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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So 25.6. Den obce 

So 9.7. Letní kino U Odry 

So 6.8. Letní kino U Odry 

So 17.9. Nebezpečný a velkoobjemový odpad 

Pá 23.9.  Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu 

So 24.9. Volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu  

Pá 30.9. Případné II. kolo voleb do Senátu 

So 1.10. Případné II. kolo voleb do Senátu 

So 1.10. Podzimní pohledy na Moravskou bránu 

Pá 21.10. Setkání s důchodci 

 
 
Kalendárium 
 
24.5. Po dvou letech se uskutečnil zájezd důchodců z naší obce. 
24.5. Na obecním úřadě se konala pracovní schůzka zastupitelstva 

obce. 

25.5. Diváci mohli shlédnout reprízu pohádky Lotrando a Zubejda 
dětského divadelního souboru Bodláček.  

26.5. Obecní úřad navštívil poslanec Parlamentu ČR Jiří Carbol. 

26.5. Byla zahájena stavba „Zateplení a nová fasáda tělocvičny“. 

27.5.  V Životicích u Nového Jičína proběhla valná hromada společnosti 
Asompo. 

27.5. Naši hasiči uspořádali tradiční kácení máje. 

28.5. Po dvou letech se konala hasičská soutěž dětí. 

28.5. Starosta navštívil našeho spoluobčana při příležitosti jeho 
životního jubilea. 
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1.6. Byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 
pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za 
období 2018-2022. 

1.6. Proběhl kontrolní den na zateplení tělocvičny. 

1.6. V KD se konalo 17. zasedání zastupitelstva obce. 

2.6. V Březovém háji byly odbornou arboristickou firmou ošetřeny 
napadené stromy jmelím. 

4.6 Spolky v naší obci zorganizovaly Den Dětí. 

9.6. Proběhl kontrolní den na zateplení tělocvičny. 

9.6. Pracovnice obecního úřadu se zúčastnila odborného semináře 
„Postup při ukončení a zahájení období zastupitelstva obce“ 
v Ostravě. 

 

 

 

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou zhruba tři měsíce po rozvolnění koronavirového opatření 
a navrácení se do normálního života. Letos již proběhla dvě jednání 
zastupitelstva obce a já bych Vás rád informoval o tom, čím jsme se mimo 
jiné zabývali a co díky rozhodnutím členů zastupitelstva naši obec čeká. 

Práce na zateplení a nové fasádě na tělocvičně běží v plném proudu. 
Věřím, že se nová fasáda na tělocvičně bude líbit a přispěje k ještě větší 
spokojenosti návštěvníků krásného sportovního zázemí v naší obci. Ještě 
v tomto měsíci dojde k opravě sociálního zařízení sezónní restaurace 
Odra. Dále bude vypsáno výběrové řízení na doplnění veřejného 
osvětlení na ulici od Šenkeříků č.4 po Glogary č.6, na které jsme získali 
dotaci z Moravskoslezského kraje, tak aby bylo vše v letošním roce 
zrealizováno. Máme hotový pasport veřejného osvětlení celé obce a 
budeme hledat možnosti, jak ušetřit na energii. Zdali jít do výměny 
osvětlení za led svítidla, či jiné alternativy. Nyní jednáme o možnostech 
dotace na tuto akci. Dále jsme byli úspěšní v získání dotace na kompletní 
projektovou dokumentaci na vybudování Multifunkčního obecního centra 
(bývalá smuteční síň), která činí 70% uznatelných nákladů. 
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V loňském roce jsme požádali Ministerstvo pro místní rozvoj o dotace na 
rekonstrukci podkroví ZŠ a opravu místní komunikace na parc.č. 47/1 
(Cikánská ulice). Nyní čekáme na výsledek, zdali jsme byli úspěšní, či 
nikoliv. Po zprávě, která nám z ministerstva přišla již s předstihem víme, 
že přetlak žádostí je obrovský a vyhověno bude pouze 15 % z nich, moc 
v úspěšnost nedoufáme. Rozpočet rekonstrukce podkroví ZŠ je cca 
4.500.000,- Kč. Proto je tato akce bez dotace pro nás nereálná. Co se 
týká opravy komunikace parc.č.47/1, nezískáme-li dotaci, bude 
zastupitelstvo rozhodovat, zdali ji opravíme z vlastních zdrojů, náklady 
činí cca 1.700.000,- Kč.  

Kromě investic nás čeká po dvouleté pauze Den obce, který proběhne v 
sobotu 25.6.2022 v Březovém háji. Program, který byl plánován před 
dvěma lety se uskuteční letos a snad uspokojí každého návštěvníka. 
Vystoupí mimo jiné klaun Honza Krejčík, skupina Stanleys Dixie Street 
Band, zazní písně z muzikálu Mamma Mia, hlavní vystoupení zajistí 
skupina HOLKI. Večer bude hrát k tanci a poslechu hudební skupina TTQ. 
Dále nás čeká spousta dalších vystoupení a doprovodného programu. 
Program Dne obce naleznete na zadní straně zpravodaje. Tímto bych Vás 
chtěl všechny srdečně pozvat. 

Přeji vám krásné prázdniny, spousty hezkých zážitků z dovolených a vše 
dobré. 

Tomáš Horut, starosta 

 

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
nad Odrou 

17/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovatele zápisu 
zastupitele Františka Kyselého a Ing. Ivana Košťála, zapisovatelkou 
Danielu Horutovou. 

17/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 
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17/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo zvolení jednoho 
místostarosty. 

17/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje veřejný způsob 
volby místostarosty. 

17/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí místostarostou Michala 
Prašivku. 

17/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 3/2022 

Příjmy:  18.068.523,78,- 

Výdaje: 30.515.815,94,- 

Třída 8: 12.447.292,16,- 

(Příloha č. 4 zápisu) 

17/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní období 
roku 2021.(Příloha č. 5 zápisu) 

17/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku Základní škola a Mateřská škola Bernartice 
nad Odrou, příspěvková organizace za účetní období roku 2021. (Příloha 
č. 5 zápisu) 

17/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 
zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný 
účet obce Bernartice nad Odrou za rok 2021 bez výhrad. 

Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 zák. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných 
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rozpočtů s celoročním hospodařením obce Bernartice nad Odrou za rok 
2021 bez výhrad. (Příloha č. 5 zápisu) 

17/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský 
výsledek Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, 
příspěvková organizace za rok 2021 ve výši Kč 224.945,48 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zároveň souhlasí s převodem 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace do rezervního fondu ve 
výši Kč 223.945,48 a do fondu odměn ve výši Kč 1.000,-. (Příloha č. 5 
zápisu) 

17/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavření Darovací 
smlouvy č. 22/2022/D. Předmětem smlouvy je pozemek parcela číslo 251 
o výměře 458 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou a ukládá starostovi tuto 
smlouvu jménem obce uzavřít. 

17/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Směnnou smlouvu 
č. 23/2022/S na směnu pozemků parc. č. 312/2 o celkové výměře 73 m2 

v k.ú. Bernartice nad Odrou s parc. č. 1193/2 o celkové výměře 306 m2 
v k.ú. Bernartice nad Odrou a ukládá starostovi tuto smlouvu jménem 
obce uzavřít. 

17/13 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu obce 
Bernartice nad Odrou na zajištění spolufinancování základní sítě 
sociálních služeb ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP 
Nový Jičín ve výši 60.879,- Kč. Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou 
pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Obce Bernartice nad Odrou. 

17/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace pro 
školní rok 2022/2023 výjimku z nejnižšího počtu žáků v základní škole 
stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška 
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č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 
povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.  

17/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje organizaci Základní 
škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace pro 
školní rok 2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu žáků v mateřské škole 
stanoveného v prováděcím právním předpise, kterým je vyhláška 
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  

17/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z kontrolního výboru Dobrovolného svazku Regionu Poodří ze dne 
13.12.2021 

17/17 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou z kontroly 
hospodaření obce Bernartice nad Odrou za období září – prosinec 2021 
konané dne 16.3.2022. 

17/18 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Protokol o 
veřejnosprávní kontrole v  Základní škole a Mateřské škole Bernartice nad 
Odrou, příspěvkové organizaci za období září – prosinec 2021 konané 
dne 22.2.2022. 

17/19 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou ze dne 
27.4.2022. 
17/20 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí se zapojením 
Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková 
organizace, jejichž zřizovatelem je obec Bernartice nad Odrou, do 
provedení aktualizace "Strategického rámce Místního akčního plánu do 
roku 2025" v území obce s rozšířenou působností Nový Jičín, které 
nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování 
v území. 
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17/21 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou stanovuje počet členů 
Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou pro volební období 2022 až 
2026 na "11". 

 
V Bernarticích nad Odrou dne 1.6.2022 

 
Dovolená lékaře 
 
V termínu od 7. července do 29. července MUDr. Šrámek neordinuje. 
Pouze akutně nemocné ošetří MUDr. Šimíčková v ordinaci v Suchdole 
nad Odrou. MUDr. Šimíčková nebude léky trvalé medikace předepisovat, 
proto si je prosím nechejte s předstihem předepsat ve své ordinaci. 

 

Ordinační hodiny MUDr. Šimíčkové v Suchdole n/O, tel. 556 736 905 

Pondělí   8.00 – 11.00 hodin 

Úterý  13.00 – 16.00 hodin 

Středa    8.00 – 11.00 hodin 

Čtvrtek      8.00 – 11.00 hodin 

Pátek      8.00 – 11.00 hodin 

 

Zájezd seniorů 

V úterý 24.5.2022 jsem se po dvou letech zúčastnila zájezdu, který nám 
seniorům umožnili pracovníci obecního úřadu, za což jim patří velký dík. 
Nejprve jsme navštívili dominantu Vsetína zámek ze 17. století. Od 
průvodkyně jsme se dozvěděli něco o historii zámku, obdivovali jsme se 
zručnosti žen, jejichž vystavené krajky nás doslova uchvátily.  Z šedesát 
metrů vysoké vyhlídky byl překrásný výhled na celé město. Na oběd jsme 
se přesunuli do Rožnova pod Radhoštěm. Následovala návštěva výrobny 
ručně zhotovovaných svíček. Každý obdržel jednu malou a mohl si 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2022 

8 

 

vyzkoušet jejich barvení. Tuto jsme si mohli ponechat. Samozřejmě 
nezůstalo jen u ní. Málokdo odolal bohaté nabídce překrásně zdobených 
svíček v místním obchůdku a téměř každý si nějakou zakoupil. Poslední 
zastávka byla ve Valašské provozovně Masného průmyslu Krásno, spol. s 
r.o.  Byl promítnut film z vesnické zabíjačky, nám všem tak dobře známé. 
Také nás seznámili s historií firmy. Při tom jsme konzumovali připravené 
„vzorky“ jejich produktů a zapíjeli je pivem vyráběného speciálně pro tuto 
společnost. 

Konečně se dostávám k tomu podstatnému. Chtěla bych jménem všech 
spokojených účastníků zájezdu poděkovat paní Věrce Košťálové. Celým 
zájezdem nás starostlivě provázela a my se tak mohli cítit po celou dobu 
velmi příjemně. Poděkování patří i jejím pomocníkům panu Ivanu 
Košťálovi a paní Jarce Bayerové. Už teď se těšíme na další cestovatelské 
zážitky, které nás snad čekají i v příštím roce. 

       Jarmila Dreslerová 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Oslava Dne dětí  

Mezinárodní den dětí jsme ve školce oslavili Putováním za pokladem. 
Hledali jsme správnou cestu podle naznačených symbolů a plnili úkoly. 
Mravenečci se vydali do lesa k myslivecké chatě, Včeličky na horní konec. 
Sluníčko nám po propršené noci krásně svítilo, a tak nám bylo moc dobře. 
Těšili jsme se na cíl cesty a slíbený poklad. A představte si, že jsme jej po 
velkém hledání našli… a stál za tu námahu. 

                        Za MŠ Lenka Mičulková 
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Odpoledne s maminkou  

Oslavu Svátku matek jsme z důvodu velké nemocnosti dětí museli odložit 
až na poslední květnový den. Maminky se však dočkaly – děti pilně 
vyráběly dárečky, kreslily a lepily přáníčka, nacvičovaly básničky, písničky 
a tanečky. V den besídky připravovaly sladké, slané i zdravé pohoštění. 
Maminkám zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a předvedly, co se 
ve školce naučily. Také každý svou maminku vyzval k tanci a zatancoval 
si s ní. Po sladké puse a předání dárečků každý usadil svou maminku ke 
stolu a naservíroval jí talířek s občerstvením a pití. Děkujeme maminkám, 
že jsme s nimi a s dětmi mohli prožít krásné odpoledne. 

          Za MŠ Lenka Mičulková 
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Výlet na Jarošův statek  

Ve čtvrtek 9. června 2022 jsme prožili úplně jiný školkový den. Ráno se 
děti scházely s batůžky na zádech a čekali jsme na příjezd autobusu, 
který nás odvezl do Studénky na Jarošův statek. Paní kuchařky nám 
nabalily výbornou svačinku a ovoce. Na statku se nám věnovala paní 
instruktorka Petra, která nás poučila o bezpečnosti a chování při návštěvě 
u zvířátek. Ukázala nám celý statek a řekla nám, jak o zvířátka na statku 
pečují, čím je krmí. Vyrobili jsme si zápich – ptáčka z kartonu a přírodnin, 
také jsme jeli na ponících Dominovi a Lancelotovi. Pohladili jsme si další 
koníky a oslíka Karkulku – toho jsme slyšeli i hýkat (a byl to teda pořádný 
rámus). Viděli a vodili jsme také cvičené králíčky Olivera, Lili a Tedíka, 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2022 

12 

 

kteří uměli přeskakovat překážky. Pomazlili jsme se s morčátky 
Jasmínkou a Zuzankou, vyzkoušeli jsme si cvičiště pro koně. Ještě jsme 
měli v plánu pomáhat vyčistit koníkům boxy, ale to nám překazila bouřka 
a velká průtrž. Naštěstí už byl čas vrátit se zpátky do školky, a tak jsme 
nastoupili do autobusu a za doprovodu kytary prozpěvovali písničky – 
sláva, nazdar, výletu, zmokli jsme a už jsme tu… a nejen tuto… Vrátili 
jsme se unavení a hladoví, ale plní zážitků. 

                          Za MŠ Lenka Mičulková 
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Expedice za poznáním 

V úterý 7.6.2022 nás čekala cesta do Olomouce do Pevnosti poznání. 

Tentokrát nebyl žádný autobus, který by nás nabral u dveří školy a dovezl 
až na místo. Cestovali jsme vlakem, naštěstí bez přestupování, takže 

jsme do Olomouce dojeli všichni😊. 

Asi dva kilometry jsme šli rozkopaným městem, než jsme dorazili k 
Pevnosti poznání. Tam se děti rozdělily do skupin a mohly procházet 
všemi expozicemi. Podívaly se i do laboratoří, vyzkoušely si např. 
malování ledem, působení vody na poskládaný papír, míchání barev duhy 
atd. 
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V expozicích si osahaly jednoduché nástroje, prošly se žílami, mozkem, 
vešly do oka, proletěly se na vážce z pravěku….. 

Bylo tam toho hodně, stejně jako lidí, kteří měli stejný nápad na výlet jako 
my. 

Ve vlaku si děti skládaly zakoupené Rubikovy kostky, takže jim cesta 
uběhla velmi rychle. 

I počasí bylo super, prostě výlet se vydařil. 

     Třídní učitelka Eva Petrová 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 

Dětský den 

V sobotu 4. června uspořádala TJ Sokol Bernartice nad Odrou ve 
spolupráci s Obcí Bernartice nad Odrou, spolkem Myslivců, Hasičů a 
Zahrádkářů Dětský den.  

Za podmračeného počasí se sešlo 60 dětí i v doprovodu rodičů a vydali 
se vytýčenou trasou v okolí Bernartic nad Odrou, na které byla připravena 
různá zajímavá stanoviště.  Hned na startu po úvodním slovu Dušana 
Glogara a Aleše Hubra se všichni seznámili s mapkou trasy se stanovišti. 
Každý účastník obdržel pití a oplatku na cestu a mohlo se vyrazit.  Na 
každém stanovišti pak děti plnily připravené úkoly a dovednosti pod 
dohledem nejen členů TJ Sokol. Hned v úvodu měla stanoviště základní 
škola (paní ředitelka Jana Kociánová, paní učitelky Eva Grulichová, Eva 
Štefková, Petra Gavlasová a Hana Sperathová). Druhé v pořadí na 
multifunkčním hřišti měl TJ Sokol sportovní stanoviště (Ladislav Glogar, 
Dušan Glogar, Libor a Ilona Stavinohovi). Třetí tamtéž obsadil florbalový 
oddíl Bernatských Bobrů (Aleš Hubr, Šimon Horut, Adam Klos, Dominik 
Volf a Jan Grulich). U vrbiček na Hůrku bylo stanoviště Mozkovna (Eliška 
a Marek Milatovi). Kousek dál u lesa se nacházelo stanoviště Bystroočko 
(Petra a Zuzana Hubrovy a Nela Nelhyblová). Krátkou procházkou se 
došlo k myslivcům, kde byla možnost malého občerstvení. Každý měl 
možnost si opéct špekáček a vystřelit ze vzduchovky i malorážky 
(Vlastimil, Alena a Adam Šimíčkovi, Alena a Petr Bršťákovi, Martin 
Šimíček). Od myslivců se vracelo zpět k Bernarticím kolem Horákova 
obrázku, kde měla stanoviště Hanka Krupičková s vojenským panákem. 
Předposlední na trase bylo stanoviště Pavučina (Kamila a Lukáš 
Kutějovi). Posledním stanovištěm na trase bylo v cíli U Bříz - PingPong 
(Petra a Jarek Hašovi). U Bříz byl také výdej občerstvení a nápojů ve 
Floriánku (Jiří Grulich, Tomáš Staněk, Jana Staňková, Andrea, Eliška a 
Bronislava Milatovy, Marie Karafiátová, Monika Martinátová a Jan 
Košárek). Příjemným zpestřením byla prezentace složek Policie ČR a 
Městské policie z Nového Jičína. Hbitý zásah našich hasičů (Patrik 
Dresler, Libor Gavlas, Pavel Kroupa a Petr Hanzelka) udělal pomyslnou 
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tečku připravenému programu. U Bříz dětem hrála hudba a některé se i 
odvážily tancovat.  

I přes ranní nevlídné počasí se program Dětského dne vydařil a děti byly 

spokojeny. My organizátoři tím pádem také  

Děkujeme všem složkám i jednotlivcům, kteří se na akci aktivně podíleli, 
za příjemnou spolupráci a velmi úspěšný výsledek povedené akce. 

Samostatný velký dík patří našim spoluobčanům, kteří zajistili posečení 
plánované trasy v polích (Martin Karafiát, Jiří Bayer a Zdenek Bayer)      

                    Za TJ Sokol Bernartice nad Odrou Aleš Hubr  

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala organizátorům letošního ročníku Dne dětí. Díky za 
nápadité disciplíny, příjemnou procházku, občerstvení, doprovodný 
program a přátelskou atmosféru. Cením si toho, že věnujete svůj volný 
čas a energii nám ostatním. Akce jsme se s dětmi zúčastnili poprvé a 
společný čas jsme si velmi užili! 

    Tereza Veřmiřovská 
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Ukončení sezóny florbalového oddílu Bernatských Bobrů 

V neděli 22. května proběhlo v tělocvičně rozloučení se sezónou 2021 – 
2022. Společně jsme se s dětmi domluvili, že bychom poslední florbalový 
trénink udělali v jiném stylu než standardně.  Ihned padl návrh, že by si 
děti rády zahrály florbal proti svým rodičům. Nápad byl za všeobecného 
veselí všemi přijat a rodiče byli informováni, aby dorazili spolu s dětmi na 
trénink a sportovně se vystrojili. 

Zajistila se hudba, občerstvení a něco málo sladkostí. Sešlo se dvacet 
dětí a dvacet dva rodičů. Týmy se rozdělily tak, aby děti hrály proti svým 
rodičům. Hrálo se ve dvou kategoriích - mladší děti a starší děti. Výrazně 
větší výkon potom museli podat rodiče, kteří měli děti v obou kategoriích 
. Děti si hru moc užívaly, ale ani jejich rodiče se vůbec nechtěli nechat 
zahanbit. Chvílemi hra připomínala opravdový turnaj a oba týmy hrály 
naplno. Padla řada branek na obou stranách. Nebylo však vůbec důležité, 
kdo vyhrával, nebo prohrával. Důležité bylo, že se dětem i rodičům 
zábava moc líbila a hru si opravdu užívali. 

Po ukončení vzájemných zápasů a krátké pauze na vydýchání bylo dětem 
předáno Čestné uznání za reprezentaci oddílu Bernatských Bobrů 
v sezóně 2021 - 2022. Těm, kteří se nemohli zúčastnit, byla uznání 
předána později osobně. Všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do 
přípravy, děkujeme. 

Letos se náš oddíl BeBeček neúčastnil žádné soutěže. Zahráli jsme si 
pouze jedno přátelské utkání proti TJ Sokol Pustějov. Řada 
konkurenčních družstev se rozpadla a přestala hrát. My bychom se chtěli 
příští rok případných turnajů aktivně zúčastnit třeba i v obou kategoriích. 
Starší kategorii bychom však museli posílit případnými novými zájemci, 
anebo přemluvit kamarády/kamarádky, kteří z různých důvodů ukončili 
členství, aby zase přišli za námi. 

 

Stanovili jsme si také cíle pro sezónu 2022 – 2023:  

 

1. Sehnat nového pomocného trenéra 

2. Rozšířit členskou základnu starších dětí pro případné turnaje 

3. Zajistit týmy z okolí pro účast na turnajích 
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4. Uspořádat alespoň dva turnaje u nás v Bernarticích nad Odrou 

5. Do organizačního týmu zapojit více dospělých    
     

                      Za florbalový oddíl Bernatských Bobrů Aleš Hubr, trenér 

 

Kácení máje 

 

V pátek 27. května 2022 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí nám sice 
moc nepřálo, ale i tak se před hasičskou zbrojnicí sešel opravdu velký 
počet lidí. Hasiči připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou tombolu. 
Hlavní cenou byla pokácená májka a tu ještě v ten večer naši chlapi 
odnesli vítězi na ramenou až domů. Samotné pokácení si vzali na starost 
odborníci z našich řad, což bylo i vidět a máj spadl na centimetry přesně, 
kde měl. 50 kg uzených žeber zmizelo během chvilky, a tak přišla vhod i 
zelňačka, kterou jsme hned poté z vývaru připravili. Před hasičskou 
zbrojnicí se ve velkých párty stanech posedělo až do pozdních večerních 
hodin.  

Věřím, že se zúčastnění všichni dobře pobavili a už teď se těší na kácení 
příští rok.  

      za hasiče Tomáš Horut 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 6/2022 

21 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasičská soutěž dětí 

 
V sobotu 28. května 2022 jsme před obecním úřadem pořádali po dvou 
letech opět hasičskou soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší 
žáci. Počasí nám velmi přálo a úderem půl druhé odpoledne, mohla naše 
soutěž vypuknout.  
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Mimo sbory z našeho okrsku z Janovic, Palačova, Petřkovic, Starojické 
Lhoty, Hůrky a Jičiny k nám dorazili i hasiči z Perné, Přibora a Louček u 
Oder. Naší hasiči měli v kategorii mladších i starších žáků dvě družstva. 
Tentokrát ovšem platilo, že doma se nevyhrává. V kategorii mladších 
žáků jsme obsadili dvanácté a třinácté místo. Vyhráli hasiči z Perné. 
V kategorii starší žáků to bylo lepší a skončili jsme čtvrtí a devátí. Tuto 
kategorii vyhráli hasiči z Jičiny. Sezóna ještě pokračuje a věřím, že se 
úspěchy dostaví jinde. 
Děkuji divákům, kteří přišli a velmi nahlas podpořili své domácí hasiče a 
hasičky. A především děkuji naším členům, kteří se o děti takhle starají a 
všemu je učí. Každý týden od začátku května do konce června máme 
s dětmi tréninky a každý víkend někde soutěž. Jsem nesmírně rád, že u 
nás máme lidí, kteří se dětem tak moc věnují. Děti nám to zase vracejí 
svými výsledky, zapálením pro hasičský sport a pro činnost v kolektivu, 
která je v dnešní době tak moc důležitá. Vidět zářící oči dětí při 
vyhlašování výsledku, je to nejhezčí ocenění pro nás trenéry.  

 
za hasiče Tomáš Horut 
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Ukončení fotbalové sezóny 2021/22 

Jarní zápasy této fotbalové sezóny jsou zdárně odehrány. Jsme rádi, že 
bylo nakonec možné odehrát všechna soutěžní utkání celé sezóny v obou 
věkových kategoriích (mladší žáci a starší přípravka). Celkem bylo tedy 
odehráno 18 utkání, konečné tabulky vypadají takto: 

 
Mladší žáci (U13) 

 
Pořadí Družstvo Zápasů Výhra Remíza Prohra Skóre Body 

1. Odry/ 
Jakubčovice 

18 18 0 0 160:19 54 

2. Hl. Životice/ 
Pustějov 

18 13 2 3 66:36 41 

3. Velké 
Albrechtice 

18 10 2 6 85:40 32 

4. Spálov 18 9 2 7 69:61 29 

5. Bernartice 18 7 0 11 56:66 21 

6. Jeseník 18 6 3 9 54:65 21 

7. Bartošovice/ 
Sedlnice 

18 6 3 9 47:67 21 

8. Vražné 18 6 3 9 68:96 21 

9. Kujavy 18 3 3 12 54:120 12 

    10. Kunín 18 3 0 15 27:116 9 
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Starší přípravka (U11) 

 
Pořadí Družstvo Zápasů Výhra Remíza Prohra Skóre Body 

1. Mošnov/ 
Skotnice 

18 17 0 1 285:45 51 

2. Suchdol 18 15 0 3 263:98 45 

3. Bartošovice 
/ Sedlnice 

18 14 1 3 161:96 43 

4. Libhošť 18 8 2 8 154:157 26 

5. Pustějov / 
Hl. Životice 

18 7 4 7 102:109 25 

6. Studénka 18 7 0 11 164:186 21 

7. Fulnek 18 6 2 10 138:166 20 

8. Bernartice 18 5 2 11 112:172 17 

9. Děrné 18 5 1 12 120:170 16 

    10. Rybí 18 0 0 18 64:364 0 

 
Nyní nás čeká letní přestávka a koncem srpna bychom měli opět začít 
trénovat a odstartovat novou sezónu. V příští sezóně by nás měli 
reprezentovat hráči v těchto věkových kategoriích: 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 

- Ročník narození 2010 -2013 

- Aktuálně máme 16 hráčů (14 chlapců a 2 dívky) 

- Hraje se systémem 7 hráčů + 1 brankář 

- Trenér Jiří Grulich, tel. 607138391 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

- Ročník narození 2014 a mladší 

- Aktuálně máme 7 hráčů (6 chlapců a 1 dívka) 

- Hraje se systémem 4 hráči + 1 brankář 

- Trenér Tomáš Segeťa, tel. 603369639 

 
Termíny tréninků a zápasů budou s předstihem oznámeny v průběhu 
srpna. Pokud by měl někdo další z kluků i holek zájem  přidat se do naší 
party fotbalistů, neváhejte nás kontaktovat, případně se přijďte podívat na 
trénink. Děkujeme všem hráčům za vzornou reprezentaci a taky 
fanouškům za podporu. Budeme se na vás těšit příští sezónu. 

Za oddíl kopané TJ Sokol 
Jiří Grulich 

 

Mladší žáci – zápas proti Hladkým Životicím/Pustějovu 
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Starší přípravka a mladší žáci – závěrečný přátelský zápas proti rodičům 
 

 

 

 

   

     RŮZNÉ 

Prázdninové toulání Poodřím pro malé i velké 

 

Území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka a měst Fulneku, 
Studénky a Klimkovic, to vše je turistická oblast Poodří, oblast bohatá na 
přírodní atraktivity i památky, protkaná sítí cyklotras a stezkami pro turisty.  
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K výjimečným místům této turistické oblasti patří Flascharův důl, jeden z 
pouhých dvou přístupných břidlicových dolů v republice. Prohlídka důlního 
díla z přelomu 19. a 20. století, která se nachází v lokalitě Nový Svět u 
Oder, určitě stojí za to! Kromě jiného tu poznáte černočernou tmu i pocit, 
že někde tady přece musejí žít skřítci… 

Nejste daleko od pravdy. Poodří je opravdu pohádkové a skřítci, víly a 
mnohé další bytosti našli svůj domov už ve čtrnácti objektech! 
Záchrannou stanici v Bartošovicích osídlil skřítek, jenž umí léčit zvířata a 
stromy, v tamním zámku na malé i velké návštěvníky čeká víla, jíž se říká 
Bartošovická Rusalka. Rodný dům J. G. Mendela ve Vražném-Hynčicích 
obývá skřítek Kulihrášek, vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder hlídá 
Rarášek a oderskou Katovnu, bývalé městské vězení, obývají skřítci 
Prutníčci.  

Princeznu Terezku můžete spatřit v infocentru ve Fulneku a další skřítky, 
vodníka Puškvorečka a Plamínka, pak v muzeích ve Skotnici a 
Sedlnicích. Svého skřítka Větroplacha má i Balerův větrný mlýn ve 
Spálově. S vílou Zitěnkou v Jeseníku nad Odrou si můžete vyrobit vlastní 
sirup. 

V Pohádkovém sklepení muzea v Bílovci se už zabydleli kouzelní skřítci 
Picmoši, jejichž rodinku tvoří Apolenka, Madlenka, malá Dorotka či 
Jozífek. Skřítků se zdejší sklepení jen hemží, stačí se pozorně dívat! Se 
skřítky si můžete prohlédnout i dřevěný větrný mlýn na Nových Dvorech 
nad Bílovcem. 

Questing trasu u zámku ve Studénce hlídá Bludička Kotvička a v 
infocentru v Sedlnicích přebývá víla Sněženka, která na jaře hlídá koberce 
sněženek v nivách řeky Odry. A do Klimkovic už za veverkou Augustinkou 
dorazil i cestovatel Floriánek Všudybyl. 

Děti dostanou na začátku putování Pohádkovým Poodřím Vandrbuch – 
pohádkový pas. Když malí držitelé pasů navštíví 7 skřítků a splní jejich 
úkoly, budou mít Vandrbuch vyplněný a mohou se těšit na divadýlko. 
Ostatně zdejší skřítkové mají už i své vlastní pohádky na YouTube – 
Pohádkové Poodří!  

Bližší informace a zajímavosti ze života skřítků a další tipy na výlety 
můžete nalézt na Facebooku a webových stránkách turistické oblasti 
Poodří.  
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www.poodri.com  FB Pohádkové Poodří, FB Poodří – Moravské 
Kravařsko,  

www.flascharuvdul.cz 

 

 

 

 

     HISTORIE 

Pomístní jména – dolní konec směrem ke Kunínu 

(ve Zpravodaji Květen 2022 došlo k chybnému uvedení nadpisu u 
Pomístních jmen, správně mělo být: Pomístní jména - dolní konec, 
směrem k Jeseníku nad Odrou) 

 

http://www.poodri.com/
http://www.flascharuvdul.cz/
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Vrchovina je pole po levé straně silnice do Šenova před zatáčkou, které 
se říká Ludvíkova (před mnoha lety se tu na motorce zabil Ludvík Šlejzar).  

 

Drahy zastavěná část obce, ulice začíná u č. p. 12 a směřuje k polím. 
Název je odvozen podobně jako Dražka od místa, kudy se honíval 
dobytek (dráha či hraniční pruh pro průhon dobytka). 

 

Púšťa pole za č. 19 a 16. Název vznikl možná už při osídlování obce, kdy 
vzniklo Krasno. Les, který se táhl od Šenova k Jeseníku, byl postupně 
kácen a snad po nějaký čas tvořil přirozenou hranici mezi starými 
osadníky v Krasně a novými ve zbytku obce. Bylo to území nikoho 
s pustým lesem, prorostlým křovinami – odtud název púšťa. Další 
vysvětlení vzniku názvu přináší období morových let (kolem roků 1400 a 
1600), kdy ubylo lidí a pole neměl kdo obdělávat. Také po tatarských 
nájezdech po roce 1241 došlo k úbytku obyvatel a naše i okolní obce byly 
zpustošeny a pole pustla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavlíkova pískovna, těžba písku 
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Pavlíkova pískovna, skládka odpadu 

 

Pavlíkova pískovna, dnes tam stojí nový dům a kolem roste lesík. 
Původně tu byla pískovna, kde se těžil písek a štěrk. V roce 1966 při 
povodni místo zaplavila voda, svah se strhl a těžba byla ukončena. Potom 
se tu léta vozil různý odpad. Místo dokonce fungovalo jako legální skládka 
pro odpad z domácností, než byly koncem osmdesátých let minulého 
století zavedeny popelnice. Potom bylo vše zrekultivováno. Podobných 
skládek bylo v obci více. Podle zápisu v obecní kronice z roku 1977 
můžeme zjistit, že koncem září provedli pracovníci okresní 
vodohospodářské správy a okresní hygieny kontrolu skládek odpadů 
v obci – v Pavlíkové pískovně, v Padolách, v Hrabí a v Kutinách. Skládky 
v Padolách, Kutinách a Hrabí se musely ihned zrušit. Ponechána byla jen 
skládka v Pavlíkové pískovně do doby, než všechny domácnosti obdrží 
popelnice. Zajímavostí bylo, že z Pavlíkové pískovny jezdily dříve koňské 
povozy s pískem potokem, který vede od Panského kopce, protíná Drahy, 
teče kolem pískovny a do Teplice se vlévá pod č. 16. V potoku nebývalo 
moc vody a na pevnou silnici to tak bylo nejblíže. V zaplavené pískovně 
se dříve i bruslívalo.   
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Dreslerova pískovna na Drahách za č. 89, těžil se tu písek pro potřeby 
cementárny č. 117, kde se vyráběly betonové roury, speciální uzávěry na 
komíny a betonové žlaby. 

 

Na Zábřehu, Zábřeh, pole za Starým mlýnem. Stejně jako Sedlisko je to 
zřejmě nejstarší obdělávané území obce. Původní obyvatele Krasna zde 
zakládali svá první políčka. Na Zábřehu stával v roce 1608 medový srub, 
který patřil k č. 27 

 

Hluboká cesta odděluje Zábřeh a Púšťu. Dříve to byla součást jedné 
větve Jantarové stezky, která sloužila pro dopravu zboží z Haliče do Uher. 
Dnes z cesty zbyl jen hluboký zářez v terénu, po obou stranách porostlý 
stromy. Zbytek cesty, která vedla šikmo přes pole k Šenovu je zaoraný. 

 

Edušův kříž byl postaven na památku ničivého krupobití a povodně 26. 
července 1756. Silná bouřka přišla od Šenova kolem třetí hodiny ráno a 
zasáhla celou obec, nejvíce pak zpustošila Krasno, zejména pole gruntů 
č. 27 a 19. Zralé obilí bylo pobito vrstvou krup, silnou až 30 cm. Původní 
dřevěný grunt č. 27 z roku 1550 nános bahna a vody zničil a byl 
neobyvatelný. Jeho majitelé museli vystavit nový a na jiném místě (stojí 
tam dodnes). Trvalo patnáct let, než se jim podařilo obnovit hospodářství. 
Nikdo nečekal, že se stejná situace zopakuje 24. června 2009. Kříž byl za 
ta léta několikrát obnoven, naposled v roce 1968, kdy byl pořízen zcela 
nový. V roce 2009 byl opraven. V roce 2016 do něj uhodil blesk a musel 
být znovu opravován. Poslední opravou prošel letos na jaře.  

V lesíku pod Edušovým křížem, ve svahu po pravé straně silnice byly 
při těžbě štěrku a písku na stavby v roce 1898 nalezeny pravěké 
předměty až z doby bronzové. V místě prvních chat na Starém mlýně bylo 
objeveno snad obětiště a zbytek praporu.  Další nálezy se odkryly při 
kopání přípojky vody pro stavbu vepřína ve svahu pod č. 6 v roce 1961. 
Všechny nálezy svědčí o velmi dávném osídlení území naší obce. 
Některé předměty jsou uchovány v depozitáři Národního muzea v Praze.  
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nádoby z žárového hrobu, uloženy v Národním muzeu v Praze 

        

      

 

 Edušův kříž, rok 2009     rok 1979 
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Starý mlýn, Na Starém mlýně. Starý mlýn byl vodní mlýn na Odře, který 
stával v místě, kde se dnes potok Teplica vlévá do Odry. Vysokému břehu 
s lesem po pravé straně silnice k Suchdolu nad Odrou se také říká Starý 
mlýn nebo na Starém mlýně.  

 

Kopanica je svah k silnici a Odře, kde dnes stojí několik chat. Dříve to 
bylo místo k sáňkování. 

            

chaty na Kopanici pod Starým mlýnem, stejné místo před výstavbou chat 
rok 1957 

 

Záruby pole nad Kopanicí. 

 

Mrlíkova studánka byl pramen dobré pitné vody, který vyvěral ze břehu 
nad Odrou, před splavem. Studánku upravil a udržoval pan Hynek Mrlík, 
majitel první chatky. Pro vodu sem chodívali všichni chataři i obyvatelé 
Lesního mlýna. Postupně se voda začala ztrácet, až přestala téct úplně. 
Studánku nakonec poničili vandalové a teď po ní není ani památky. 
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cesta od chat k Lesnímu mlýnu, za zatáčkou vpravo ve svahu bývala 
Mrlíkova studánka 

 

Neřadovy Tatry, Strání, dříve svah nad Lesním mlýnem (lyžovalo a 
sáňkovalo se tu), dnes zalesněno 
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    Neřadovy Tatry, pole před ním je Volový rybník  

 

Bařiny, les za Lesním mlýnem, bažinatá půda. Bohaté prameniště vody, 
které celé dvacáté století zásobovalo pitnou vodou nejen nás, ale i Nový 
Jičín a okolí. 

 

Horní nebo Volový rybník, dříve chovný rybník, dnes pole hned za 
Lesním mlýnem po pravé straně silnice do Suchdolu, při rybníku na louce 
stála stáj pro panský dobytek (voly), odtud jeho název. V devatenáctém 
století tu býval i velký seník. 

 

Hrázka, hráz mezi Dolním a Horním rybníkem. Poblíž Hrázky jsou dodnes 
pozůstatky kráterů po bombách, které sem shodilo americké letadlo 
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v srpnu 1944, aby si odlehčilo nebo snad ve snaze poničit vysoké napětí. 
Tenkrát tam již byly postaveny stožáry pro vedení elektriky, ale dráty ještě 
nebyly nataženy. Z bombardéru to však nebylo patrno. Celkem tam 
dopadlo devět bomb, jedna dokonce doprostřed silnice těsně u Hrázky. 
Někteří pamětníci si to pamatují a o události vyjde článek v časopise 
Poodří.  

                                          Hrázka 
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    krátery po bombách jaro 2022   krátery rok 1944 

 

Dolní rybník, nejstarší chovný rybník už z 16. století na našem katastru, 
dnes zalesněný. V rybnících se chovaly především kaprovité ryby, a 
protože nestačila násada z místních malých rybníků, dovážela se 
z Ostravice a Olše.  

 

V prdleňu, hranice katastru obce, konec dolního rybníka, těsně u trati 
Jičinky, močálová půda, odkud odcházely plyny. 

 

Na Kunvaldsku, Kunvaldský les, pozemky patří do katastru Kunína. 
Dříve byly pronajímány usedlíkům z Bernartic. 

 

Lázy, Laze, louky na Kunvaldsku za lesem Bařiny. Sekala se tu tráva a 
sušilo seno pro dobytek.       

 

Jičinka, hranice katastru obce s Kunínem, kterou tvoří železniční trať ze 
Suchdolu nad Odrou do Nového Jičína. Bývala tam vlaková zastávka na 
znamení, kterou využívali obyvatelé Krasna a Jičinkou jezdívali do 
Nového Jičína.  
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cesta za Lesním mlýnem 

 

Jistě se mnou budete souhlasit, že je v naší obci krásně. Snad Vám popis 
různých míst v obci pomůže poznat ji ještě lépe.  

Zapsala: Ilona Stavinohová, kronikářka obce 

Údaje čerpány z kronik obce Bernartice nad Odrou, knih Zaváté stopy a 
Bernartice nad Odrou a vzpomínek Aloise Šimíčka.  

Foto: archív obce Bernartice nad Odrou a soukromý archív Aloise Šimíčka 

 

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  

 
Místostarosta 
Michal Prašivka 
Tel.: +420 732 575 361 
E-mail: michal.prasivka@tznj.cz 

 

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz
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