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Vážení spoluobčané, 
 
     okno mé kanceláře na obecním úřadě mi umožňuje každodenní pohled na dvě 
ze tří kulturních památek naší obce 1), farní kostel Navštívení Panny Marie a 
sloup se sochou Panny Marie Immaculaty 
    Nebývalé rušno posledních dnů v okolí celého objektu kostela signalizuje, že 
se v obci něco děje. Je tomu skutečně tak. Celá farnost se připravuje na opravdu 
mimořádnou událost, která nás v nejbližších měsících čeká.  
     Jan Zelenka, rodák z naší obce, bude příští měsíc v katedrále Božského 
spasitele v Ostravě vysvěcen na kněze a druhou červencovou neděli bude sloužit 
v našem kostele nově vysvěcený kněz svoji první mši svatou, tzv. primici. 
     Taková událost se v obci neděje každý rok. Posledním vysvěceným knězem, 
naším rodákem, byl P. Adolf  Horut z č.p.48 (vysvěcen 1920). Je tedy přirozené, 
že se Římskokatolická farnost v Bernarticích nad Odrou a naši občané na 
událost, která zde byla naposledy před 92 lety, pečlivě připravují. 
      A tak se uklízí, natírá, opravuje, renovuje a vysazuje, členové farní rady 
společně s rodinou Zelenkovou zajišťují organizaci celé akce, což při 
očekávaném vysokém počtu návštěvníků není vůbec jednoduché. Mnozí farníci 
se na přípravách nezištně podílejí, a to jak finančními příspěvky, tak přiložením 
ruky k dílu. Veškeré práce, které se provádějí, jsou nezbytné pro zachování 
důstojného stavu celého objektu kostela a nadcházející události jsou přirozenou 
motivací uspíšit dokončení plánovaných záměrů. A to je jen dobře. 
     Tato událost, která je významná přirozeně především pro všechny věřící, se 
mě osobně také dotýká, a to hned z několika důvodů. 
     Přivdala jsem se do rodiny, v jejímž rodokmenu nalezneme dvě jména kněží, 
kteří se narodili v Bernarticích nad Odrou, v č.p. 4. Byli to bratři Josef Klos 
(vysvěcen 1915) a František Klos (vysvěcen 1918), kteří jsou pochováni na 
místním hřbitově.  
     Dnes již Mgr. Jan Zelenka, absolvent Cyrilometodějské teologické fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci, jehož se celá záležitost nejvíce dotýká a 
kterého jsem měla možnost osobně poznat, je spolužákem dcery Jany ze 
základní školy a mám k němu přátelský vztah.  
     V neposlední řadě jako starostka obce mám společně se zastupiteli 
pochopitelnou snahu celou událost podpořit, a to jak po stránce organizační, tak 
také v rámci možností po stránce finanční a materiální.   
     Chci už nyní poděkovat všem, kteří se neúnavně snaží vytvořit podmínky pro 
tak významnou duchovní událost, která může být v dnešní složité době 
duševním povzbuzením pro všechny.  
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     Honzovi Zelenkovi přeji na jeho vyvolené cestě sílu a vytrvalost, bez níž 
nelze dojít k naplnění žádného poslání. A být knězem je podle mého názoru 
bezesporu posláním nevšedním.  
           
 
                starostka 
  
    
 
1) Od r. 1958 jsou  na Ministerstvu kultury ČR v Ústředním seznamu kulturních 
památek ČR evidovány kostel Navštívení Panny Marie, sloup se sochou Panny 
Marie Immaculaty a vodní lesní mlýn jako nemovité kulturní památky.  

 
 
 

 
Zastupitelstvo obce (3.část) 

Uvolněný člen zastupitelstva obce má nárok na dovolenou podle tohoto zákona 
v délce 5 týdnů za kalendářní rok.  

Měsíční odměna podle tohoto zákona náleží i po dobu dovolené.  

Jestliže si uvolněný člen zastupitelstva obce nemohl dovolenou nebo její část 
vyčerpat v průběhu příslušného kalendářního roku, převádí se mu tento nárok do 
následujícího kalendářního roku. V takovém případě může uvolněný člen 
zastupitelstva též požádat obec o náhradu měsíční odměny za nevyčerpanou 
dovolenou.  
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Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo: 

a) předkládat zastupitelstvu obce a výborům návrhy na projednání,  

b) vznášet dotazy, připomínky a podněty na jednotlivé členy, na předsedy 
výborů, na vedoucí příspěvkových organizací, které obec založila nebo zřídila; 
písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,  

c) požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve 
věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce; informace musí být poskytnuta 
nejpozději do 30 dnů.  

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, 
popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem, plnit úkoly, které mu 
tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla 
ohrožena vážnost jeho funkce.  

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na 
projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat 
výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo 
právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet 
zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, 
který má danou záležitost projednávat.  

(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)        
               Dana Klosová 
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Kalendárium 
 
14.4. 
Repríza divadelního představení Revizor v podání Bernackého Ochotnického 
Divadla BODLÁK. 
 
18.4. 
Celoroční přezkoumání hospodaření obce za r. 2011 provedli pracovníci 
Krajského úřadu. 
 
22.4. 
Jarní vycházka na mankovských lukách. 
 
27.4. 
Stavění Májky u obecního úřadu. 
 
1.5. 
Účast Bernackého Ochotnického Divadla BODLÁK na přehlídce amatérských 
divadelních souborů „Hanácký divadelní máj“ v Němčicích nad Hanou.  
 
7.5. 
Lampiónový průvod. 
 
11.5. 
Zájezd důchodců – Ždánice, Modrá, Velehrad, Buchlovice. 
 
11.5. 
Výroční členská schůze Sdružení zahrádkářů Bernartice nad Odrou. 
 
12.5. 
Tradiční symbolické „otevírání“ Poodří v Bartošovicích.  
 
13.5. 
Oslava Dne matek v kulturním domě. 
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Kalendář akcí 
 
� pá   1.6.   Kácení Máje 
� so   2.6.   Soutěž mladých hasičů 
� ne   3.6.   Pouť 
� ne 17.6.   Hasičská soutěž 
� so 23.6.   Den obce 
� so 30.6.   Kněžské svěcení v Ostravě 
� ne   8.7.   Primiční mše svatá v Bernarticích nad Odrou 

 
 
 
 

MIMO ŘÁDNÁ  AKCE PRO OBČANY REGIONU POODŘÍ!!  
 
ŽDB GROUP a.s. Bohumín nabízí občanům bezplatný odvoz a ekologickou 
likvidaci vozidel určených k likvidaci! 
 
Majitelé, kteří potřebují ekologicky zlikvidovat dosloužilé vozidlo, si mohou 
termín odvozu dohodnout na tel. čísle 604 228 312, kde vám sdělí další 
podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému vyřazení vozidla z registru bude 
předávajícímu vystaven ihned po převzetí vraku. 
Tato akce platí v průběhu května a června 2012. Bezplatné odvozy budou 
zajišťovány průběžně dle konkrétních požadavků majitelů přímo z místa 
odstavení auta. 
Využijte této pohodlné možnosti ekologického odstranění vašeho nepojízdného 
vraku, protože jedině s protokolem, který vám při sběrovém dni bude vystaven, 
máte zaručeno bezproblémové vyřazení vozidla z registru. 
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Den obce Bernartice nad Odrou 23.6.2012 
 
     Rok se s rokem sešel a opět si vás dovolujeme pozvat na blížící se slavnosti 
naší obce. V kostele Navštívení Panny Marie bude od 13:00 hodin sloužena 
slavnostní Mše svatá. Dále bude oslava pokračovat v areálu „U Bříz“. Od 14:30 
hodin se můžete těšit na vystoupení Dětského folklórního souboru Ovečky a 
Valašského souboru písní a tanců Bača v doprovodu cimbálové muziky. 
Následovat bude bohatý program: 
 
� Cheerleaders 

tanečně sportovní vystoupení 
� The Beatles a The Bee Gees 

revivalové vystoupení hudební skupiny  
� Break Dance 

moderní tanec  
� Vladimír Hron 

vystoupení známého baviče a zpěváka 
� Taneční zábava se skupinou „TNT“ 

hudební skupina nám bude hrát k poslechu i tanci do pozdních hodin 
 
A co ještě jsme pro vás připravili? 
 
� Facepainting - malování na obličej – pro děti – zdarma! 
� Aerotrim  – legrace pro všechny generace – zdarma! 
� Hasičské auto - skákací hrad se skluzavkami pro děti – zdarma! 
� Ohňová show „Živý plamen“ 
� Výstava historických předmětů 
� Výstava papírových modelů známých i neznámých hradů a zámků 
� Výstava obrazů Ivana Prašivky 
� sportovní soutěže připraví TJ Sokol Bernartice nad Odrou 
� střelba ze vzduchovky – soutěž, kterou zajišťují naši myslivci 
� Tradiční občerstvení 
� Míchané nápoje připraví již známý barman Mario 

 
     Jako každým rokem nám bohaté občerstvení připraví naši hasiči, zahrádkáři, 
myslivci, zaměstnanci restaurace „U Bříz“ a ženské z pekárky. 
 
Jste všichni srdečně zváni. 

         Těší se pořadatelé 
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BODLÁK na p řehlídce v Němčicích nad Hanou 
 
     Stejně jako loni přesně na prvního máje se divadelní soubor BODLÁK vydal 
do Němčic nad Hanou na 26. ročník divadelní přehlídky amatérských 
venkovských souborů Hanácký divadelní máj. Jde o tak zvanou postupovou 
přehlídku, kde soubory soutěží o postup na národní přehlídku venkovských 
divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. O 
vítězi rozhoduje tříčlenná odborná porota, která rozděluje i ceny a čestná uznání. 
     BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo uvedlo na přehlídce klasickou 
komedii od Nikolaje Vasiljeviče Gogola REVIZOR. Na přehlídce je zvykem, že 
ihned po představení provede odborná porota jeho hodnocení, a to za 
přítomnosti celého souboru. Smyslem tohoto hodnocení není „plácat si po 
rameni“, ale spíš naopak poukázat na nedostatky, které se logicky u každého 
amatérského souboru vyskytují. Jedině tak může soubor růst. Zájmem poroty je 
skutečně citlivým způsobem naznačit cesty vedoucí ke zlepšení dramaturgie, 
režie, ale i ke zkvalitnění hereckých výkonů a všech dalších divadelních složek. 
A tak jsme od poroty slyšeli oprávněnou kritiku, ale i slova chvály zdůrazňující 
zejména nezměrný lidský potenciál našeho souboru a jeho zájem o divadlo, 
které prostřednictvím kvalitní dramatiky vypovídá o světě, ve kterém žijeme.  
     V sobotu 5. května 2012 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků přehlídky, 
čímž byla celá akce ukončena. 
     Na národní přehlídku venkovských souborů Krakonošův divadelní podzim 
přímo postoupili stejně jako loni Morkovští ochotníci tentokráte s inscenací hry 
Jiříkovo vidění aneb skutečný příběh pouti peklem i rájem za dosažení očisty 
duše dle J.K.Tyla. Porota dále doporučila k postupu soubory na druhém 
(Divadelní soubor Osvětové besedy Velká Bystřice) a třetím místě (Divadelní 
soubor J.K.Tyl Brodek u Přerova) s tím, že o jejich konečné účasti má právo 
rozhodnout organizátor národní přehlídky. 

Našemu divadelnímu souboru BODLÁK odborná porota udělila 
následující ocenění:  

• Cenu Marii Šimíčkové za ztvárnění postavy Anny Andrejevny 
• Cenu Šárce Šimíčkové za kostýmy a masky  
• Čestné uznání Aleši Hubrovi za ztvárnění postavy Chlestakova   
• Čestné uznání Václavu Brodíkovi za ztvárnění postavy Hejtmana   
• Čestné uznání Antonínu Volfovi za ztvárnění postavy Školního inspektora   
• Čestné uznání Bohumilu Volkovi za hudbu 

 
V divácké soutěži jsme se umístili na třetím místě.    
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     Udělená ocenění a uznání, kterých se nám dostalo na přehlídce v Němčicích 
nad Hanou, potvrzují nejen vzestupnou tendenci v práci celého našeho 
divadelního souboru, ale i jeho velký přínos do venkovské kultury vůbec. Není 
nic lepšího, než plný sál diváků všech generací, kteří se chtějí společně s námi 
bavit nad lidskými slabostmi a nešvary. Zvláště pak zájem nejmladší generace je 
pro nás velmi povzbuzující. 
     Všem členům BODLÁKU, ale i všem dalším, kteří nám pomáhali při 
nastudování představení REVIZORA, děkuji a přeji hodně sil a inspirace do 
další práce. 

 
Zdeněk Klos, 
Předseda os. BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo 
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Sběr papíru  
 
     Dne 18. dubna se konal tradiční jarní sběr starého papíru. Za pomoci 
dospěláků odvedli žáci naší základní školy opět dobrou práci. 
     Děkujeme všem spoluobčanům, že dětem starý papír připravili. Za pomoc při 
svozu sběru děkujeme paní Borýskové, Staňkové, Škrabákové a Zelenkové, 
panu Janovskému, Sperathovi, Volfovi, Myslíkovi, Petrovi, Šimíčkovi a 
Stavinohovi. 

      Za kolektiv ZŠ Milena Šturalová 
 
 
 
 
 
 

Sport ve škole – Florbalový turnaj malotřídních škol 
 
     30.dubna 2012 proběhl ve škole tradiční florbalový turnaj malotřídních škol. 
Zúčastnila se ho družstva z Jeseníku n. Odrou, Hostašovic a Šenova. Letos se 
nemohlo zúčastnit družstvo z Libhoště, proto jsme domácí postavili 2 družstva. 
V družstvu A bojovali : Staňková B.,Maňáková J., Hopp P., Knopová M. Maňák 
M. a Handrych A. .V družstvu B bojovali: Novobilský D., Volf D., Zelenková 
K.,Tušlová K., Horut D., Borýsková E. . 
     Děti se na turnaj pilně připravovaly už více než měsíc předem. Scházeli jsme 
se ráno před vyučováním a vyplatilo se. Naše děti získaly suverénně 1.(B)  a 
2.(A)  místo.Radost z diplomů, odměn a z dobře odvedené práce, byla velká.Oč 
bylo letošní vítězství krásné, o to bude příští rok těžší obhájit takové vítězství. 
     Děkuji všem dětem za vzornou reprezentaci školy. 

Jana Rusínová 
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Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou Vás zve na 

 

HASIČSKOU SOUTĚŽ MLADÝCH 
 

v sobotu 2. června 2012 
 

v kategorii starší a mladší žáci 
 

Zahájení soutěže: 13:30 hodin 
Místo konání: U Obecního úřadu 

Bohaté občerstvení zajištěno. 
 

Domácí hasiči mají zastoupení 
v obou kategoriích! 

 
!!! Přijďte povzbudit své mladé hasiče !!! 

 
******************************** 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou Vás zve na 
 

HASIČSKOU SOUTĚŽ 
v neděli 17. června 2012 

 
 
 
 

v kategorii muži, ženy 
 

   Zahájení soutěže: 13:30 hodin 
    Místo konání: U Obecního úřadu 

   Bohaté občerstvení zajištěno. 
 
 

!!! Přijďte povzbudit své hasiče a hasičky !!! 
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Stavění a kácení MÁJE 
 
     V pátek 27. dubna 2012 jsme od 17:00 hodin u obecního úřadu stavěli 
„májku“. Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční akci 
dodrželi, „májku“ zdárně postavili a bečku s chutí vypili. 
     Děkujeme všem, kteří přišli a pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím, bez 
jejichž povzbuzování by to bylo určitě obtížnější. 
 
     Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na „Kácení májky“ , které 
se uskuteční v pátek 1. června 2012 od 18:00 hodin před obecním 
úřadem a poté v hasičské zbrojnici. Budou připravena tradiční uzená 
žebra a o ostatní občerstvení bude taktéž pečlivě postaráno. 
Přichystána bude opět tombola a jednou z cen bude pokácená „májka“. Přijďte 
se dobře pobavit. 

  Těší se HASIČI 

 
 
 

Dětský den – 9.6.2012 
       
     Organizace obce - hasiči, sokoli, myslivci, Sdružení Bříza, zahrádkáři, 
Základní škola a Obec se dohodly na přípravě Dětského dne, který se bude konat 
v sobotu 9. června 2012.  
 
Program dětského dne bude následující: 
 

- 9:00 hodin zahájení u školy 
- Půjdeme směrem k obrázku a myslivecké chatě. U obrázku bude 

stanoviště Sdružení Bříza 
- u myslivecké chaty bude připraveno občerstvení v podobě opékání 

špekáčků a hlavně střelba pod dozorem myslivců 
- Odtud bude pokračovat cesta lesem na hřiště, kde bude stanoviště Sokolů 
- u hospůdky u Odry pak budou čekat Zahrádkáři  
- závěr připraví Hasiči  
- předpokládaný konec po 13:00 hodině 
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     Za splnění úkolů u jednotlivých stanovišť děti obdrží drobné dárečky a 
sladkosti. O občerstvení dětí je cestou postaráno. U Odry děti dostanou guláš.  
     Na cestu lesem doporučujeme děti vybavit vhodnou obuví, oděvem a 
batůžkem s pláštěnkou. U menších dětí pak doporučujeme doprovod rodičů.  
     Věříme, že nám počasí bude přát, aby nám společně strávený den přinesl jen 
pěkné zážitky. 
V případě nepříznivého počasí byl stanoven náhradní termín 30.6.2012. 
 

        Za pořadatele Vás všechny zve Košárek Jan   

 

 
Bernartický pomník padlých 
Část druhá 
 
     Menší (ale hlavní) dokument k této pověsti ale je. A to, že je zachován 
skromný počet foto pohlednic, kde při „troše fantazie“ je hlava Ježíše Krista 
s trnovou korunou viditelná – a pro pověst to asi stačí! 
     Někteří občané si tu příhodu – tehdá u pomníku – připomínali už za okupace 
naší vlasti a obce a že tehdejší zjevení hlavy Ježíše Krista bylo opravdu 
výstrahou. 
Říkali: 
     Do jednoho roku jsme ztratili (obec) národní i státní svobodu. 
     Do dvou let vypukla druhá světová válka! 
     V polovině vojny za „jidášský groš“ deseti marek – uřezal nepřítel – náš 
občan přistěhovaný Němec z Mezilesí u Potštátu, posměšně naši „Lípu 
svobody“ a rozbil pamětní kamennou desku u ní s nápisem „Lípa svobody 
28.10.1918“. Obojí bylo součástí pomníku padlých a mělo prý dojít i 
k odstranění pomníku samotného, ale k tomu už asi nebyl čas. Stejně ten občan 
krátce potom narukoval k vojsku a v bojích v Srbsku padl. 
     Už v roce 1942 zabrán Němci statek rodiny Bayerů č. 1 – dědičné fojtství. 
V roce 1943 bylo násilně vyhnáno ze svých tradičních statků „gruntů“ pět 
českých rodin a na další to čekalo. Přibývali umučení vlastenci pro druhou 
žulovou desku na pomník a tak dále! 
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     Přišla opravdu krutá doba! 
 
     Tak jsem tu pověst z roku 1937 o zjevení hlavy Ježíše Krista nad pomníkem 
padlých a možné „výstraze“ slyšel i já vyprávět při „pobabě“ na „Těplici“ č. 34 
hned po válce a jednu tu fotografii pomníku z té doby mám, ale prý jsou některé 
ještě zřetelnější. 
     Ono to zjevení prý se i při tom fotografování klanělo a tak jsou prý i ty 
záběry různé, ale je jich málo.Já osobně ani o jiných nevím. 
     Tolik paměti o pomníku do konce druhé světové války. 
 
     Hned po válce a osvobození naší obce, pár nadšenců na místě potupně 
uřezané „Lípy svobody“ zasadilo lipku mladou. Ale počátkem roku 1948 
okresní silniční správa přípisem na národní výbor (obecní úřad) oznamovala 
svůj záměr, že následkem rozmáhajícího se silničního provozu – hlavně na 
křižovatce v obci a rozšíření silničního tělesa v těch místech, je nutné, aby 
obecní úřad – MNV – situaci zvážil a aby „Lípa svobody“ i pomník padlých 
byly ze stávajících stanovišť odstraněny na jiné vhodné místo. 
     To bylo obecním úřadem pochopeno a hledáno vhodné náhradní prostranství 
a po delším uvažování doporučeno jej převést na dnešní stávající místo. Stalo se 
tak až v padesátých letech. 
     Ale pracovníci okresní silniční správy už v r. 1948 mladou „Lípu svobody“ 
na křižovatce dosti hrubým způsobem vytrhli a nechali ji v příkopu pohozenou! 
Asi po deseti dnech se jí tenkrát novomanželé Drlíkovi (č. 38) ujali a zasadili ji 
na koupališti u Odry, blízko oderského mostu a tam roste dodnes a je krásně 
košatá. 
     Pomník, jak uvedeno, byl převezen později. Stalo se tak pod patronací 
obecního úřadu. Dohledem nad rozebráním, převezením a znovu postavením byl 
pověřen najatý kameník Alois Hubr ze Suchdolu nad Odrou. Ten pomník po 
částech očistil a znovu postavil na nynějším místě. Ale při té restaurační práci se 
dopustil vážné chyby. Totiž při osazování žulové desky se jmény padlých 
z druhé světové války – kterou také zhotovil, necitelně zakryl stávající nápis: 
„Poutníče vzkaž tam domů….“ Škoda. 
 
     Na černé žulové desce obětem druhé světové války je napsáno – vytesáno: 
„Památce padlých a umučených 1938 – 1945“ 
Josef Horák č. 121 zemřel roku  1939 
Jan Bayer č. 106 zemřel roku  1943 
Karel Handrych č. 101 zemřel roku 1944 
Miroslav Kouřil č. 7 zemřel roku 1944 
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Vojtěch David č. 66 zemřel roku 1944 (42) 
Alois Drlík č. 81 zemřel roku  1945 
Anna Tvarůžková č. 74 zemřela roku 1945 
 
„A ť mrtví – zvítězili jste.“ 
 
     Také při tom postavení na novém stanovišti, už nebyl osazen ten okrasný 
železný plot kolem pomníku – možná, že je to i škoda. Také pamětní „Lípa 
svobody“ už nebyla zasazena u pomníku, ale uprostřed v ten čas upraveného 
parčíku před základní školou a farou s novou pamětní deskou zasazenou 
v kamenné mohylce podle vzoru rozbité staré s připsáním 7.5.1945 – „Lípa 
svobody 28.10.1918 a 7.5.1945“. Desku také zhotovil kameník Al. Hubr ze 
Suchdolu nad Odrou. 
     V podvečer významných památných dnů jsou každoročně pořádány 
k pomníku lampiónové průvody. Obyčejně jednou z horního konce od č. 51 a 
zase z dolního od č. 105. Někdy se i účastní dechové kapely. Pokládá se tam 
věnec a za vzpomínkového proslovu, při světelných petardách a světlicích a 
zazpívání národní hymny bývá shromáždění slavnostně ukončeno. 
     Mimořádné shromáždění bylo: 27. října 1968 – 50 let trvání republiky. Dále 
13. července r. 1974 – oslavy 600 let obce a 7. května 1995 – 50 let od 
osvobození vlasti. Na starém stanovišti v roce 1937 dne 3. července – oslavy sto 
let farního kostela a srazu rodáků. 
     Pomník padlých je i vzácná kulturní památka a jeho silueta je zakreslena i na 
titulním listě obecní kroniky. Zakreslil jej kronikář. Byl to nejvhodnější námět. 
Baladicky laděná postava sochy – matky vlasti – je svým způsobem výjimečná – 
truchlící, ale i povznášející. Vyzývá jedince i shromáždění vždy k zamyšlení o 
obětech a jakou cenu vyžaduje dobývání mnohdy lehce zranitelné svobody. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Propásli jste letošní JARNÍ VYCHÁZKU ? 
 
     Příští rok bude jistě zase. Pro vás, kteří jste se ještě nikdy neúčastnili, ale 
vážně o tom uvažujete, mohou být následující řádky užitečné.  
     Cílem vycházky je hranice katastru naší obce na severozápadě (49.62 šířky, 
17.93 délky) a trasa vede Chráněnou krajinnou oblastí Poodří. Stačí dorazit 
k oderskému mostu (blízko hospody u Odry), přejít ho, dát se polní cestou 
doleva a pak až k ohništi, lavičkám a chatičce, která vypadá jako přízemní 
myslivecký posed. Startovat se může kdykoliv a kdekoliv, ale sraz v cíli je 
zhruba ve 14 hodin. Milovníci hor a těžko přístupných terénů mohou být trasou 
lehce zklamáni, přesto se jedná o hezkou procházku s rozhledy po oderské nivě 
a možným setkáním s divokými zvířaty a ostatními spoluobčany.  
     Snadná túra je velkou výhodou pro mnohé a mezi nimi i pro milovníky 
slivovice, kteří mohou mít při pochodu zamlžené vidění. Všimli jsme si, že na 
tuto vycházku se bez „jemného“ moku prostě nechodí a kdo jednou (byť i 
nesměle) připustí: „Tak jo…jednu si dám… na zdraví…“, už se z různých stran 
vytrvale se zjevujících štamprliček nezbaví. Rovněž bez špekáčků se obejde 
málokdo a letos se opékaly dokonce karbanátky, špekáčky „na uhel“ a tenké 
vídeňské párky. Někdo opékal jeden kousek hodinu, druhému stačilo 10 minut, 
jiní vůbec neopékali, horda dětí otestovala stabilitu chatičky a odolnost svých 
žaludků (špekáčky s gumovými medvídky) a zdálo se, že se mají všichni dobře. 
Odejít z místa si každý mohl, kdy chtěl, ovšem po uhašení ohně se mnozí 
účastníci setkali znovu ještě v hospodě u Odry a vycházku zakončili pivem či 
jízdou na skluzavce… 
     Je to pěkná tradiční turistická akce, při které nikdy nevíte, kolik lidí se sejde, 
jak dlouho bude trvat, s kým se zasmějete, s kým si vypijete…  
Tak příští rok – nazdar. 

                                                                                            
Petra a Jaroslav Hašovi 
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Tichý společník 
 
     Zaregistrovali jsme jej ke konci února. Nejdříve takový stín, který jak se 
objevil, tak zmizel, později, když jsme se na něj zaměřili, občas jej i zahlédli. 
Byla to sova. Na naší zahradě máme více budek. Na ořechu, hrušce, trnce a také 
na vysokém modřínu. Je větší, s velkým otvorem pro ptáky. Letos poprvé se tam 
zahnízdil puštík. Při vhodné příležitosti jsme zjistili, že hnízdo obsahuje 5 
vajíček. Dále jsme jej nechali, ať se stará.  
     Někdy ke konci dubna se objevily. Dvě sovičky na modřínu. Další dvě, 
následující den na jabloni a trnce. Takové ty chundelaté kuličky, pevně se držící 
na větvích. 
 

       
 

        první dvě na modřínu 

 

     Z jejich výskytu jsme byli velice nadšeni. Sovičky už méně. Jejich 
„periskopová“ hlava stále pozorovala pohyb nás na zemi. Další dny, kdy jsme 
přišli na to, že v budce je ještě čtvrtá, jsme se přesvědčili o další vlastnosti této 
sovy. Chrání mláďata i proti větším vetřelcům, nezalekne se ani člověka. Po 
inzultaci jednoho z nás, který dostal přímý úder tělem a navíc přidáno pár 
drápanců na tváři, jsme se nyní my snažili chovat tiše, nerušit jejich teritorium 
zbytečným hlukem a pohybem.  
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třetí na jabloni     stará sova 

 

     Jejich přítomnost zaregistrovali i zpěvní ptáci. Občas nás vyrušil pískot, 
lomoz a třepotání křídel. Notně se jim nelíbila přítomnost tohoto nočního 
dravce.  
     Dny plynuly a minulý týden se na stromě objevilo i páté chundelaté klubíčko 
– říká se, že sova vajíčka klade postupně, a tohle bylo to nejmladší.  Její 
sourozenci už byli velcí jako slepice. 
     Nyní budeme doufat, že staré sovy je vyprovodí ze svého teritoria, že budou 
ctít prostor i pro zpěvné ptáky, aby ty naše zahrady byly nejen bez myší a 
hrabošů, ale i bez housenek, brouků a škodlivého hmyzu, který zase sbírají 
zpěvní ptáci. 
 

Puštík obecný (Strix aluco) 
 

Typické vlastnosti: Má velké tmavé oči; často se sluní před stromovou dutinou.  
 

Popis: D 39-42 cm, RK 92-102 cm; naše nejhojnější sova; vyskytuje se hlavně 
ve dvou barevných formách, šedé a rezavé; křídla relativně široká, spodní část 
těla s výraznými skvrnami; jeho hlas zní jako „huuu-huhuhu-huu“. 
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Rozšíření: Celá Evropa kromě Irska, Islandu a nejsevernějších oblastí; obývá 
světlé listnaté a smíšené lesy, ale také parky, zahrady, zarostlé hřbitovy apod., 
hojně se vyskytuje v blízkosti vod. 
 

Výskyt v ČR: Pravidelně hnízdí na celém území. 
 

Způsob života: Jako všechny sovy pátrá po kořisti především pomocí sluchu, 
ačkoliv i při slabém svitu hvězd dobře vidí. Jeho sluchový orgán ho bezpečně 
upozorní na kořist vzdálenou až 100 m. Živí se různými obratlovci i 
bezobratlými a zmocňuje se jich za letu. Loví hlodavce, ale také drobné ptáky 
při jejich spánku, chytá žáby i brouky. Puštík obecný hnízdí v prostorných 
stromových dutinách. Vzácněji hnízdí v budkách, starých hnízdech dravců nebo 
v trhlinách budov apod. Na hnízdišti jsou staří ptáci velmi útoční a nebezpeční a 
často napadnou i člověka. 
(zdroj: cs.wikipedia.org) 

    Na zahradě u Papáku č.p.220, zaznamenal Petr Drlík 

 

 
SBĚR VRŠKŮ OD PET LAHVÍ  
 
     Jménem Klárky Slezákové (1,5 roku) a jejích rodičů ze Zlína Vás 
prosím o pomoc při sběru vršků od PET lahví. 
     Klárka je od narození hodně nemocná (má trombózu hlavních 
mozkových splavů, sekundární epilepsii, dětskou mozkovou obrnu…) 
a potřebuje mnoho nákladných kompenzačních pomůcek, aby se 
mohla postupně zařadit do plnohodnotného života. Její rodiče se 
domluvili s firmou, která od nich vršky vykoupí k recyklaci 
(www.plastozrout.cz) a na oplátku jim v této první fázi sběru 
finančně přispěje na speciální kočárek. 
Více informací na: www.naseklarinka.webnode.cz 
Box pro sběr vršků bude umístěn ve verandě na obecním úřadě. 
     Děkuji za případnou pomoc 

Jana Stavinohová 
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Charita Nový Jičín – oznámení 
 
Ve čtvrtek 10. května zahájila Charita Nový Jičín, ul. Dolní Brána 57 novou 
žádanou službu „Charitní šatník“ . 
 
Máte doma oblečení, boty či doplňky, které již nenosíte, ale jsou  v dobrém 
stavu, takže by mohly  ještě někomu posloužit? Máte nepotřebné lůžkoviny, 
zbytky látek, vlny, potřeby pro domácnost v dobrém  stavu  a nevíte co s nimi? 
Můžete je donést do Charitního šatníku a Vaše věci budou dále sloužit. 
Můžete si výhodně  zajistit oblečení a doplňky z druhé ruky. 
  
Charitní šatník přijímá a  nabízí  

• ošacení pro děti, ženy i muže,  obuv, školní  potřeby, základní věci pro  
domácnost,dětské potřeby, letní a zimní oblečení – pánské, dámské, 
dětské, spodní prádlo vč. ponožek, rukavic, čepic, šál (z důvodu omezené 
kapacity nemůže přijímat sváteční a plesové oblečení) 

• lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky 
• polštáře, deky, spacáky, batůžky, tašky, školní brašny, pánské opasky, 

tkaničky do bot 
• potřeby osobní hygieny, mycí a prací prostředky 
• funkční nářadí pro drobné domácí opravy 
• základní věci pro  domácnost tj. hrnce, pánvičky, hrnky, skleničky, lžíce, 

talíře, příbory 
• látky – minimálně 1m a zbytky vlny pro klub rukodělných  prací 

(prosíme, nedávejte nám odstřižky) 
• obuv – nepoškozenou (z důvodu omezené kapacity šatníku nevybíráme 

obuv  do společnosti) 
Oblečení, boty a základní potřeby pro domácnost  přijímáme čisté, nepoškozené, 
v dobrém stavu, především je nutno prohlídnout u oděvů  zipy, knoflíky. Ostatní 
věci lze darovat pouze po  předchozí telefonické nebo osobní domluvě.   
 
Prosíme dárce, aby darovali v průběhu roku sezónní oblečení, protože 
skladovací prostory našeho šatníku jsou značně omezené. 
 
Více informací lze získat na webové stránce: www.novyjicin.caritas.cz 
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R o d i č ů m    d ě t í    v e    v ě k u      5 – 12     l e t 
 

Talentové zkoušky 
 

v úterý 29. května a ve středu 6.června  2012  od l4.00 do 17.00 hodin 
 

Místo konání:  Základní umělecká škola - sborové studio Derkova 3 v  
Novém Jičíně  
 

Vážení rodiče, nabízíme možnost studia sborového zpěvu v přípravném 
oddělení DPS ONDRÁŠEK. Přiveďte své děti /5 – 12 let/ , aby  zazpívaly dvě 
libovolné písně a staly se členy jednoho ze tří přípravných oddělení našeho 
špičkového hudebního tělesa    O N D R Á Š E K..  
Bližší informace na tel čísle :  556 708 488 nebo na adrese: ONDRÁŠEK Novojičínský sbor  
ZUŠ Derkova 3, 741 11 Nový Jičín e-mail: ondrasek@zus-nj.cz, www ondraseknj.cz   
 

  
Josef   Z a j í č e k 

       sbormistr 

 
 
 
 
 

 
Pranostiky na květen 
 
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla. 
Na mokrý květen přichází studený červen. 
Deštivý květen – žíznivý říjen. 
Déšť svaté Žofie švestky ubije. 
Chladno a večerní mlhy v máji hojnost ovoce a sena dají. 
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje stodoly i sudy. 
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí; ale o svatém Jáně ani za vodu 
v džbáně. 
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Pankrác, Servác a Bonifác – Ledoví muži a Žofie jejich kuchařka 
 
     Období mezi 10. až 14. květnem bývá označováno jako období studených 
svatých, ledováků, ledových mužů či zmrzlíků. Bývá to výrazně studené období, 
ale  charakter ochlazení není vždy stejný. Nastává pouze citelné ochlazení, které 
často doprovází vydatné studené srážky. Ty jsou charakteristické pro mnoho 
pranostik o svaté Žofii. 
 
 
 
Žili však vůbec představitelé těchto „ledových mužů“?  
 
Pankrác se narodil okolo roku 290 ve Frýgii (Malé Asii). Pocházel z vážené 
křesťanské rodiny. Maminka mu zemřela po jeho narození a otec o rok později. 
Pečoval o něj strýc Dionýsos, se kterým se přestěhoval do Říma. V tu dobu císař 
Dioklecián tvrdě pronásledoval křesťany a jejich veřejné přiznání bylo trestáno 
smrtí. Čtrnáctiletý Pankrác se však své víry nevzdal a 12. května roku 304 byl 
veřejně sťat. Jeho tělo uchovala statečná žena v římských katakombách. V roce 
500 papež Symach postavil nad Pankrácovým hrobem kostel a později zde byla 
vystavena bazilika sv. Pankráce, která zde stojí dodnes. Pankrác – z latiny - 
vševládný. 
Servác – druhý ledový muž – pocházel z Arménie (datum jeho narození spadá 
do 4. století). Asi roku 340 se stává biskupem v Tongermu v Belgii. Byl jedním 
z nejtvrdších odpůrců arianismu (starokřesťanská sekta popírající Kristovo 
božství). Zemřel 13. května roku 384 v Maastrichtu v Holandsku. Na jeho 
počest se zde každých 7 let koná velká posvátná pouť, při níž ulicemi nesou 
věřící Servácovu hlavu a jiné ostatky. Jméno Servác v latině znamená něco jako 
„strážce“ nebo „ten, který uchovává“. 
Bonifác se podle legendy narodil ve 3. století v Římě. Byl vyslán do Tarsu 
v Malé Asii (dnešní Turecko), aby vyhledával ostatky mučedníků. V Tarsu byl 
svědkem toho, jak jsou zde křesťané krutě a bez soucitu v zástupech pro víru 
zabíjeni. Pod vlivem těchto hrůzných zážitků se veřejně přihlásil k víře Ježíšově. 
Byl okamžitě uvězněn a po krutém mučení jej biřicové vhodili do vařící smůly. 
Legenda říká, že jeho přátelé přinesli nakonec do Říma jen ostatky Bonifáce. 
Kolem roku 306 jej pohřbili na via Latina. Bonifác – šťastlivec. 
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Žofie, nebo-li svatá Žofie Římská, se narodila ve 3. století v Římě. Za vlády 
císaře Diokleciána byla kolem roku 305 pro svou víru sťata. Její ostatky byly 
v roce 846 na příkaz papeže Sergiuse II. přeneseny do kostela svatého Martina 
di Monti v Římě a zde uloženy pod hlavní oltář. K Žofii se lidé modlili, aby 
podpořila např. růst osevu na polích. Proto se doporučuje květiny (balkónové) 
umístit ven až po 15. květnu. 
 
     Dalším chladnějším obdobím, kterých se hospodáři obávali, byli tzv. malí 
ledoví muži – sv. Urban, sv. Filip a sv. Beda (25. – 27. května). 
Všeobecně se však usuzovalo že: „Je-li kv ěten prostuzený, bude roček 
vydařený“. 

  Věra Košťálová 
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KONTAKTNÍ INFORMACE 

 
Mgr. Dana Klosová, starostka obce 
Tel.:     +420 556 715 215 
E-mail:  starostka@bernarticenadodrou.cz 
 
Obecní úřad: 
Tel:       +420 556 708 522 
Fax:      +420 556 708 522 
E-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
www.bernarticenadodrou.cz 
 

 


