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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 
 

Pá      25.11. Rozsvícení vánočního stromu 

So      26.11.  Honební společenstvo 

So-Ne   3.- 4.12. Zájezd do termálů Chocholow 

Ne      11.12. Vítání občánků 

Po      26.12. Vánoční pohádka 

Út      27.12. Volejbalový turnaj 

St      28.12. Rekreační volejbalový turnaj 

Čt      29.12. Zpívání koled 

Ne          8.1.  Novoroční koncert 

Pá              13.1. Valná hromada SDH Bernartice nad Odrou 

So        28.1. Ples TJ Sokol + Maškarní ples pro děti 

So             4.2. Zahrádkářský ples 

So        18.2. Obecní ples 

 
 

Kalendárium 
 

19.10. V sále KD proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce. 

21.10. V KD proběhlo tradiční podzimní setkání s důchodci. 

20.10. Proběhlo jednání starosty s Otcem Radoslavem o daru pozemku 
parc. č. 3/2 obci. 

24.10. Proběhlo další jednání s firmou zajišťující dotaci na výměnu 
veřejného osvětlení za LED svítidla. 

25.10. Na obecním úřadě proběhla schůzka starosty se zástupcem firmy 
Innova o možnostech dotací na příští rok. 

26.10. Starosta se zúčastnil jednání Okresního soudu v Novém Jičíně o 
opatrovnictví. 

1.11. Proběhlo jednání s Komerční bankou o zřízení termínovaného 
vkladu pro naši obec. 
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4.11. Obci byl předán kompletní pasport budovy kulturního domu. 

9.11. V KD proběhlo druhé jednání zastupitelstva obce. 

10.11. V KD proběhla prohlídka poškozené parketové podlahy odbornou 
firmou. 

16.11. Byla provedena oprava děr a výmolů v několika místních 
komunikacích. 

 
Vážení spoluobčané, 
ve středu 19. 10. 2022 se konalo v sále kulturního domu ustavující 
zasedání zastupitelstva naší obce. Na tomto zasedání jsem byl 
zastupitelstvem obce zvolen starostou pro následující čtyři roky. Velmi si 
vážím projevené důvěru a mohu tak pokračovat v započaté práci, ke které 
přistupuji s velkým respektem a odpovědností.  
Místostarostou byl zvolen Michal Prašivka. Jsem přesvědčen a věřím, že 
naši obec povedeme společně s nově zvolenými zastupiteli správným 
směrem a posuneme zase o kus dopředu. 

 

Tomáš Horut, starosta 
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Poslední vývoz BIO odpadu 

Velké hnědé kontejnery na BIO odpad rozmístěné na pevných 
stanovištích v obci budou naposledy vyvezeny ve čtvrtek 24.11.2022. 
Prosíme spoluobčany, aby po tomto vývozu do kontejnerů již neházeli 
žádný odpad. Děkujeme 

 

Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma na základě smlouvy 
s OZO s.r.o. Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve středu 
30.11.2022. 

Věra Košťálová, správní pracovnice 

 

 

Obecní úřad, Zahrádkáři a Základní škola Bernartice nad Odrou 

srdečně zve všechny spoluobčany 

na 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU, 

které se koná v pátek 25. listopadu 2022 

v 16.30 hodin u obecního úřadu. 

Před obecním úřadem proběhne: 

 vystoupení dětí naší základní školy 

 prodej výrobků žáků naší základní 

školy 

 teplé občerstvení od zahrádkářů 

 prodej domácích zabíjačkových 

specialit 

 

Srdečně se těší všichni pořadatelé 
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Usnesení z 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Bernartice nad Odrou konaného dne 19.10.2022 

 

1/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
Františka Kyselého a Ing. Romana Davida a zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 
 
1/2 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje následující program 
ustavujícího zasedání. 
 
1/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo zvolení jednoho 
místostarosty. 
 
1/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva uvolněn. 
 
1/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje veřejný způsob 
volby starosty a místostarosty. 
 
1/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí starostou Tomáše Horuta. 
 
1/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí místostarostou Michala 
Prašivku. 
 

V Bernarticích nad Odrou 19.10.2022 
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad 
Odrou konaného dne 9.11.2022 

 

2/1 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Petra Hanzelku a Vlastimila Šimíčka, zapisovatelkou Danielu 
Horutovou. 
 
2/2 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
2/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zřizuje finanční výbor a 
kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 
2/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí předsedou finančního 
výboru Vlastimila Šimíčka. 
 
2/5 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí předsedkyní kontrolního 
výboru Mgr. Petru Gavlasovou. 
 
2/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí členy finančního výboru 
Josefinu Bayerovou a Františka Kyselého. 
 
2/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou volí členy kontrolního výboru 
Michaelu Polachovou a Pavla Kroupu. 
 
2/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
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o odměnách za výkon funkce stanoví odměny za výkon jednotlivých 
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce takto: 

- místostarosta Kč 11.300,- 
- předseda výboru nebo komise Kč 1.200,- 
- člen výboru nebo komise Kč 1.000,- 
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí Kč 700,- 

V souladu s § 74 odst. 2 zákona o obcích se při souběhu výkonu více 
funkcí odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za 
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna. 
V souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích se měsíční odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva budou poskytovat ode dne 
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 
2/9 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít Dodatek ke 

smlouvě č. 00563/2022/RRC o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Bernartice nad Odrou.  

 
2/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje uzavřít Smlouvu o 

smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě se 

Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava, a.s. 

 

2/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o 

termínovaném vkladu na jeden rok u Komerční banky a.s. 

 
2/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje místostarostu 
Michala Prašivku určeným zastupitelem pro pořízení Územně plánovací 
dokumentace obce Bernartice nad Odrou pro volební období 2022 - 2026. 
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2/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podání žádosti o 
dotaci z výzvy MMR ČR: Podpora obnovy a rozvoje venkova 117D8210E 
Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na akci „Rekonstrukce 
podkroví ZŠ Bernartice nad Odrou“ a souhlasí se zajištěním vlastních 
finančních prostředků na dofinancování akce. 
 

2/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje, podání žádosti o 

dotaci z výzvy Moravskoslezského kraje Obnova a rozvoje venkova 

Moravskoslezského kraje 2023 na akci „Oprava místní komunikace na 

parcele č. 47/1“ a souhlasí se zajištěním vlastních finančních prostředků 

na dofinancování akce. 

 
2/15  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
z kontrolního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou ze dne 
19.9.2022. 
 
2/16 
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 leden – srpen 2022 
konané dne 21.9.2022. 
 
2/17 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává souhlas a pověřuje 
starostu obce k provedení změn rozpočtu obce v plném rozsahu, a to od 
data dnešního jednání do konce roku 2022. 

 
V Bernarticích nad Odrou dne 9. 11. 2022 
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 Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY 

Drakiáda  

V nedělí 16. října se na nás sluníčko usmívalo, vítr pofukoval, a tak byl ten 
nejlepší čas vydat se na Panský kopec na tradiční drakiádu. Pořádala ji 
mateřská škola ve spolupráci s obcí Bernartice nad Odrou a místními 
dobrovolnými hasiči. Paní kuchařky – hasičky připravily stánek 
s dobrotami a pitím a po druhé hodině odpoledne už se to cestou k Salaši 
začalo hemžit rozmanitými barevnými draky a dráčky. A že se bylo na co 
dívat – draci ve větru létali, trhali provázky a pokoušeli se uletět. Každý 
„drakobijce“ dostal sladkou odměnu, medaili a razítko dráčka na ruku. 
Věřím, že jsme si všichni tuto akci užili a těšíme se na příští rok.  
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Setkání s důchodci  

Další tradiční každoroční akce nás čekala v pátek 21. října. Do kulturního 
domu se sešli babičky a dědečci, aby se pobavili a prožili společný večer. 
Po zahájení panem starostou jsme na podium přitancovali my, školkáčci. 
Zazpívali jsme lidové písničky a zatancovali tanečky. Tři písničky jsme si 
„střihli“ i se svými velkými kamarády ze školy. Nejmladší děti, které teprve 
v září začaly chodit do školky, přicházely na podium s obavami, někdy i se 
slzičkami, ale „ostřílení“ předškoláci jim ukázali, že se není čeho bát. A 
jestli se vystoupení líbilo? Věříme, že ano – sklidili jsme velký potlesk.    
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Co vyprávěl cimbál? 

V pátek 21. října vystupovala cimbálová muzika Valašsko na Setkání 
s důchodci. Měli jsme možnost prožít dopoledne s muzikantem 
Jaroslavem Kneislem, který ovládá a učí hru na cimbál. Ten nás vtipně a 
zaujatě s hudebním nástrojem seznámil a ukázal nám, co všechno cimbál 
dovede. Zazpíval si s námi písničky, při kterých jsme si i zatancovali a 
každý si mohl zkusit na cimbál zahrát. Děkujeme za zorganizování paní 
učitelce Kateřině Pístecké a obecnímu úřadu Bernartice nad Odrou.  
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Uspávání broučků  

Zima už pomaloučku ťuká na okno a všichni broučci se chystají zalehnout 
do svých postýlek a spinkat až do jara… Také my ve školce jsme broučky 
uspávali písničkami, básničkami a průvodem s lucerničkami a lampiony. 
Ve školce si každý vyrobil broučka z šišek a listí. Sešli jsme se s rodiči, 
sourozenci a prarodiči po setmění v úterý 8. listopadu na kouzelně 
osvětlené zahradě u mateřské školy. Děti zazpívali písničky a zarecitovali 
říkanky. Potom jsme se vydali na cestu do háječku, kde jsme Mravenčí 
ukolébavkou broučky uspali a uložili do postýlek z mechu. Pozvání zpátky 
na zahradu školky k teplému čaji a výbornému jablečnému závinu, který 
pro nás připravily naše paní kuchařky, nikdo z přítomných neodmítl.    
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Příjezd svatého Martina do Bernartic   

Martin jede na koni, podkovičky mu zvoní…  

Na svátek svatého Martina v pátek 11. listopadu jsme netrpělivě vyhlíželi, 
zda přijede a přiveze nám sníh. My, kluci a holky ze školky, jsme 
dopoledne došli na dvorek k základní škole, když se proti nám od hřiště 
z mlhy vynořila silueta muže na koni. Byl to on – svatý Martin na 
opravdovém bílém koni. Sníh nám sice nepřivezl, ale obdaroval nás 
sladkými zlaťáky ze své mošny, vyprávěl nám svůj příběh a zazpíval si 
s námi písničky. A také nám slíbil, že určitě nějaký sníh do Bernartic 
v zimě pošle. Necháme se překvapit, zda to tak bude…  

Děkujeme paní Elišce Haitlové, která vše domluvila a panu Barfajtovi a 
jeho bělouškovi, že za námi přijeli z Kunína.  
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Poděkování  

Děkujeme manželům Janíkovým za darované hračky do mateřské školy.  

 

za příspěvky z MŠ Lenka Mičulková, vedoucí učitelka 

Říjen na základní škole 

V pondělí 10.10. a 17.10. děti ve škole navštívili dva mladí lidé 
z organizace Strom Života. Ve dvouhodinových besedách si s dětmi 
povídali o různých osudech lidí, pokusili se dětem přiblížit také méně 
příjemné situace, které mohou potkat každého z nás. S dětmi mluvili o 
pocitech a reakcích v různých situacích. Děti měly možnost si vyzkoušet 
kompenzační pomůcky, simulátor stáří a prožít si tak na vlastní kůži např. 
zhoršenou pohyblivost, zhoršený sluch, či vidění starších lidí. 
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V úterý 18.10. se žáci 4. a 5. ročníku vydali opět na dopravní hřiště 
v Novém Jičíně. Vyzkoušeli si řešení situací na křižovatkách, zopakovali 
si pravidla provozu a vybavení kola. Jejich jízda na dopravním hřišti byla 
občas napínavá, ale v závěru pochvala od strážníka městské policie všem 
udělala radost.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Umíme společně tvořit a domluvit se“...tak by se mohla nazvat 
společná činnost dětí ze 4. a 5.ročníku. Učení je důležité, ale bez 
společné domluvy a spolupráce jde všechno hůř. Znát zadání úkolu a 
společně se shodnout na jeho provedení tak, aby se zapojili všichni, je 
náročné. Děti to zvládly výborně a věž z kelímků společnými silami, 
pomocí gumiček a šňůrek, postavily. 
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V pátek 21.10.2022 pro nás dopoledne připravil v KD hodinovou 
přednášku cimbalista Jaroslav Kneisl. Dětem ukázal cimbál a řekl plno 
zajímavostí. S velkým nadšením nám předvedl, jak se na cimbál hraje, 
kolik má strun, kolik může zahrát tónů atd. Děti si mohly samotnou hru i 
vyzkoušet a společně si s panem cimbalistou zazpívali pár lidových 
písniček. Přednáška se dětem moc líbila a společně jsme si to všichni 
užili. Ještě ten den jsme se s dětmi sešli v KD domě ještě jednou. 
Probíhalo totiž již tradiční „Setkání s důchodci“, pro které škola a školka 
připravují společný program. Letošní setkání bylo výjimečné tím, že se 
jednalo o 50. výročí od založení. Pro letošní rok jsme zvolili lidové písně a 
tanečky. Děti tak babičkám a dědečkům zatancovaly a zazpívaly písně, 
které jsou jim velmi blízké a které mají rádi. Věříme, že se program všem 
líbil a těšíme se na další setkání. 

Eva Grulichová a Eva Petrová, učitelky ZŠ 
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  SPOLKOVÉ AKTIVITY 
 

TJ Sokol Bernartice n.O.  – ODDÍL KOPANÉ 
 

pořádá 

38. ročník 

Vánočního turnaje 
v sálové kopané 

 
Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně. 

Kdy: 17.12.2022               Kde: Bernartice n.O. – tělocvična 
Prezentace: 12:30 -13:00 hod            Startovné: 150,- Kč 

Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce. 
 

Občerstvení  zajištěno 
 

Pravidla rozlosování do 3člených družstev: 
1.koš  nasazení hráči 
2.koš  ostatní hráči 

3.koš  nejstarší hráči 
Z každého koše bude vybrán jeden hráč a následně utvoří družstvo. 

Věková hranice nad 15 let. 
Oddíl kopané 
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     HISTORIE 

Besedy s důchodci 

Před padesáti lety vznikla v naší obci pěkná tradice. Starší občané jsou 
jednou ročně pozváni, aby se jim poděkovalo za jejich celoživotní práci, 
aby se spolu sešli a povykládali si. Akce dostala název „Beseda 
s důchodci“. 

První se konala 11. prosince 1972 v sále u hospody. Besedu pořádal 
nově založený Sbor pro občanské záležitosti při místním národním 
výboru. 

Na besedě hrála dechová hudba ze Starého Jičína, členky sboru napekly 
asi 200 bernartských koláčů. Účast byla veliká, přišlo 146 důchodců.  
Nejstarší byla paní Marie Šimíčková č. 47, která měla 89 let.  

Předseda národního výboru Leopold Biskup v úvodním projevu ocenil 
celoživotní práci přítomných, poděkoval jim a popřál všem hodně zdraví. 
K projevu se připojil i zástupce Okresního národního výboru Nový Jičín dr. 
Tupý a předseda Jednotného zemědělského družstva v Bernarticích nad 
Odrou ing. Ladislav Glogar. 

Děti z naší mateřské školky přednesly básničky a pan František Zajíc, 
pověstný svým humorným vyprávěním, připravil pásmo z příběhů, které 
se v obci odehrály.  

Následovala soutěžní taškařice. Soutěžilo šest manželským párů: 
Dreslerovi č. 98, Šimíčkovi č. 176, Šimíčkovi č. 71, Bajerovi z Lesního 
mlýna, Horutovi č. 48 a Bayerovi č. 27. Soutěž spočívala v odpovědích na 
dotazy, jak se manželé navzájem znají (co mají nejraději k obědu, kolikrát 
manžel uvařil snídani, kdy naposled koupil manželce kytičku …). Nejlepší 
tři páry byly odměněny bernartskými koláči.  

Konec besedy byl naplánován na 19. hodinu, ale pro dobrou náladu se 
akce protáhla do 23 hodin.  

Besedy se účastnil, také jako důchodce, pan farář František Seidler a 
„velice si vše pochvaloval, měl radost, že byli všichni prostí, milí a srdeční“ 
a také odcházel trochu později.  



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2022 

18 

 

 

 

 

 

 

 

První beseda v roce 1972 
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Besedy s důchodci, nyní nazývané „Setkání s důchodci“, jsou unikátní 
tím, že spojují všechny generace, co zde žijí, od vystupujících malých dětí 
z mateřské školy, přes školáky, jejich rodiče, kteří je doprovázejí a dění 
sledují z balkónu v sále kulturního domu, mladé i starší divadelníky, až po 
hosty - babičky a dědečky.  

Na žádné besedě nechyběla vystoupení našich dětí mateřské školy a 
žáků základní školy. Děti si připravují písničky, básničky a scénky, které 
bývají velmi vtipné a nápadité.  Vystupovali tu i profesionální umělci, ale 
stejně se nejvíce líbili místní, ať už se jednalo o jednotlivé občany, nebo 
naše ochotníky.  

Zprvu bývaly besedy vždy v pondělí, které následovalo po podzimních 
hodech (zpravidla třetí neděle v říjnu). Od roku 2009 se konají v pátek. 
Téměř po celou dobu se o organizaci, program a pohoštění staraly členky 
Sboru pro občanské záležitosti. V posledních letech vše zajišťuje 
divadelní soubor Bodlák a obecní úřad.  

Přehled setkání po jednotlivých rocích: 

22. října 1973: pro důchodce byly připraveny soutěžní hry, hrála dechová 
hudba ze Starého Jičína, přišlo 138 občanů. 
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              Rok 1973 

21. října 1974: hrála dechová hudba našich mladých kluků pod vedením 
Vojtěcha Hanzelky, podával se párek, zákusek, káva a čaj. Přišlo 132 
občanů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše mládežnická dechovka 

 

20. září 1975: (akce se konala v nově postavené tělocvičně), hrála 
dechová hudba. Přišlo 131 osob. 
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Rok 1975 

18. října 1976: vystupoval soubor Ondrášek a hrála naše dechovka 
mladých. Přišlo 140 lidí. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 11/2022 

22 

 

    Rok 1976 

 

17. října 1977: hrála dechovka „Pukovec“ z Příbora, v tanečním programu 
vystoupili mladí svazáci, přišlo 128 lidí. 

           

 

Rok 1977 

 

23. října 1978: Josef Bayer č. 29 recitoval báseň od Jiřího Wolkera Balada 
o očích topičových, proběhla soutěž „Zpívá celá rodina“, vykládaly se vtipy 
a vzpomínky na mládí. Hrála naše mládežnická dechovka. Přišlo 150 lidí.  
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Rok 1978 

22. října 1979: hrála dechovka „Pukovec“ z Příbora. 

20. října 1980: hrála dechovka „Pukovec“, přišlo 128 osob a beseda se 
protáhla do půlnoci. 

19. října 1981: hrála dechovka „Pukovec“, přišlo 122 lidí. 

18. října 1982: hrála dechovka Jednoty Nový Jičín, účast 112 osob. 

17. října 1983: vystoupili herci z ostravského divadla s hrou „Stoprocentní 
muži“. Přišlo 118 lidí.   

22. října 1984: přítomni důchodci soutěžili v zábavné soutěži o znalosti 
obce, hrála skupina Generace z Nového Jičína. Přišlo 98 lidí. 

21. října 1985: proběhla zábava s pohoštěním. 

20. října 1986: vystoupil dětský pěvecký sbor Poškoláci ze Suchdolu nad 
Odrou, promítaly se filmy o Novojičínsku a četlo se z obecní kroniky. 
Podával se párek s rohlíkem a zákusek. 26. října 1987: Josef Bayer č. 29 
přednesl báseň, hrála dechovka JZD Jesenicko a pod vedením tanečního 
mistra Šímy z Oder zatancovali naši mládežníci. 
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Rok 1987 

 

24. října 1988: vystoupil kouzelník Purmenský z Rybího, hrála hudba JZD 
Jesenicko. 

16. října 1989: hrála hudba Lesanka z Veřovic. 

Rok 1990: v obecní kronice není o besedě s důchodci žádná zmínka. 

Rok 1991: vystoupil pěvecký sbor Kulihrášek a hrála dechovka JZD 
Jesenicko. 

26. října 1992: promítaly se filmy z oslav 600 let od založení obce a 
důchodci si program připravili sami. Ladislav Glogar č. 30 přednesl 
zpaměti báseň Raport od Fráni Šrámka.  Hrál muzikant p. Souček. 

25. října 1993: důchodci nacvičili a zatančili Českou besedu, k tanci a 
poslechu pak hrál Vladan Malina a zábava se protáhla do pozdních 
večerních hodin. 

17. října 1994: vystoupili umělci z Prahy s programem „Abeceda humoru“. 
Zřejmě s nevalným úspěchem, protože v kronice je tento zápis: „příště 
žádní cizí umělci, program, jen z našich zdrojů“! 

16. října 1995: zpíval soubor Ondrášek a naši ochotníci. O hudbu se 
postaral Vladan Malina. 
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21. října 1996: předvedly naše děti, které se profesionálně věnovaly 
klasickým a latinským tancům své vystoupení a proběhla také promenáda 
v bernartských krojích. 

20. října 1997: vystoupily cvičenky z naší obce, které se věnovaly 
aerobiku a manželé Jakůbkovi z Lesního mlýna s Ladislavem Glogarem č. 
30 recitovali Romanci o Karlu IV. od Jana Nerudy. Paní Anna Bayerová č. 
28 pak recitovala Baladu o námořníkovi od Jiřího Wolkera, která trvala 20 
minut (recitovalo se zpaměti!), k poslechu hrál Vladan Malina. Pan 
Leopold Biskup obdaroval všechny členky Sboru pro občanské záležitosti 
vlastně vyrobenými dřevěnými válečky na koláče. 

Rok 1998: naše děti zatančily opět standartní a latinské tance a ženy 
vystoupily se cvičením aerobiku. 

Rok 1999: program připravili naši ochotníci, zazpívali písně z divadelních 
her, dále k poslechu hrál Vladan Malina.  

Rok 2000: beseda proběhla v dobré náladě všech přítomných. Více 
informací v kronice není. 

Rok 2001: vystoupil taneční klub Reflex z Nového Jičína, kde zatančily i 
děti z naší obce: Ondra Lysáček s Martinou Horutovou a Hanka 
Lysáčková a tanečníkem z Nového Jičína. Členky Sboru pro občanské 
záležitosti upekly na pohoštění v nové obecní pekárce bernartské koláče. 

Rok 2002: žáci mateřské a základní školy připravili velmi vtipný program – 
více údajů není. 

20. října 2003: nejsou bližší informace, jen zmínka, že vystoupili žáci 
mateřské a základní školy. 

18. října 2004: hráli a zpívali manželé Pospěchovi s Tomášem Papákem.  

27. října 2005: opět hráli a zpívali Pospěchovi s Tomášem Papákem. 

16. října 2006: vystoupil lidový vypravěč ze Slovácka, hudbu zajistil Ondra 
Dresler.  

15. října 2007: hráli Pospěchovi s Tomášem Papákem a proběhla soutěž 
„Jak znáš obec?“. 
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Rok 2007 

 

24. října 2008: místní taneční soubor Kondajk zatančil country tance a děti 
valašské tance v pěkných krojích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2008 
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16. října 2009: beseda byla poprvé v pátek. Program v kronice není, jen 
zmínka, že „proběhla, jako každý rok.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rok 2009 

5. listopadu 2010: velmi zdařilý program připravily Katka Drlíková, Jana 
Klosová a Veronika Barošová.  Zazpívaly písně v duchu „Večer v 
kabaretu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2010 
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11. listopadu 2011: vynikající vystoupení připravil Bodlák, který všem 
rozdal Divadelní noviny. Ochotníci pak zazpívali árie z operet, které 
sehráli v minulosti. Pan Jiří Školoudík dojal všechny přítomné interpretací 
písně Karla Hašlera Vltavo, Vltavo..  Byly vystaveny fotografie z historie 
našich ochotníků. Zábava pokračovala zpěvem při harmonice Vaška 
Drlíka.  

19. října 2012: program zajistil Bodlák, jeho členové zazpívali hity od 70. 
let až po současnost. K nahlédnutí byla vystavena všechna obecní alba, 
promítala se videa z historie obce a důchodci dostali jako dárek tašky na 
tříděný odpad.  

11. října 2013: program proběhl v duchu „Divokého západu“ a postaraly 
se o to společně děti základní a mateřské školy, tanečníci souboru 
Kondajk a členové Bodláku. 
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Rok 2013 

 

10. října 2014:  Bodlák předvedl veselý program „Hodina zpěvu“, a to 
společně s dětmi. Zazněly písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2014 
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9. října 2015: děti zatančily valašské tance a Bodlák zazpíval písně ze 
známých a oblíbených českých  pohádek. 
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Rok 2015 

 

21. října 2016: Bodlák nacvičil písně staré Prahy, zejména písně Karla 
Hašlera, které si s chutí zazpívali i všichni přítomní. Děti zazpívaly písně 
od Voskovce a Wericha. 
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Rok 2016 

16. listopadu 2017: členové Bodláku s velkým úspěchem představili písně 
ze známých muzikálů (Drákula, Pomáda, Starci na chmelu…). 

12. října 2018: setkání proběhlo v duchu oslav 100 let od vzniku 
Československa a členové Bodláku zazpívali písně I. Republiky. Bylo to 
krásně a důstojné představení. Přidaly se i naše děti, které svým 
vystoupením vždy dojmou všechny přítomné.  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018 
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18. října 2019: členové Bodláku předvedli program ve stylu známého 
televizního pořadu Televarieté. Střídaly se písně a humorné scénky, a to 
na vysoké úrovni.  

V roce 2020 se setkání důchodců nekonalo z důvodu omezením kvůli 
pandemii Covid-19. Byl to jediný rok za celou dobu trvání besed, kdy se 
akce neuskutečnila.  

22. října 2021: členové Bodláku nacvičili vynikající program s názvem 
Kalendárium. Zazpívali hity Karla Gotta, které provázely jeho celoživotní 
kariéru. 

21. října 2022 se slavilo 50. výročí konání setkávání s důchodci. Program 
připravily děti mateřské a základní školy a Bodlák, který za doprovodu 
cimbálové muziky z Valašského Meziříčí zazpíval lidové písně. 
Cimbálovka potom vyhrávala po celý večer. Všichni přítomni dostali na 
památku plechový hrneček a perníček. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rok 2022 
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Závěrem je potřeba poděkovat všem, kteří se starali a starají o vše, co 
s pořádáním setkání důchodců souvisí. Je to chvályhodné a patří jim 
velký obdiv a dík. Není jednoduché vymyslet, nacvičit a předvěst program, 
který by se líbil více lidem.  Každoroční velká účast důchodců na 
setkáních a jejich spokojenost svědčí o tom, že si jejich práce váží.  

Z obecních kronik vypsala Ilona Stavinohová 

Foto: archív obce Bernartice nad Odrou 

Ilona Stavinohová, kronikářka obce 

 

 

     RŮZNÉ 

Svatý Martin na bílém koni 

Napadlo mě podívat se do svých záznamů o počasí, které si vedu od roku 
1993, abych zjistila, kolikrát přijel do Bernartic nad Odrou sv. Martin na 
bílém koni. Tedy kolikrát u nás nasněžilo 11. listopadu. 

Rok    

1993 sv. Martin se opozdil. Sněžilo 12. listopadu a celý zbytek měsíce 
byl zimní, teploty byly pod nulou i přes den, 27. listopadu ráno bylo -17°. 
Obleva přišla 4. prosince.  

1994 bez sněhu 0° zamračeno, mlhavo 

1995 sněžilo již 4. listopadu, ale 11. listopadu už sníh nebyl, bylo 
zamračeno + 4°. Sníh se vrátil 18. listopadu. 

1996 13° polojasno 

1997 ráno mrazík, pak 14° polojasno 

1998   8° zamračeno, déšť 

1999   3° zamračeno, mlhavo 

2000   8° jasno 

2001  drobně sněžilo 10. listopadu, 11. listopadu byla ráno námraza, 
pak zamračeno +2°     
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2002   3° déšť se sněhem, pak jen déšť 

2003  -2° námraza a mlhavo celý den 

2004   6° zamračeno a mlhavo 

2005 11° po ranní mlze se vyjasnilo 

2006   7° zamračeno, silný vítr, večer déšť 

2007 sněžilo celý den +2° 

2008 14° skoro jasno, silný západní vítr 

2009   5° celý den déšť 

2010 10° skoro jasno, silný západní vítr 

2011  ráno mrazík, pak 4°, severní vítr 

2012 16° polojasno, silný nárazový vítr od jihozápadu  

2013   7° severní vítr 

2014 18° skoro jasno, teplotní rekord! 

2015 16° zamračeno 

2016 ráno mrazík, pak  7° oblačno 

2017   7° ráno jasno, do večera se zamračilo 

2018 14° jasno, silný západní vítr 

2019 10° skoro jasno 

2020   7° zamračeno 

2021 10° jasno   

2022 10° ráno mlha, pak vyjasnění 

 

Je vidět, že dávná pranostika přestává platit.  

Bylo by zajímavé porovnat teploty v naší obci o svátku sv. Martina třeba 
z doby před sto léty. Bohužel, údaje přímo pro Bernartice nad Odrou 
nemám. 

    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 
 

Vojtěch Knop, údržba 
Tel.:  +420 728 260 543 
 

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





	11Zpravodaj-listopad2022-obálka-A5
	listopad

