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Vážení spoluobčané, 

     jsme uprostřed letních prázdnin v čase dovolených. Asi by se nenašlo mnoho 
těch, kteří během léta někam nevyjedou na dovolenkový pobyt, krátký výlet či 
alespoň na návštěvu příbuzných nebo známých. Ať už se přemísťujeme pěšky 
nebo na kole, autem či jiným dopravním prostředkem, je na místě si zvláště 
v tomto období popřát šťastnou cestu a především šťastný návrat domů. Bohužel 
není dne, abychom se prostřednictvím sdělovacích prostředků nedovídali o 
tragických dopravních událostech doma i ve světě.  

     Vysoká intenzita dopravy v současné době klade opravdu velké nároky na 
všechny účastníky silničního provozu, a to nejen na řidiče motorových vozidel, 
ale také na cyklisty a chodce, kteří jsou zvláště v letním období nejvíce 
ohroženi. A už vůbec si nelze myslet, že na komunikacích v malých obcích, naši 
obec nevyjímaje, se nás to až tak netýká. Zkrátka, že zde je tak nějak bezpečněji 
a tedy lze v opatrnosti trochu polevit. Opak je pravdou, opatrnosti nikdy není 
nazbyt. 

     Celostátní statistiky o dopravních nehodách na územích obcí jsou varující. 
Přestože naše obec nepatří mezi obce enormně dopravně zatížené, počet 
projíždějících motorových vozidel a zvláště počet cyklistů se rok od roku 
zvyšuje. Největším problémem v naší obci jsou auta nerespektující nejvyšší 
povolenou rychlost a dále pak neukáznění cyklisté.  Je smutné, že těmi 
neukázněnými motoristy jsou ve velké míře místní občané a že těmi 
neukázněnými cyklisty je většinou naše mládež. Vždyť my, co tady žijeme, 
velmi dobře poznáme, kdo má jaké auto a jakým způsobem jezdí. Ne, o 
pranýřování jednotlivců nejde, jde o apel a výzvu zároveň ke změně stavu věci 
k lepšímu, k bezpečnější dopravě v obci.  

     Samotný obecní úřad příliš mnoho věcí pro zlepšení dopravní bezpečnosti 
v obci aktuálně ani udělat nemůže. V obci je celostátní vyhláškou stanovena 
omezená rychlost, což se snažíme připomínat ukazatelem rychlosti momentálně 
umístěném  při vjezdu do obce směrem od Hůrky. Bezpečnost pro pěší zajišťují 
silniční přechody a chodník, který je zbudován pouze v části obce a svým 
rozsahem není zdaleka postačující. Na rozšíření chodníků se již několik let 
snažíme sehnat finanční prostředky, neboť z vlastního rozpočtu obce tento 
rozsáhlý projekt financovat nelze. Zatím jsme bohužel neúspěšní, naše úsilí však 
nepolevuje. Výstražné dopravní značení a údržbu obou hlavních komunikací 
křižujících naši obec, které jsou v majetku Moravskoslezského kraje, zajišťuje  
Správa silnic Moravskoslezského kraje. Dopravní policie ČR celkem pravidelně 
provádí kontrolu všech účastníků provozu na komunikacích.    
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     Obecní úřad pravidelně komunikuje jak se Správou silnic, o případném 
doplnění či zkvalitnění dopravního značení, tak s Policií ČR při provádění 
dopravních kontrol a také v oblasti prevence a osvěty týkající se dopravní 
bezpečnosti.   

     A právě zde vidíme velké rezervy. Každý jednotlivec, každý účastník 
silničního provozu včetně chodce může totiž svým zodpovědným, ohleduplným 
a ukázněným chováním výrazně ovlivnit bezpečnost sebe i ostatních a alespoň 
tak zabránit vzniku dopravních nehod.  Vždyť přece naprostá většina nehod na 
silnicích je způsobena lidským selháním a lhostejností.  

     Cestování, a to nejenom prázdninové, je neoddělitelnou součástí našeho 
života. Bylo by chybou, kdyby nás strach z dopravy v cestování omezoval nebo 
mu dokonce zabránil. Začneme-li u sebe a staneme-li se kultivovanými 
účastníky dopravního provozu, nic takového nám nehrozí. A co víc, uděláme tak 
dobrou věc i pro druhé a vlastně i pro obec a pro společnost vůbec.  

     Tak co vy na to? Jdete do toho? 

               starostka 
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Pravomoc zastupitelstva obce (1.část) 

 
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti 
obce.  

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno:  

a) schvalovat program rozvoje obce, 
 
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,  

c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,  

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat 
jejich zřizovací listiny,  

e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich 
zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a 
rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, 

f) delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž 
má obec majetkovou účast,  

g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž 
má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,  

h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,  

i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,  

j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně 
hranic obce a o slučování obcí, 
 
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,  

l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z 
funkce,  
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m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady 
obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i 
počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat 
výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,  

n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,  

o) zřizovat a zrušovat obecní policii,  

p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,  

q) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranství,  

r) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,  

s) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 
obce,  

t) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které 
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,  

u) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného 
neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho 
dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž 
hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu 
v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis,  

y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.  

Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti 
obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce.  

 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
 
          Dana Klosová 
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Kalendárium 
 
17.6. 
Hasičská soutěž „O Bernartský pohár“. 
 
20.6. 
Zahájení stavby „Prodloužení inženýrských sítí na Drahách“. 
 
23.6. 
Den obce. 
 
26.6. 
Valná hromada svazku obcí Region Poodří v Bartošovicích. 
 
30.6. 
Kněžské svěcení v Ostravě. 
 
8.7. 
Primiční mše svatá v Bernarticích nad Odrou. 
 

 
 

Kalendář akcí 
 

� so  15. 9.   FIRECUP 
� pá  28. 9.   Zájezd do Bojnic 
� so   6.10.   Turistický pochod 
� pá 19.10.   Podzimní posezení s důchodci 
� so   3.11.   Divadelní představení „Revizor“ 
� pá 14.12.   Adventní odpoledne s koncertem 

 
 
 



 7 

 
 
Oznámení o změně provozní doby pošty Bernartice nad Odrou od 
1.9.2012 
 
Pondělí 13.30 – 17.00 hodin 
Úterý  13.30 – 15.00 hodin 
Středa 13.30 – 17.00 hodin 
Čtvrtek 13.30 – 15.00 hodin  
Pátek  13.30 – 15.00 hodin  
  
 
 
 
 
 

 
Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje obce 
Bernartice nad Odrou dne  20.9.2012  již tradičně jako dvojčíslo „srpen – září“. 
                                                                                           
        Děkujeme za pochopení 
 

 
 
 

 
Upozornění 
 
Finanční úřad v Novém Jičíně upozorňuje spoluobčany, kteří ještě neuhradili 
daň z nemovitostí, aby tak obratem učinili. 
Pokladna je otevřena pondělí a středa 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 16.00 hodin 
v přízemí FÚ v Novém Jičíně. 
Číslo účtu: 7755 - 7624801/0710, variabilní symbol je rodné číslo plátce 
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Den obce 
 
     Jak jsme poznali z mnohých kladných ohlasů, letošní Den obce byl více než 
vydařený. K zábavnému programu nám skvěle přálo i počasí, což bylo 80% 
úspěchu. Prodalo se 573 vstupenek a to svědčí o stále vysokém zájmu o tuto 
akci. Proto již nyní začínáme zajišťovat bohatý program na příští rok. Den obce 
2013 se bude konat v sobotu 29.6. 
 
Přinášíme malou rekapitulaci všeho, co se vypilo a snědlo. 
 
Vypilo se:     620 l piva 
      300 l nealkoholických nápojů 
        13 l vína 
        58 l alkoholu 
    nemalé množství míchaných nápojů 
 
Snědlo se:       92 kg masa 
      100 porcí srnčího guláše 
               150 ks bramboráků 

     25 kg hranolek 
     28 ks chleba 

        55 langošů 
    spousta cukrovinek, cukrové vaty a popcornu 
 
     Jak je vidět, prodávající i kuchaři měli co dělat, aby nasytili a napojili naše 
žaludky a právem jim proto patří obrovské díky. 
     Velké DÍKY patří všem, kteří se na letošním Dnu obce jakýmkoliv způsobem 
podíleli na zdárném průběhu této akce, ať už to byli jednotlivci, či spolky nebo 
zástupci obce. Bez jejich pomoci bychom se neobešli. Věříme, že i v příštím 
roce se na jejich pomoc můžeme spolehnout. 
 
     V nejbližších dnech si budete moci atmosféru tohoto dne přiblížit i na 
webových stránkách obce v odkazu videotéka. 

  Věra Košťálová 
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Hry bez venkovských hranic 
 
     V sobotu 9. června 2012 se v obci Skotnice konal již XIV. ročník zábavného 
soutěžení obcí Regionu Poodří s názvem HRY BEZ VENKOVSKÝCH 
HRANIC. Her se tentokrát zúčastnilo rekordních 17 družstev. Akce probíhala na 
místním hřišti TJ Sokol Skotnice a pro účastníky bylo připraveno sedm disciplín 
s převážně venkovskou tématikou. Naše družstvo ve složení Tereza Glogarová, 
Markéta Horáková, Zuzana Poláčková, Marcela Šimíčková, Matěj Glogar, Jiří 
Grulich, Jiří Papák a Martin Prašivka šlo do soutěže s nelehkým úkolem – 
pokusit se obhájit loňské vítězství. I přes velké úsilí se nám to sice nepodařilo, 
ale i tak jsme se umístili na výborném pátém místě. Celé odpoledne jsme si 
všichni užili a společně se dobře pobavili. Co je však nejdůležitější, že se nikdo 
na deštěm skrápěném trávníku nezranil.  
     Děkujeme místním organizátorům za skvěle připravenou akci s bohatým 
doprovodným programem. Je jen škoda, že si do Skotnice nenašlo cestu více 
diváků z naší obce, aby mohli svými hlasivkami podpořit naše družstvo. Tak 
snad příště.  
 
Pořadí XIV. ročníku Her bez venkovských hranic: 
 
1. místo: obec Kateřinice 
2. místo: obec Petřvald 
3. místo: obec Sedlnice 
 
4. Jeseník nad Odrou 
5. Bernartice nad Odrou 
6. Bartošovice 
7.-9. Hladké Životice 
7.-9. Mošnov 
7.-9. Trnávka 
10. Skotnice 
11. Suchdol nad Odrou 
12. Velké Albrechtice 
13. Kunín 
14. Albrechtičky 
15. Vražné 
16. Jistebník        Za družstvo z Bernartic 
17. Bílov         Jiří Grulich 
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Rozpis utkání - Okresní soutěž, muži sk. C, podzim 2012/2013 

Datum Den Čas Domácí  Hosté 

19.8. NE 17: 00 Bernartice n/O Heřmanice 

26.8. NE 17: 00 Hladké Životice Bernartice n/O 

1.9. SO 17: 00 Kujavy Bernartice n/O 

9.9. NE 16: 30 Bernartice n/O Vražné 

16.9. NE 16: 30 Bravinné Bernartice n/O 

23.9. NE 16: 00 Bernartice n/O Pustějov 

29.9. SO 16: 00 Odry B Bernartice n/O 

7.10. NE 15: 30 Bernartice n/O Děrné 

13.10. SO 15: 30 Mankovice Bernartice n/O 

 
 

 
Školní výlet 
 
     V úterý 26.6. jsme jeli na výlet na hrad Bouzov a do Javoříčských jeskyní. 
My, 5.třída jsme jeli s naší školou naposled. 
     Autobusem jsme dojeli na hrad Bouzov, kde jsme čekali na průvodkyni. 
Mezi tím jsme si dali sváču a šli jsme si vytisknout minci hradu Bouzov. Před 
hradem už nás čekala průvodkyně. 
     Nejvíce se nám líbila sloupová síň, rytířský sál, Bouzovské strašidlo, 
kachlová kamna, krby a zbrojnice. 
     Po prohlídce nás autobus odvezl do jeskyní. Byly tam krásné krápníky, které 
připomínaly různé věci nebo postavy – Cyril a Metoděj, Krakonoš,…. V jeskyni 
se našly ostatky kostí pravěkého nosorožce srstnatého. Měli jsme štěstí, protože 
jsme viděli i netopýry, kteří  v létě v jeskyních moc nebývají. 
     Ve vesnici Javoříčko jsme viděli památník zastřelených 38 mužů, obětí 2. 
světové války. 
     No a pak jsme už jeli domů. 
Výlet byl super, ale škoda, že poslední.     Janča Maňáková 
Moc se mi školní výlet líbil a škoda, že tu příští rok nebudem.     Barča Staňková 
Celý výlet se mi moc líbil.          Dan Volf 
Na hradě i v jeskyni se mi moc líbilo.    Patrik Sperath + všichni ostatní účastníci 
zájezdu 

     Za všechny žáci 5. ročníku 
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Hasičská soutěž o Bernartský pohár 
 
     V neděli 17.6.2012 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž o 
Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 27 družstev a 
soutěž mohla úderem čtrnácté hodiny začít. Počasí nám tentokrát velmi přálo. 
     V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve třech družstvech z celkového 
počtu dvaceti jedné. Našemu družstvu „A“ ve složení Jakub Šimíček, Pepa 
Janík, Filip Školoudík, Lukáš Kořený, Ondřej Haitl, Tomáš Novobilský a Jakub 
Papák se to tentokrát moc nepodařilo a po chybě, která se bohužel stala, obsadili 
až šestnácté místo. Družstvo „B“ Martin Karafiát, Vojta Knop, Ladislav Hájek, 
Petr Hanzelka, Pavel Kroupa, Libor Gavlas a Michal David udělalo taktéž 
chybičku a obsadilo místo dvanácté. Vše nám ale vynahradilo a čest domácích 
hasičů zachránilo podceňované družstvo „C“, kterému se útok velmi povedl a 
chlapi obsadili čtvrté místo. Je to sice nepopulární bramborová medaile, ale 
v tak nabité konkurenci vynikající! Složení družstva „C“ - Ondřej Dresler, 
Marek Kelnar, Pepa Klos, Tomáš Segeťa, Radek Kavan, Stanislav Horut a 
Adam Papák. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Hukovic. 
     Našim holkám v kategorii žen se taktéž velmi dařilo, i když jim první místo 
tentokrát těsně uniklo a skončily druhé za hasičkami z Hukovic. Děvčata 
nastoupila ve složení Eva Knopová, Tereza Žáková, Michaela Brodíková, Lenka 
Knopová, Adéla Hřívová a Markéta Horáková. 
     Věřím, že diváci, kteří se v neděli přišli podívat, se dobře bavili a ocenili 
výkon našich hasičů a hasiček. 
     Všem našim členům, kteří reprezentovali náš sbor nebo kteří se podíleli na 
vzorné organizaci a průběhu naší soutěže moc děkuji. 

       Tomáš Horut 
       starosta SDH 
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Kaple svaté Anny v Hlubokém 
 
     Po konzultaci s paní Miladou Pohankovou bych chtěla trochu poopravit 
informace v posledním zpravodaji obce o kapličkách v naší obci. 
Celkem máme v obci tyto kapličky: 

Jubilejní kaple Panny Marie Lurdské – proti kostelu 
Fojtova kaplička svaté Anny v Hlubokém 
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Kaplička svatého kříže na Panském kopci 
Kaplička svatého  Martina  na Oboře 
Kaple Proměnění Pana Ježíše u školy 
Kaple korunování Panny Marie – součást usedlosti č.p. 68 

     Na nynějším parkovišti před kulturním domem stávala kaple svatého Jana 
Nepomuckého. Ta však musela ustoupit novým úpravám v obci. Dříve kapličky 
patřily k nějaké usedlosti v obci. Nyní jsou většinou v majetku obce. Vlastníci, 
ale i ostatní občané se o tyto kapličky pečlivě starali. Tak to bylo i s kapličkou 
na Panském kopci. Lidé z horního konce ji opravovali, zdobili květinami a také 
dbali o okolí. 
     Jedna kaplička však v obci zůstala opuštěná. Vlastníci se museli z obce 
vystěhovat, pozemky se sloučily do JZD a o kapli se nikdo celé roky nestaral. 
Stála opuštěná mezi vzrostlými stromy a chátrala. Právě této kapličky si dělníci 
z Polska, kteří stavěli vodojem na Panském kopci všimli, když každodenně 
kolem kaple jezdili. Jejich zásluhou byla celkově opravena, včetně nových 
dřevěných dveří, které zhotovil místní stolař pan František Glogar z č.p. 170. 
Jedna věc však v kapličce chybí a to je původní socha sv. Anny. Kdyby někdo 
z občanů něco o této sošce věděl, bylo by velmi dobré, aby se vrátila na své 
původní místo. 

    Jitka Staňková 

 
 

Svatořečení Anežky České 
 
     Jednou z velkých událostí našich občanů v celé republice a také našich 
občanů v obci byla účast na svatořečení Anežky Přemyslovny (Anežky České) 
v Římě, konané 12.11.1989. 
     Už před svatořečením někteří naši občané uvažovali se oslav osobně účastnit 
a k tomu opravdu došlo. Jedna z účastnic, paní Rozholdová Blanka, vypráví: 
     Ve čtvrtek 9. listopadu jsme měli odjezd zvláštním vlakem „Vojtěch“ ze 
Suchdolu nad Odrou a přihlásili se občané: Rozholdová Blanka, Bečvářová 
Boh., Klosová Růžena, Drlíková Marie, Horutová Cyrila, Šimíčková Marie, 
Haitl Pavel, Zelenka Antonín, Dorazil Lad. A Klos Josef ml. Jelo se směrem na 
Prahu a pak na České Budějovice a přechod státních hranic byl v Horním 
Dvořišti. Pak jsme projížděli Rakouskem – Alpami na hraniční přechod Tarvisio 
a bylo 11.11. v 7 hodin ráno, když jsme přijeli do Říma na nádraží v Ostiense. 
Tam nás čekaly autobusy, s nimiž jsme objížděli památky Říma. Uchvacovala 
nás starobylost a krása města Říma. Ubytování pak bylo luxusní. 
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Po krátkém odpočinku jsme z hotelu i s dalšími návštěvníky šli do baziliky sv. 
Klimenta na mši svatou, kterou sloužil d.p. biskup Vaňák z Olomouce. Tam 
jsme se potkali i s krajany, kteří žili několik let v Itálii a podivovali se tak velké 
účasti Čechů i Slováků na svatořečení Anežky Přemyslovny ve věčném městě. 
     V neděli ráno 12. listopadu bazilika sv. Petra na svatořečení: Po prohlídce 
detektorem jsme se dostali do baziliky, kde už bylo množství lidí. Obsadili jsme 
místa v první řadě v jedné třetině baziliky. Jen pro představu – chrám je dlouhý 
186 metrů. Do baziliky, v níž je asi deset tisíc poutníků z Československa a 
několik tisíc krajanů z celého světa a také na tři tisíce Poláků, v 9.30 hod. 
přichází 27 kardinálů, asi 40 biskupů a arcibiskupů a průvod uzavírá kardinál 
Tomášek z Prahy a Svatý Otec Jan Pavel II., kteří byli přivítáni bouřlivým 
potleskem. 
     Při slavnostní pontifikální mši svaté v 10 hodin byla Anežka Česká 
prohlášena za svatou. Mše svatá byla v latině, ale zpívali jsme i české písně 
„Tisíckráte pozdravujem Tebe“. 
     Homolici přednesl Svatý otec český. Byla několikrát přerušena potleskem. 
Symbolické obětní dary donesly tři české manželské páry. Symbolické bylo i 
pozdravení pokoje. Ruce si podávali lidé do té doby si neznámí, nesmírně však 
blízcí nejen vírou, ale i štěstím, že se splnilo to, čemu ještě před několika dny 
nemohli uvěřit. 
     Po mši svaté se poutníci shromažďují na Svatopetrském náměstí, kde zní 
mohutný svatováclavský chorál. V okně své rezidence se objevuje Jan Pavel II., 
Svatý Otec – a po společné modlitbě „Anděl Páně“, zdraví poutníky v jejich 
mateřštině. Pak jsme se pomalu rozcházeli. Podařilo se nám opět setkat s našimi 
krajany. Bylo to radostné shledání a milé popovídání. Tak jsme setrvali do 
nočních hodin. 
     V pondělí 13. listopadu po snídani odjíždíme autobusem opět do prostor 
nejmenšího státu světa. Zavazadla necháváme v autobuse a odcházíme jen 
s malým zavazadlem a perníkovou kazetou na audienci, na kterou čekáme v levé 
polovině „Beniního kolonádě“. 
     Čekání na audienci, jenž se protáhlo, jsme si krátili zpěvem. Pak jsme 
vstoupili do auly Pavla IV. k audienci, kde bylo na deset tisíc účastníků a 
bouřlivou ovací je vítán kardinál pražský František Tomášek. V aule hráli písně, 
při kterých šla i naše nejmladší poutnice Marie Šimíčková (Horutová z č. 48) 
předat Svatému otci dárek – perníkové pečivo s nápisem: 
 

„Pozdrav z Bernartic“ 
 
     Dárky se pokládaly na odkládací stolek u pódia. Perníkové pečivo pekly paní 
Milada Pohanková a Blanka Rozholdová. 
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     Pak vchází za velkého potlesku Svatý Otec – Jan Pavel II. a k poutníkům 
promlouvá česky i slovensky. Při projevu vyzdvihl význam Anežky České, 
poděkoval naší vládě za umožnění pouti a všem přítomným za účast a dárky. 
Pak jsme se se všemi známými rozloučili, na chvíli jsme šli po nákupech, ale ne 
dlouho a už jsme měli sraz u autobusu č. 401, který nás pak odvezl na nádraží do 
Ostienze. 
     Museli jsme čekat, až všechny autobusy dorazily a ve 23.30 hodin jsme 
z Říma odjeli. Ještě jsme se chvíli dívali na zářivé věčné město a poté jsme 
z Říma definitivně odjeli. 
     Ráno nás už vítaly sluncem ozářené Alpy. 
     Zažili jsme krásná duchovní dobrodružství, poznali jsme, jak Svatá Anežka 
dovedla se postarat o příslušníky českého a slovenského národa a celého světa. 
     Snad i tím Československo vstoupilo do povědomí ostatních národů, že víza, 
jež nám přinesli sv. Cyril a Metoděj, zůstala živá až do dnešních dnů. 
     Tolik z vyprávění poutnice z věčného města Říma paní Rozholdové Blanky. 
Prosinec roku 1989 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 

 

 
Primice 
 
Informace o vysílání primiční mše svaté P. Jana Zelenky na televizi NOE 
Primiční mše svatá sloužena v Bernarticích  nad Odrou bude vysílána televizí 
NOE v neděli 5. srpna 2012 v 10.30 hodin. 

 
     V sobotu 30.6.2012 při mši svaté přijalo v ostravské katedrále z rukou 
ostravsko-opavského biskupa Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení 
sedm jáhnů z naší diecéze, mezi nimi i Mgr. Jan Zelenka. Primiční mši svatou 
slavil novokněz P. Jan Zelenka v neděli  8.7.2012 v kostele  Navštívení  Panny 
Marie. Děkoval tímto za veliký dar Bohu,  též  zcela jistě i za každého z nás. 
Primice je dar Boží pro novokněze i pro její účastníky. Povolání ke kněžství 
zůstane vždy tajemstvím. Pro Bernartice nad Odrou to  byl  po 92 letech od 
předešlé primice  významný den. Atmosféra křesťanského společenství a 
zúčastněných duchovních otců dávala naději křesťanského života obce i do 
dalekého  budoucna. 
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Samotná mše svatá byla velkým duchovním zážitkem, z novokněze sálala 
radost, vděčnost i pokora, všude byl cítit duch jednoty. Taková  slavnost  je  věcí  
nejen církevní obce, proto slavili všichni ti, kdo chtěli s otcem Janem slavit 
hlavně v srdci. Duchovní zážitek se jistě viditelně zapíše na dlouhou dobu do 
 našich životů. Na všechny přítomné pozitivně zapůsobila  nadšená a motivující 
promluva primičního kazatele, biskupského vikáře P.  Adama  Ruckiho. 
     Závěrečného a zároveň povzbudivého slova  se ujal novokněz Jan, s milým 
humorem poděkoval všem „Mariím i Martám“, tedy těm, kteří  vstoupili do jeho 
života a jejich modlitby, slova, skutky či pilné ruce jej dovedly až k této 
slavnostní chvíli. A že jich nebylo málo. 
     Farnost je živý, neustále se měnící organismus, jehož hlavou je kněz. Je 
nutná vzájemná spolupráce, která je užitečná pro všechny. Na přípravě 
slavnostní primiční mše svaté se podíleli mnozí občané Bernartic nad Odrou,  
zástupci obce, hasiči obce, hospodyňky mnoha domácností, zdravotníci a další. 
Otec Jan mezi jinými poděkoval  i paní Daně Haitlové, která měla velký podíl 
právě na celé organizaci slavnosti. Po mši svaté měli možnost všichni společně 
posedět při hudbě a občerstvení. 
     Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
hladkém průběhu slavnosti. Mějme na paměti tyto krásné okamžiky a 
vyprošujme Boží požehnání, dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie otci 
Janovi  i všem  dalším  na jejich kněžskou cestu. Právě v takových chvílích si 
člověk uvědomí, že duchovní část lidského života je pro člověka s křesťanskými 
tradicemi  ta nejdůležitější. 

Anna Macíčková 

 
Dědina držela pohromadě 
     Na internetu jsem si přečetl v bernartském starším  zpravodaji úvodník paní 
starostky, kde se zmiňovala i o žabomyších válkách na dědině. Žil jsem v 
Bernarticích před 20ti lety. Také jsem byl tehdy svědkem pár takových sporů. 
Nicméně i po létech ve mne zůstalo u slova Bernartčan něco jiného: svérázný 
člověk na první pohled tvrdého jádra, protože je hodně spjatý s půdou, ale také 
člověk velkého srdce, který, když jde do tuhého, dokáže dělat zázraky. Toto 
jsem si připomněl při primici Jana Zelenky. Už vjezd do vesnice a všude 
přítomní organizátoři a hasiči, úsměv na tváři lidí ukázal, že slavností žije celá 
vesnice. Soudržnost lidí byla úžasná, vynikající atmosféra a vzájemná 
pospolitost byla všude cítit. Když jsem šel v průvodu od rodného domku ke 
kostelu, sdělil mi tatínek primicianta jednu větu. „Zájem a pomoc věřících, 
zejména paní Haitlové byly veliké, ale co mne překvapilo, to bylo to, že nám 
nabídlo pomoc mnoho lidí, od kterých bych to nečekal“. 
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Jako jáhen bych asi měl psát o duchovních zážitcích. Ty jsou vždy na těchto 
událostech veliké, ale jako člověk, který se pohyboval i mezi kněžími a jáhny, 
kteří na primici přijeli ve velkém počtu mnohdy z daleka, mohu potvrdit, že 
velký dojem z uvedené pospolitosti všech v obci při této příležitosti měli všichni 
hosté. Velmi rád jsem na toto ocenění hrdě reagoval, že jsem zde žil třináct let, 
proto se také cítím alespoň částečným Bernartčanem. 
     Přeji Bernarticím, aby uvedená  atmosféra (duchovní náboj) vydržela co 
nejdéle či dokonce se ještě rozvíjela a pomáhala Vám  řešit i různé problémy a 
problémky, jež život lidí všude přináší. 

    Antonín Urban 

 
     Tak jako řada z Vás, vážení spoluobčané i já jsem se s velikým zájmem 
účastnil Primiční mše svaté  našeho novokněze Jana Zelenky. Takováto událost  
sama o sobě není běžná a já měl k tomu ještě jeden zvláštní důvod. Mgr. Jan 
Zelenka je  syn mého nejbližšího spolužáka ze základní školy, a tak jsem chtěl i 
jemu poděkovat a popřát. 
     Primice je jistě  mnohem více než ukončení vysoké školy. Je to vstup do 
nového světa. Událost, která není běžná, zejména v dnešní době. A pokud v naší 
obci poslední byla před více jak 90 léty, je to jistě něco zcela mimořádného a ne 
jen z pohledu času. 
     Mimořádnost se dala cítit v každém okamžiku slavnostního obřadu. V pocitu 
semknutosti a nezištné pomoci a spolupráce, a to nejen věřících, ale celé obce 
v čele s vedením obce. 
     Primice poskytla možnost všem, co byli přítomni, vidět, i když jen velmi 
krátce, novokněze Jana Zelenku. Poznat a posoudit  úžasnou duchovní vyzrálost 
tohoto mladého člověka. Pocítit rozdíl neotřelého přístupu v každém jeho slově 
a chování ve srovnání s ostatními, zamyslet se každému samému nad sebou. 
Byla to také příležitost podat si ruku s někým koho neznáte, protože to nebyla 
událost jen obce Bernartice, ale i širokého okolí. Akce, kterou nepřipravovali 
profesionálové a přesto byla na profesionální úrovni. Všem těm, kteří vše 
připravovali, patří ocenění a poděkování. 
     Poděkování však patří především rodičům Jana Zelenky, kteří dokázali 
dovést syna k nelehkému povolání kněze, které je však mnohem více než 
povolání, je to životní poslání. A pro jeho naplnění si zvolil mladý člověk,  Jan 
Zelenka, náročnou cestu. Popřejme mu na ní hodně štěstí, energie a vytrvalosti. 
Vnitřní sílu, která mu umožní být majákem, podle kterého ostatní udrží směr. 
Popřejme mu sílu uchovat si svou neformálnost a upřímnost, blízkost každému 
člověku, za kterou se i v kostele tleská! 

  Ladislav Glogar  
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Vážená a milá paní starostko, vážené zastupitelství, 
 
     dovolte mi, abych vám všem vyjádřil svůj velký dík za maximální vstřícnost 
k naší primici novokněze Jana Zelenky. Tlumočím mnohé reference uznání 
mnohých ze vzájemného sdílení, pomoci, aktivit všech složek a občanů od 
hasičů po ty, kteří pekli koláče. V neposlední řadě pak velmi přátelskou 
atmosféru. Primice byla krásnou ukázkou, jak lze spojovat duchovní a 
praktickou službu. Velice si vážím nejmenovaných jednotlivců, kteří s krajním 
nasazením pracovali pro dobro této krásné události. Opravdu ze srdce děkuji. 
  
     V úctě zůstává a žehná P. Petr Dokládal, farář 

 
Byl to nezapomenutelný zážitek, který možná již nikdy nezažijeme. 
           Kavanovi 

 
    Bylo to krásné, velmi dojemné, hezké kázání a poděkování. Děvčata moc 
hezky zpívala. Bylo velmi horko, ale bylo o nás dobře pečováno podáváním 
tekutin během celého obřadu. I když nás bylo mnoho ze starší generace, vše 
jsme lehce přečkali. 
         Dostálová Drahomíra 

 
     O nevšední zážitek se nám v neděli 8.7.2012 postaral náš spoluobčan, 
novokněz Jan Zelenka. V doprovodu vyšších církevních hodnostářů, kněží, 
jáhnů, řádových sester, ministrantů, družiček a rodiny vstoupil do krásně 
vyzdobeného kostela. Byla to nádhera, mnozí nedokázali potlačit slzy dojetím. 
     A že si občané Bernartic nad Odrou  svého novokněze patřičně váží, bylo 
vidět na dokonale připraveném zázemí. Slova chvály byla slyšet z úst všech 
zúčastněných. Jsem ráda, že i já jsem se takto významného dne naší obce mohla 
zúčastnit. 

   Eliška Grussmannová 

 
Byl to pro nás výjimečný zážitek, jak se semkla celá obec. Toto souznění  z této 
atmosféry vyzařovalo. 

   Horutovi  
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Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych se ještě několika slovy zmínila o velkolepé slavnosti 
Primiční mše svaté našeho rodáka Jana Zelenky, která byla sloužena v neděli 
8.července 2012. 
     Tato výjimečná událost byla spojená s velkými přípravami. Aby všechno 
hladce proběhlo, je potřeba práce mnoha dobrovolníků – rodin, jednotlivců, 
spolku dobrovolných hasičů, pracovníků restaurace U bříz a všech těch, kteří se 
větší či menší měrou připojili. Všichni, kteří byli osloveni a požádáni o pomoc 
nebo sami pomoc nabídli, pracovali se vší zodpovědností. Nelze opomenout 
rodinu Dany a Pavla Haitlových, kteří měli ten největší podíl na veškeré 
organizaci a přípravě. 
     Mám velmi dobrý pocit z toho, že tato církevní událost se konala právě v naší 
obci, ale také vím, že příchod nového kněze je přínosem pro celou společnost.    
     Přeji Janovi, ať má hodně síly při naplňování svého nelehkého úkolu 
duchovní obnovy člověka. 

    Mertová Marie 

 
     Již několikrát byla v předchozích vydáních našeho zpravodaje zmíněna pro 
naši obec významná akce, tedy primice našeho novokněze, Mgr. Jana Zelenky. 
     V horkém nedělním odpoledni 8. července se konala jeho primiční mše svatá. 
Jelikož poslední primice v naší obci proběhla před 92 lety, bylo určitě obtížné 
zjišťovat co a jak je třeba zařídit. Přesto se tohoto úkolu ujala p. Dana Haitlová a 
podařilo se jí s mnoha dalšími lidmi připravit důstojnou a krásnou oslavu této, 
pro nás vzácné, události. 
     Jistě nelze poděkovat jmenovitě všem lidem, kteří se na přípravách podíleli, 
ale určitě největší uznání a dík zaslouží právě p. Haitlová, dále pekařky, které 
napekly tisíce výborných koláčků, dobrovolní hasiči, kteří měli na starost 
bezpečnost provozu a občerstvení, kuchaři, kteří připravili guláš a jiné masové 
speciality, aranžérkám za krásnou výzdobu kostela a dalším občanům 
zapojeným do příprav. 
     Na této akci se ukázalo, kolik máme v obci lidí schopných a ochotných 
nezištně pomoci a vynaložit svůj čas, energii a v neposlední řadě také 
poskytnout finanční podporu. 

         Josefina Bayerová 
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     I když jsme věřící, na primiční mši sv. jsme byli osobně účastni poprvé. 
Důstojně nádherné! 
     Velký dík patří p. Daně Haitlové za perfektní organizaci, všem, kteří se 
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a v neposlední řadě  bernartským 
hasičům, kteří ochotně a spolehlivě pomohli tuto náročnou slavnostní "AKCI" 
zvládnout. 

    Šimíčkovi z Libhoště 
 

 
     V neděli  8. července se konala v naší obci primiční mše svatá. Je to událost, 
která se opravdu koná jednou za několik desítek let. Chtěl bych těmito řádky 
krátce připomenout přípravu této krásné události. 
     Celý týden byl dost náročný a já měl tu čest být u toho. U rodiny Zelenků 
jsem strávil příjemně prožité dny. Chvíli jsem přemýšlel, jak to mám napsat a 
pak jsem si řekl, poslechni své srdce, to je dobrý rádce a napiš, jak to cítíš. 
     Již několik let dělám zabijačky, ale můžu upřímně říct, že tato zabijačka byla 
jedna z nejlepších, co jsem kdy dělal. Vše jsme úspěšně zvládli i při vysokých 
teplotách, které nás provázely. Úsměv na tváři všech členů rodiny Zelenkových 
nás obohacoval a srdečná pohoda v tomto domě byl náš velký pomocník. 
Odměnou naší práce jsme měli možnost účastnit se primiční mše svaté. 
     Díky televizi NOE si mši můžeme prožít ještě jednou. 

  Michal Papák s rodinou 
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Z informa čního servisu  pro občany Novojičínska  
 

 
 
Zloděje může přilákat i plná schránka 
 
     Jestliže se chystáte na delší dobu opustit váš domov, měli byste učinit některá 
opatření, abyste se mohli bez obav vrátit domů, aniž by vás čekalo nepříjemné 
překvapení. 
     Vystavování majetku na obdiv se dnes nevyplácí. Večer je dobré zakrývat 
výhled do oken závěsy nebo žaluziemi. V odpadcích není dobré nechávat obaly 
od nových drahých výrobků nebo spotřebičů. Před cizími lidmi se nechlubte 
vším, co máme doma cenného. 
 

� nezveřejňujte svůj datum odjezdu předčasně  
� uschovejte cenné věci a důležité doklady do bezpečnostní schránky nebo 

do rodinného trezoru, nejlépe pevně zabudovaném ve zdi, lze také využít 
bezpečnostních schránek u bankovních poboček v místě bydliště  

� přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboží do domu 
� zkontrolujte okna a dveře, zda jsou pevně zavřené  
� nezatahujte záclony nebo žaluzie  
� uložte žebříky nebo jiné nástroje a nářadí, které by mohlo eventuelnímu 

pachateli posloužit při vloupání do bytu, domu či rekreační chaty  
� svěřte klíče od bytu spolehlivému sousedovi, příbuznému, který by 

pravidelně vaši domácnost navštěvoval, zaléval květiny a při té 
příležitosti i vybral poštovní schránku s dopisy a další případnou 
korespondencí  

� můžete-li vytvořit zdání, že v bytě stále někdo je přítomen, využijte toho a 
to např. pomocí elektronických spínacích zařízení, kterými nastavíte 
činnost světel, rozhlasu, televize ... apod.  

� nejen před odjezdem, ale pro všechny případy je dobré mít pořízený 
seznam nebo fotodokumentaci všech cenných věcí s napsanými 
výrobními čísly. Takové informace mohou vždy velmi pomoci nejen 
policii, ale i pojišťovnám při likvidaci pojistné události.  

� neodmítejte sousedskou pomoc, sousedé si mohou všimnout podezřelých 
osob např. zlodějů nebo tzv. tipařů, kteří chodí od dveří ke dveřím, od 
domu k domu. Ochotný soused může dohlédnout na váš majetek, když 
jste na cestách nebo na dovolené. 
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� Dobrý soused by však měl vědět, že odjíždíte, kdy se vrátíte a že během 
své nepřítomnosti nechystáte žádné změny. Musím totiž zmínit případ, 
kdy ochota sousedů pomohla zlodějům. Ti totiž tvrdili nájemníkům domu, 
že si stěhování jejich sousedé objednali. Ochotní sousedé dokonce při 
stěhování bytu pomáhali, aniž by cokoli tušili. Při návratu poškozených 
byl byt úplně prázdný. 

� na závěr jen připomenu - určitě nesvěřujte svůj majetek úplně cizím lidem 
a cizí lidi nepouštějte do svých domovů!! 

  
 
 
 
 

Ubližují mi, je to domácí násilí? 
 
Domácí násilí je skrytý, ale častý jev. 
V loňském roce bylo v Moravskoslezském 
kraji vykázáno 135 agresorů a v celé České 
republice 1430.  
     V partnerském soužití, ale také v širší 
rodině vyvolává chování jedince strach u 
osoby druhé. Forma tohoto projevu má vždy 
dlouhodobý charakter. Mnohdy i řadu let. 
Většinou jsou všichni aktéři tohoto jednání na sobě citově, sociálně a 
ekonomicky vzájemně závislí. Násilník si chce udržet převahu, kontrolu a 
moc nad tím druhým, týrá a ubližuje. 
     Násilník se chová doma diametrálně rozdílně než na veřejnosti. Jeho projevy 
jsou různé, mají psychický, fyzický, ale také sexuální charakter. Nejde o 
jednorázový incident, jde o násilí na pokračování, dlouhodobě se opakuje a 
většinou probíhá beze svědků. 
     Role útočníka a oběti jsou jednoznačně dané. Jeden koná a druhý trpí. 
Mnohdy se jedná o neustálou kontrolu, bránění v kontaktech s přáteli, známými 
či příbuznými, ponižování, omezování osobních práv, bití, to všechno 
samostatně, ale i souběžně. Ty formy jsou různé a mnohdy hrůzné. Mezi 
podstatné znaky k definování „domácího násilí“ patří - opakování a 
dlouhodobost útoků, stupňující se četnost, rozdělení rolí na útočníka a oběť, 
a neveřejnost. 
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     Ostych, obava o svou další existenci, ale i o nejbližší a to jak po stránce 
fyzické tak i ekonomické, mnohdy brání k oznámení tohoto jednání. Ale kde 
hledat pomoc, když si s tím nedokážu poradit? Ten první krok je vždy na Vás. 
Možnosti jsou různé, můžete se obrátit na intervenční centra, pomáhající 
neziskové organizace, lékaře a také na policisty.  
     Pomoc u policistů hledá 
většina takto dotčených osob. 
Policisté vědí jak Vám 
pomoci. Vědí, jak zabránit 
agresorovi v jeho dalším 
konání. Mohou útočníka – 
agresora z domácnosti 
vykázat. A to na dobu 
nezbytně nutnou k řešení celé 
situace. Ta lhůta se rovná 10 
dnům. Útočník je tak 
donucen opustit společné 
obydlí na dobu nutnou k 
tomu, aby se celá věc začala řešit. Po tuto dobu se k vám v podstatě nesmí 
přiblížit. A pokud tak učiní, dopouští se protiprávního jednání. Policisté Vám 
poskytnou všechna nezbytná doporučení a pomoc. O dalším postupu proti 
útočníkovi následně rozhodne soud. 
     Kontakty na organizace: www.domacinasili.cz, Bílý kruh bezpečí, tel. 597 
489 207, Dona linka, tel. 251 511 313, Policie tel. 158 
 

         por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         Preventivně informační skupina Nový Jičín 
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Pranostiky na červenec 
 
Jaký červenec, takový leden. 
Když dne ubývá, horka přibývá. 
Svatá Markéta hodila srp do žita. 
Na Markétu když prší, ořechy ze stromu srší. 
Kolem svaté Kristýny dozrávají maliny. 
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli červen hojný na bouřky a 
vichřice. 
Jestli na svatou Annu zvětšují mravenci svá mraveniště, očekávejte tuhou zimu. 
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Svatá Anna – chladno z rána 
 
Tak praví jedna z nejznámějších pranostik. Svátek Anny připadá na 26. 
červenec. 
Legenda praví, že Anna byla matkou Panny Marie, matky Ježíše. Anna se svým 
mužem Jáchymem dlouho nemohli mít děti, a tak se Jáchym 40 dní postil a 
modlil v poušti a Anna prosila o dítě pod vavřínovým keřem. Oběma se zjevil 
anděl a ujistil je, že dítě mít budou. Matkou se pak Anna stala až ve vyšším 
věku, kdy se jim narodila dcera Marie. 
Svatá Anna se stala jednou z nejoblíbenějších světic. Její sláva byla šířena po 
celé Evropě. Bylo jí zasvěceno mnoho chrámů a kostelů. Také Anenská pouť 
patřila k nejslavnějším a největším poutím u nás. 
Ke svaté Anně se modlily hlavně ženy – matky, manželky i vdovy. Proto si ji za 
svou patronku zvolily služebné, krajkářky, švadleny, ale i tkalci, horníci a 
řemeslníci. 
Svatá Anna byla spojována s narozením dítěte v podobě sudičky, která dítěti 
dávala do vínku pozitivní budoucnost. Věřilo se, že první noc po smrti zůstává 
duše právě u této světice. A také se prý zjevovala tomu, kdo měl z tohoto světa 
odejít. Když někdo něco ztratil, pomodlil se ke svaté Anně a ztracenou věc opět 
našel. 
Ale v dnešní době, víc jak kdy dříve platí: „Okolo svaté Anky – chladné 
poránky“. 

  Věra Košťálová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Hlava Sv. Anny - náčrtek 
Leonardo da Vinci 
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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 
 

 


