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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Ne         26.9. Vítání občánků 

So               2.10. Turistický pochod 

Pá-So   8. - 9.10. Volby do Parlamentu ČR  

Pá       22.10. Posezení s důchodci 

Ne       24.10. Drakiáda 

So       20.11. Myslivecký hon 

Pá       26.11. Rozsvícení Vánočního stromu 

So       27.11. Honební společenství 

So       11.12. Myslivecký hon 

Ne           9.1. Novoroční koncert 

 
 
 
 
Kalendárium 
 

15.7. V MŠ proběhl kontrolní den stavebních prací. 

20.7. Zástupcem společnosti Jednota Hodonín byla obci oficiálně 
předána bývalá masna prodejny a přilehlá zahrada.  

22.7. V MŠ proběhl kontrolní den stavebních prací. 

26.7. Firma Bonita předala obci dokončené nové Street workoutové 
hřiště. 

5.8. V MŠ proběhl kontrolní den stavebních prací. 

25.8. Na obecním úřadě se konalo pracovní jednání zastupitelstva. 

25.8. V MŠ proběhl kontrolní den stavebních prací. 
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26.8. Starosta obce se zúčastnil slavnostního otevření nové rozhledny 
v Blahutovicích. 

31.8. Firma Starest předala obci MŠ po dokončených stavebních 
úpravách a modernizace kuchyně. 

1.9. Starosta přivítal ve škole nové prvňáčky. 

1.9. Starosta navštívil naši spoluobčanku u příležitosti jejího životního 
jubilea. 

2.9. V sále KD se konalo 14. zasedání zastupitelstva obce. 

3.9. Starosta navštívil našeho spoluobčana u příležitosti jeho životního 
jubilea. 

8.9. Byla zahájena oprava Pomníku padlých. 

16.9. V MŠ proběhl den otevřených dveří spojen s prohlídkou všech 
zrekonstruovaných prostor. 

 

Vážení spoluobčané, 
skončilo nám období prázdnin, dovolených a už začínají první chladné 
dny podzimu. Pevně věřím, že situace kolem koronaviru je již stabilní a že 
nebudeme nuceni rušit tradiční kulturní a společenské akce, na které jsme 
byli v minulosti zvyklí. 
O prázdninách proběhla poslední etapa stavebních úprav a modernizace 
kuchyně v naší mateřské škole. Akce to byla velmi náročná, protože 
termín prací byl stanoven na šest týdnů. Musím 
říct, že i přes malé nedostatky, které se dotáhly 
později, se vše podařilo. Naše školka je opravdu 
moc hezká. Na stavební úpravy druhého 
nadzemního podlaží a podkroví se nám podařilo 
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, 
která činila 80% uznatelných nákladů, tedy cca 
1.000.000,- Kč. Na modernizaci kuchyně jsme 
získali dotaci z Moravskoslezského kraje ve výši 400.000,- Kč. 
Modernizace kuchyně a zázemí vyšla celkově na bezmála 1.800.000,- Kč. 
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školky a našim 
zaměstnancům, kteří při této akci přiložili ruku k dílu. Pomohli především 
s úklidem, a tak se podařilo vše úspěšně včas zrealizovat.  
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Mezi multifunkčním a antukovým hřištěm za tělocvičnou jsme nechali 
postavit Street workoutové hřiště, které se těší velké oblibě především 
mezi teenagery, ale je taktéž hojně využíváno dětmi i ostatními. 
V březovém háji má u dětí velký úspěch nová lanová dráha. V „Kutinách“ 
jsme postavili nové odvodnění, které zároveň slouží jako schody k mostku 
přes potok Teplica.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto měsíci byla zahájena plánována oprava Pomníku padlých, který 
si generální rekonstrukci opravdu zaslouží.                                   

 
Tomáš Horut, starosta 
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Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou konané dne 2.9.2021 

14/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Františka Kyselého a Petra Hanzelku, zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 

14/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

14/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2021 

Příjmy:  15.807.836,33,- 

Výdaje: 25.441.213,76,- 

Třída 8:   9.633.377,43,- 

(Příloha č. 4 zápisu) 

14/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr výpůjčky 
pozemku části parcely č. 625 v k.ú. Bernartice nad Odrou. V případě 
jediného zájemce schvaluje Smlouvu pro umístění Z-boxu a spolupráci 
při jeho provozování. 

14/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z kontrolního výboru Dobrovolného svazku Regionu Poodří ze dne 
10.6.2021. 

14/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí schválený 
„Závěrečný účet DSO Regionu Poodří za rok 2020“ včetně „Zprávy 
Krajského úřadu MSK o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za 
rok 2020“. 
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Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky 

Starosta obce Bernartice nad Odrou podle § 15 odst. 1 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a 
doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
oznamuje: 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se 
uskuteční: 

 v pátek 8. října 2021  od 14,00 hodin do 22,00 hodin 

 v sobotu 9. října 2021 od 8,00 hodin do 14,00 hodin 

Místem konání voleb okrsku č. 1 Bernartice nad Odrou je volební místnost 
v přízemí budovy Základní školy Bernartice nad Odrou č.p. 80, učebna 
pro I. ročník. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním 
průkazem). Na voličský průkaz může volič hlasovat ve kterémkoliv 
volebním okrsku na území ČR po předložení voličského průkazu, který je 
povinen odevzdat volební komisi. 

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti. 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování 
neumožní. 

K zjištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je 
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise. 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost prostřednictvím přenosné volební schránky, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. 

Telefon do volební místnosti: 602 630 764 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 

Zájezd se zahrádkáři 7.srpna 2021 
 
Po roční pauze jsme se těšili na opětovnou návštěvu zahrádkářské 
výstavy Floria v Kroměříži. Spolu s touto akci jsme nejdříve navštívili 
letecké muzeum v Kunovicích. 
Vyslechli jsme skoro dvouhodinový zajímavý výklad průvodce, který byl 
zaměstnán více jak 40 let v Kunovicích mezi pozemním personálem. Ke 
každému z exponátu přidal nějakou zajímavost nebo příhodu. Byla to 
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retrospektiva vývoje našich československých letadel a letectví v civilní a 
vojenské sféře. 
K vidění byly naše letouny Z37- čmelák, Z126 – trenér, Ae-45, L200-
Morava a L-29 Delfín a L-39 Albatros, určeny pro vojenské účely. Nejvíce 
variant bylo možno vidět u dopravního letadla L-410 a o pozornost stal i 
projekt našeho největšího dopravního letadla L-610, který se však nikdy 
nedostal do sériové výroby. 
K československým letadlům patřil i licenčně vyráběný letoun Avia IL-14, 
podobný typ, který havaroval 22. srpna 1964 na kopci Hůrka. 
K vystavovaným patří i sovětský cvičný letoun JAK-11 a donedávna 
používaný dopravní JAK-40. Ze sovětských vojenských letadel jsme viděli 
MIG-15, MIG-19, MIG-21 a sovětský bombardér SU-7 s ukázkou 
závěsných pum. 
K nejvíce prohlíženým patřil letoun TU-154, který je zde po vyřazení z 
provozu uložen a se kterým se v roce 1998 vraceli naši úspěšní hokejisté 
z Nagana. 
K sortimentu, který je v Kunovicích vystaven, patří radiolokátor TESLA 
RP-4A, vlečný terč Letov KT-04 a i malý bezpilotní letoun Sojka. 
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Po této zajímavé prohlídce jsme se přesunuli na zahrádkářskou výstavu 
Floria do Kroměříže. Řada vystavovatelů a prodejců rostlinek, stromků, 
keřů, nabídka příslušenství k zahradničení, chemické prostředky, postřiky 
a také malá výstavka traktorů a kombajnů byla k vidění na menším 
prostoru výstaviště, než při minulém zájezdu našich zahrádkářů. 
Vzhledem k omezení kvůli Covid-19, nebyly otevřeny vnitřní prostory 
výstaviště, kde bývaly dekorace a výzdoby z květin. Tentokrát byly tyto 
skulptury květin roztroušeny po celém výstavišti. Mnoho z našich 
účastníků si při návratu k autobusu neslo zakoupené rostlinky a stromky. 
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Nejenom duševní stravou živ je člověk, takže jsme využili zajímavou 
nabídku k občerstvení v celém areálu výstaviště. 
Jak všichni shodně konstatovali, letošní výstava byla vedena v prostším 
duchu, než výstavy předcházející. Co však skutečně potěšilo, bylo 
nádherné počasí a vynikající nálada všech spokojených účastníků. 
 

Zaznamenal Petr Drlík 
 

Hasičský den pro děti  

Jako v loňském roce, i letos jsme v sobotu 4. září uspořádali pro děti 
Hasičský den her. Sraz byl v 9.00 hodin u hasičárny. Sešlo se nám 31 
dětí, které byly rozděleny do pěti družstev. Hasičské auto nás dopravilo 
postupně, podle družstev, ke křížku nad Oborou. Po prostudování slepé 
mapy se děti vydaly na cestu k pokladu. Na jednotlivých stanovištích, 
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která připravili naši hasiči, děti plnily připravené úkoly.  Za jejich splnění 
dostalo každé družstvo svoji obálku s otázkou s hasičskou tématikou a 
cílem odpovědi bylo vyluštit tajenku, která je přiblížila k pokladu, tentokrát 
v Březovém hájku. Musím říci, že se všechny děti vypořádaly s tímto 
úkolem velice dobře, včetně těch nejmenších. Akce se vydařila, poklad se 
našel. Po závěrečném nástupu se opékaly špekáčky ke spokojenosti 
všech, nejen dětí, ale i dospělých. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
všem hasičům i nehasičům, kteří se podíleli na přípravě celého dne. 

Poděkování patří také všem sponzorům tzn. Obci Bernartice nad Odrou 
za finanční příspěvek, Zahrádkářům za připravení stanoviště s úkoly a 
dárkem pro děti a Honzovi Kneblíkovi za finanční příspěvek na oběd. 

Počasí nám přálo a věřím, že si děti i dospělí tento den užili. 

                                    

      Za organizační tým Marie Drlíková 
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PODZIMNÍ POHLEDY NA MORAVSKOU BRÁNU 
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 ZE SPORTU 

Další fotbalová sezóna zahájena 

Konečně se opět naplno rozjela nová sezóna mládežnické kopané v 

Bernarticích. V minulé sezóně se z důvodu vládních koronavirových 

opatření odehrálo pouze několik zápasů podzimní části. Jarní část byla 

zrušena úplně. Naši hráči se už proto po této dlouhé pauze velmi těšili na 

další mistrovská utkání, aby mohli poměřit síly se svými soupeři. Na 

začátku sezóny jsme přihlásili naše družstvo do kategorie mladších žáků, 

kde mohou nastupovat hráči mladší 13 let (U13). Již jsme stihli odehrát 3 

mistrovská utkání (1 výhra a 2 prohry). Zájem o fotbal je u nás veliký a 

aktuálně máme v kádru celkem 20 fotbalistů (18 chlapců a 2 dívky). 

Věkový rozdíl mezi nejstarším a nejmladších hráčem je 5 let, což je u 

mládežnické kopané velmi znát. Mladší hráči mají dost těžké se mezi 

staršími prosadit, a proto jsme se rozhodli, že dodatečně přihlásíme do 

soutěže ještě kategorii starší přípravky, což jsou hráči mladší 11 let (U11). 

Je to sice výzva pro trenéry, ale pevně věříme, že výsledkem bude větší 

motivace pro hráče, a hlavně radost ze hry. V každém týmu máme 

aktuálně 10 hráčů. Počet hráčů není omezen, takže pokud by měl kdokoli 

další z kluků i holek zájem si zahrát, je u nás vítán.    

 

 Za své dosavadní herní nasazení si náš tým zaslouží velkou pochvalu. 

Každým zápasem se jejich sebevědomí a výkony zlepšují. Budeme rádi, 

když přijdete podpořit naše mladé hráče nejen na domácí zápasy, které 

se odehrají na hřišti u Odry, ale i na hostující zápasy. Orientační rozpis 

zápasů je uveden pod článkem. Během sezóny může docházet ke 

změnám hracích časů. Změny budou zveřejňovány na facebookových 

stránkách TJ Sokol a v hlášení místního rozhlasu. 

Pevně věříme, že tato sezóna nebude ovlivněna žádnými omezeními a 

budeme moci odehrát všechny zápasy podzimní i jarní části. 

Za oddíl kopané TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

Jiří Grulich 
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Mladší žáci - U13 – rozpis podzimní části sezóny 2021/22 

 

Datum a čas  Zápas       Hřiště 

25.08.2021 17:00 Bernartice – Vražné (6:1)    Bernartice n. O. 

05.09.2021 10:00 Jeseník - Bernartice (10:1)    Jeseník 

08.09.2021 16:00 Bernartice – Spálov (2:3)    Bernartice n. O. 

15.09.2021 16:00 Bernartice - Bartošovice    Bernartice n. O. 

24.09.2021 16:00 Kujavy - Bernartice     Kujavy 

02.10.2021 13:30 V. Albrechtice - Bernartice     Velké Albrechtice 

06.10.2021 15:00 Bernartice - Odry/Jakubčovice   Bernartice n. O. 

13.10.2021 15:00 Kunín - Bernartice     Kunín 

20.10.2021 14:00 Bernartice - Hladké Životice  Bernartice n. O. 

 

 

Starší přípravka - U11 – rozpis podzimní části sezóny 2021/22 

 

Datum a čas  Zápas     Hřiště 

17.9.2021 17:00 Bernartice - Děrné   Bernartice n. O. 

21.09.2021 16:30 Bernartice -Mošnov/Skotnice   Bernartice n. O. 

01.10.2021 16:30 Studénka – Bernartice  Studénka  

10.10.2021 11:00 Libhošť – Bernartice   Libhošť  

12.10.2021 16:30 Bernartice – Fulnek   Bernartice n. O. 

20.10.2021 16:30 Bartošovice/Sedlnice-Bernartice Bartošovice 

Bude upřesněno Suchdol – Bernartice   Suchdol 

Bude upřesněno Rybí - Bernartice    Rybí   

Bude upřesněno Bernartice - Pustějov/Hladké Životice  Bernartice n. O.
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     RŮZNÉ 

Tip na výlet 

Nová rozhledna v Poodří má v okolí několik „sester“  

V turistické oblasti Poodří, konkrétně v Blahutovicích nad Odrou, místní 
části Jeseníku nad Odrou, stojí v blízkosti dalších atraktivit nová 
rozhledna, která je součástí sítě rozhleden a vyhlídek v Euroregionu 
Silesia – jde o třiadvacet vyhlídek a rozhleden v Česku a jedenáct v 
Polsku.  
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Na blahutovickou kuželovitou ocelovou rozhlednu s dřevěnými prvky a 
vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m bez potíží vystoupají jak rodiny s 
malými dětmi, tak senioři. Kolem středového nosníku rozhledny, jež stojí 
na Blahutovickém vrchu, nejvyšším místě v okolí s nadmořskou výškou 
320 m, se vine kruhové vřetenové schodiště. Charakteristický kuželový 
tvar stavby je dán dřevěnými pilastry jednoduchých trojúhelníkových 
tvarů, které jsou uspořádány do kruhu. Součástí stavby je také místnost 
zázemí z monolitického betonu na úrovni terénu.  

Při příznivých klimatických podmínkách a dobré viditelnosti odtud lze vidět 
skoro celou Moravskou bránu, od Hranic až po Ostravu, Beskydy, 
Jeseníky, Hostýnské vrchy, města Hranice a Odry a hlavně úžasnou 
přírodu v okolí Blahutovic, nádherné malé vesničky. Poblíž místa, kde se 
dnes tyčí rozhledna, stával v minulosti větrný mlýn.  

Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad Odrou byla v rámci 
přeshraničního česko-polského projektu Silesianka – stezka rozhleden a 
vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia postavena i rozhledna Okrouhlík 
ve Slatině a Veselská rozhledna ve Veselí u Oder. Kromě nich jsou v 
turistické oblasti Poodří i další vyhlídková místa, k nimž patří například 
kostel sv. Mikuláše v Bílovci, či rozhledny v Bílově nebo u vesnice Odry 
Pohoř.  

Nedaleko rozhledny v Blahutovicích nad Odrou je nová, unikátní 
cyklistická stezka s kresleným slovníkem moravskoslezského nářečí, 
která navíc spojuje několik bodů Technotrasy. Jedním z nich je i nedaleký 
Jesenický pramen. V Kyselce Jeseník nad Odrou si lze prohlédnout 
stáčírnu minerální vody a zapojit se i do speciálních zážitkových kurzů a 
vyrobit si vlastní levandulový sirup. 

Nedaleko Blahutovic nad Odrou navíc vede unikátní Františkova cesta a 
jedno z jejích zastavení je v těsné blízkosti rozhledny. 

Tak vzhůru na rozhledny! 

www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko 

www.technotrasa.cz 

DM turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s. 
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Poděkování. 

Chtěly bychom touto cestou moc poděkovat starostovi obce Tomáši 
Horutovi. 

Kuchyň v mateřské škole už dlouho volala po modernizaci. Zařízení, na 
kterém jsme vařily obědy pro cca 100 strávníků, bylo zastaralé a už 
dlouho nesplňovalo moderní trendy, které stojí sice nemalé finance, ale 
zkvalitňují a usnadňují práci.  

Moc oceňujeme nasazení pana starosty, který si tuto věc vzal za svou a 
dotáhl tento projekt do zdárného konce. 

Také chci v neposlední řadě poděkovat pracovníkům obce, kteří se na 
tomto díle taky podíleli a zastupitelům. Věřím, že tyto změny povedou ke 
zkvalitnění naši práce a že dětem bude i nadále chutnat.  

Vaše kuchařky: Monika Brodíková a Alena Knopová 
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     HISTORIE 

Oderské byliny 

….pokračování 

 

Odloučení od Odry a s tím spojené události, zajímavé spíš pro rodinné 
příslušníky a pro jiné jen pro zábavu. Ale když to již píší …..  

 

Období r. 1952-1958,  můj věk 18 – 24 let.   Odklon od bernatských  
končin. 

Odchodem na Vysokou školu do Prahy se změnilo všechno. Jiné okolí, 
jiný výrazně samostatný život, spolužáci z celé republiky (tehdy i ze 
Slovenska). Jiné povinnosti a to, že nikdo nás nikam nehonil a téměř ani, 
kromě cvičení ve škole, nechtěl, bylo pro mimopražské posluchače 
obtížné a mnohdy zavádějící.  

Školu necháme stranou, ale osobní život byl ohromný. Těch kin, divadel, 
plesů a tancovaček, různých zážitků chudých studentů a kluků z dědiny 
nebo z malých měst z republiky bylo neuvěřitelných. Já jsem obyčejně 
některé zážitky na druhý den zapsal na linkovaný dvojarch a později jsem 
to svým spolužákům s pochvalou přečetl. Škoda, že se ta složka o 
tloušťce 2 -3 cm při stěhování domů ztratila. Třeba jeden ze zážitků: 
V Obecním domě (dříve se tomu říkalo Repre) v Praze bývaly kouzelné 
plesy nebo nějaké kulturní akce. Bývali jsme vždy sice skromně, ale 
slušně oblečení, ale téměř bez peněz. Protože nebylo na vstupné, 
s dvěma mými spolužáky jsme šli za Prašnou bránou vchodem pro 
účinkující opatrně po schodech nahoru. Najednou se před námi objevil 
vrátný v ploché čepici a zdvořile se zeptal: „Kampak mládenci?“ Ivan 
Böhm z Fulneku klidně odpověděl. „My jsme účinkující, my jsme 
Olomoucké trio.“ Vrátný se mile usmál a odpověděl: „Olomoucké tvarůžky 
znám, ale Olomoucké trio ne, ven!“ A šli jsme. Podobných příhod bylo 
mnoho.  

Ještě jedna pozoruhodná příhoda, na kterou rád vzpomínám. Často jsme 
chodívali na krásné plesy, a to buď do Lucerny nebo do Repre. Jeden náš 
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spolužák byl asistentem ve významné pražské taneční škole Landa, která 
pořádala při plesech tzv. předtančení. My jsme se u vstupu hlásili jako ti 
tanečníci, nikdo nevěděl, že je tam o 2-3 kluků více a byli jsme zdarma 
uvnitř. Nebo jsme prošli kolem pořadatelů rychlým krokem, téměř během, 
jim nestálo zato nás pronásledovat a uvnitř už nás nikdo nehledal. 
Obyčejně jsme bývali 2-3 spolužáci. Ty luxusní podnikové nebo plesy 
organizací měly i několik kapel. Třeba v Repre hrál v hlavním sále Karel 
Vlach, v jiném menším hrála cimbálovka, Karel Krautgarter nebo cikánská 
kapela. V Lucerně se orchestry na podiu střídaly. My jsme bez jakéhokoliv 
místa po všech sálech hledali vhodné rodiny s dcerami na tancování a 
vesele křepčili k radosti rodičů, kteří se věnovali pití. To bývalo úchvatné a 
stojí za zmínku.  

Jednou jsem na plese v Repre také hledal vhodnou tanečnici a v jednom 
salonku byla veselá společnost s oblohou šampaňského na stole. Na kraji 
stolu seděla dáma, která se do hlasité zábavy moc nehlásila. Společnosti 
jsem se dovolil, ale ta si mne ve své zábavě ani nevšimla a na dámu jsem 
se obrátil se slušným dotazem „Smím prosit o tanec?“  

Dáma se nepohnula, pouze na mne upřela pohled s obsahem: 
„Chlapečku, co tu vlastně děláš, co vůbec chceš a odkud jsi přišel?“ 
Pohledu jsem porozuměl a s omluvou jsem couval. Najednou se obličej 
změnil a dáma zavolala: „Počkejte, počkejte přece!“ Zvedla se a rezolutně 
prohlásila „Jdeme!“ Tak jsme šli. Povídá se, že správná taneční hudba 
naladí tanečníky do povznesené nálady s nevšedními projevy. V hlavním 
sále hrál orchestr Karla Vlacha, zpívala Yveta Simonová, nejlepší 
orchestr, který tehdy byl a pomalu jsme se do té nevšední nálady dostali. 
Dáma byla o málo starší, krásně plnoštíhlá, velice hezká a pečlivě 
udržovaná, výborně tancovala, stále se mile usmívala, krásně oblečená 
s komplexním přehledem o všem. Vzhledově, dnes by se řeklo, že je to 
mix mezi noblesou slovenské Čaputové a  úsměvy a milou rozmarností 
zpěvačky Absolonové, a to, když jim bylo tak 25 let. Uměla to. Tak jsme 
tancovali v jiných saloncích nebo špacírovali kolem sálu. Veliký úspěch 
jsme měli v salonku s cikánskou kapelou, kde předvedla několik skvělých 
cikánských tanečních figur, ale cikánskou barvu pleti neměla. Občas 
někomu lehce odpověděla na pozdrav. Na mne významně s šibalským 
úsměvem zamával můj spolužák tancmajstr, když nás viděl parádně 
kroužit sály. Společnice se zašla občas podívat na svou společnost a celý 
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večer jsme se nezávazně výborně bavili. Byl jsem z toho rozmarného 
tancování, procházení a dobré zábavy na vrcholu společenského blaha. 
Neuvěřitelná paráda. Mezi řeči se zmínila, že táta má do Repre na 
koncert A. Dvořáka „Stabat Mater“ lístky, jestli bych nešel. Bylo vyloučeno 
si nechat ujít její milou společnost i umělecký zážitek a zdvořile a nesměle 
jsem souhlasil. Domluvili jsme v den konání koncertu schůzku u schodů 
do Smetanové síně Repre. Zajímavé bylo, že po celou dobu se o sobě 
nezmínila ani slovem, tak jsme si byli úplně cizí a znali se jen křestními 
jmény. My, jako studenti jsme na plesech končívali tak kolem půlnoci, tak 
jsem se také rozloučil a šel z plesu domů. Skvělý večer se skvělou 
společnicí. Můj spolužák - tancmajstr, který ji zřejmě nějak znal, se mi ve 
škole smál, že jsem „sáhl příliš vysoko, že je dcerou nejvyššího právníka 
ve státě“. To mi bylo naprosto lhostejné, vůbec jsem nevěděl, co je to 
nejvyšší právník. Znali jsme pouze svá křestní jména. V den koncertu 
jsem čekal u schodů a 2 minuty před zahájením furt nic. Nevím, odkud 
přišla, ale najednou mne dáma uchopila za ruku, vytáhla po schodech 
nahoru a střední uličkou v sále mne při pohasínajících světlech 
suverénním krokem, při pozornosti všech, vedla do první řady na prvé a 
druhé sedadlo od středu. Stačil jsem si jen všimnout její exkluzivní a 
odvážné róby a její jistoty, se kterou se chovala. Nikdy jsem v první řadě 
nikde neseděl, zejména na prvých dvou křeslech. Účinkovali zpěváci 
Národního divadla, které jsem z mých návštěv divadla znal a to Maria 
Tauberová, Marie Podvalová, Ivo Žídek a Eduard Haken. Stabat Mater je 
klasické dílo pro hudební feinšmekry a já jsem byl odchovanec spíše 
Vlacha, Broma, Krautgartnera, Havlíka a podobných, tak jsem seděl jako 
pěna. Účinkující byli tak blízko, že jsem mohl pozorovat, kam bloudily 
jejich oči po hledišti. Zpěvačky braly vše povrchně, ale pozorně prohlížely 
zvláštní róbu mé sousedky. Zpěváci se věnovali mimořádným zjevům 
v hledišti a na mé sousedce, mimo róbu, se zájmem sledovali ten zbytek. 
Bylo se na co podívat. Během koncertu se na mne pouze několikrát 
spiklenecky usmála a jinak nic. Co se vlastně dá v prvé řadě na dvou 
nejexponovanějších křeslech vymyslet? Koncert skončil, sousedka se 
mne v pohodě zeptala, jak jsem spokojen, velice jsem chválil opravdu 
skvělý zážitek. Cestou ze sálu odpověděla na několik pozdravů svým 
známým, vzala si ze šatny plášť a oproti dřívější veselosti se mi zdála 
poněkud zamlklá. Ve dveřích z budovy špitla, že ji čeká auto, což nebylo 
v jarním večerním počasí nic zvláštního. Po příchodu k autu mne 
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najednou objala a dostal jsem tak živelnou pusu, že se mi málem 
podlomila kolena, dáma se usmála, beze slova sedla do auta, mrkla na 
řidiče, z okna mi s úsměvem zamávala, a tak skončila plesová epizoda. 
Vynikající společnice byla halt z jiného světa, ale obdivuhodně půvabná.  
Tímto mi uhradila úvodní pohled “Chlapečku, co vlastně chceš?“ 
Podobnou příjemnou a skvělou zábavu jsem na plese myslím už nezažil. 
Potkal jsem ji asi po půl roce v divadle s nějakým elegánem 
nepříjemného, ale suverénního vzhledu. S úsměvem a zamáváním mi 
odpověděla na pozdrav. Bylo mi jí líto, takového chlapa si nezasloužila, 
ale určitě si poradila! Uměla to. Bohužel, půvabné a milé ženy jsou velice 
vzácné, pokud vůbec ještě nějaké takové jsou. Uvažoval jsem, proč tak 
skvělá žena na zřejmě významném plese, neměla svého partnera? Ale, 
jak zpívá Nohavica, „Zázraky se dějí“. Na milé prožitky se krásně 
vzpomíná i po více než 65 ti letech. Hned i v 86 letech je lépe na světě! 

Teprve nyní při popisování té události si vzpomínám: V ročníku jsme měli 
nejlepšího studenta, výborného spolužáka, který měl politické potíže, 
protože jeho nějaký příbuzný byl v prvorepublikové vládě ministrem a 
význačným politikem a během války zemřel.  

Kdysi, když jsme na přednáškách vedle sebe seděli, se mne s úsměvem 
ptal, jak jsem se bavil na plese s dcerou právníka, zvláště u cikánské 
kapely. S radosti jsem odpověděl, že výborně. To snad mohl vědět od 
našeho tancmajstra, oba byli z Prahy, ale když se mne ptal, jak se mi líbil 
koncert z první řady, tak jsem se přiznal, že jsem byl, jak nahý v trní. 
Zasmáli jsme se a přešli to. Ale uvažuji, jak mohl vědět o koncertu a o mé 
prvořadové příhodě, když jsem to nikomu neříkal. Nevím. Cesty osudu 
jsou nevyzpytatelné! 

Podobných, i když ne tak vyhraněných zajímavosti byla hromada, ale ty 
se stávají všem lidem, mnozí o nich však nemluví, já se rád o 
pozoruhodnostech zmiňuji, ať se lidi baví. 

Vzpomínal jsem zpěváka Eduarda Hakena, vynikajícího barytonistu, 
představitele Kecala z Prodané, nebo Vodníka z Rusalky. Musel bydlet 
někde vedle naší koleje a často jsme se potkávali při jeho cestě do 
divadla. Mimořádnou osobu je čest potkat a musí se pozdravit. S radostí 
jsem se kochal, jak vždy při odpovědi zdvořile zvedl tvrďáček, který nosil, 
lehce se uklonil a svým nádherným barytonem zřetelně odvětil „Dobrý 
den!“  
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Bývalo krásné posezení s různými umělci, zejména herci a zpěváky 
v pivovaru „U Fleků“, nebo „Pinkasů“. Dost umělců v okolí divadla bydlelo 
a my jsme to měli z koleje do některých významných hospod velice blízko. 
Uměli skvostně vyprávět nebo zpívat. Bývalo to bezprostřední a také hrálo 
hodně mládí a z toho plynoucí bezstarostnost. Tehdy půl litru flekovského 
černého piva v soudkové keramické nádobce stál 2,40 Kč a k tomu 
topinka s česnekem. Nedávno, asi v r. 2018, jsem tam byl a za 4dcl 
v rovné sodovkové sklínce se platilo 70,00 Kč!!! A vůbec se tam nemluvilo 
česky. I mne se ptal číšník v angličtině, co si přeji, ani jsem mu 
nerozuměl. A nejhorší bylo, že se k pivu podávaly palačinky a zákusky 
s becherovkou. K posrání! Málem jsem od vzteku vybuchl. Je po srandě! 
Co bych nyní v Praze dobrého zažil? 

Největší popularity ve škole jsem dosáhl v r. 1956, kdy jsem odcestoval 
na pozvání do Rakouska a byl jsem tam tři týdny. Tu cestu mi náhodou 
vyřídil náměstek ministra dopravy, musel ji odsouhlasit děkan a rektor VŠ. 
Já jsem se vrátil o týden později, to děkan na přednáškách komentoval, 
že se v zahraničí flákám a pak jsem vše dopodrobna vyprávěl.  

Tím jsem získal slávu po celé škole, protože v polovině padesátých let 
jezdit po Rakousku bylo téměř vyloučené. Ale měl jsem štěstí. I následně. 
V r. 1957 jsme byli z VŠ poslání do NDR na 6ti týdenní praxi. Našim 
vedoucím byl nějaký Kohner, jehož otec za války zahynul v koncentráku, 
a proto ho do NDR  nepustili. Musel na nádraží vystoupit z vlaku. A nebylo 
vedoucího. Bylo nás pět! Čtyři měli čistě česká jména. Ten náš odesílatel 
na Masarykovém nádraží se díval, koho určí a ukázal na mne „Ty máš 
německé jméno, budeš vedoucím!“ Jestli umím německy, ho nezajímalo. 
Neuměl totiž nikdo. Necelé 2 týdny jsme byli na hnědouhelném komplexu 
Schwarze Pumpe a pak jsme 4  týdny projezdili celou NDR, měli jsme 
k dispozici malý služební  autobus VW s vynikajícím řidičem, který vše 
zařizoval. Tehdy ještě nebyl rozdělen Berlín, tak i ten jsme navštívili. Po 
navrácení jsem zase získal na popularitě, že jsme se vůbec všichni vrátili. 

Nemohu nevzpomenout, že ohromný podíl na mém bytí v tomto období 
mají moje matka a setra Blanka. Měl jsem doma skvělé zázemí v bydlení 
a stravě, pokud jsem byl v Bernarticích, v oblečení (praní a drobné 
opravy) a i když Blanka, jako mzdová účetní v Mostárně ve Vítkovicích, 
měla plat mizerný, občas mi nějakou korunou přilepšila. Toto dobro se 
nedá zapomenout. Děkuji. Dosti jsem se též přiživoval na potřebách 
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místních obyvatel něco v Praze koupit a přivést.  Nejhorší bylo nošení 
těžkých elektromotorů na vířivé pračky ze Suchdola od vlaku, které se 
v Bernarticích podomně vyráběly a z Prahy se vozily jednofázové motory. 
Ale zase byla koruna na nějaký ples!  

Není nezajímavá událost při mé obhajobě diplomní práce na VŠ. 
Předmětem této práce bylo zpracování projektu na železniční most na 
trati Protivín – Zdice o rozpětí cca 30 m z předpjatého betonu, tehdy 
běžný projekt, který zpracoval i projekční ústav Sudop Praha. Nebylo to 
technicky nic obtížného, protože se již projektovalo dle ČSN, ON, 
Vzorových listů a mnoha předpisů. Když jsme byli předvolání na obhajobu 
do diplomní komise, kde bylo asi 12-15 členů, které jsem převážně 
neznal, rozložil jsem projekt a popisoval jednotlivé části. Náhle vstoupil do 
místnosti starší pán, všichni povstali a vítali našeho předního odborníka 
na železobeton, profesora Stanislava Bechyně, akademika, nositele 
mnoha řádů, vyznamenání a evropských ocenění, který se (dle šeptem mi 
sdělené zprávy asistentem) přišel podívat na průběh obhajoby. Já jsem 
ukončil popis a vedoucí komise se zeptal, jsou-li nějaké dotazy a 
připomínky. Chvíli bylo ticho a najednou se ozval nenápadný hlas 
profesora Bechyně s oznamovacím tonem asi s tímto obsahem: „Vážení 
pánové, prohlašuji, že vaše dnešní předpjaté železobetonové konstrukce 
budou časem pouze hluboce poddimenzované železobetony, a to pro 
možný pokles předpjetí patentových drátů, poruchy pro korozi a poruchy 
vysokého namáhání betonu v místech kotvení drátů.“ A bylo ticho. Já 
jsem se v duchu po předneseném odsouzení předpjatého betonu loučil 
s obhajobou a diplomem, ale zvedly se hlasy jiných členů, kteří 
prosazovali zase výhody, jako úspory materiálů, prefabrikaci výroby, 
letmé montáže a ostatní finanční úspory. Probíhaly vzrušené diskuze, 
naštěstí úplně bokem mého projektu. Pak mě poslali pryč a pozvali 
druhého mého spolužáka, který měl podobný, ale velmi líbivý, obloukový 
předpjatý most. Za chvíli vypadl a jeho jediná slova byla „Je to v prdeli“. 
Znovu byla na scéně problematika předpínání. Asi za hodinu nás zavolali 
a sdělili nám, že jsme s úspěchem obhájili diplomní práci a tím se 
ukončilo vysokoškolské vzdělání. Tím také pro mne skončil celkem 18ti 
letý pobyt ve škole. 

Nevím, jak by posuzování předpjatého betonu a našich projektů skončilo 
po pádu lávky z předpjatého betonu přes Vltavu v Troji, nebo následné 
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odstraňování podobných konstrukcí a opravy především silničních mostů 
pro poruchy předpínání a poškozování patentových drátů korozí. Ale díky 
dokonale provedeným konstrukcím z předpjatého betonu jsou ve světě 
nejzajímavější a nejdokonalejší betonové konstrukce. Ale profesor 
Bechyně měl pravdu. Jeho připomínky a obecné poznatky o předpjatém 
betonu byly postupně respektovány. To jsem potom v praxi zažil. 

Toto údobí pobytu v Praze pokládám za krásné a největší nabývání 
životních zásad a získávání různých zkušeností. Veliký vliv mělo jisté 
domácí zázemí, bernatští kamarádi, známí, ale i dobří spolužáci na VŠ, 
mé poměrně příznivé setkávání s profesory a asistenty, kteří byli v tomto 
pohnutém období skutečně až náboženskými vzory. Nekouřil jsem, nijak 
nepopíjel a neutrácel (nebylo vlastně co) a měl jsem jistě také štěstí. 
Čerpal jsem pak z tohoto poznání celý další život. Sbohem krásná Praho! 

Pro mladé a pro ty, kteří by mohli mé zmiňované zážitky zužitkovat, 
uvádím názor potvrzený věkem: „Je velice nutné pohybovat se po světě 
s úctou, pokorou a slušností, je třeba uznávat a vážit si lidí, kteří se snaží 
rozsévat dobro a poznání i když jsou třeba nepatrní a snažit se být 
užitečným člověkem“. 

Období 1958 - 2021, mé zaměstnání až důchod = 63 let!!!   Bernartice jen 
zpovzdálí. 

Za toto období jsem se s Odrou podrobně služebně setkal jen jednou. 
Závod, u kterého jsem pracoval, prováděl přemostění Odry u Dolu 
Šverma v Ostravě, a to tak, že na pravém břehu se na kolejích smontoval 
lehký ocelový příhradový most asi 107 m dlouhý pro potrubí a kabelová 
vedení. V řečišti Odry byla zřízená provizorní podpůrná bárka, na kterou 
se po kolejích část mostu přesunula a na teflonových ložiscích se pak za 
určitých opatření posouvala na levobřežní opěru. Den před zasouváním 
jsme projednali určitá nutná opatření pro bezpečné provádění. Na druhý 
den se zasouvání provádělo a první etapa šla tak lehce, že se na další 
opatření zapomnělo. Provizorní podpěra se nesprávným tahem zlomila a 
most se částečně zhroutil a naklonil tak, že zůstal viset na zlomené 
podpoře a čelo mostu se pohupovalo asi 1 m nad hladinou. Nikdo 
nevěděl, kdy to celé spadne a jak bezpečně dál. Nakonec montéři 
přivázali zadní čelo mostu na dva buldozery a řádně zatížili, sehnali od 
montážní organizace dva těžké mobilní jeřáby, z lodičky přivázali háky 
jeřábů na přední čelo a pak postupným pojížděním buldozerů a zvedáním 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2021 

28 

 

předního čela dotáhli most až na levobřežní opěru, usadili na správná 
ložiska a most byl po proměření a drobné opravě hotov. Nebezpečný při 
takové montáži byl šikmý tah lan jeřábů a možnost, že most bude někde 
nalomen, náhle se zlomí a spadne. Kdyby se cokoliv stalo, most i jeřáby 
by byly v Odře. Nic se nestalo, na druhý den se o ničem nevědělo, jen 
někdo ukradl tu lodičku, ze které se most přivazoval. Nevím, jestli nám 
pomohl oderský bůh, nebo jsme měli štěstí. 

Toto údobí je vlastně celý zbývající, do současnosti trvající život, 
sestávající se pro mne z dosti zajímavé práce. Bylo to provedení stovek 
kilometrů kolejí a železničních výhybek, stovek kilometrů velkoprofilového 
vodovodního, plynového, parovodního a pod. potrubí, a to třeba 
Mezistátního plynovodu z SSSR, naftovodu Ingolstadt, horkovodů 
v mnoha městech republiky, doly Paskov, Staříč, Darkov, elektrárna 
Dětmarovice, ale i rodinné domky v Karviné. Setkání s tisíci lidmi v oboru, 
ale i v jiných činnostech, dobré pracovní a osobní vztahy s význačnými 
lidmi  v celé republice. Myslím, že jsem zanechal užitečné dědictví. 

Bývaly však i krušné chvíle, ztráty rodinných příslušníků (z 29 bratranců a 
sestřenic zůstávají 2), ubývání známých a přátel, kolísání zdraví i 
společenskopolitické zvraty. To vše ovšem patří k životu, jen ne vždy se 
s tím dá únosně vyrovnat. Přes značný pohyb ve společnosti jsem nikdy 
nebyl nějak politicky organizován a stačilo to. 

Napsané vyprávění bude zajímavější víc pro lidi, znalé míst a poměrů v 
okolí a v Bernarticích, kteří o Odře víc vědí, prožili tam snad kus života, 
zajímají se o ni, nebo chtějí blíže poznat minulost i přítomnosti. A pro 
rodinné příslušníky pisatele, ať vědí, jak bylo dříve. Proto jsem použil 
nezvyklého názvu „ODERSKÉ  BYLINY“, ať o tom co bylo, přemýšlí. Pro 
ostatní čtenáře je to četba o historii oblasti a o prožitcích pisatele, a to, jak 
„U Odry“, tak v jiných krajinách, kde pobýval. Život není nezajímavý, je i 
v pokročilém věku skvělý! 

„Nikdy nevstoupíš do stejné řeky“, také se nikdy nebudou opakovat stejné 
příhody a události, jako tehdy „U Odry“, nebo kdekoliv jinde, jak to 
vyprávím. 

Zkrátka Odra je pojem, který musíme respektovat a dodržovat řekou a 
přírodou stanovené zásady. Je nyní všeobecnou modernou život 
zrychlovat, elektronizovat, beztrestně kritizovat věci kritikům neznámé a 
hlavně být, jako zdánlivě úspěšný jedinec, viditelný!  
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Pozor, není to všechno, více je v solidnosti, v pokoře, v pochopení, ve 
vzájemné úctě. 

Dodržujme pečlivě to druhé! 

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. 

 

Výpisky ze školních kronik 

Naše škola má bohatou minulost, která je zachycena ve školních 
kronikách. Po jejich přečtení mě napadlo podělit se s Vámi o různé 
zajímavosti, které jsem našla. Nejedná se o přehled historie školy, její 
postupné rozšiřování a zvelebování, to je pěkně popsáno v knize 
Bernartice nad Odrou, která vyšla v roce 1996. Pokusila jsem se vybrat 
drobné příhody a události, které v knize nejsou.  

Doslovný přepis z kronik je psán proloženým písmem. 

Kronika naší základní školy začíná zápisem z 12. června 1833. Až do 
roku 1846 je psána německy, kurentem. Poté následují zápisy v českém 
jazyce. Jednotlivé roky začínají tímto zápisem: „ V běhu tohoto roku 
zasloužili pro obzvláštní pilnost a dobré chování, jak v chrámu páně, tak 
ve škole, do této Knihy cti následující žáci zaznamenáni býti“. Následují 
jmenné seznamy žáků s uvedením čísla domu, kde bydlí. Jsou rozděleni 
podle tříd a dále na chlapce a děvčata. V roce 1833 bylo takto oceněno 
47 žáků. 

 V letech 1869 až 1875 probíhaly na konci školního roku zkoušky 
žáků, které prováděl okresní školdozorce Jan Pobial za přítomnosti 
školní rady, obecního zastupitelstva a učitele. Školdozorce kladl 
žákům otázky ze všech předmětů. Výsledek sdělil svému 
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nadřízenému c.k. školdozorci. Na závěr zkoušek vybídl žáky, aby se 
pilně učili, četli z čítanky, modlili se a byli vděčni dobrodincům, kteří 
výuku podporují. Závěrem se zpívala hymna „Zachovej nám 
Hospodine císaře a naši zem“. Zkoušení trvalo od 8 do 12 hodin. 
Zkoušející pak odjel ke zkoušení žáků do Hůrky. Zkouška 
z náboženství probíhala v kostele za přítomnosti děkana z Nového 
Jičína.  

 24. dubna 1879 se ve škole konaly velké oslavy stříbrné svatby 
císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty. Správce školy pronesl 
oslavný projev, následovalo provolání slávy, žáci přednesli básně a 
dvojhlasně zazpívali hymnu. Následovalo Te Deum v kostele. 
Odpoledne pak byly vysazeny stromy na pokraji lesa u Mýtného 
obrázku. Oslavy byly ukončeny zábavou pro mládež v hostinci U 
Horáka (obecní hostinec č. 26) s jídlem a pitím. 

 6. dubna 1880 byla stržena stará škola a 27. dubna začala na jejím 
místě stavba nové budovy. Základní kámen byl položen za velké 
účasti občanů a hlaholu zvonů. Posvětil jej P. František Seidl. Nová 
škola byla dokončena a posvěcena již 24. října téhož roku. 

 9. dubna 1886 náhle onemocnělo 20 žáků „na bolení hlavy“. 
Povolaný lékař „nemohl však žádného podati soudu jistého o stavu 
tom“. Nakonec ulehlo 53 dětí různého stáří a lékař stanovil diagnózu 
osýpky (spalničky). 

 Spalničky uzavřely školu od 14. do 25. března 1890. To se opakovalo 
téměř každý rok. 

 Na přelomu devatenáctého a dvacátého století školu navštěvovalo na 
150 žáků. Chodily sem i děti z Hůrky a Šenova. Školní rok nezačínal 
a nekončil vždy stejně. Například v roce 1891 začal 1. září a končil 
16. července 1892, v roce 1900 začal 17. září a končil 29. července 
1901. Až v roce1906 nařídilo „c.k. ministerstvo kultu a učby“, že 
hlavní prázdniny ve všech školách obecných a měšťanských mají být 
prodlouženy na dva měsíce, tak školní rok 1905/1906 trval od 18. září 
do 14. července.  Až od školního roku 1921/1922 začínal školní rok 
vždy 1. září a končil na konci června. 

 Školní rok byl vždy zahájen slavnými službami Božími v kostele a pak 
ve škole promluvou k žákům. Stejně tak býval ukončen. Žáci obdrželi 
školní zprávy a propouštěcí vysvědčení.  
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 „9. července 1893  po odpoledních bohoslužbách Božích odbýván za 
počasí velmi příznivého výlet školní, a sice tenkráte v dědině 
v zahradě p. Klosa č.4.  Za hojného účastenství ze strany obecenstva 
při hlaholu hudby veselili se žáci zpěvem, hrami, deklamacemi i 
volnou zábavou, přičemž byli počastováni pivem a uzenkami.“ 

 Ve školním roce 1904/1905 bylo ve škole zapsáno v I. třídě 52 žáků, 
z toho 24 chlapců a 28 děvčat a ve II. třídě 87 žáků, 47 chlapců a 40 
děvčat. 

 Celý měsíc leden 1907 se ve škole nevyučovalo z důvodu epidemie 
spalniček. 

 Ve škole se hodnotily: mravy, pilnost a prospěch. Hodnocení mravů 
mělo až čtyři stupně, přičemž první stupeň byl nejlepší. V roce 1907 
dostali dva žáci stupeň tři, a to „pro rozpustilost“.  

 29. prosince 1907 se pro žáky, jejich sourozence a rodiče konala 
slavnost vánočního stromku. Zpívaly se vánoční písně, píseň „Na 
nebesích světla zlatá“ trojhlasně. Děti dostaly drobné dárky, na které 
se peníze vybíraly po domech. Vybráno bylo 66,58 korun. 

 V roce 1908 bylo nařízeno, aby čtvrt hodiny před začátkem vyučování 
nebyl na chodbě ani ve třídách hluk. 

 V následujícím školním roce bylo doporučeno, „aby se dbalo na péči 
o tělesný výcvik mládeže školní, k tělocviku jest připojiti též koupání 
v Odře za příznivého počasí“. 

 25. ledna 1910 byla škola uzavřena z důvodu sňatku učitele 
Vladimíra Duška. Obřad se konal ve školní budově. 

 V roce 1910 vyšlo ve Vládním věstníku varování pro školy, a to o 
„hrozícím nebezpečí ohrožení mravnosti mládeže školní z návštěvy 
divadel kinematografických“, dále vyšlo upozornění k „poučení 
mládeže o bezpečnosti jízdy automobilem“ a „kterak se chovati 
v lese“ a o „škodlivosti nemírného pití lihovin“. 

 V roce 1911 byli hodnoceni čtyři žáci za mravy třetím stupněm: „pro 
vzdorovitost, pro úmyslné zanedbání školy, pro nemravné řeči a pro 
lež a nošení zbraně.“ 

 Z důvodu chybějících financí na nákup školních pomůcek žáci 
nacvičili divadelní hry Dráteníček a o Hrdinném Janíčkovi. Z výtěžku 
ze vstupného se pořídily obrazy zvířat: holub, krtek, ježek, křižák, 
moucha a tasemnice, později dva včelí úly. 
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 Ve školním roce 1912/1913 školní rada nakoupila pro školu učební 
pomůcky: kladkostroj za 18 korun, mapu zemí sudetských za 20,40 
korun, modely parní lokomotivy, hasičské stříkačky, decimálky, 
nakloněné roviny a rozkladný kruh a zlomkový diagram za 20,14 
korun. 

 V této době se hodnotily předměty: mravy, pilnost, náboženství, čtení, 
psaní, počty, přírodopis, přírodozpyt, zeměpis, kreslení, zpěv, 
krasopis, jazyk vyučovací, tělocvik a ženské ruční práce. 

 Ve druhém pololetí 1912/1913 vypukla opět epidemie spalniček. Žáci 
měli hodně zameškaných hodin. 

 V roce 1913 se učitelům doporučuje: „aby při počítání složitějších 
případů měli výsledky předem vypočítány, aby na tabuli nebyly 
přehlédnuty chyby“. 

 Pro školní rok  1914/1915 vydalo ministerstvo výnos, aby školní 
mládež sbírala ostružinové listí na čaj pro vojsko a háčkovala 
natepníčky a nakoleníčky, ochranné kukly, šály a teplá obinadla pro 
vojáky na frontě. Žáci také zhotovili 5000 kusů papírových podešvů a 
ponožek pro vojáky. 

 V roce 1914 je zapsána tato událost: „Třídní učitel 2. třídy udeřil ve 
středu dopoledne při zeměpise žákyni Glogarovou Marii č. 49 
ukazovátkem přes ruku po několikerém napomenutí. Když ji vyvolal 
k mapě, nedovedla ukázati, o čem se mluvilo. Odpoledne potrestaná 
žákyně nepřišla do školy a matka její po cizím děvčeti, Šimíčkové 
Anně č. 98, vzkázala, že Marie nepřijde do školy, protože jí učitel 
nabil a že to požaluje panu nadučiteli.  Třídní učitel 2. třídy si přeje, 
aby oné matce bylo místní školní radou připomenuto, aby jestli vůbec 
chce žalovati, přišla sama, protože je urážkou pro učitele, když cizí 
děvče vzkaz takový vyřizuje před všemi žáky, čímž i kázeň školní trpí. 
Dále se jí má připomenouti, že může-li děvče běhati venku, může 
navštěvovati i školu“. 

 Od 6. března do 3. dubna 1915 bylo zastaveno vyučování z důvodu 
záškrtu. 

 Ve školním roce 1915/1916 proběhla ve škole sbírka na pořízení 
ponorky „U-BOOT-AKTIVN“ pro rakouskou armádu. Vybráno bylo 6 
korun. 

 Ve školách také proběhlo sbírání zlata a stříbra. V naší škole 
věnovalo 14 osob zlaté a stříbrné předměty pro válečné účely. Byli za 
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to odměněni železnými prsteny. Škole bylo pak dáno 6 párů bot pro 
chudé žáky z akce císaře Karla I. „Pro dítě“. 

 Od 8. října do 10. listopadu 1918 bylo zastaveno vyučování z důvodu 
propuknutí Španělské chřipky. (Poznámka kronikářky: toto je jediná 
zmínka o výskytu Španělské chřipky v naší obci. Nikde, ani v obecní 
kronice, se o tom nic nepíše. Neví se, kolik lidí onemocnělo či snad 
zemřelo.) 

 Nejčastější absence ve škole v této době byly zapříčiněny nemocemi, 
polními pracemi, nedostatkem obuvi a šatstva, opatrováním 
sourozenců, ale i „trestuhodnou nedbalostí žáků a rodičů.“ 

 Od 5. do 12. března 1920 se neučilo z důvodu výskytu černých 
neštovic na č. 1. 

 Od 12. do 19. prosince 1921 se ve škole vyskytl u jednoho žáka 
záškrt. 

 Od 27. února do 13. března 1922 se velmi rozšířily spalničky. 
 Od 9. července 1923 byla škola rozšířena z dvojtřídní na trojtřídní. I. 

třídu navštěvovalo 40 žáků, II. třídu 36 žáků a III. třídu 41 žáků. 
 Od 1. listopadu 1923 byla ve škole zavedena Lidová hospodářská 

škola pro zemědělské žáky do 16 let. 
 Ve školním roce 1923/1924 byly pro školu zakoupeny dva včelí úly 

„Budečáky“ za 510 korun. 
 V lednu 1925 propukla ve škole opět epidemie spalniček. 

Nevyučovalo se po dobu čtrnácti dnů. 
 Od 12. října do 26. října 1926 onemocněla polovina žáků příušnicemi. 

Škola byla uzavřena. 
 13. června 1927 se slavil Dětský den s tímto programem: v průvodu 

jelo dvacet jezdců na koních, za nimi čtrnáct cyklistů na zdobených 
kolech, následovalo žactvo a alegorické vozy s perníkovou 
chaloupkou a muchomůrkou s trpaslíky.  

 Ve školním roce 1927/1928 měli žáci příležitost vyslechnout 
přednášky se světelnými obrazy na téma: Co žije v moři, Florencie a 
Řím, Jan Ámos Komenský a Švýcarsko. 

 V roce 1927 pořídil učitel Prokop Chromečka pro školu radiotelefonní 
přístroj. 

 Školní výlety v roce 1928: I. a II. třída jela do Teplic nad Bečvou a 
hrad Helfštýn, III. třída na tři dny do Liptovského Mikuláše, 
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Demänovské ledové jeskyně a do Vysokých Tater. Přespávali na 
Štrbském plese a zdolali Rysy. 

 24. srpna 1928 škola obdržela darem od firmy KREŠL Praha 
třílampový přijímací přístroj Telefunken v hodnotě 750 korun. 

 12. listopadu 1928 dopoledne žáci pozorovali zatmění slunce přes 
svíčkou začazené skleněné střepy. Obloha byla jasná a úkaz byl 
zřetelně viditelný. 

 12. února 1930 učitel Prokop Chromečka zavedl žáky III. třídy do 
Cirkusu Kludský v Moravské Ostravě, aby viděli cizokrajná zvířata. 

 23. března 1930 odpoledne byl ve zdejším orelském kinematografu 
promítán pro školní mládež film o tuberkulóze, který zapůjčil 
Československý červený kříž. 

 V roce 1931 bylo ve škole zavedeno přezouvání žactva. Přezůvky 
zhotovily dívky III. třídy v hodinách ručních prací z obnošených kusů 
oděvů, které si žáci přinesli z domova. 

 „27. května 1931 byla slečna Marie Hubová, literární učitelka, za 
vyučování napadena v učebně druhé třídy a škrcena mladíkem 
Antonínem Zahradníkem ze Starého Jičína. Mladík si ihned nato zajel 
autem do ústavu pro choromyslné ve Šternberku, kde pobyl několik 
týdnů.“ 

 9. října 1932 byl pro školní mládež promítán ve zdejším 
kinematografu film Babička. 

 V roce 1932 byla do školy zakoupena lékárnička pro poskytnutí první 
pomoci. Obsahovala: „žaludeční kapky, jódovou tinkturu, gázy na 
rány, vatu, obvazy, octan, karbolovou vodu, borovou vodu, kapátko a 
vaselin“. 

 Od 20. do 28. října 1933 byla škola uzavřena a dezinfikována 
z důvodu dvou případů spály. Spála se pak znovu objevila v I. třídě 
od 29. listopadu  do 2. prosince 1933. 

 5. a 6. října 1934 byla škola uzavřena a dezinfikována z důvodu 
výskytu záškrtu u jedné žačky a dusivému kašli u více žáků. 

 Spála se ve škole opět objevila v I. třídě v prosinci 1934. 
 V říjnu 1938 byl ve škole ubytován oddíl československého vojska, 

který byl stažen z bývalých státních hranic. V malé třídě v přízemí 
byla zřízena ambulance. Vojáci tu pobyli dva dny a při odchodu 
zanechali ve škole větší množství chleba, které správce školy rozdal 
prostřednictvím dětí chudobným rodinám. 
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 srpna 1939 přešla škola pod německou správu, čeští učitelé museli 
odejít a ředitelem se stal horlivý nacista Ervin Scholz. Byla zřízena 
německá třída, do níž chodilo 14 žáků, zatímco v ponechané české 
třídě se tísnilo 108 dětí. „Obyvatelstvo zůstalo věrné svému národu.“ 
Českou třídu učila učitelka Františka Havrlantová (později 
Glogarová), která jako jediná Češka na škole zůstala a zachránila 
vyučování v českém jazyce. Od roku 1940 se k ní přidal učitel Josef 
Brož. 

 V prosinci 1939 byla škola opět týden uzavřena kvůli výskytu spály a 
záškrtu. 

 Od 30. září do 7. října 1940 byly vyhlášeny „tzv. pohyblivé prázdniny 
Bramborové, jichž bylo náležitě využito“. 

 6. července 1942 proběhlo ve škole očkování všech dětí proti záškrtu. 
 října do školy nastoupila učitelka ručních prací Rohtraud Scholz,  

mladá 18ti letá Němka ze Žiliny u Nového Jičína. „Jako učitelka byla 
velmi nepořádná a větší část vyučovacích hodin zanedbávala, 
předstírajíc nemoc nebo vůbec nedorazila, vymlouvajíc se na špatné 
počasí a jiné.“ 

 V roce 1943 uhájil svým odvážným chováním české vyučování na 
škole učitel Josef Brož.  Několik českých dětí mělo přestoupit do 
německé třídy z nařízení německého úřadu – Landrátu. Toto však 
provedeno nebylo: „správce školy Josef Schneider byl natolik slušný, 
že prohlásil, že české dítě patří do české školy a dovedným 
způsobem formuloval s českým učitelem Josefem Brožem zamítavou 
odpověď německým úřadům.“  

 V roce 1943 byl ve školním sklepě vybudován protiletecký kryt, jako 
ochrana před bombardováním. Sklep byl vybaven podpěrami a 
chrániči oken, lavicemi na sezení, lékárničkou a nářadím. Děti se zde 
ukryly 3. dubna 1944 při přeletu několik svazů spojeneckých 
bombardovacích letadel - „dívky projevovaly úzkost a strach z letadel, 
tyto scény se pak opakovaly častěji“. 

 Od 20. ledna do 20. března 1945 bylo v učebně I. třídy ubytováno 
německé vojsko. 

 V prosinci 1945 obdržela škola darem od Čechoameričanů textilie, 
konzervy, čokoládu, bonbóny a psací potřeby. 
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 V lednu 1947 došla zásilka kakaa od amerického červeného kříže. 
Vystačilo na dobu šesti týdnů, kdy se z něj vařily svačinky pro 
všechny žáky. 

 19. ledna 1948 proběhlo očkování všech dětí proti záškrtu. 
 Od 9. do 19. listopadu 1948 byla škola uzavřena a dezinfikována kvůli 

výskytu spály. 
 V březnu 1950 začalo pravidelné očkování dětí proti tuberkulóze. 

Postupně, do roku 1956, se zavádělo pravidelné očkování proti 
spalničkám a spále, záškrtu, neštovicím, tetanu a dětské obrně.   

 19. září 1950 do školy poprvé zavítala pojízdná zubní ambulance. 
 Od druhého pololetí 1951 byly ve škole zavedeny žákovské knížky. 
 V květnu 1951 onemocněla polovina žáků příušnicemi. Škola byla 

uzavřena od 21. do 26. května. 
 8. října 1951 se všichni žáci účastnili rentgenové prohlídky v Novém 

Jičíně. 
 15. listopadu 1951 ve škole provedla endokrinologická stanice Praha 

prohlídku všech dětí. 
 Od prosince 1952 do ledna 1953 byla škola uzavřena z důvodu 

epidemie slinivky a kulhavky, která postihla dobytek v naší obci. Byla 
nařízena přísná karanténa. 

 V únoru 1954 onemocněla téměř polovina žáků epidemickou 
chřipkou. Škola byla uzavřena. 

 V roce 1956 byli všichni učitelé očkováni proti tetanu, tyfu a paratyfu. 
 V roce 1956 nasbírali žáci celkem 46 kg léčivých bylin. 
 Podle nového školského zákona z prosince 1960 obdrželi poprvé v 

historii všichni žáci učebnice a školní potřeby zdarma.  
 26. listopadu 1975 se ve škole konala přenáška na téma „Sibiř, země 

budoucnosti“. 
 Ve školním roce 1976/1977 byl zrušen 5. ročník. Žáci museli dojíždět 

do Šenova.  
 Uhelné prázdniny, kdy se nemohlo učit kvůli nedostatku uhlí, byly 

naposled vyhlášeny od 25. února do 1. března 1991. 
 Zápis ze školního výletu v červnu 1991 do jeskyně Javoříčko, na hrad 

Bouzov a do Šternberku: „ … v muzeu hodin jsme byli nuceni zkrátit 
prohlídku expozice na 15 minut, neboť přednost dostali devizoví 
cizozemci a my jsme starožitné hodiny viděli přibližně, jako 
z rychlíku“. 
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 Ve dnech 9. až 20. prosince 1991 onemocnělo 45 % žáků chřipkou, 
ale škola nebyla uzavřena, zatímco školy v okolí ano. 

 V lednu a únoru 1992 panovaly silné mrazy, a tak místo tělocviku, 
děti bruslily na zamrzlých loukách u Odry. 

 23. až 26. února byla škola uzavřena z důvodu chřipkové epidemie. 
 Zápis ze školního výletu na Macochu v roce 1993: „ ….vcelku se výlet 

vydařil. I když už před devátou hodinou jsme všichni věděli i viděli, co 
někteří z nás snídali. Většina dětí cestovala s ruměncem na tváři a 
lehkou svačinou. Ti, kteří měli snídani a svačiny těžší, byli drobet 
nazelenalí a výletu si moc neužili.“ 

 Od školního roku 1997/1998 se do obce vrátila výuka pátého ročníku 
a děti dojížděly do jiných škol až od šestého ročníku. 

 V listopadu 2003 se děti z naší školy spolu s učiteli a pracovníky 
obecního úřadu zúčastnily sázení stromů v obecním lese v Bařinách. 

 Od počátku zřízení školy v obci se žáci věnovali nejen vzdělávání, ale 
také jiným činnostem, a to hlavně kulturním a sportovním. Nacvičovali 
divadelní hry, pořádali dětské dny, vánoční besídky a výstavky 
ručních prací. Vystupovali na sportovních představeních, soutěžích a  
spartakiádách.  Také se velmi věnovali práci na školní zahradě. 

 

Školní zahrada: 

K založení pokusného školního pole a zahrady došlo v roce 1920. Obec 
zakoupila pozemek za farskou zahradou o výměře 44 arů. Mimo jiné tu 
byla zřízena letní tělocvična a hřiště.  

Největšího rozmachu zaznamenala školní zahrada za učitele Jana 
Holuba. Při svém nástupu do školy v roce 1929 nasadil deset jabloňových 
štěpů, které „nakoupil v zahradnictví polepšovny v Novém Jičíně za 
úhrnný obnos jedno sto dvacet Kč a zaplatil ze svého“. V roce 1930 se 
zasloužil o celkové obnovení školní zahrady. Již na podzim 1929 tu vysel 
obilné odrůdy: „žito M55, pšenici M8/3, pšenici M8/3 x M20 a pšenici 
Bonne fermiére x M20“. Semena nakoupil na vlastní náklady od Svazu 
šlechtitelů rostlin v Přerově s cílem „seznamovati zdejší rolnictvo 
s odrůdami zde neznámými a usnadniti jejich šíření.“ V dubnu 1930 
nasadil do zahrady několik švestek a k plotu farské zahrady pět odrůd 
chmele, které získal od Zemské odborné hospodářské školy v Tršicích. 
Založil také botanické oddělení, kde nasel pícniny: „psineček bílý, 
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poháňka hřebenitá, kostřava červená, kostřava luční, psárka luční, srha 
laločnatá, jílek italský, jílek anglický, bojínek luční, lipnice úrodná, lipnice 
luční, lipnice hajní, ovsík obecný, ovsík žlutavý, úročník, vičenec, vojtěška 
setá, pět druhů jetele, vikev setá a huňatá,  seradela setá, tolice dětelová, 
štírovník obecný a vlčí bob úzkolistý“.  Na doporučení Moravského 
zemského výzkumného ústavu zemědělského Brno zasel mnoho druhů 
léčivých bylin a šest odrůd krmné řepy.  

V rámci ručních prací pracovaly děti ve školní zahradě hodinu týdně, 
chlapci se starali o stromy a děvčata o květiny a zeleninu.  

Učitel Holub odešel ze školy v roce 1932 a v jeho díle pokračoval učitel 
Prokop Chromečka. Byly tam upraveny chodníčky, vysázeny další 
švestky, vinná réva a keře rybízu a angreštu, pěstovala se tam zelenina. 
Včelařský spolek zakoupil v roce 1934 pro školní zahradu medonosné 
rostliny. V roce 1938 tu bylo vysázeno dalších 14 ovocných stromků.  

Válečná léta zřejmě utlumila starost o zahradu, protože dále se o ní 
v kronice nepíše.  

V zápisech z  padesátých let se stále více objevuje politika. O školní 
zahradě se píše až v roce 1959 a to, že byla zřízena zelinářská zahrada, 
kde se žáci učili pěstovat všechny druhy zeleniny, část zahrady byla 
osázena kukuřicí a bramborami. V roce 1960 byl založen „Mičurinský 
kroužek, pěstovala se zelenina, kukuřice, brambory a řepa a výnosy byly 
velmi dobré, neboť žáci o své pozemky velmi pečovali“. Brambory a 
zelenina byla dodávána do školní jídelny.  

V roce 1965 byl založen ve škole pěstitelský kroužek, který fungoval do 
roku 1972, kdy školní zahrada zanikla. Na jejím místě začala stavba 
tělocvičny, která slouží dosud. Místo práce na školní zahradě se děti 
věnovaly údržbě parku před základní školou. 

Naše škola vychovala a vzdělávala za dobu své existence mnoho žáků. 
Po celé období byla také nositelem kultury a osvěty v obci. Dlouhou tradici 
mají školní divadla, vánoční besídky, sportovní soutěže a výlety. 

Na konci školního roku, jezdívali žáci se svými učiteli na školní výlety. 
Nejčastěji to bylo do Teplic nad Bečvou, na Hostýn, do Luhačovic, do 
Brna a na Macochu, na hrad Buchlov, na Velehrad, na Pustevny a 
Radhošť, na hrad Hukvaldy, do Štramberku, do Jánských Lázní. Byli i na 
hradě Bouzov, v Javoříčku, jeskyních Mladeč, na Svatém Kopečku, ve 
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Vizovicích, na Vranovské přehradě, Bystřičce, v Trenčíně, Trenčianských 
Teplicích a v Sulovských skalách. 

Pěšky chodili na Starojický hrad, Svinec, Horecký kopec a na Salaš. 

Novodobá historie přinesla nové možnosti. Děti se účastnily soutěží ve 
stavění Lega, pěveckých a sportovních soutěží, absolvovaly plavecké 
výcviky, výuku dopravní výchovy, bruslení a mnoho dalších. Na tradici 
navazují vystupováním na Dni matek, posezeních s důchodci, pořádají 
vánoční jarmarky, drakiády, sběr papíru a úklid přírody v okolí obce.  

 

Pokračování příště…… 

Ilona Stavinohová, kronikářka 

 

 INZERCE 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 8-9/2021 

40 

 

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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