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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

So     6.8. Letní kino U Odry 

Pá   26.8. 2. vzpomínková Oldies párty na DJ Vladana Malinu  

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 
 

16.6. Proběhl kontrolní den na stavbě zateplení tělocvičny. 

25.6. V Březovém háji se konal Den obce. 

28.6. V Březovém háji proběhlo rozloučení s předškoláky. 

29.6. V Březovém háji proběhlo rozloučení s páťáky. 

1.7. Byla zahájena rekonstrukce jídelny v základní škole. 

7.7. Proběhl kontrolní den na stavbě zateplení tělocvičny. 

11.7. Obecní úřad navštívil zástupce firmy OZO Ostrava, zajišťující svoz 
odpadu v naší obci a seznámil nás s aktuálním stavem 
hospodaření a možnostech firmy. 

12.7. Na obecním úřadě se konalo vyhodnocení výběrového řízení na 
doplnění veřejného osvětlení na komunikaci od Šenkeříků č. p. 4 
po Glogary č. p. 6, vítězem se stala firma ZVL SERVICE s.r.o. 
Vlastimil Zelenka. 

12.7. Starosta jednal se zástupcem firmy zajišťující dotace pro obce na 
vybudování venkovních učeben pro ZŠ. 

14.7. Byla zahájena rekonstrukce sociálního zařízení U Odry. 
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Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 
 

V sobotu 17. září 2022 v době od 8.00 do 11.00 hodin proběhne na 
zpevněné ploše za hřbitovem sběr velkoobjemového, nebezpečného a 
elektro odpadu. Sbírat se bude: 

Velkoobjemový odpad - vysloužilé větší domácí spotřebiče, koberce, 
nábytek, matrace, sanitární keramika apod., objemný odpad 
z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky, staré 
barvy a oleje, léčiva, chemikálie.  

Nebezpečný odpad – olejové filtry, akumulátory, baterie, zářivky, 
výbojky, tuky, maziva, pesticidy, herbicidy, ředidla, barvy, laky a jiné 
chemikálie, oleje, pohonné hmoty, léčiva, čisticí prostředky a podobně. 

POZOR: Stavební odpad a pneumatiky nepatří do svozu. 

 

Daniela Horutová, správní pracovnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení 

Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje 
obce Bernartice nad Odrou již tradičně, jako dvojčíslo „srpen-září“,dne 
20.9.2022.              

               Děkujeme za pochopení 
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Den obce 

Jako každý rok po Dni obce, dáváme do Zpravodaje článek o tom, kolik 

se toho snědlo a vypilo. Nebude tomu jinak i letos.   

Prodané vstupenky: 

Počet platících   605 

Počet předškolních dětí   62 

Opět musím podotknout, že ač je cena vstupného více než symbolická, 

našla se spousta lidí a bohužel i našich občanů, kterým bylo líto na pestrý 

program těmi několika korunami přispět. 

Snědlo se: 

580 porcí masa, 
  90 porcí guláše, 
105 ks palačinek,  
  50 ks vaflí, 
  70 ks kuřecích řízků, 
  36 kg hranolek, 
  37 ks chleba. 
 
Vypilo se: 
 615 l piva,  
 135 l nealkoholických nápojů, 
     7 l vína, 
   38 l    alkoholu 
a ještě spoustu míchaných nápojů u barmana Maria 
 
Tímto děkuji všem, kteří se na přípravách a organizaci letošních slavností 
podíleli, ať už to byli jednotlivci, spolky nebo zástupci obce, všem bez 
výjimky patří velké poděkování. Bez vaší nezištné a obětavé pomoci 
bychom se opravdu neobešli. Věřím, že se na vaši pomoc budeme moci 
spolehnout i v příštím roce. 

Věra Košťálová, správní pracovnice 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Jak předškoláci spali ve školce  

Po několikaleté pauze mohli letošní předškoláci prožít noc ve školce. 
Úžasní rodiče připravili dobroty na večerní hostinu a v úterý 21. června 
2022 v 17.30 hod. se kolem školky začaly míhat děti s batohy, spacáky a 
karimatkami. Pac a pusu rodičům – a jdeme na to. Nejdříve jsme si řekli, 
co nás během večera čeká a zbaštili jsme meloun a sladké mňamky. 
Potom jsme se vydali na zahradu, kde pro nás paní učitelky připravily 10 
soutěží. I když mezi sebou soutěžily třídy Včeliček a Mravenečků, vítězem 
se stal každý a zasloužil si odměnu. Nešlo totiž o to vyhrát, ale být spolu a 
užít si společný čas. Také jsme si vyrobili předškolácká trička technikou 
savování. Jelikož se už začalo stmívat, pospíchali jsme do školky na 
hostinu (večeři) a po ní začalo chystání spacích pelíšků a převlékání do 
pyžamek. Vyzkoušeli jsme naše baterky při noční procházce po celé 
školce. Ještě vyčistit zoubky, vyčůrat, přečíst pohádku a nesmí chybět 
pohlazení paní učitelky na dobrou noc. Spalo se nám krásně, ale noc byla 
krátká…   



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2022 

5 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2022 

6 

 

Výlet do Hůrky a na Salaš  

V úterý 28. června jsme vyrazili na poslední výlet v tomto školním roce. 
Včeličky jely autobusem do Hůrky, kde na ně čekalo překvapení na 
zahradě kamaráda Jirky. Prohlédly si stroje a nářadí, setkaly se 
s kamarádkou Viktorkou. Podívaly se na koupaliště, pohrály si na hřišti a 
slízaly nanuk. Jelikož začalo pršet, schovaly se pod přístřeškem a čekaly 
na pana starostu, který je hasičským autem odvezl zpátky do školky.  

Mravenečci se pěšky vydali na Salaš. Po cestě počítali stromy v aleji, hráli 
pohybové hry a soutěžili, kdo první zazvoní na zvoneček na Panském 
kopci. U lesa jsme si udělali piknik a snědli svačinu a dobroty od 
maminek. Přes les jsme vydrželi jít úplně potichu a poslouchat zvuky 
kolem sebe. U hotelu jsme si zahráli Na ovečky a vlky a užili jsme si 
výhled na beskydské kopce a město Nový Jičín. Ještě jsme si doplnili 
zásoby vody u Bannerovy studánky a už jsme slyšeli houkání hasičského 
auta – pan starosta pro nás přijel a za zvuku houkačky a prvních kapek 
deště jsme si na zahradě pochutnali na nanuku. Děkujeme panu 
starostovi i SDH za projížďku hasičskou dodávkou.  
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Loučení s předškoláky  

Jak už to v životě bývá, vše má svůj začátek i konec. I našim 
předškolákům nastal čas loučení se školkou. V úterý 28. června 2022 
odpoledne jsme se sešli v Háječku – předškoláci s aktovkami zazpívali 
písničky a prošli slavobránou před pana starostu, který je mečem pasoval 
na školáky. Paní učitelky pro děti připravily šerpy, stužky a dárek. Paní 
kuchařky upekly moučník a všichni společně jsme si připili šampaňským 
(samozřejmě dětským ). Také děti s rodiči připravili milé překvapení pro 
paní učitelky, kuchařky a paní školnici – dojemnou básničku, nápadité 
dárky, kytičky a velká perníková srdce s poděkováním. Druhou část 
odpoledne měli v režii rodiče. Připravili 7 soutěžních stanovišť – míchání 
barev, přiřazování stop zvířat, překážkovou dráhu s vejcem na lžičce, 
kriketovou dráhu, střílení s kuličkové a nerf pistole, lanovou dráhu a hru s 
kamínky. Po splnění všech úkolů dostaly děti dílky puzzle, které společně 
poskládaly a tím získaly mapu s místem pokladu. Nastalo usilovné 
úspěšné pátrání – poklad byl nalezen k radosti všech předškoláků. Pro 
hladová bříška přišla vhod pizza a pak už se povídalo až do večera.  

 

 

Poděkování  

Děkujeme panu Karlovi Glogarovi za údržbu a opravu odrážedel ve 
školce.  
 

Moc děkujeme všem rodičům, panu starostovi, zaměstnancům OÚ za 
pomoc a spolupráci v tomto školním roce. Přejeme krásné prázdniny a 
příjemnou dovolenou, plnou odpočinku. 

 

Lenka Mičulková, učitelka 
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Školní výlet do Světa techniky 

Dva týdny po tom, co jsme s dětmi navštívili olomouckou Pevnost 
poznání, jsme měli možnost porovnat tuto vědecko-historickou expozici s 
podobným místem v Ostravě.  

Industriální areál Dolních Vítkovic je opravdu působivý: vysoké pece, 
obrovské kovové konstrukce, historické budovy. Našim cílem však byla 
moderní expozice Velký svět techniky, kde jsme se rozdělili na tři skupiny. 
Pro starší děti byl připraven program přímo na místě: pod vedením lektora 
si například vyzkoušely navrhnout vlastní město a povídaly si o jeho 
fungování. Kromě toho měly děti možnost projít si jednotlivé interaktivní 
expozice Dětského světa, Světa vědy a objevů a Světa přírody. Děti z 
první a druhé třídy se přesunuly do vedlejší budovy, takzvané U-šestky 
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(bývalá hala energetické ústředny), kde se nachází Malý svět techniky. 
Tam si nejdříve s lektorem povídaly o tom, jak a z čeho vznikají tkaniny, 
děti potěšil film o Krtkovi a kalhotkách, a nakonec si samy vyzkoušely 
tkaní v rámečcích. Jak tak tiše seděly a soustředěně pracovaly, byl na ně 
moc pěkný pohled a napadlo nás, jestli není škoda, že se už nevyučují 
ruční práce. Následovala prohlídka zážitkové a dotykové expozice 
technických vynálezů od parního stroje až po robotické pracoviště. Děti 
nadšeně pumpovaly, mačkaly tlačítka, točily kohoutky, knoflíky a volanty, 
vyráběly elektřinu šlapáním na kole, na trenažéru zkoušely řídit auto či 
letadlo. Někteří pro samé zkoumání ani neměli hlad, ale nakonec jsme 
přece jen posvačili. Vedle stolů a laviček stál model legendárního Nautilu, 
takže jsme si na závěr zvenku i zevnitř prohlédli království kapitána 
Nema, a pak už jsme kouzelný verneovský svět opustili. 

Myslím si, že výlet byl velice povedený, a věřím, že mnohé děti zaujal 
Svět techniky natolik, že se budou chtít vracet.  

    Eva Štefková 
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Loučení s páťáky 

Ve středu 29. 6. jsme se odpoledne potkaly v Březovém háječku s dětmi z 
páté třídy, abychom se s nimi společně rozloučily. Děti pro nás měly 
připravené krásné pohoštění a také zábavné soutěže, ve kterých jsme 
musely prokázat, jak dobře jsme je za těch pět let poznaly. První soutěž 
byla AZ kvíz, kterou všichni dobře známe. Otázky byly velmi vtipné a 
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trefné a ve většině případů jsme naštěstí znaly odpověď. V druhé soutěži 
jsme potom musely poznávat děti podle jejich miminkovských fotografií, a 
to už bylo tedy opravdu těžké. Jako odměnu jsme od dětí dostaly tašku s 
jejich otisky rukou a kytičku. Milé překvapení pro nás bylo, že se v závěru 
objevili také rodiče, aby nám poděkovali za péči o jejich děti. Společně 
jsme povykládali a zavzpomínali, co všechno jsme společně zažili.  

Za celý náš kolektiv všem dětem a rodičům děkujeme za příjemné 
odpoledne, přejeme krásné prázdniny a v nových školách mnoho 
úspěchů! 

        Eva Grulichová 
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Školní maraton 

Dne 27. června se na základní škole v Bernarticích nad Odrou uskutečnil 
školní maraton. Byla to běžecká soutěž, ve které žáci bojovali o medaile. 
Byli rozděleni do čtyř skupin podle věku a pohlaví. Nejdříve se běžel 
sprint. Žáci na cca 30 metrů běželi, co nejrychleji to šlo. Čas se jim poté 
počítal do výsledku. Následně se skupiny postupně odebíraly na start. 
Mladší skupiny běžely stejnou trasu jako starší, s tím rozdílem, že starší 
děti ji běžely dvakrát. Jakmile všichni odběhli, odebrali jsme se do školy a 
sečetly se výsledky. Bylo to napínavé, avšak medaile jsou v každé 
skupině jen tři. Za sebe bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, kteří 
byli perfektní a trasu doběhli. Gratuluji všem medailově oceněným za 
jejich sportovní výkony. 

Jan Grulich, bývalý žák ZŠ Bernartice nad Odrou, organizátor akce 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2022 

14 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 7/2022 

15 

 

 

 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Hasičská soutěž o Bernartský pohár 2022 

Jak jsme si už zvykli, po dvouleté odmlce se opět naplno rozproudil 
společenský i sportovní život. I náš sbor opět obnovil práci s dětmi a také 
se naplno rozeběhly soutěže mužů a žen.  

V neděli 19.6.2022 jsme pořádali domácí soutěž o Bernartský pohár. 
Počasí bylo přímo luxusní, ale dost větrno. Na start požárního útoku se 
nakonec postavilo celkově 17 týmů mužů, žen a veteránů. My jsme byli 
právem hrdí, že se podařilo postavit dva domácí týmy žen, jeden tým 
mužů a jeden tým veteránů.  
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Celou soutěž zahájilo domácí družstvo žen B a poté už se na základně 
střídaly týmy podle daného pořadí. Silný vítr komplikoval sestřelení terčů, 
takže taktika byla - správně načasovat vodu na proudech tak, aby oba 
proudaři byli u terčů co nejblíže.  

Naše ženy se s tímto popraly ve své kategorii nejlépe a zaslouženě 
získaly první a druhé místo. Bylo to poprvé v historii, kdy jsme měli dvě 
družstva žen, které navíc získaly oba nejcennější poháry. Holkám to moc 
přejeme a snad jim to zapálení pro tento sport vydrží. 

Bohužel, smůla v podobě špatného kontaktu baterie na stroji postihla 
naše muže. Nestihli časový limit přípravy na základně, a proto i po 
absolvování soutěžního pokusu museli být diskvalifikováni.  

Soutěž se nám pomalu chýlila ke konci. Předposledním útokem předvedli 
veteráni z Hukovic nejrychlejší čas dne. Poslední pokus měli naši domácí 
veteráni. Celý tento tým je složený z chlapů, kteří trénují naše malé hasiče 
a hasičky, proto se před dětmi chtěli ukázat, což se opravdu povedlo. 
Domácí publikum ukázalo, že fandit opravdu umí a vytvořilo neskutečnou 
atmosféru. Krásně rozběhlý útok jsme zakončili rychlými sestřiky terčů a 
pak vypukl mohutný aplaus a gratulace… Sice to na první místo nestačilo, 
ale krásné druhé bylo pro naše veterány, jako kdyby vyhráli. Je opravdu 
neuvěřitelné, že první tři místa v celkovém hodnocení mužů, vyhrály 
veteránské týmy, kdy se za prvními Hukovicemi, druhým domácím týmem 
přidali třetí veteráni z Poruby. Naše ženy, na prvních dvou místech, 
doplnily ženy ze Starojické Lhoty na místě třetím. 

Dovolte mi poděkovat všem našim hasičům, kteří se podíleli jakýmkoliv 
způsobem na organizaci a hladkém průběhu celé soutěže. A pochopitelně 
velký dík patří i všem fanouškům, protože dokázali neskutečně fandit. 

 

Za SDH Bernartice nad Odrou 

Kroupa Pavel 
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Přespání ve věži       

V pátek 17. června 2022 jsme se sešli v Březovém hájku, odkud jsme se, 
po prezentaci a naložení batožin, vydali na společnou cestu za nočním 
dobrodružstvím na nedaleké zřícenině hradu Starý Jičín. Jsme rádi, že 
jsme mohli přivítat nejen „stálice“ této akce, ale velice nás potěšil i počet 
„nových“ účastníků nejen ze strany dětí. Počasí nám přálo, nálada byla 
výborná, a tak nám cesta příjemně uběhla. Po příchodu na hrad jsme byli 
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přivítání místním „kastelánem“, který nám povyprávěl ne/pravdivé 😊 

historky o zdejším hradu. Letošní ročník byl obohacen blankytně čistým 
nebem, které tak nabízelo krásné výhledy. Poprvé za konání této akce 
bylo vidět na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd. Po úchvatné podívané do 
dálek jsme se ubytovali v hradní věži. Při opékání špekáčků bylo veselo, a 
děti se samy dostatečně zabavily. Po setmění proběhlo promítání 
tematické pohádky Ať žijí duchové na hradní věž při společném posezení 
u ohně. V pozdních nočních hodinách se děti a posléze i dospělí uložili ke 
spánku v útrobách hradní věže. Po ranním probuzení a snídani jsme se 
vypravili na pěší cestu zpět k domovu. 

Jsme rádi, že jsme celou akci zvládli bez úrazu a všichni jsme se ve 
zdraví vrátili domů. Děkujeme všem malým i velkým účastníkům za 
skvělou náladu. Velké díky patří našim hasičům za zajištění převozu 
batožin. 

     Za TJ Sokol Bernartice n. O.  Lukáš Kutěj 
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     RŮZNÉ 

Zájezdy seniorů 

Při psaní článku o posledním zájezdu seniorů jsem si uvědomila, že to byl 
už desátý zájezd, kterého jsem se účastnila. Napadlo mne, že by bylo 
zajímavé trochu zavzpomínat a připomenout si místa, která jsme za 
uplynulých dvanáct let navštívili. Vzpomínejte se mnou. 

Rok 2010 - Náměšť na Hané, Blansko, propast Macocha 

       a Bazilika Sv. Kopeček 

Rok 2011 - Krnov a Cvilínská rozhledna 

Rok 2012 - neúčastnila jsem se 

Rok 2013 - Hora matky Boží Králíky, Letohrad – Muzeum Řemesel 
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Rok 2014 - Karviná – Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, 

       Pivovar Nošovice 

Rok 2015 - Staré Město u Uher. Hradiště, 

       Muzeum lidových pálenic Vlčnov, 

                   zastávka v Uherském Brodě a Luhačovicích 

Rok 2016 - Pustevny, Velké Karlovice, Karolinka 

Rok 2017 - Kroměříž 

Rok 2018 - Zámek Kunštát, Jeskyně Blanických rytířů, 

       Loštice - Muzeum tvarůžků 

Rok 2019 - Hrad Šternberk, ZOO Svatý Kopeček, Hanácký minipivovar 

Rok 2020 a 2021 – zájezdy se nekonaly z důvodu covidu 

Rok 2022 - viz minulý Zpravodaj 

 

Poznali jsme mnoho krásných a zajímavých míst a doufám, že v 
budoucnu ještě další přibudou. Někteří senioři už mezi námi bohužel 
nejsou, nebo jsou ve špatné zdravotní kondici a zájezdů se nemohou 
účastnit. Přibyli „mladší“, život jde dál…. 

                                                                             Jarmila Dreslerová 

Pro připomenutí ráda doplním: 

2011 – navštívili jsme kostel sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na 
Cvilíně, rozhlednu, dále arboretum v Novém Dvoře, zámek Raduň a 
Skanzen a kostel sv. Stanislava v Bolaticích 

2012 – Vrbasovo muzeum ve Ždánicích, Archeoskanzen v Modré, Poutní 
místo na Velehradě a Státní zámek Buchlovice 

2013 – Muzeum řemesel v Letohradě, Horu Matky Boží v Králíkách s 
klášterní zahradou, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Ambity a výstavu 
Památník internace 

2014 - kostel sv. Petra z Alkantary zvaný též „česká Pisa“ u Karviné, 
zámek Fryštát a exkurze v pivovaru Nošovice s degustací piva 

2015 - Staré Město Památník Velké Moravy, Vlčnov a místní muzeum 
Lidových pálenic, Uherský Brod Dominikánský klášter s kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie, kde se nachází obraz černé Matky Boží 
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2016 – jeli jsme lanovkou na Pustevny, Muzeum Velké Karlovice a 
Karolinka Muzeum sklářství 

2017 – zámek Kroměříž a jeho zahrady, vláčkem jsme jeli až ke Květné 
zahradě, navštívili jsme Rotundu a pak restauraci minipivovaru Parník 
v Přerově 

2018  - zámek Kunštát a zámecká květná zahrada, jeskyně Blanických 
rytířů v Rudce a Muzeum olomouckých tvarůžků v Lošticích 

2019 - hrad Šternberk, ZOO Olomouc – jeli jsme Safari vlakem, Hanácký 
pivovar v Holici - exkurze s degustací piva 

 

Je spousta krásných míst v naší republice, která jsme ještě nenavštívili. 
Já se už nyní snažím vybrat pro nás zajímavosti na příští rok. Tímto 
srdečně zvu naše stálé zájezdové seniory, ale hlavně také ty, kteří s námi 
ještě nepodnikli žádnou cestu. Sami vidíte, že programy zájezdů jsou 
opravdu pestré a o legraci a zážitcích ani nemluvě. Moc se vás všechny 
těším. 

Věra Košťálová   

 

     HISTORIE 

Tajemné Bernartice nad Odrou 

V minulých číslech Zpravodaje obce jsme putovali po místech, která mají 
své specifické názvy. Koncem června jsem měla možnost projít si oblast 
Starého mlýna s panem Vítem Bayerem, rodákem z č. 128 a při jeho 
vzpomínání na uplynulá léta jsem se dověděla mnoho zajímavého. Také 
mi hodně pověděl pan Alois Šimíček. To mě inspirovalo k napsání článku 
o místech v naší obci, která mají svá dávná tajemství. Na pomoc jsem si 
vzala knihu Zaváté stopy pana Leopolda Biskupa, ve které jsou 
zachyceny i osobní vzpomínky lidí, kteří už dávno opustili tento svět. To je 
velký poklad, vzpomínky jsou zapsány, a tak budou žít dál.  O různých 
místech naší obce jsem již psala dříve, ale můžeme si je znovu 
připomenout. 
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Některé události jsou skutečné a jiné se zrodily jen v myšlenkách našich 
předků. 

Začneme na horním konci naší obce. 

Les Hrabí, někdy kolem roku 1696 se tu pokoušel podnikatel jménem Jiří 
Zeschinger těžit rudu. Asi nebyl úspěšný, protože těžby brzo zanechal a 
přešel dolovat k Rýmařovu. Co u nás chtěl dolovat a kde se nachází 
přesné místo, je obestřeno tajemstvím. Podle toho, že neúspěšně kutal 
ještě na Stříbrné skále, hledal asi zlato a stříbro (kniha Bernartice nad 
Odrou). V Hrabí také pobývali několik měsíců ruští vojáci při okupaci naší 
vlasti v srpnu 1968. Místo bylo jimi přísně střežené, a tak se můžeme jen 
dohadovat, co se tam tehdy dělo. 

Farský les (Zálesí), jak už víme, býval strašidelným místem, kde 
pocestné děsili oběšenci, kteří tu štípali dřevo, a možná tu sídlily Mory, 
které malým dětem cucaly nohy až do krve, zejména v Panském dvoře. 
Kolem Hrabí i Zálesí brousili Světlonoši, kteří skákali na pocestné, aby je 
celé zavšivili (Zaváté stopy). 

Opálenisko bylo místem rejů čarodějnic, které přelétávaly ze Starojického 
hradu na Panský a Horecký kopec.  Zapalovaly tu velký oheň, při kterém 
unikaly tajemnou dírou s chodbou až na hrad Starý Jičín (Zaváté stopy).  

Rybníček na Oboře (Křenová)  obýval starý mrzutý hastrman, který sem 
chodil z Potok a dařilo se mu očarovat podojené mléko v Panském dvoře 
tak, že z něj nešlo stlouct máslo (Zaváté stopy).  

Trkač, Bernacké hodiny, naproti gruntu č. 46 u silnice bylo před I. 
světovou válkou vydatné prameniště vody, která se pomocí trkače 
přiváděla směrem do kopce k č. 61 a dále. Byla tu vyhloubena studna, 
přikryta poklopem. Trkač začal vydávat klapavé zvuky, a tak místu začali 
lidé říkat Bernacké hodiny. Pan Josef Kelnar, který bydlel na č. 45, 
vyprávěl, že ve studni bydlel hastrman, malý mužíček v zeleném oděvu a 
točil mlýnkem, který klapal, a voda tekla sama nahoru. Občas odklopil 
poklop studny a vykoukl ven, někdy přišel k oknu, zaťukal a vyprosil si 
trochu tabáku do fajfky a sirky. Dokonce si jednou s panem Kelnarem 
vyměnil svou fajfku za „čibuk“. Trkač utichl kolem roku 1960, kdy byl v 
obci položen vodovod. S trkačem zmizel i hastrman, jen fajfka po něm u 
Kelnarů zůstala…. (Zaváté stopy). 
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Boží muka, byla postavena na památku lidí, kteří zemřeli na mor. Morové 
epidemie zasáhly obec víckrát (1572, 1588, 1600), nejvíce kolem roku 
1606. Někde se uvádí i rok 1400, ale to je zřejmě chyba. Obec až do 
konce 18. století neměla svůj hřbitov, pohřbívalo se na Starém Jičíně, a 
tak se podle ústního podání našich předků říká, že pod Božími mukami 
jsou v šachtách pohřbeny oběti moru. Tenkrát vymřelo téměř všechno 
obyvatelstvo až na tři sedláky. Obětí moru bylo „půl druhé kopy“ (asi 90 
osob). Pohřbívání se tenkrát ujaly dvě obětavé ženy, Barča Krcha z č. 7 a 
Mína z Panského dvora. Mrtvé oblékaly jen do plátěných rubášů a na 
tragači je vozily a ukládaly bez rakví do společných hrobů. Kdy byla 
postavena první Boží muka, nevíme, ale určitě tam stála do roku 1880 a 
1882, kdy byla vybudovaná na jejich místě nová, která za uplynulé roky 
prošla mnoha opravami a jsou tam dodnes.  Při stavbě nových božích 
muk (1800) prý byly snahy kopat v těch místech a zjistit, zda tam jsou 
oběti moru opravdu uloženy, ale tehdejší farář Karel Hanák lidem vše 
rozmluvil, a tak zůstalo tajemství těchto míst zachováno (Zaváté stopy).. 

              

 

 

 

 

 

 

původní Boží muka, kresba Leopold Biskup    současná podoba 
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Horákův obrázek je zavěšen na dubu na kraji lesa a místo je to tajemné. 
Traduje se, že v době, kdy se u nás začal stavět první kostel (rok 1795) 
šly dvě větší děti po zahumením chodníku za č. 32 a 33. Na polích se 
pracovalo a panovalo krásné počasí. Bylo to kolem poledne, kdy se náhle 
kousek od lesa objevil větrný vír a obě děti vsál do sebe a kolmo vzhůru je 
vynesl do vzduchu. Lidé na poli to viděli a než se vzpamatovali z šoku, 
opět nastalo ticho a jasné počasí. Po dětech nebylo ani památky a prý 
nebyly nikdy nalezeny. Není ani známo, čí byly. V obci z toho nastal velký 
rozruch, nikdo to neuměl vysvětlit, událost byla tajemná.  Rodina 
Horákova z č. 33 na místě původně chtěla postavit kapličku, zasvěcenou 
Bohorodičce sv. Marii, opatrovnici vůle Boží, ale nakonec financemi 
přispěli na stavbu kostela a na tehdy ještě mladý dub pověsili obrázek 
Panny Marie – matky Boží, který byl časem obměňován a visí tam 
dodnes. V tomto místě došlo k podobným jevům vícekrát, jednou větrný 
vír vymetl z vlečky veškeré vápno, připravené k hnojení pole (rok 1962) a 
jindy, v čase žní, panáky s obilím (rok 1870) (Zaváté stopy). Dodnes tu 
dochází při bouřkách a větších větrech k lámání stromů a na některých si 
můžeme povšimnout zahojených jizev, způsobených úderem blesku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutiny v těchto místech si přála být pohřbená bohatá, lakomá, škaredá a 
zlá kupcová, která kdysi dávno bývala v domku na křižovatce, v místech, 
kde později stávala hospoda č. 26 (dnes zbořená). Kupcová za noci 
strašila lidi, se soumrakem se proměňovala v můru, upíra a chodila lidem 
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pít krev. Jejímu řádění zabránil až darovaný bochník chleba, požehnaný 
křížem. Byla lakotná, a tak dar přijala a to byl její konec, začala chřadnout 
a brzy zemřela. Ještě před smrtí však stačila odkázat všechny své peníze 
Panskému dvoru. Ale vymínila si, že nábytku a zařízení domu se nevzdá 
ani po smrti, a tak jí na hrob v Kutinách lidé nanosili veškeré domácí 
zařízení. Ale pokoje nenašla, lidé si postupně začali některé věci odnášet 
domů.  Kupcová je pak v noci za to chodila strašit. Až lidé odnesli úplně 
všechno, tak nastal klid. Zajímavé je, že Kutiny ještě před třiceti lety 
sloužily jako divoká skládka domovního odpadu…..(Zaváté stopy). 

Ohnivý pes kdysi pronásledoval jednoho sedláka, který šel o svátku 
Všech svatých na hřbitov. Cestou zpět se však stavil v hospodě, což se o 
tomto svátku nemá, a tak jej na cestě domů v noci potkal trest. Napadl jej 
obrovský pes s ohnivýma očima, postavil se na zadní nohy a předními se 
o sedláka opřel. Ten zkoprněl hrůzou, nebyl schopen volat o pomoc ani 
utíkat. Pes mu však neublížil a zmizel. Sedlák však do roka zemřel (kniha 
Od pokolení do pokolení). 

Ohnivý kůň se jednou zjevil sloužícím děvčatům z gruntu č. 29, když se 
vracely z masopustní zábavy, která se konala na fojtství. Když se blížily 
k domu, uviděly, jak se od Starého Jičína blíží světelná koule. Když byla 
blíž, zjistily, že to je ohnivý kůň, kterému sršel z hlavy a kopyt oheň. Dívky 
s hrůzou rychle běžely domů a za sebou přibouchly vrata.  Stihly to na 
poslední chvíli, kůň dopadl oběma kopyty na vrata a na tom místě ještě 
dlouho byly vidět jejich vypálené otisky (kniha Od pokolení do pokolení). 

Starý mlýn, stával na soutoku Odry s potokem Teplica a podle něj se 
takto říká celému území až k Lesnímu mlýnu.  

 

 

 

 

 

 

 

soutok Odry s potokem Teplica 
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Kromě pravěkých nálezů, které samy o sobě nesou určité tajemství, se v 
oblasti stalo několik nešťastných události. Odra brala životy, i na silnici 
došlo ke smrtelným nehodám. Zajímavé příběhy se udály během II. 
světové války. 

Vzpomínky pana Víta Bayera: 

V zátočině Odry, kde se řeka u chat odklání od silnice, se utopily dvě 
ženy. Jedna z nich byla ze Suchdolu nad Odrou a do Odry se vrhla i se 
svými dvěma malými dětmi. Utopila se i s miminkem, ale malé asi čtyřleté 
holčičce se podařilo zachytit za větev a zachránila se. Syn německého 
starosty, který tenkrát žil ve vodárně ji našel na silnici, jak celá mokrá a 
promrzlá šla k Suchdolu.  Ve vodárně děvčátko osušili a poskytli pomoc a 
poté ji vrátili k rodině. 

V místě, kde nyní stojí chaty, byl travnatý palouček, kde se kdysi scházeli 
milenci. Bylo to někdy ve dvacátých letech minulého století. Byli snad z 
Ostravy. Stalo se, že mu ona mu dala košem a on se z nešťastné lásky 
na tom místě zastřelil.  

Závěrem se musím zmínit ještě o větrném mlýně, který zůstal utajený.  
Stával v poli na Zábřehu (v místě elektrického vedení v nejvyšším bodě 
pole). Vály zde příznivé větry pro jeho fungování. Datum existence mlýna 
lze odhadnout na osmnácté století, anebo později, ale v mapě z roku 
1833 není zaznamenán. Můj děda Eduard Bayer (nar. 1888) o něm 
mluvíval, ale sám si mlýn nepamatoval. Věděl o něm jen ze vzpomínek 
svého otce Eduarda (nar. 1855). Je možné, že tu mlýn stával jen kratší 
dobu, podobně jako větrný mlýn na Větřáku (pole směrem k Hůrce).  

Vzpomínky pana Aloise Šimíčka: U trati vlaku Jičínka bývala v kunínském  

lese rampa na nakládání cihel a střešních tašek, které se vyráběly v 
Czeikeho cihelně v Kuníně. Po polní cestě z Drah se dojde do lesa a za 
potokem pak vede trať. Zbytky rampy jsou tam dodnes patrné. Od 
Czeikeho cihelny v Kuníně sem vedla lanovka, která na vozíčcích 
dopravovala cihly, které se pak nakládaly na vlak. Cihelna fungovala 
s různými přestávkami a změnami majitelů od druhé poloviny 19. století 
až do roku 2005, kdy byla vyrobena poslední cihla.  Po II. světové válce 
tam pěšky každý den docházelo pracovat několik našich občanů. Kdysi v 
Kuníně bývaly dvě velké cihelny, Panská a Czeikeho. Oblévané černé 
tašky dodnes chrání některé střechy, např. grunt č. 27. 
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Podle vyprávění pana Aloise Šimíčka bývala na loukách, směrem k 
Suchdolu čerpací stanice, která potrubím přiváděla vodu z Odry pro 
parní lokomotivy na nádraží v Suchdolu nad Odrou. Čerpací stanice byl 
malý domeček s čerpadly, do Odry vedly betonové pilíře. Zařízení stálo 
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poblíž bývalého splavu, který přiváděl náhonem vodu do suchdolského 
mlýna. Zbytky staveb se tam dochovaly dodnes.  

Závěrem si připomeňme, že vodníci byli v rybníčku Křenová na Oboře, 
v Potokách, v Pavlíkovém dole, na Starém mlýně a u Lesního mlýna. 
Společnost jim dělaly Bludičky, které tančívaly v blízkosti Odry.  

                             Vodníci z Lesního mlýna 

Skutečně to tak bylo? Kdo ví?  Něco pravda je a něco si naši předci 
vymysleli ve snaze vysvětlit věci, kterým nerozuměli. Rozhodně mají tyto 
příběhy své kouzlo. 

 

Čerpáno z těchto zdrojů: 

Knihy Zaváté stopy, Od pokolení do pokolení, Bernartice nad Odrou 

Osobní vzpomínky Víta Bayera a Aloise Šimíčka 

 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 
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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/
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