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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Út 24.5. Zájezd pro důchodce 

St 25.5. Dětské divadelní představení – první repríza 

Pá 27.5. Kácení máje 

So 28.5. Dětská hasičská soutěž 

Ne 29.5. Pouť 

So   4.6. Dětský den 

Pá 17.6 Spaní na hradě 

Ne 19.6. Hasičská soutěž  

So 25.6. Den obce 

 
Kalendárium 
 
23.4. Konala se Akce čistá obec. 

24.4. Oddíl turistiky TJ Sokol pořádal První jarní vycházku. 

27.4. Na poště Partner proběhla kontrola cenin, hotovosti, platných 
tiskopisů a evidence zásilek. Konrolu provedli pracovníci České 
pošty, s.p. Ostrava s výsledkem – bez závad.   

27.4. Kontrolní výbor vykonal na obecním úřadě svou pravidelnou revizi. 

30.4. Naši dobrovoní hasiči postavili máj. 

1.5. Členové Sboru dobrovolných hasičů uctili památku Sv. Floriána při 
Mši svaté. 

2.5. Auditoři Moravskoslezského kraje provedli přezkum hospodaření 
obce za rok 2021 s výsledkem – bez závad. 

3.5. Na obecním úřadě proběhlo jednání se zástupcem firmy, která pro 
obec zpracovává energetický audit pro budovu kulturního domu, 
abychom mohli žádat o dotaci na opravu a zateplení fasády. 
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3.5. Byla dokončena výsadba nového okrasného parku před prodejnou 
Jednota. 

7.5. Konal se tradiční lampionový průvod s táborákem. 

11.5. Na obecním úřadě se uskutečnilo výběrové řízení na opravu 
sociálního zázemí hospůdky U Odry. Vítězem se stala firma 
Ladislav Hájek – izolaterství, zednictví. 

11.5. Pracovníci obecního úřadu absolvovali školení bezpečnosti a 
chrany zdraví při práci. 

11.5. V kulturním domě sehrál náš divadelní spolek Bodláček premiéru 
pohádky „Lotrando a Zubejda“. 

 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Pracovní stáž 

Ráda bych čtenářům zpravodaje přiblížila pracovní stáž v nizozemském 
městě Zwolle, které jsem se, společně se třemi kolegyněmi ze zdejší 
školy a školky, zúčastnila počátkem dubna. V průběhu pěti dnů jsme 
navštívily několik základních a mateřských škol, a také univerzitu, kde se 
ve čtyřletém programu připravují adepti učitelského povolání. Naši 
průvodci z řad učitelů byli bez výjimky ochotní a bezprostřední, žáčci, a to 
i ti nejmenší (v Nizozemí nastupují děti na základní školu už ve čtyřech 
letech) pracovali soustředěně a klidně. Všechny návštěvy potvrdily 
skutečnost, že úspěch výuky nespočívá jen v moderním vybavení, ale 
zejména v promyšleném přístupu učitelů k dětem. Respekt a otevřenost 
byly všudypřítomné. Jedinou vadou celého výjezdu nakonec bylo počasí, 
které bylo opravdu aprílově nevlídné. Celkový dojem nám však rozhodně 
nepokazilo. Jsem vděčná, že jsem, i díky obětavému záskoku našich 
kolegyň, tuto cestu mohla absolvovat. Připadá mi symbolické a vlastně i 
zavazující, že jsme naši profesní inspiraci čerpali jen několik desítek 
kilometrů od místa posledního odpočinku Jana Amose Komenského.  

Eva Štefková, učitelka ZŠ 

(ostatní účastnice stáže: Jana Kociánová, Petra Gavlasová,  

Lenka Mičulková) 
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Dopravní hřiště 

Ve čtvrtek 5.5.2022 žáci 4.+5.ročníku s p.učitelkou  odjeli do Nového 
Jičína vyzkoušet si svoje znalosti z dopravní výchovy. 

V učebně pod vedením členů městské policie si děti zopakovaly situace 
na křižovatkách a dopravní značky. Po vyplnění testu na hřišti projížděly 
překážkovou dráhu a po dvojicích celé dopravní hřiště. 

Některé děti vše zvládly a obdržely Průkaz cyklisty. Některé však měly 
nejasnosti při pohybu v provozu, a tak si budou muset test zopakovat, už 
ve školních podmínkách, aby průkaz také získaly. 

Užili jsme si nejen dopravní hřiště, ale i sportovní hřiště, která byla po 
cestě na autobusové nádraží. 

 

Třídní učitelka Eva Petrová 
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Škola v přírodě 24.4. – 29.4.2022 

Konečně se to povedlo 

Tolik očekávaný a dlouho odkládaný pobyt je tady. 

Dům sv.Josefa byl nachystaný na své nové obyvatele, příroda nám 
ukázala všechny své podoby, Rezi přijel, jídlo z místní kuchyně vonělo a 
chutnalo a nuda neměla šanci. 

Podle fotek, které jsme vkládali k nahlédnutí na „rajče“, jde poznat, že 
program byl zajímavý a nabitý. 

Sotva ráno děti vzbudil budíček, vyběhly na rozcvičku a po ní na snídani, 
už na ně čekalo bodování úklidu pokojů. To dopadlo výborně, děti si 
hodně pomáhaly. To byla hlavní myšlenka pobytu: „Pomoc skřítkovi 
Karitas zachránit planetu Zemi od špatných lidských vlastností“. 

U všech činností si děti ověřovaly, že s ohledem, vzájemnou pomocí a 
spoluprací jde všechno lépe. 
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Za splněné úkoly získávaly skleněné kuličky, které poslední den vyměnily 
za písmena. Složily tak zaříkadlo, které Zemi osvobodilo. 

Nechyběla ani stezka odvahy, vybíjená, pletení náramků, vypalování do 
překližky, houpačky a hry v lese se stopou medvěda 

Domů si děti odvezly kromě pár výrobků i hřejivý pocit, že svým správným 
jednáním pomohly zlepšit skřítkovi chování lidí na Zemi. 

Větší děti si potom ve škole vyzkoušely roli reportéra a na své otázky 
hledaly u spolužáků odpovědi. 

Téma : Zpráva ze Školy v přírodě.  

A jak to dopadlo, si můžete přečíst sami na přiložených fotografiích. 

Eva Petrová, učitelka 
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Třídění odpadů ve škole 

V pátek 22.4.2022 přijel za dětmi z naší školy „Tonda obal“. Pod tímto 
názvem se skrýval mladý muž, který si s dětmi povídal o třídění a 
následném využití odpadů. 

Děti byly pochváleny za své vědomosti i za aktivní přístup k ochraně 
přírody. 

Hravou formou se dozvěděly i nové informace o zpracování skla, papíru, 
plastů a bio odpadu z domácností. 

Je pěkné vidět vyrůstat novou generaci, která už třídění odpadů a 
ohleduplné chování k přírodě bere jako samozřejmost.  

 

Eva Petrová, učitelka 
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Plavání v mateřské škole  

V měsíci květnu a červnu jezdí každý pátek 16 přihlášených dětí 
(předškoláci a starší děti) na plavání do Nového Jičína. Výuku v bazénu 
zajišťuje plavecká škola Laguna. Pod vedením zkušených instruktorů se 
děti formou hry učí předplaveckým dovednostem.  
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Divadelní představení  

V úterý 10. května 2022 jsme byli pozváni na představení divadelního 
souboru Bodláček – pohádku Lotrando a Zubejda. Sledovali jsme 
napínavý i vtipný děj, pobrukovali písničky a odměnili všechny herce a 
herečky velkým potleskem. Pohádka se nám velmi líbila, naši velcí 
kamarádi školáci i jejich dospělí vedoucí jsou moc šikovní. Děkujeme a 
přejeme mnoho krásných divadelních úspěchů.  
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Poděkování  

Děkujeme paní Mgr. Renátě Cholevíkové za výtvarný materiál a pomůcky 
na tvoření, které nám do mateřské školy věnovala.   

                                                                                                                                                                                                   
Za MŠ Lenka Mičulková  
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 
Stavění a kácení MÁJE 

 
V sobotu 30. 4. 2022 jsme od 18:00 hodin u obecního úřadu stavěli 
„májku“. Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční akci 
dodrželi, „májku“ zdárně postavili a bečku s chutí vypili. Děkujeme všem, 
kteří přišli a pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím, bez jejichž 
povzbuzování by to bylo určitě obtížnější. 
Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na tradiční kácení „májky“, které 
se uskuteční v pátek 27. května 2022 od 18:00 hodin před obecním 
úřadem. Budou připravena tradiční uzená žebra a o ostatní občerstvení 
bude jako vždy postaráno. Přichystána bude tombola a jednou z cen bude 
pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit. 

            Těší se HASIČI 
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Shrnutí akce Čistá obec 

Dne 23. dubna se uskutečnila v naší obci akce zvaná Čistá obec, která 
byla pořádána u příležitosti celosvětového Dne Země. Hlavními pořadateli 
byli TJ Sokol a Obec Bernartice nad Odrou. Slunečné počasí nám přálo a 
na zahájení u Břízového hájku se nás sešlo 41 dospělých a dětí. Cílem 
akce bylo připomenout dětem, ale nejen jim, že se má naše okolí udržovat 
v čistotě a dělat vše pro to, aby tomu tak i nadále zůstalo. 

Vytvořily se pracovní skupiny a ty byly pod vedením odpovědných osob 
rozvezeny hasičským vozem na stanovená místa. Odtud se vracely zpět 
do Břízového hájku. Starty jednotlivých skupin byly v Hrabí, za Lesním 
mlýnem, u Horecké pískovny a u zvoničky pod Panským kopcem. 
Naplněné pytle byly odváženy obecním vozem. 

Za necelé tři hodinky byly opět všechny skupiny zpět v Břízovém hájku, 
kde bylo pro všechny účastníky připraveno malé pohoštění. Opečený 
špekáček chutnal všem. Pár jich sice uhořelo (špekáčků), ale zásoba byla 
dostatečná i pro druhý pokus. 

Děkujeme všem, kteří si našli čas, přišli nás podpořit a přiložit ruku k dílu. 
Věříme, že se akce všem účastníkům líbila a těšíme se zase za rok. 

Děkujeme za spolupráci Obci Bernartice nad Odrou a hasičům. 

   Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Aleš Hubr 
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Přespání ve věži       
Ahoj turisti 😊.  

I v letošním roce se před koncem školního roku uskuteční Přespání ve věži 

na nedalekém hradě Starý Jičín s doprovodným programem.  Tato akce 
se uskuteční za každého počasí z pátku na sobotu 17.-18.06.2022. Sraz 
účastníků je v Březovém hájku v 17:00 hod., zde se rovněž bude vybírat 
poplatek za účast. Odtud půjdeme na hrad Starý Jičín pěšky. Po příchodu 
na hrad budeme kastelánem přivítáni a ubytováni v hradní věži. Následně 
se budou opékat špekáčky (špekáčky, pečivo, tácky, kečup, hořčice 
v ceně) a povídat různé, ne/strašidelné, historky . Po setmění se 
můžeme, dle zájmu, vydat v záři loučí na komentovanou prohlídku po 
hradní zřícenině.  Po prohlídce bude posezení u ohně a „volná zábava“. 
Po celou dobu je k dispozici WC, pitná voda a služby místní hospůdky.  
S sebou si každý vezme dobrou náladu, pořádný kus odvahy, karimatku, 
spacák, svítilnu, vhodnou obuv a oblečení, případně repelent a něco na 
snídani. K snídani je zajištěn teplý čaj. Po snídani nejpozději do 10:00 
hod. následuje pěší návrat domů.  Cena za dítě činní 200 Kč, za dospělou 
osobu 300 Kč. Kapacita je omezena a proto prosíme zájemce o nahlášení 
konkrétního počtu dětí/dospělí do 09.06.2022 na emailovou adresu: 
kutej80@gmail.com Potřebné bližší informace budeme zveřejňovat 
prostřednictvím  FB stránek TJ Sokol Bernartice nad Odrou, popřípadě 
hlášením v místním rozhlase. 

Těšíme se na vás 

         Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Lukáš Kutěj 

 

 

 
 

mailto:kutej80@gmail.com
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Dětský den 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou ve spolupráci s obcí, hasiči, myslivci a 
zahrádkáři připravili pro naše děti den plný soutěží, zážitků a překvapení. 
Jste všichni srdečně zváni.  
Těšíme se na vás.   

           Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Aleš Hubr                  
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Jarní vycházka 

Dne 24. dubna 2022 se uskutečnila tradiční Jarní vycházka. Letos byla 
nově naplánována krátká okružní procházka. Počasí nebylo příliš 
příznivé, i přes to se nám podařilo trasu projít a u ohniště na 
mankovských lukách opéct špekáčky. Všem odvážným, kteří se nezalekli 
počasí a dorazili, děkujeme za účast.  

 

Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Lukáš Kutěj 
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Premiéra divadelního představení DOBŘE UŠITÝ FRAK 

Po více jak dvouleté nucené pauze způsobené pandemií koronaviru se 
činnost našeho divadelního spolku BODLÁK opět naplno rozjela.  

Po dramatu Odyssea (poslední představení 14.2.2020 v Hranicích) jsme 
se rozhodli pro lehčí žánr, abychom tak motivovali nejen sebe, ale hlavně 
diváky. Zjistili jsme totiž, že aktuální poptávka po kultuře v dnešní složité 
době upřednostňuje komedii před vážnějšími tématy. 
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V listopadu 2021 jsme začali zkoušet hudební komedii Dobře ušitý frak od 
polského dramatika Jerzyho Jurandota, kterému byla předlohou komedie 
maďarského autora Gábora Drégelyho o krejčovském tovaryšovi. Příběh 
nejen k pobavení, ale i k zamyšlení je o tom, jak se může ne úplně 
schopný (anebo spíše všeho schopný) jedinec vyšplhat až do vysokých 
politických kruhů, pokud mu to společnost dovolí.     

Hudbu k dílu napsala polská autorka paní Marzena Mikula Drabek. 

Pustili jsme se tak do poměrně velkého úkolu nastudovat a nabídnout 
divákům tuto hru se zpěvy jako první neprofesionální divadlo v České 
republice.   

Absolvovali jsme celkem osm čtených zkoušek. Naše práce však byla 
v prosinci minulého roku přerušena z důvodu kovidu. A tak nikdo nevěděl, 
zda budeme moci pokračovat, nebo bude nutné naši práci opět zastavit. 
Navíc podmínky pro pořádání společenských akcí byly nejasné a vrcholila 
i názorová rozdílnost ve společnosti, jak se k pokračující pandemii 
postavit. Naštěstí po uplynutí měsíce došlo ke zklidnění emocí, a protože 
nebyly zavedeny omezující restrikce, mohli jsme pokračovat ve zkoušení. 

Letos na Tři krále jsme se poprvé postavili na jeviště a začali aranžovat 
Dobře ušitý frak. 

Po třiadvaceti zkouškách, vždy dvakrát týdně v úterý a čtvrtek, jsme 
dospěli ke dvěma generálkám, které se odehrály koncem března. 
Důležitost dvou generálek potvrdila skutečnost, že na první generálce 
dopadla skvěle první půle a na druhé generálce zase ta druhá, takže bylo 
potvrzeno, že inscenace funguje a můžeme ji „pustit do oběhu“.  

Po měsíci čtených zkoušek a třech měsících usilovné práce celého 
realizačního týmu na jevišti, která si bez výjimek vyžádala stoprocentní 
nasazení každého z účinkujících, jsme byli připraveni na veřejné 
vystoupení.  

Předpremiéra se uskutečnila 1.4.2022 ve Štramberku na XXIV. ročníku 
nepostupové přehlídky amatérských souborů Štramberské divadelní 
pátky. Ve Štramberku má ochotnické divadlo obrovskou tradici, a proto se 
tam také cítíme dobře. Přístup pořadatelů k hostujícím souborům je velmi 
vstřícný a pohostinný. A tak jediným problémem ve Štramberku zůstává 
vždy jeviště, které je více široké než hluboké, což nám trochu komplikuje 
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život. O umístění osvětlovací kabiny a dlouhé a úzké šatně pro herce 
nemluvě. 

Nicméně schopnost rychlé adaptace a flexibilita ochotníků je nekonečná, 
a tak jsme to nakonec jako vždycky dali. O úspěšnosti představení svědčí 
ocenění, která jsme na přehlídce posbírali:  

1. místo v kategorii "nejlepší hra"  

1. místo v kategorii "nejlepší amatérská scéna"  

1. místo v kategorii "divácké hodnocení kuličkami" 

A to nás premiéra teprve čekala. Den „D“ nastal 9.dubna 2022. Premiéra 
nově nastudované inscenace na domácí scéně je pro každého ochotníka 
vrcholem jeho práce. Všichni jsme se těšili a zároveň měli i trochu obavy, 
zda to zvládneme, zvláště když jsme věděli, že je vyprodáno.  

Sešli jsme se, jak již bývá zvykem v 16 hodin a začali s přípravou scény, 
světel a hudby. Děvčata prakticky ihned začala s přípravou účesů a 
s malováním. Probíhaly také poslední úpravy detailů na kostýmech.  

 

Ještě před vlastním začátkem jsme se byli pozdravit s autorkou hudby 
paní Marzenou Mikulou Drabek z Polska, která se přijela, za doprovodu 
dalších dvou dam, osobně podívat na naši premiéru. Je to vlastně poprvé, 
kdy se přijel nějaký autor podívat na nastudování svého díla k nám do 
Bernartic nad Odrou. Velmi si této skutečnosti vážíme. 

Čas rychle ubíhal a bylo třeba začít.  

Průběh představení byl od počátku svižný a diváci se ihned „chytali.“  
Naše odhodlání bylo veliké a byla cítit chuť, s jakou jsme hráli. Každá 
divácká reakce nás pak motivovala ještě k lepšímu výkonu. Měl jsem 
radost, že všechno funguje, jak má. Herci byli skvělí, dostali se do rolí a 
odvedli vynikající práci. Představení bylo dynamické, běželo bez 
jakýchkoliv pauz. Drobné nedostatky či přebrepty, kterých bylo jako 
šafránu, byly jen dokladem autenticity našeho konání.  

Na závěr jsme byli odměněni dlouhým potleskem ve stoje. Na děkovačku 
jsme pozvali na jeviště i paní Drabek, která byla dojata stejně jako my 
všichni. Když se zatáhla opona, následoval výbuch radosti a slzy štěstí. 
Pocit zadostiučinění je největší odměnou za tvrdou práci ochotníka. To 
nám chybělo. Jsme zpět a těšíme se na další představení. 
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A ještě jedna poznámka. Při výběru hudební komedie Dobře ušitý frak 
jsme byli zvědavi, jak diváci přijmou téma hry, které s nadsázkou kritizuje 
jedince neváhajícího použít ne úplně korektních metod k dosažení svých 
cílů a také ostře kritizuje nešvary maloměšťácké společnosti. Ohlasy nás 
příjemně překvapily, neboť diváci považují téma hry za nanejvýš aktuální 
a v mnohém bohužel pravdivé.  

Zdeněk Klos, předseda spolku BODLÁK  

 

Další odehraná představení:  

22. dubna 2022 v Bernarticích nad Odrou 

6. května 2022 v Němčicích nad Hanou v rámci přehlídky Hanácký   

divadelní máj, kde jsme získali tato ocenění: 

 Čestné uznání – Zdeněk Klos za roli krejčího Fimka 

 Čestné uznání – Tomáš Horut za roli Patorka 

 Cenu – Marie Šimíčková za roli Laury 

 Cenu – Šárka Šimíčková za kostýmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2022 

24 

 

Zájezd se zahrádkáři 30.dubna 2022 

 
Po poslední letní výstavě Floria Kroměříži, která byla ovlivněná covidovým 
omezením, jsme se opět těšili na  novou, pestrou a zajímavou výstavu. 

Autobus posbíral výletníky z Nového Jičína, Jeseníku, Fulneku a u nás z 
dolního i horního konce obce a vyrazili jsme po trase Bernartice-Kroměříž. 
Jen nás mrzelo, že se nepřihlásili i naši spoluobčané, abychom zaplnili 
celý autobus. Zájezd není určen jen pro zahrádkáře a kdo s námi jezdí, ví 
že o srandu a zábavu je postaráno. 

Účastníci zájezdu si cestou mezi sebou sdíleli a předávali zkušenosti, co 
komu roste na zahrádce a kolik nakrmili hryzců, krtků, krtonožek a 
slimáků. Palubní stevardky autobusu Jana s Monikou se staraly o 
informace, základní občerstvení a zábavu. Po příjezdu na výstaviště a 
díky předplaceným vstupenkám, byl vstup do areálu během chvilky. 
Rozsah výstaviště nám dal možnost se rozprchnout po celém areálu, 
zjistit kde se co dobrého vaří, doplnit pitný režim. Uspokojení a posilnění 
jsme se mohli už jen kochat připravenou naaranžovanou směsicí květin, 
rostlin, keřů a vytvořených soch z živých i suchých květina a nepřeberným 
množstvím produktů a výrobků řemeslníků. Bylo z čeho vybírat a nakoupit 
vše, co každý potřeboval. Snad tím, že v minulosti nepřála podobným 
akcím covidová situace, počasí nám neobyčejně přálo a sluníčko svítilo 
celý den. Spokojení i příjemně unaveni po shlédnuté výstavě jsme vyrazili 
v odpoledních hodinách zpět domů. Zážitky a posbírané náměty z výstavy 
jsme měli všichni. Co jsme nejvíce ocenili, byla nádherná výstava nymf v 
pavilonu. Neskutečné krásně vyzdobené šaty a křídla z živých květin jistě 
stála spoustu práce. Záplava květin a rostlin nás všechny pohladila po 
duši a už se těšíme na další výstavu a na další společný výlet. A všechny 

srdečně zveme😊. 

 

za Zahrádkáře Petr Drlík 
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     RŮZNÉ 

VRCHNÍ STRÁŽMISTR IN MEMORIAM JAN BAYER 
ČETNÍK, ODBOJÁŘ, VLASTENEC 

 
Na osud četnického štábního strážmistra Jana Bayera, který byl posmrtně 
povýšen do hodnosti praporčíka a následně do hodnosti vrchního 
strážmistra, jsem narazil poměrně náhodou – při studiu četnických kronik, 
kde o jeho osudu byly dvě věty. V rámci svého bádání v historii 
československého četnictva jsem pátral po podrobnostech z jeho života. 
Jelikož svoji badatelskou činnost nemám ještě ukončenou, tak prosím, 
považujte níže uvedené informace za předběžnou zprávu k významnému 
rodáku z Vaší krásné obce Bernartice nad Odrou.  

JAN BAYER se narodil 23. října 1902 v Bernarticích nad Odrou do rodiny 
Františka Bayera č. 106, jako předposlední ze sedmi dětí. Po absolvování 
obecné a měšťanské školy pracoval jako pracovník u dráhy, v roce 1922 
nastoupil prezenční vojenskou službu, kterou končil v říjnu 1924, kdy 
dosáhl hodnosti desátníka. V roce 1927 byl povýšen na četaře v záloze. 
1. září 1928 nastoupil jako četník na zkoušku u zemského četnického 
velitelství v Brně, kde byl po půl roce povýšen do hodnosti závodčího a od 
1. září 1929 byl přijat jako definitivní četník a jmenován do hodnosti 
strážmistra. V roce 1938 byl povýšen na štábního strážmistra. Svou 
četnickou kariéru zahájil na četnické stanici v Sovinci (dnes část Karviná 2 
– Doly). Zde byl aktivně činný od 26. února 1929 až do 10. října 1938, kdy 
toto území bylo zabráno Poláky. V roce 1932 se stihl oženit a v průběhu 
manželství se mu narodily dvě dcery. V letech 1936 - 1938 byl členem 
Stráže obrany státu, kde se podílel na ochraně státní hranice 
Československé republiky. Po evakuaci z četnické stanice Sovinec sloužil 
na řadě míst, ale trvale pak bydlel v Ostravě - Kunčičkách, kde také na 
četnické stanici určitý čas sloužil. Posledním služebním působištěm byla 
četnická stanice v Šenově u Ostravy. Byl vynikajícím hráčem na trumpetu, 
a podle vyprávění rodiny popraveného, vyhrával večer z okna četnické 
stanice. A tak jeho manželka věděla, že je v pořádku na své služebně.  
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Po nacistické okupaci zbývajících částí Československa zůstal větný své 
vlasti a snažil se pomáhat utlačovanému národu. I když podepsal slib 
Vůdci, který musel podepsat každý, kdo za protektorátu Čechy a Morava 
konal státní službu, dodržoval svoji služební přísahu Československu. Byl 
aktivně činný jako odbojář, mimo jiné pomáhal lidem s útěkem do Polska, 
kam je i převáděl, nebo také varoval osoby před zatčením gestapem. 
Jako „zlatý hřeb“ jeho odbojové a vlastenecké činnosti lze označit 
skutečnost, že na svobodu propustil tři politické uprchlíky, které mělo přijet 
zadržet gestapo. I když se snažil svoji odbojovou činnost tajit, byl 
vyzrazen zadrženým odbojářem při krutém výslechu na ostravském 
gestapu 26. května 1943. V noci dorazilo do bytu Jana Bayera gestapo a 
odvedlo jej do své úřadovny (budova dnešního Národního památkového 
ústavu v Ostravě). Byl vězněn ve věznici krajského soudu v Moravské 
Ostravě (dnešní Vazební věznice Ostrava), odkud se mu podařilo 
propašovat ven moták o poměrech ve vězení. 16. července 1943 byl 
převezen do věznice ve Vratislavi (Breslau). Tam byl „Lidovým soudem“, 
jenž byl složený z čelních představitelů nacistické moci 26. listopadu 1943 
odsouzen pro přípravu velezrady k trestu smrti. I když nacisté měli 
popravovat až po uplynutí sta dnů od rozsudku, jímž byl vynesen ortel 
smrti, Jan Bayer byl popraven již 20. ledna 1944, a to krátce po šesté 
hodině večerní. Byl popraven stětím gilotinou. Kde nacisté „pohřbili“ 
ostatky popraveného Jana Bayera, to dodnes není známo, je to 
předmětem dalšího výzkumu.  

Po válce byl Jan Bayer, mimo posmrtného povýšení o dvě hodnosti, 
vyznamenám i Československým válečným křížem 1939 a byl mu přiznán 
statut politického vězně. Co se týče hodnosti vrchního strážmistra, je její 
přirovnání k dnešním hodnostem příslušníků Policie České republiky dost 
problematické. Ale dalo by se říci, že odpovídá hodnosti podporučíka 
Policie České republiky.  

Jan Bayer se zapsal mezi řadu dalších četnických strážmistrů a 
důstojníků, kteří v době okupace nacistickým Německem pro svou vlast 
obětovali to nejcennější, co člověk má – vlastní život. Zachoval se velmi 
statečně, když na gestapu neprozradil odbojovou činnost svých kolegů z 
četnické stanice. A byly to výslechy kruté, protože gestapo si myslelo, že 
protektorátní četníci budou oddáni novým poměrům. Jenže opak byl 
pravdou, protektorátní četníci pomáhali svému národu a službu konali 
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laxně. Proto pak nacisté „posilovali“ stanice německými četníky, kteří 
činnost protektorátních četníků kontrolovali.  

Jan Bayer se společně s dalšími postavil aktivně v boji proti nacistickým 
okupantům a dostal své služební přísaze, že bude vždy věrný své vlasti - 
republice Československé. A také své vojenské přísaze, že bude milovat 
své druhy, a nikdy je nezradí. Položil svůj vlastní život pro nás, abychom 
mohli žít v klidu a míru. Jeho hrdinská činnost by neměla být zapomenuta. 

   

Autor článku: STANISLAV GRYM  

Foto: archív Aloise Šimíčka 
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     HISTORIE 

Pomístní jména – horní konec strana k Hůrce 

Pokračovaní….. 

Pomístní jména - dolní konec, směrem k Jeseníku nad Odrou … 

Nová čtvrť, ulice byla nazvaná podle nových domů (č. 194 až č. 184), 
které se tady začaly stavět po roce 1950. 

Větřák, od roku 1880 do roku 1907 tu stával větrný mlýn holandského 
typu, který sem byl převezen z Kujav. Později zde vznikly zahrady, kde 
rostly ovocné stromy. Na začátku nového tisíciletí tu pak vyrostla čtvrť 
osmnácti nových domů a tehdejší zastupitelstvo navrhlo pro oblast místní 
název Větřák, který se ujal. Podobně vznikl název oblasti nových sedmi 
domů mezi školkou a hřbitovem. Domy jsou postaveny do kruhu – odtud 
vznikl spontánně název Kruháč.  Podle vyprávění pana Klementa 
Šimíčka z č. 176 se kluci rádi houpávali na  křídlech  větrného mlýna, ale 
bylo to nebezpečné a mlynář je odháněl bičem. Ve mlýně, který byl ke 
konci opuštěn, docházelo k bojům mezi kluky z horního a dolního konce 
obce. Horňáci obyčejně mlýn obsadili a dolňáci jej dobývali dřevěnými 
šavlemi, luky a klacky. Pomáhala jim také děvčata, která v zástěrách 
nosila náboje – kamení. Většinou se mlýn dobýt nepodařilo. 

Ulici, která odbočuje z Nové čtvrti a ústí na silnici u prodejny Jednota se 
říká hodně hanlivě Pos..ná ulice (též nazývaná Sereniho třída). Kdysi to 
bylo záhumení a lidé si sem chodívali odskočit z blízké dolní hospody u 
Handrychů. 

Kutiny, lesík u potoka Teplica za Šimíčky č. 195. V dávných dobách tu 
býval les, který sahal od Šenova až k Hůrce a Jeseníku. Při osídlování 
obce, někdy ve čtrnáctém století se les postupně kácel (kučil). Dnes 
zůstaly jen pozůstatky, a to Kutiny, Dreslarův a Pavlíkův důl. V Kutinách 
bývala divoká skládka odpadů, které sem lidé vozili z přilehlých ulic. Teď 
už naštěstí tato doba pominula, je tam pěkně, a to obzvlášť na jaře, kdy 
se všude rozprostírá koberec rozkvetlých sasanek. 
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Kutiny 

 

Na Prostředních rolích, menší pole u soutoku potůčku, tekoucího 
z Potok s Horeckým potokem. Bývalo tam obecní Mrchovisko, kde se 
zakopávala uhynulá domácí zvířata. Tato práce byla v 18. století 
povinností zahradníka z č. 52. Tradovala se příhoda o Cikánech, kteří 
pobývali na Cikánské ulici. Jednou před Velikonocemi uhynulo u fojtů 
vykrmené prase a bylo zakopáno na Mrchovisku. Cikáni jej vykopali, 
rozčtvrtili a na ohni opekli a vystrojili si velkou hostinu, na kterou se sjely i 
jejich další rodiny z okolí. Bylo to na Velký pátek, Bílou sobotu a skončili 
až na Vzkříšení v neděli. V obci z toho byl velký poprask, protože svým 
křikem, veselím a hodováním narušili největší křesťanský svátek. 
Nepomohly ani domluvy radních, Cikáni se veselili dále až do samotného 
konce. Potom se svými vozy zase odtáhli bez újmy na zdraví z pojídání 
zdechlého prasete.    

Rybníček je konec Prostředních rolí, před mostem u pískovny vpravo 
mezi silnicí do Hůrky a potokem. V 17. století tu býval rybník. Říkalo se 
mu taky Horecký, Lesní a Objezdský. Kolem roku 1776 byl přeměněn 
v pole.   
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Plaňava, kdysi součást lesa, táhnoucího se od Šenova až k Jeseníku, teď 
pole mezi potokem a lesem.  

 

 

Plaňava 

 

Malý les, Dolní les, zbytek původního jedlového lesa. Byl součástí 
velkého panského lesa, zvaného Objezd (Oblask, Obliska). V 17. století to 
byl zdroj kvalitního stavebního dřeva, což vedlo k jeho vydrancování. 
Jedle později nahradily smrky a teď tam rostou borovice a listnaté stromy. 
Pozůstatky jedlového porostu lze najít v malých jedličkách poblíž 
Horákova obrázku.  

U Horákového obrázku, U Mýtného obrázku, obrázky Panny Marie na 
dubech na okraji Malého lesa. K místům se váží zajímavé pověsti (o tom 
někdy příště). U Horákova obrázku jsou lavičky k odpočinku a u Mýtného 
obrázku je i soška Pražského Jezulátka a je odtud krásný výhled na naši 
obec. 
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Horákův obrázek                            Mýtných obrázek 

 

Blavata, na okraji Malého (Dolního) lesa, směrem k Hůrce. Vznik názvu 
není znám. Možná má něco z polštiny, protože slovo bawat je hedvábí a 
bawatek chrpa.  

Staré lúky, část Malého (Dolního lesa), blíže k Jesenicku. Podle mapy 
z roku 1833 bylo místo nezalesněné. 

Stříbrnice, Zlatnice, Stříbrná skála, vysoký břeh nad Odrou. Vede tady 
hranice se Slezskem, kterou vyznačují dosud zachovalé hraniční kameny 
v počtu osmi kusů z let 1724 až 1728. Dříve jich tady bývalo více a byly 
osazeny hodně nahusto, zřejmě z důvodu, že se jednalo o významné 
místo. V 18. století tu probíhaly málo úspěšné pokusy o těžbu zlata a 
stříbra. Zlato a stříbro se rýžovalo, nekopaly se žádné šachty. Lidi to 
místo přitahovalo, mnohdy utíkali z roboty v Panském dvoře a chodili 
rýžovat, za což pak byli trestáni.  



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2022 

34 

 

                                

Odra pod Stříbrnou skálou       Stříbrná skála       mech dřípovičník zpeřený 

 

Zadní lůžek, Přední (Fojtův) lůžek, části řeky Odry mezi Stříbrnou 
skálou a fotbalovým hřištěm. Podle pověstí tu v noci tančívaly víly. Od 
Mackových dolů až po oba Lůžky, se vždy v létě objevovaly silně 
světélkující shluky, a tak se věřilo, že jsou to tancující lesní panny. Ve 
skutečnosti to byl druh mechu (dřípovičník zpeřený), který rostl u kořenů 
stromů, v místech, kde je málo světla. Byl vysoký jeden centimetr a ve 
tmě vydával smaragdové světlo, viditelné z dálky. Mech byl objeven 
v Oderských vrších a na horním toku Odry až po katastr Kunína. V letech 
1964 a 1965 byl prováděn výzkum za účelem zjištění výskytu mechu a 
podle údajů z Vlastivědného muzea Nový Jičín rostl  u nás kolem Odry u 
Fojtového lůžka až k hospodě u Odry. Mechu škodí umělé hnojení 
zemědělské půdy, a tak se jeho výskyt stále zmenšoval.   

Mackovy doly, v Malém (Dolním) lese, před Stříbrnou skálou, dříve 
v majetku sedláka Macka z Jeseníku nad Odrou, který se tu pokoušel těžit 
zlato a stříbro. V roce 1898 tu byl nalezen při sázení lesa hrnec s mincemi 
z let 1586 až 1698. Jednalo se zřejmě o ukrytý lup, pocházející až z Uher, 
uložen do země někdy kolem roku 1710 za vpádu Kuruců. Také tu kdysi 
rostly nízké keře janovce metlatého, ze kterého se vyráběly metly a také 
boty, zvané „jančáry“. Za II. světové války tu Němci vykopali zákopy a 
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postavili vojenský srub o rozměrech 10 x 8 metrů. Vše bylo zbytečné, 
protože válečná fronta se místu vyhnula kvůli rozvodněné Odře. Po válce 
srub rozebrali Horčané a odvezli jako dřevo na topení.   

Za Odrú, louky za Odrou, vlevo od pěšiny do Suchdolu nad Odrou, 
směrem na Mankovice. 

Dreslarův důl, Drelerova Horuška, zalesněný svah pod č. 9 

Pavlíkův důl, zalesněný svah pod č. 16, nedávno tu byly staré stromy 
vykáceny a zasazeny nové. V dávných dobách, snad již při prvním 
osídlení Krasna, tu býval rybníček. Zanikl někdy v 18. století, kdy se z něj 
stala bahnitá louka, proto se místu ještě dlouho potom říkalo Rybničisko. 
Kdysi sem zabloudili vodníci. Byli dva a žili v Odře u Starého mlýna. Byli 
mladí a pěkně nastrojení v kabátech s dlouhými šosy a pevných 
naleštěných holínkách, které si nechávali šít u ševce Augusta Glogara z č. 
10. Nejraději pentlemi vábili mladá děvčata, když se chodila v létě koupat 
na Fojtův lůžek. Na Rybničisku se jim stala nemilá věc. Chlapi z gruntu č. 
31 je nachytali při věšení pentlí a zavřeli je přes noc do stodoly a poručili 
jim nasekat na sečkovici slámu. Vodníci však byli zvyklí točit kolem 
opačně (škádlívali tak mlynáře ve Starém mlýně a naschvál točívali 
vodním kolem opačně, aby voda v Odře tekla zpět k Jeseníku) a tak 
neposekali nic. Ráno je chlapi našli unavené a polomrtvé je pak vypustili 
zpět k vodě.    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavlíkův důl 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2022 

36 

 

Na Těplici (Teplici), zastavěná část obce od č. 105 po most pod č. 16. 
V místech, kde nyní stojí dům č. 233, bývala louka Písařka, o kterou se 
vedl více jak stoletý spor (Zpravodaj 2/2022). 

                    

 

 

 

 

 

Na Těplici 

 

Hajzybon, malá ulička směrem dolů od křižovatky na Dráhy. Téměř 
všechna pomístní jména mají slovanský původ, toto ne, je z němčiny – 
Eisenbanh (železnice), později hovorově hajzybon.  Když se kolem roku 
1840 stavěla železnice z Hranic do Ostravy, byli na práci pozvaní 
kameníci z Itálie. Bydleli v okolních obcích a také u nás v domech 86, 71 
a 70. Byli čtyři a jmenovali se Vanzím, Nardeli a dva bratři Lucheci.  Byli to 
mladí kluci a líbili se děvčatům. Nebydleli tu dlouho, později zakotvili 
v Novém Jičíně, kde si otevřeli cukrárnu a obchůdek, jeden z nich těžil 
kámen u Jakubčovic a dodával jej na stavbu železnice. Později byla ulička 
v zimě velmi oblíbeným místem pro děti, které tady sáňkovaly. Já si 
pamatuju, že při každé cestě ze školy musela být zastávka na Hajzyboně, 
kde je jezdilo z kopce dolů, často na školních aktovkách.  
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Potok Těplica (Teplica), přitéká z Hůrky. Po Kutiny se mu říká Horecký 
potok a od Kutin po soutok s Odrou je to Teplica. Pramení na poli mezi 
Farským lesem (Zálesím) a Horeckým lesem na katastru Vlčnova a název 
dostal nejspíše podle toho, že voda v něm u č. 33 nezamrzala. Chodíval 
se sem napájet dobytek. Teplica vtéká do Odry v místě, kde dříve stával 
Starý mlýn, další oblíbené místo vodníků (napíšu o něm). Původně 
Teplica ústila do Odry u mostu na louky. V šedesátých letech minulého 
století byl její tok narovnán do současné podoby. 

Krasno, zastavěná část obce asi od č. 74 po č. 27. Podle pravěkých 
nálezů bylo doloženo, že se jedná o nejstarší Slovany osídlenou část 
obce. Název je zřejmě z polštiny. Je možné, že lidé přišli z polského 
Krasna. Napovídají tomu prý i shodné pravěké nálezy z břehu pod 
Edušovým křížem a nálezy z Polska u města Krasno. Původně se zřejmě 
jednalo o malý počet domů (dnešní 27, 72, 28, 24, 23, 22, 21, 20, 19). 
První obyvatelé hospodařili na políčkách v místě, kterému se říká 
Sedlisko. V Krasně stojí i Mlýnec č. 28, původně fojtův mlýn z 16. století. 
Jeden ze tří vodních mlýnů v obci se zajímavou historií (napíšu o nich 
samostatný článek). 

Sedlisko, pole před Malým (Dolním lesem). Pravděpodobně nejstarší 
osídlené a obdělávané pole prvních zemědělských usedlostí obce, údajně 
již z konce třináctého století. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedlisko, pohled od Mýtného obrázku 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2022 

38 

 

Odra 

Na území naší obce se Odra stáčí k severu a tvoří hranici s katastrem 
Suchdolu nad Odrou. Odra má své typické meandry a teče přirozeně, bez 
různých stavebních zásahů. Jedinou stavbou na ní je splav u Lesního 
mlýna, který byl v roce 2009 vybudován zcela nový. Někdy, při velké 
vodě, umí Odra pěkně pozlobit a rozleje se na louky, zaplaví Lesní mlýn, 
silnici i Mlýnec a některé domy na Teplici.  U Odry, jak jsme zvyklí říkat, 
bývalo koupaliště, dříve hodně navštěvované i lidmi z okolí, místo pro 
sportování (volejbal, fotbal) a sezónní hospoda, kde vládl čilý společenský 
život. Pamětníci si jistě vzpomenou na Benátské noci, taneční zábavy 
s živou kapelou, diskotéky Vladana Maliny, sokolská a hasičská cvičení. 
Dodnes je místo hodně navštěvováno turisty a cyklisty.  Odru pěkně 
popisuje pan Vít Bayer (rodák z domu č. 128) ve svých článcích, které 
vyšly ve Zpravodajích v loňském roce.  

   

           Odra před splavem         splav u Lesního mlýna 
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Odra u koupaliště 

hospoda u Odry dříve 
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koupaliště u Odry dříve 
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Na starej Odře, dodnes patrné zaniklé meandry a slepá ramena Odry na 
loukách při pěšině do Suchdolu nad Odrou. Změny toku řeky v minulosti 
způsobily nerovnoměrné ohraničení luk.  

Stará Odra, květen 2022 

 

Dolní lúky, louky za Lesním mlýnem, mezi pravým břehem Odry a silnicí 
do Suchdolu nad Odrou  

Lesní mlýn, historický, původně panský mlýn ze sedmnáctého století na 
řece Odře, technická památka. Pěkně dochovaná a udržovaná historická 
stavba, zasazena do krásného prostředí Oderské nivy. Lesní mlýn si 
zasluhuje podrobný popis, a tak si o něm přečtete v některém z dalších 
Zpravodajů obce. Jen bych zmínila, že i tady bývali vodníci a krásně o 
nich mluvíval pan mlynář Rudolf Bajer, se kterým často hrávali na 
housličky, sedávali na lavičce před mlýnem a vyprávěli o dávných časech. 
Jednou tam vodníci byli i na zabíjačce, ale nedopadlo to moc dobře. Paní 
mlynářka je chtěla pěkně pohostit, ale oni snědli jen polévku. Jelita jim 
moc nechutnala, a tak je tajně vyházeli oknem ven. Když paní mlynářka 
viděla jelitovou kaši na rozkvetlých muškátech za oknem, tak začala láteřit 
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a vodníci se polekali a utekli. Zůstaly tam po nich jen mokré pentličky, 
pověšené na věšáku.    

                   

  
  
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesní mlýn 

 

Pokračování příště…….. 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 
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 INZERCE 
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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  
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