papír a jiné. Času na 
větší úklid doma je teď mnohem víc a chceme jej takto využít, což je, 
samozřejmě, dobře. Pokud jsou kontejnery plné, přejděte v obci k jinému 
sběrnému místu, kde mohou být kontejnery méně naplněny, popřípadě je 
třeba vyčkat na jejich vývoz. Nebezpečný a velkoobjemový odpad 
vyvážíme dvakrát za rok, myslím si, že je to dostačující. Pohazovat jej do 
přírody je špatně. Chtěl bych touto cestou poděkovat čtyřem mladým 
slečnám, které se vydaly na procházku po katastru obce a sesbíraly velké 
množství odpadu, který poté naši zaměstnanci odvezli a vytřídili. 

Větší problém jsme ovšem zaznamenali s pejsky. Tato doba přispěla také 
k tomu, že se velmi zvýšil počet psů, chovaných v našich domácnostech. 
Po obci máme rozmístěny tři koše na psí exkrementy, které jsou pravidelně 
vyváženy a doplňovány sáčky. Stížností na venčící psy už je ale tolik, že 
jsme se rozhodli rozmístit po obci další tři a doufám, že to pomůže k tomu, 
aby majitelé svých psů jejich vykonanou potřebu pomocí přiložených sáčků 
zvedli a do koše vhodili. Prosím, buďme ohleduplní k ostatním, k majitelům 
pozemků, kteří se o prostranství před svými domy vzorně starají. Všichni 
víme, co to je, najet sekačkou nebo křovinořezem do psího „lejna“. Taktéž 
prosím a apeluji na majitele koní, aby vykonanou potřebu těchto 
ušlechtilých zvířat posbírali a uklidili.  
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Na konci loňského roku jsme podali žádosti o dotaci Ministerstvu pro místní 
rozvoj na stavební úpravy druhého nadzemního podlaží a podkroví v MŠ. 
Dále žádost o dotaci na opravu komunikace č. 47/1 (cikánská ulice). Zdali 
jsme byli úspěšní, či nikoliv, by jsme se měli dozvědět do konce května. 
Nyní jsme poslali žádosti o dotaci Národní sportovní agentuře na zateplení 
tělocvičny a Ministerstvu financí na modernizaci kuchyně v MŠ. Informaci 
o úspěšnosti bychom měli obdržet taktéž do konce května. Příjmy do 
obecního rozpočtu kvůli koronavirové krizi byly v loňském roce mnohem 
nižší, než byl předpoklad, a to i přes částečnou kompenzaci státu. Letos 
tomu nebude jinak. Na získávání dotací je obec velmi závislá. Od úspěchů, 
či neúspěchů se poté bude odvíjet, co se nám nakonec z plánovaných 
investičních záměrů podaří zrealizovat. Letos bychom ještě chtěli 
vybudovat menší workoutové hřiště v prostoru mezi multifunkčním a 
antukovým hřištěm. Nyní tam máme dva stoly na ping-pong, které nejsou 
využívány. Ty přemístíme na jiné, vhodnější místo. V březovém háji 
doplníme atrakci pro děti, a to 25 m dlouhou lanovou dráhu. Za tělocvičnou 
jsme vysadili nové stromořadí, dle návrhu odborníků jsme vysázeli javory. 
Stromy budou krásným zátiším multifunkčního hřiště. Zde máme v plánu 
do budoucna ještě vybudovat posezení s pergolou a možností opékání. 
Kříž za Blaškovou zahradou byl odvezen k restaurování. Po dokončení 
bude umístěn zpět na své místo a slavnostně požehnán. V letošním roce 
máme dále v plánu opravit Pomník padlých. 

No, a na závěr společenské, sportovní a kulturní akce. Stále se neví, jaká 
bude situace, proto nelze nic moc plánovat. Den obce jsme museli řešit na 
začátku roku. Zatím zrušen není, odvolali jsme jen program a vystoupení. 
Pokud se bude moci Den obce uskutečnit, uděláme si jej sami pomocí 
místních složek a dobrovolníků. Věřím, že bychom byli spokojeni i 
s takovým průběhem a užili si především vzájemného setkání po takové 
době. Vše je ale ve hvězdách. Přeji Vám pěkné jarní dny. 

 

Tomáš Horut, starosta 
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Vysokorychlostní internet 

Obec Bernartice nad Odrou je zapojena do výzvy Ministerstva průmyslu a 
obchodu na podporu vysokorychlostního internetu, který přivede moderní 
telekomunikační síť do obce a poskytne občanům rychlý internet. 

Obec je identifikována jako takzvané bílé místo, kde stabilní a dostatečně 
rychlé připojení k internetu chybí a kde žádný operátor neplánuje komerční 
výstavbu. Náklady na realizaci přípojek zčásti pokryje dotace z evropských 
strukturálních fondů. Obec jako taková se na realizaci nebude finančně 
podílet a realizace nezatíží obecní rozpočet. Všechny takto zbudované 
přípojky splňují vyšší NGA standard (Next Generation Access), tedy 
rychlosti alespoň 100 Mb/s. Díky tomu získají domácnosti kvalitní připojení 
k internetu zcela srovnatelné s tím, co operátoři komerčně poskytují ve 
velkých městech. 

V dohledné době v rámci přípravy projektu můžete být osloveni 
dodavatelskou firmou stran umožnění uložení sítí které povedou 
k technologickým zařízením tak, aby ve finále měli všichni obyvatelé 
možnost rychlého internetu. 

Cílem Operační programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
Ministerstva průmyslu a obchodu je v souladu s politikou státu a celé 
Evropské unie zlepšit kvalitu života a podpořit ekonomický rozvoj a 
zaměstnanost v málo osídlených venkovských lokalitách. Předmětem 
dotací z prostředků Evropské unie je vybudování kvalitní infrastruktury a 
vytvoření velkoobchodní nabídky pro telekomunikační operátory, aby měli 
i koncoví uživatelé v odlehlých oblastech dostatečnou možnost volby. 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Zápis do mateřské školy pro rok 2021/2020 

S ohledem na aktuální vývoj pandemie se zápis do mateřské školy 
uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

Zápis proběhne v termínu: 

od 4. května 2021 do 14. května 2021 
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Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k 
zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná 
povinnost předškolního vzdělávání dítěte (děti, které k 31. 8. 2021 
dosáhnou 5 let) 

Možnosti podání žádosti: 

 do datové schránky školy (73twn8), 
 e-mailem (zsbernartice@seznam.cz) s uznávaným elektronickým 

podpisem 
 poštou, 
 osobním podáním ve škole (do schránky k tomuto účelu určené v 

prostorách vstupu do budovy školy) 

Doporučujeme žádost podepsat jedním zákonným zástupcem (pokud 
budou podepsáni oba rodiče, pak dle správního řádu, musí oba přijít převzít 
rozhodnutí o přijetí dítěte). 

 

Více informací naleznete na web stránkách. 

https://zsbernarticeno.cz/ms/aktuality/zapis-do-materske-skola 

 

Marie Fačkovcová, učitelka MŠ 

 

 

 

 

 

Distanční vzdělávání v MŠ 

Stejně jako loni jsme se s dětmi dostali do obdobné situace, kdy se školka 
kvůli šířící se nemoci Covid19 musela uzavřít. Myslím, že tuto dobu jsme 

mailto:zsbernartice@seznam.cz
https://zsbernarticeno.cz/ms/aktuality/zapis-do-materske-skola
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tentokrát ustáli ve větším klidu díky zkušenostem nabytým z předešlého 
roku. Oproti loňsku se však distanční vzdělávání stalo povinným i pro 
mateřské školy, respektive pro skupinu předškoláků. A tak i tentokrát děti 
dostávaly každý týden souhrn úkolů k vypracování jen s tím rozdílem, že 
bylo povinností dětí tyto úkoly plnit. Jednalo se o úkoly, jejichž součástí bylo 
např. zapojení se do domácích prací, vypracovávání pracovních listů, 

dělání pokusů (což asi děti bavilo nejvíce 😊), aktivity v přírodě a mnoho 

dalších. Velkou radost nám udělaly i mladší děti, které nezahálely a úkoly 
rovněž plnily. 

Chceme i touto cestou poděkovat především rodičům, bez kterých by 
taková forma vzdělávání nebyla možná. Milí rodiče, zvládli jste to na 
výbornou!!! A vy, děti, dostáváte velikou pochvalu za to, jak jste se snažily 
a úkoly svědomitě plnily. My tak můžeme s klidným srdcem konstatovat, že 
děti budou na školu dobře připravené a že i v mateřské škole je dočasně 
takováto forma vzdělávání možná. ALE!!! Asi není mezi námi nikdo, kdo by 
si nepřál, aby se tato situace již neopakovala a věci se dostaly co nejrychleji 
do starých kolejí.  

Nyní čeká vybranou skupinu dětí návrat do školky. Zatím si dost dobře 
nedokážeme představit, jak režimová opatření budeme zvládat. 
Každopádně uděláme vše pro to, aby vše fungovalo co nejnormálněji. A tak 
si závěrem všichni popřejme trpělivost a hodně sil do dalšího období. Níže 
přikládáme fotky dětí při „domácí výuce“. 

 

      Radka Bayerová, učitelka MŠ 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Duben v honitbě 

Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku (myslivecký rok 
začíná prvním dubnem a končí posledním březnem následujícího roku). 
Souvisí to s tím, že s příchodem jara příroda ožívá, vracejí se tažní ptáci, 
začíná hnízdění. 
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Měli bychom se postarat o klid v honitbě. Objevují se mláďata, samice se 
připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí 
zvěř zbytečně rušit. 

Loveckých příležitostí je minimálně, lovíme jen celoročně nehájené druhy 
zvěře, tzn. lišku obecnou a černou zvěř do stáří dvou let. O co méně se 
věnujeme lovu, o to více však máme práce v honitbě.  
Zvěř postupně přestala navštěvovat myslivecké zařízení, ze kterých 
odstraníme zbytky starého krmiva a provedeme jejich asanaci. Nezbytná je 
rovněž asanace jejich okolí. Velmi dobré dezinfekční účinky má UV složka 
slunečního svitu, proto u menších zařízení postačí jejich přemístěný o 
několik metrů jinam. 

 

Loňský myslivecký rok v našem spolku 

Vážení spoluobčané dovolte mě stručně zrekapitulovat loňský myslivecký 
rok v našem mysliveckém spolku. Jak všichni víme a společně jsme prožili 
a stále prožíváme, byl to rok, který ovlivnil svým průběhem životy nás 
všech. 

Pandemie coronaviru a opatření s ní spojená, značně omezila spolkovou 
činnost během celého roku. Měli jsme obrovské štěstí při zvolení termínu 
Výroční členské schůze MS Bernartice nad Odrou (7.3.2020). Byla to 
společenská akce, která se dle ohlasů všech povedla! Bohužel to také na 
dlouhou dobu byla poslední společenská událost, na které jsme se mohli 
podílet. 

Na základě vládní výjimky jsme mohli uspořádat společné lovy. Z původně 
tří naplánovaných jsme uspořádali pouze dva, a to 12.12.2020 a 
26.12.2020. Chtěl bych ještě jednou všem účastníkům poděkovat za 
zodpovědný přístup během celého průběhu a doufám, že to, o co jsme byli 
loni ochuzeni, si v nejbližší možné době společně všichni vynahradíme. 

V průběhu srnčí říje k nám zavítali lovečtí hosté za účelem poplatkového 
lovu. 

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

V únoru proběhlo v naší honitbě léčení spárkaté zvěře proti střečkovitosti 
přípravkem Ivermix premix, na základě pozitivního parazitologického 
vyšetření předloženého krajské veterinární správě. Jsem velice rád za to, 
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že jsme po roce opět mohli provést léčení zvěře jako jedna z mála honiteb 
v okrese. Je bohužel škoda že se nepřipojilo více honiteb z okolí, aby léčba 
byla účinnější, ale chápu že splnit veškeré podmínky, podat žádosti a 
zajistit si medikaci, není zrovna nejjednodušší. 

Dovolte mě proto poděkovat všem členům za odvedenou práci pro náš MS 
Bernartice nad Odrou, rodinným příslušníkům za jejich podporu a trpělivost, 
obci Bernartice nad Odrou za jejich finanční a morální podporu a 
Honebnímu společenství za umožnění provádění mysliveckého práva v 
uznané honitbě Bernartice nad Odrou. 

                                                                                                                                                                                                                         
Petr Šimíček 

 

 

MS Bernartice nad Odrou odlov za loňský myslivecký rok 2020/2021 

 

 srnčí zvěř – srnci -17 ks (3 ks poplatkový odlov) 
 srny - 7 ks 
 srnčata – 13 ks (u srnčí zvěře bohužel narůstá počet úhynů 

způsobených srážkou s motorovými  vozidly) 
 dančí zvěř – 5 ks 
 černá zvěř (prase divoké) – 6 ks 
 liška – 22 ks 
 jezevec – 1 ks 
 bažanti – 3 ks 
 zajíci – 15 ks 

Z toho na společných loveckých akcích 

 Hon 12.12    2 zajíci 
 Hon 26.12    13 zajíců, 3 bažanti 

                                                                       

 MS Bernartice nad Odrou 
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    RŮZNÉ 

Jarní práce – bezpečně! 

Příchod jara je pro hasiče obdobím, kdy mívají právě v tuto dobu často plné 
ruce práce s hašením požárů vzniklých z důvodu, že si někteří občané si 
chtějí usnadnit práci s odstraňováním staré trávy na zatravněných plochách 
v okolí svých rodinných domů, chalup a chat. Mnozí lidé se tak pouštějí do 
jejího plošného vypalování, aniž by si uvědomovali, že tím nejen porušují 
zákon, ale současně ohrožují svým jednáním okolí. 

Zákon o požární ochraně výslovně stanoví zákaz plošného vypalování 
porostů jak pro běžného občana, tak i pro právnické a podnikající 
fyzické osoby. Všichni, kteří se dopustí porušení tohoto zákona, se 
vystavují nebezpečí finančního postihu. Občanovi může být za tento 
přestupek uložena pokuta až do výše 20 000 Kč a firmám může být udělena 
sankce do výše 500.000 Kč.  

Pokud jde o pálení dřevního odpadu, listí apod. (v případě, že ho 
nezakazuje místní vyhláška), měli by lidé věnovat velkou pozornost 
zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Pálení je možno 
provádět pouze na ohništi, které je bezpečně ohraničeno např. kameny, 
aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále je vhodné mít v blízkosti 
ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev s vodou nebo nádobu 
s pískem a lopatku, aby se dal případný požár již v zárodku uhasit a 
v žádném případě neodcházet od ohniště, pokud není dostatečně uhašeno. 
Dostatečným uhašením se rozumí rozhrabání popela a jeho důkladné 
prolití vodou.  Nejlepší je přesvědčit se přiložením ruky na takto prolité 
ohniště, zda není ještě horké. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká 
vítr a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, že ohniště bude 
pod neustálým dohledem.  

Právnické a podnikající fyzické osoby mohou sice provádět spalování 
hořlavých látek na volném prostranství (dřevní odpad, spadané listí apod.), 
ale jsou povinny stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru a musí být 
vždy postupováno v souladu s dalšími zákony, například zákonem o 
ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. 
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O pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném prostranství musí 
v předstihu informovat Integrované bezpečnostní centrum 
elektronickým formulářem, který je umístěn na webových stránkách 
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 
www.hzsmsk.cz  pod názvem „Pálení klestí“. Na základě těchto 
včasných informací tak hasiči mohou stanovit další podmínky pro 
spalování, popřípadě mohou takovou činnost zakázat. Při porušení této 
povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního 
deliktu, za který jim může být uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.  

Fyzické osoby (občané), hospodařící s vlastním lesním fondem, nemají 
za povinnost spalování dřevního odpadu nahlásit. Jsou však povinny 
postupovat tak, aby zamezily vzniku požáru. 

Ze strany Hasičského záchranného sboru lze nahlášení takovéhoto pálení 
pouze doporučit i s ohledem na to, že se ušetří finanční prostředky a čas 
za zbytečné výjezdy, kdy jsou hasiči voláni k požáru a na místě samém 
zjistí, že jde o bezpečné pálení. 

Rovněž po celý rok platí zákaz rozdělávání ohňů v lesích mimo 
vyhrazená tábořiště. Každý, kdo se pohybuje v přírodě, by měl dbát na 
bezpečnost a chovat se obezřetně - nerozdělávat ohně mimo vyhrazená 
místa, neodhazovat nedopalky cigaret apod. Rodiče by měli věnovat 
pozornost tomu, jak a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke 
zbytečným požárům a následným úrazům nebo v krajním případě ke 
ztrátám na životech. V případě vzniku požáru zapříčiněného dětmi 
zákon postihuje odpovědné osoby, které nad dětmi zanedbají 
potřebný dohled, pokutou až do výše 25 000 Kč. 

 

nprap. Dagmar Benešová,  

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

 

     HISTORIE 
 

Bannerova studánka 
Nastávající jaro a situace, která nám již více, jak rok nedovoluje cestovat, 
vybízí k poznávání okolí naší obce. Jedním z míst, kde je hezky a má 

http://www.hzsmsk.cz/
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zajímavou minulost, je Bannerová studánka. Podařilo se mi o její historii 
najít tyto informace.  

Bannerova studánka se nachází na katastru obce Šenov u Nového Jičína, 
ale s obcí Bernartice nad Odrou je historicky spojena, jednak tím, že vodu 
z ní pili lidé, hospodařící na přilehlých polích a také její vznik, kdy bylo celé 
okolí sužováno vojsky v době Třicetileté války (1618 – 1648). 

Historické prameny zaznamenávají dvě verze, týkající se vzniku studánky. 

V časopise Das Kuhländchen, sv. IV, strana 73 – 76, z roku 1922, je článek 
o Šenovu v roce 1817 a mimo jiné se zde píše: 

Blízko potoka Jičínka je ještě jeden pramen, který se jmenuje Španělský, 
nebo podle některých Bernardův pramen. Vyvěrá na úpatí kopečku, 
zvaného Válečný pahorek (Kriegshübel - v roce 1622 tu proběhla bitva 
mezi vojsky císaře Ferdinanda II. a Fuxovým plukem, který tvořily 
španělské oddíly a kozáci). Voda je čistá jako křišťál a vine se z kopce dolů 
skrze louky a vlévá se do druhého potoka, který se jmenuje Křivý potok. 
Tato studánka je uctívána novojičínskými občany, neboť jakmile nastane 
první májový den, tak putují k této studánce, aby se osvěžili dobře 
připravenými pokrmy a svěžím lokem z toho pramene.  

Tradice říká o původu pramene toto: Ve španělském válečném vojsku, 
které se utábořilo na tomto kopci a které císař Ferdinand II. povolal v roce 
1922 na pomoc, aby vymýtilo luteránství v Novém Jičíně a jeho okolí, se 
nacházel velmi zbožný velitel vojska, který se měl jmenovat Bernard. 
Nastalo nezvyklé sucho, válečné vojsko mělo nedostatek vody, neboť 
prameny i voda v potocích vyschly. Tu vytasil tento zbožný vojenský vůdce 
svůj kord a v důvěře v Boha zabodl kord do země, a když ho vytáhl, 
vytryskla ze země voda. Po tomto Španělovi dostal pramen jméno: 
Španělská studánka, které prostý lid přetvořil na Banerova studánka. 

V novější verzi časopise Das Kuhländchen, sv. X, str. 60 – 64, z roku 1928 
je uvedeno, že  mezi Šenovem a Bernarticemi nad Odrou byl zbudován 
vojenský tábor švédské armády (roku 1645), které velel generál Jan 
Gustafson Banner (od roku 1641 nejvyšší velitel švédské armády). Aby své 
unavené vojáky osvěžil, pomocí meče vodu ze země vydoloval. Autor 
článku Josef Ullrich zde také uvádí, že měšťané Nového Jičína zde rádi 
trávili svá nedělní odpoledne, bylo to jejich oblíbené místo. Nad studánkou 
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se nakláněly dvě mohutné lípy, podobné milujícím rodičům a kolem se 
nacházel malý pěkný les. Od studánky byla nádherná vyhlídka. 

Říká se, že je to pramen velice silný, který nevysychá ani při období 
největšího sucha. Voda je velmi chladná a lahodné chuti. Dodnes slouží! 
Poděkování patří členům mysliveckého sdružení Šenov-Kunín a obci 
Šenov u Nového Jičína, že se postarali o jeho zvelebení. V roce 2004 jej 
upravili, zpřístupnili a ochránili malým dřevěným přístřeškem. 

Voda ze studánky teče polem a nedaleko fary v Šenově u Nového Jičína 
se vlévá do Křivého potoka a pak do řeky Jičínka. 

Jako zajímavost lze uvést, že věhlas studánky se donesl i ke generálu 
Ernstu Gideonovi von Laudonovi, který se v roce 1790, kdy pobýval 
v Novém Jičíně, přijel z pramene napít. 

V knize „Zaváté stopy“, kterou napsal bývalý kronikář obce Bernartice nad 
Odrou pan Leopold Biskup a jejímž obsahem jsou pověsti z dávné historie 
obce, je uveden další možný vznik názvu studánky.  

Nacházela se na šenovských polích majitele Banera, či Bahnera – odtud 
název Das Banerbrünnlein. Pan Biskup uvádí, že občané Bernartic nad 
Odrou říkali této studánce „Jarkůvka“.  Název je odvozen pravděpodobně 
od slova „járek“ – malá, plytká a úzká stružka vyvěrající vody, která tekla 
do upravenější studánky. Lidé, kteří pracovali na okolních polích, sem 
chodívali pro vodu, aby zahnali žízeň. Staří pamětníci pamatovali, že zde 
rostly dvě velké lípy. Opodál, blíže k Bernarticím, rostly statné javory, ze 
kterých se brala míza „javorůvka“. Asi 50 cm od země se do stromu navrtala 
díra, asi dva centimetry hluboká. Do ní se vsunula dřevěná trubka 
z březové větve, asi deset až patnáct centimetrů dlouhá. Větev byla 
zbavena dužiny a odváděla javorůvku do připravené nádoby. Tekutina byla 
velmi sladká, záleželo na druhu javoru a za den prý nateklo i dvacet litrů. 
Používala se jako náhrada cukru, a to tak, že v hrnci s javorůvkou se na 
plotně na mírném ohni nechala odpařit voda a zůstal hnědý cukr. Toto se 
provádělo i z březové vody, ale ta nebyla tak cukrová. 

Na kopci mezi Šenovem u Nového Jičína a Bernarticemi nad Odrou bylo 
těch pramenů možná víc. Uvádí se to v německy psané šenovské  kronice 
a také pamětníci z obce Bernartice nad Odrou říkali, že pod Salaší, směrem 
k Šenovu vyvěrala voda. Byla zde studánka, vedle ní dvě velké lípy. 
Pamatovala si to naše bývalá kronikářka obce, paní Jitka Staňková 
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(zamlada tam mívala schůzky se svým budoucím manželem) a také paní 
Milada Pohanková. Před několika lety jsem se tam byla s oběma podívat. 
Byl s námi také pan Radim Jarošek, který vydává časopis Poodří. Hledali 
jsme však marně. Žádný jiný pramen, ani dva stromy, které by odpovídaly 
popisu pamětnic, jsme nenašli. 

 

Kdoví, jak to všechno doopravdy bylo. Každopádně je kouzelné si drobná 
tajemství minulosti připomínat a při posezení u studánky se napít lahodné 
vody, rozhlédnout po okolí a popustit uzdu své fantazie a představit si život 
v těchto místech před čtyřmi sty léty. 

Materiály pro tento článek mi stihla předat paní Jitka Staňková, za což jsem 
jí vděčná. Jsou to fotokopie časopisů Das Kuhländchen, Vlastivědný 
sborník okresu Nový Jičín, sv. 16 a Vlastivědný sborník Kravařsko z 1. září 
1937. 

Musím být vděčná i panu Leopoldu Biskupovi, který ve své knize pověstí 
Zaváté stopy o studánce napsal. 

Ilona Stavinohová, kronikářka 

 

Oderské byliny 

Ve škole jsme se učili, že ruská literární tvorba BYLINY nebyl popis ruských 
rostlin, ale popis historických událostí a dějin, které už byly, proto BYLINY. 
Tak jsem si dovolil použít podobnou formu vyprávění o Odře, jejím okolí 
s obyvateli a rozšířil jsem to pro pobavení o vzpomínání na minulost i na 
události, prožitých jedním obyvatelem z povodí i jinde, které už také byly. 

 Odra 

 Evropská řeka, dlouhá 854 km. 

 Průměrný průtok 535 m3/sec, ústí do Baltu ve Štětíně, v Česku dl. 113 
km. 

Bezprostřední okolí a život kolem Odry 

Sem tam se někdo najde, kdo je zvědavý na minulost a rád by se dozvěděl 
něco o příhodách a životě v dobách mého mládí v Bernarticích nad Odrou 
nebo jinde. Tak jsem začal vzpomínat. Někdy se však vzpomínky dosti 
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těžko loví a oživují, ale přesto jsem se odhodlal vzpomenout na řeku Odru 
a její okolí, neboť tam jsem prožil převážně své mládí a poznával a radoval 
se z přírody.  Nyní se říká okolí Odry Poodří, dříve to bylo U Odry, bylo to 
sice na menším prostoru kolem Bernartic, ale pro mne to byl ráj. Pokusím 
se tam z části vrátit, ale nevylučuji i nepřesnosti z důvodu věku a 
uplynulého času. Lépe se vzpomíná v nářečových názvech tehdy 
užívaných, a to koncem třicátých, ve čtyřicátých a padesátých letech, tak 
se nedivte, že jsou mírně od dnešních odlišné a omlouvám se všem za 
užívání názvů, jmen i označení dříve používaných, trochu jiných, než dnes, 
které však tuto dobu přibližují.  

Odra je evropský pojem a i když se nejedná o obří veletok, znamenala Odra 
už za Karla IV. a později jak pro Čechy, tak i Rakušany, Poláky a Němce 
rozhodující hospodářský, politický i společenský význam. A to i pro 
Bernatčany, kteří kolem Odry řadu let existují. A v současnosti je Odra i 
dlouhá hranice mezi Polskem a Německem. 

Něco o pramenu Odry. Když se jede silnicí z Oder přes Libavu do 
Olomouce, v nejvyšším místě této nadmíru zajímavé a líbivé cesty leží 
osada Kozlov. Asi v polovici této obce je vpravo lesní cesta a po ní asi 1 
km je pod Fidlovým kopcem ve výšce 634 m.n.m., uprostřed mokřadu, 
kamenná studánka s dřevěným přístřeškem a ze studánky vytéká malý 
pramínek severním směrem a to je počátek řeky Odry. Pak pramínek 
pokračuje přes vojenský prostor Libavá, osadu Spálov s mnoha 
prázdninovými, tehdy se říkalo s pionýrskými tábory, teče kolem Maria 
Kámen, dříve Mariastein s pozoruhodným oslavovaným pramenem, dále 
přes Odry, kolem Mankovic a Jeseníku, kolem Mackových dolů s tzv. 
Stříbrnou skálou, pod jesenickým lesem, přes Fojtův lůžek, přes bernatské 
koupaliště, kolem Starého mlýna na splav u Lesního mlýna a dále přes 
suchdolské louky, pod železničním mostem vláčku Jičínka a silničním 
mostem do Suchdola, dále kolem Kunína (dříve Kunevaldu) přes 
Bartošovice a Studénku až do moře. To mne už nezajímalo. 

Pro mne byla Odra: Od Mariastein, přes Mackové doly až po Suchdolský 
silniční most. A z toho nejvíce úsek Mackovy doly až po splav u Lesního 
mlýna. To pro mne bylo „U Odry“, to jsem miloval a tam jsou mé 
nejvzácnější i dnešní vzpomínky. 
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Jak jsem se potuloval po republice a někdo se mne ptal, odkud jsem, 
určoval jsem Bernartice tím, že jsou na nejjižnějším oblouku toku řeky Odry 
a bylo jasno. Mnozí ovšem vůbec nevěděli, kde Odra teče! 

Během několika století řeka měnila koryta a dodnes se nazývají mokřiny a 
prohlubně u suchdolského lesa „ Stará Odra“. Jsou to vzácné meandry, 
které jsou v podhůří kopců pro řeku charakteristické. 

Nevím, jak nejlépe začít, ale jak řeka začíná od pramene, tak já od 
narození. 

Narodil jsem se 13.8.1934 v Bernarticích nad Odrou, na dolním konci 
v části, které se říkalo „Krasno“. Je to na sever od dělící pomyslné čáry 
mezi grunty Bayeři-Mýtni a Bayeři-Tylimoně. Celkem 10 domů, z nichž se 
5 rodin jmenovali Bayeři. Proto se označovali: Bajaři krasnovi, Teta Jůli 
(Bayerova, moje teta) Bajaři mlýncovi  (rodiště mého otce ve Fojtovém 
mlýnci), Bajaři z vile (my, později Rozholdovi, dnes Mauci) a Bajaři dolní 
(Eduš). Nazývám to tak, jak se to vyslovovalo. Naše vila je asi 150 m od 
Odry, prý mě tam nejvíce vozili na kočárku, učil jsem se tam i chodit a 
nakonec bylo okolí Odry mým mládím. Náš domek, kterému se říkalo vila, 
je postaven podle projektu, namalovaném na pauzovacím papíru velikosti 
21 x 30 cm, s půdorysem, řezem, pohledy a vpravo nahoře i stručným 
rozpočtem. Projektanti a stavební úředníci, poučte se! Projekt dělal 
přepečlivý stavitel Klement Šimíček z Drážek, i provedení stavby, kterou 
převážně dělal Ignác Šimíček, manžel naší tety Matyldy. Domek dobře 
vypadal. Byl postaven v r. 1928 na darovaném pozemku od mlýnce, což byl 
vlastně kamenitý močál a část potoka. Tam se prý dovezlo 700 koňských 
povozů zeminy jako odpad ze Šimíčkové pískovny na Starém mlýně. Tak 
se získávala stavební místa, protože pozemky byly drahé. Ještě doplněk 
jmen. Grunty na hraniční čáře Krasna, jak je výše uvedeno, byli též Bayeři 
a jim se říkalo (a dodnes říká) Mýtni a Tylimoně  a Lesní mlýn na cestě do 
Suchdola vlastnil také Bajer, takže ze 13 domů bylo 8 Bayerů. Proto tolik 
poznávacích znaků a názvů nejen v Krasně, ale v Bernarticích vůbec.  

Ve třicátých letech u nás bydlela rodina Liďákova, která se počátkem války 
odstěhovala, on byl holič a paní šila. Měli dceru Danušku, která mi k 
týdenním narozeninám donesla obrovskou slunečnici, na kterou jsem se 
podle vyprávění mé matky se zalíbením díval a neřval jsem. Zajímavé, že 
mým oblíbeným obrazem, visícím v obýváku, byly „Slunečnice“ od Vincenta 
van Gogha a kdykoliv vidím slunečnicové pole se zalíbením se pokochám 
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a v duchu slyším krásnou píseň Inky Zemánkové z filmu Hotel Modrá 
hvězda z r. 1941: „Tak jako slunečnice každým dnem, otáčí se za sluncem, 
tak já stále hlavu svou, otáčím jen za tebou, ….“ Povídá se, že prvé vjemy 
z dětství přetrvávají celý život, no nevím, jestli jsem tehdy tu slunečnici 
dobře viděl, ale Danuška byla hezké a velice veselé děvče, tak to s tou 
slunečnicí i nakonec s mým životem korespondovalo. 

Celé tzv. rané mládí se odehrávalo v Bernarticích doma, ve školce, ve 
škole, pak v gymnasiu v Novém Jičíně a bylo to nucené získávání 
poznatků, potřebných pro život. Nelze nepoznamenat, že pozdější válečné 
období a události zanechaly svůj vliv na další život můj i jiných. Svobodný 
život a vlastní mé poznání však bylo venku kolem domu, kolem vodárny a 
kolem Odry, na loukách a v lesích „vodárenském a bernatském“, tak v 
„Bařinách“. Kolem nás se chodilo přes louky do nebo ze Suchdola z nádraží 
a mnoho lidí se u nás zastavilo nebo se povídalo jen tak přes plot. Také za 
války byl Obecní úřad ve vodárně, kam se chodilo třeba pro potravinové 
lístky, různá potvrzení nebo propustky a pořád bylo možné s někým 
vykládat. A také se chodívalo k sousedům a známým na tzv. „besedy“, kde 
se při obyčejně bílé kávě a buchtě, chlapi při slivovici, povídalo o všem 
možném. Nebyla televize a auta, takže bylo času dost. U nás bydlel matčin 
strýc důchodce Jan Kelnar (dožil se 97 let a 1 týden) a měl mnoho 
známých. Matka byla doma a buď šila nebo pekla dorty na různé slávy, a 
tak jsem měl dostatek odposlouchaných informací. Velice pěkné a 
podrobné bylo povídání staré Paulerky z vodárny, která stála se 
založenýma rukama opřená o sporák a povídala třeba více než hodinu 
velice zajímavě, neboť její syn Karel byl v Hitlerové osobní stráži v Berlíně 
a často jezdil domů.  

Hlavně je ale Odra. Třeba při rozvodnění a vylití na louky i několikrát do 
roka bylo krásné sledovat z mostu hladinu, plovoucí kusy dřeva, točící se 
víry, i když malé, sledování krtků na vrcholcích krtinců na loukách při 
stoupání vody a jejich plavání z nižších na vyšší kopečky. Kolikrát někdo 
za život viděl krtky nebo myši plavat? Většinou byl konec tragický, nebylo 
kde doplavat a vylovit je na dálku nešlo. Ale brodění se v gumových 
holinkách, do kterých neteklo, v úplném tichu a vidět postupné zaplavování 
luk a křovin bylo kouzelné.  

Plavat jsem se naučil poměrně pozdě, ani mne neměl kdo učit, matka plavat 
neuměla, otec se v Odře koupával málo, on plaval stylem „ouško“ jen 
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v hluboké vodě a plaval velice rychle a mne plavat neučil.  Učit se plavat a 
skákat do vody jsem chodil s Hartvikem a jeho otcem, německým starostou 
Bernartic za války, který byl všestranným a výborným sportovcem. Ti mne 
hodně naučili, byl jsem jediným Hartvikovým kamarádem, neboť jsme 
bydleli blízko a já jsem ho učil česky. Ve vodárně měl starosta hrazdu, 
kruhy, pískové doskočiště, úplný sportovní areál a on na všem uměl. Dost 
jsem se tehdy plavat a potápět naučil a i jinak jsme sportovali a později 
jsem byl rád, že něco umím. Hartvik byl v mém mládí prakticky jediným 
kamarádem, protože v blízkosti nikdo jiný nebyl. I později jsme na to rádi 
vzpomínali. Bohužel, dosti brzy v Mnichově zemřel. 

Za zmínku stojí Karl Heinz Pauler, syn Karla, který byl o pár let mladší, ale 
byl náš věrný kamarád a mistrně házel kamením, i když byl ještě malý. 
Starý Pauler, strojník ve vodárně dobře střílel ze vzduchovky na špačky na 
třešni, stále si pískal, kouřil a nadával na válku, ve které Karl padl. Škoda 
Karla, byl to boxer, mistr Moravy, krásný a perfektní chlap. Kvůli té figuře 
se dostal v Berlíně do osobní stráže Hitlera, ze které později odešel na 
frontu, kde padl. 

Ještě je třeba vzpomenout na Blaženku Bayerovou, Edušovou, která byla 
malá a my s Hartvikem jsme ji často dělali společnost. Škoda, Eduši pak 
byli vystěhování z gruntu do Lešné, kde bydleli do konce války. Na gruntě 
pak byli Tyroláci, o kterých je řeč jinde.  

Začalo období ku konci války a krátce po válce, tak do padesátých let, 
období intenzivního chápání a trvalejších zážitků. 

Trvalým kamarádem byl Karlík Boků, jeho otec měl bednářskou dílnu u 
Tylimonů a pak si koupili domek s nutnou velkou opravou pod Hajzibonem. 
Býval jsem často v jejich nové bednářské dílně, dělaly se tam krásné 
výrobky ze dřeva, především z dubu a i ta vůně čerstvě opracovaného 
dřeva byla velice příjemná. S ním jsem prožil nejlepší zážitky, těch her, 
tancovaček i různých toulek. Bylo to dlouhodobé, vzácné kamarádství. 
Pamatují se, že jsem jednou od Bokové rodiny dostal celou uzenou kýtu do 
Prahy na kolej. Nikdo jsme to nikdy ani neviděli, ne tak jedli, ale pomoci 
hitlerjugentské dýky, kterou jsme v Těplici při jízdě na loďce našli, jsme se 
spolužáky všechno spořádali. V bednárně se scházeli okolní sousedi i 
mnoho znalých chlapů a probíraly se tam všechny veřejné, ale i tajné 
informace a my s Karlem jsme měli uši i oči na stopkách. To byla vynikající 
škola o všeobecném a tehdy i divokém dění. 
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V létě přibývali dva kamarádi z Brna a to Jirka Kubín s výbornými rodiči 
(jeho matka byla spolužačkou mé matky). Jednou jako 12ti letý jsem k nim 
jel na vánoce sám vlakem do Brna, pak šalinou do Králových polí, 
Babičkova 4, kde v prvém patře vilky bydleli. Jeho otec měl ohromnou 
knihovnu a Jirka mnoho krásných gramodesek s džezovou, ale i 
orchestrální muzikou amerických skladatelů. Já jsem tu muziku ani neuměl 
poslouchat. Jirka byl dobrý plavec a jezdil na sportovním červeném kole 
s beranama, které bylo jediné svého druhu v dědině. Jednou se konal 
v Novém Jičíně cyklistický závod s honosným názvem „Závod tří krajů“ 
(Gottwaldov, Olomouc, Ostrava). Jelo se v naší mladé kategorii jen z Jičína 
do Hodslavic a zpět. V Bludovicích byl hromadný pád a Jirka přišel o úplně 
nové krásné červené pruhované skampolo, které dostal od matky zvláště 
na ten závod a o část kůže na zádech. Mne ten pád nějak minul a dojel 
jsem jako druhý. Asi 50 m před cílem mne předjel kluk z Gottvaldova a v cíli 
byl asi o 2 m přede mnou, byl dobrý.  Medaili mám ještě doma. Jednou na 
konci prázdnin jsme chtěli jet na kolech do Brna. Já jsem večer před jízdou 
promazal kolo a jel ho projet. Cestou mi skočil do kola pes a tentokrát jsem 
přišel já o kalhoty a též o kůži na zádech. Nikam se nejelo. Také jsme vyjeli 
na kolech (vyvlekli jsme je lesem nahoru i dolu) až na Starojický hrad, kde 
nás vyfotografoval můj spolužák a mnohaletý kamarád Jaroslav Bělík. No, 
co bychom neudělali pro sport! 

Druhým Brňákem byl Břeťa Konrád, který též měl nějaké též kořeny 
v Bernarticích, ten už k nám jezdíval málokdy, ale uměl úplně perfektně 
brněnský „hantec“, radost poslouchat, ale kumšt rozumět. S oběma jsme 
byli nejvíce na koupališti a blbli ve vodě nebo hráli volejbal. 

Když jsme u těch her, nezapomenutelné byly vybíjené, hry na četníky a 
zloděje a všemožné jiné zábavy pořádané v Dreslarové pískovně. To byl 
náš dětský ráj, bylo to území, ohraničené zemními valy v pískovně, kde se 
již netěžilo a nebylo nic moc vidět a hlavně slyšet. Nikdo nás neorganizoval, 
pouze jsme se sami sešli, možná, že přes nějakou duševní vysílačku. 
Důvod, proč hřiště bylo na Drahách, bylo množství děcek na Drahách 
bydlících. Byly to: Davidové (5), Papákové (4), Janíkové (3), Frytové (3), 
Kryštofovi kluci (3), zbytek doplnily děcka z Cigánské, Kyselí, Ponocní a 
nás pár (8-10) z okolí. Je zajímavé, když nyní počítám tehdejší účastníky, 
hromada jich dnes, nebo donedávna ještě žije! Sportem ku zdraví! Nebo je 
to snad staré, krásné dětské přátelství, které nás drží nad vodou? 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2021 

22 

 

Něco z mimořádných a nevšedních události ve spojitosti s Odrou. 

Měl jsem od někoho malou vojenskou loďku, kterou jsem parkoval řetězem 
přivázanou ku střednímu pilíři mostu u koupaliště. U toho mostu kousek 
proti proudu bylo málo vody, úplně pozvolný vstup a proto to byl ráj pro 
malé děti. Matky tam byly buď s nimi, nebo stály na břehu v družných 
rozhovorech. Jak jsem jednou tu loďku přivazoval, vidím, že kolem mne 
pod most pluje jakýsi předmět s dětským zadečkem nad vodou. Okamžitě 
jsem vytáhl asi něco přes rok starého kluka a začal křičet. Hned přiběhla 
ze břehu jeho matka a začala s ním třepat, až se chlapec vzpamatoval a 
začal plakat. Kdybych tam nebyl, pod a za mostem nikdo nebyl a kluk by 
se utopil a uplaval. První bohulibá událost. Jak málo stačí ku štěstí! 

Podruhé U dubu bylo pár mužů a žen rozveselených z hospody a jedna 
žena se hrdinně odrazila od schůdků a dočváchala se do nižší vody na 
druhém břehu. Za všeobecného veselí se chtěla dostat zpět, ale plavat 
neuměla a dno se prohlubovalo a začala lapat po vzduchu. Veselost 
kumpánů stoupala, ale já jsem ze břehu nad vodou viděl, jak polyká, mává 
rukama a tratí se pod hladinu. Tak jsem tam skočil a snažil jsem se ji dostat 
ku břehu. Jenže ona se mne chytla a snažila se dostat svou hlavu nad 
hladinu a mě potápěla. Protože jsem stál na dně a mohl jsem ji dotáhnout 
ku břehu, tak se to povedlo a jak ucítila pevně pod nohama, tak mne pustila. 
Ale moc nescházelo, abych pil také! Vylezla na břeh a obešla to až přes 
most. Veselí party na břehu pokračovalo. Jak málo stačí ku štěstí! 

No a třetí událost byla v hluboké vodě mezi U dubu a Bránou. Nikdo nikde 
nebyl, jen pár chlapů v hospodě, bylo před večerem, ani moc teplo a tam 
se šlo koupat děvče, asi 13 let, se svým bratrem, asi 5ti letým. Já jsem se 
flákal kolem hospody a najednou vidím, jak ten chlapec se snaží podat 
větev tomu děvčeti do vody, ona se potápěla a na ni nedosáhla a stále 
častěji byla pod vodou, až ji vůbec nebylo vidět. Chlapec asi hrůzou ani 
nekřičel. Když jsem viděl, co se děje, běžel jsem tam a přímo ze břehu 
skočil do vody. Pod vodou jsem ji našel a táhl na břeh. Jenomže bezvládné 
tělo není jen tak lehké vytáhnou na jílovitý břeh. Společně s tím chlapcem 
se nám to podařilo. Z děvčete se vylilo trochu vody, začala kašlat a 
vzpamatovala se. Možná, že dostala nějakou křeč, nebo se zalkla vodou, 
nevím, ale dosti brzy se vzpamatovala. Tak jsem šel mokrý domů, což 
vůbec krátkým kalhotám nevadilo, ale ten chlapec by ji sám vytáhnout 
nemohl. Jak málo stačí ku štěstí! 
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A ještě jeden případ. V Bernarticích na ul. Cikánské bydlela sama asi 30-
35ti letá paní velice skromná, tichá, téměř se s nikým nestýkala. V poledne 
jsem se doma dověděl, že zapálila svou starší chalupu, zděděnou po 
rodičích a šla se asi utopit, protože ji nemohli najít. Chalupa neshořela a 
stalo se to asi tak, že v kamnech topila, měla pod sporákem bednu se 
dřívím, klestím nebo hoblinami, tak to dříve bývalo a jak ji z kamen vypadl 
uhlík, chytlo to, ona to nebyla schopna uhasit, začala křičet a sousedi to 
uhasili. Jak se ale polekala, tak utekla k Odře a opravdu skočila do vody asi 
pod Fojtovým lůžkem, kde místy bylo hluboko. To ale nikdo nevěděl. Mně 
to s kamarádem nedalo a hned po obědě jsme šli od Brány proti proudu po 
břehu. Asi v dnešní polovině fotbalového hřiště stál na břehu vysoký jasan 
a pod ním bylo ve vodě pouze pár větviček křoví a strmý jílovitý břeh. U 
toho jílového břehu se těch malých větviček držela chuděra postižená, celá 
mokrá a špinavá od jílu, jak se chtěla dostat nahoru, ale po mokrém jílovém 
svahu se vylézt nedá. Byla ticho, nekřičela, jen se na nás dívala svýma 
zoufalýma a prosícími očima. Byla z té studené vody již značně vyčerpaná. 
Tak jsme ji řekli, že jdeme do hospody na koupališti pro pomoc, to je kousek 
a chlapi ji pak v pořádku hned vytáhli.  

Nevím už, jak to celé dopadlo, ale dodnes vidím mokrý podrápaný jílovitý 
břeh, ty splihlé mokré vlasy, špinavé kvítečkované barchetové šaty a 
zoufalé prosící oči. Jak málo stačí ku štěstí! 

Mne tehdy velice zlobilo, jak děcka u prvního a druhého schodku v Odře, 
kde bylo od 10 cm do 1 m vody, řvala “Pomóc, pomóc, já se topím“ a bylo 
tam 20 cm vody a vlastně si děcka hrála. Nikdo si toho nevšímal, ale já 
dodnes, když slyším třeba u bazénu děcka takto řvát, jsem špatný, a to 
moc. Dost se v Odře utopilo lidí, je to smutné a pro mnohé to bylo bolestivé, 
ale raději o jiném.  
 

Pokračování příště… 

Zavzpomínal a napsal Ing. Vít Bayer, narozen v Bernarticích nad Odrou 
č.128   v pondělí dne 13.8.1934 ráno a ještě v r. 2021 žijící v Havířově se 
svou manželkou Marii, které za vše, co se mnou prožívá, a tak pečlivě se 
o mne stará, že jsem to vůbec mohl napsat, musím mnohokrát, mnohokrát 
poděkovat. Je narozená v r. 1936 ve Starých Hamrech, „kde pět vzlykalo 
sirot“, že pane Bezruči! 

V Havířově, březen 2021. 
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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@email.cz 
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