Vážení spoluobčané!
V březnovém zpravodaji jste se mohli dočíst o životě a práci jedné z
nejvýznamnějších osobností naší obce o PhDr. Adolfu Turkovi. U příležitosti
100. výročí narození tohoto historika a archiváře byla 22. března 2011 otevřena
výstava v prostorách Kamenné síně a Trámového sálu Žerotínského zámku
v Novém Jičíně.
Autory výstavy jsou ředitel Zemského archivu v Opavě Karel Müller,
historik Muzea Novojičínska a kastelán Kunínského zámku Jaroslav Zezulčík a
komisař výstavy Radek Polách. Na přípravách a organizaci se podíleli mimo jiné
Karel Chobot a samozřejmě Turkova rodina. Záštitu nad výstavou převzala naše
obec.
Význam a jedinečnost osobnosti pana Adolfa Turka společně s dojmy
z vernisáže výstavy mě vedly k tomu, abych jeho osobě věnovala dnešní
úvodník.
Na slavnostním otevření výstavy, kterého se ujala ředitelka Muzea
Novojičínska Sylva Dvořáčková, se pochopitelně o panu Turkovi velmi mnoho
mluvilo. A to nejen o jeho záslužné práci, ale téměř každý „přidal k dobru“
nějakou tu příhodu, kterou s ním zažil. Nezáleželo na tom, jestli na něho
vzpomínali jeho spolupracovníci či jeho rodina. Všichni o něm mluvili s velkou
láskou, úctou a úsměvem na rtech. Prostřednictvím osobních zážitků při odborné
spolupráci s panem Turkem vyzvedli jeho mimořádné lidské kvality, vlídný
přístup a zájem o práci mladších kolegů. Byl to člověk velmi pracovitý,
zapálený pro svou práci a kromě svých hlubokých znalostí přenášel na ostatní
své nadšení a horlivost pro kronikářskou a archivářskou práci. Byl nad jiné
přátelský, s nadhledem a smyslem pro humor, s obrovskou láskou k lidem
a našemu kraji. Je zcela evidentní, že pan Adolf Turek zanechal na každém, kdo
se s ním setkal, nesmazatelné stopy, a to v tom nejlepším slova smyslu.
Pochopila jsem, že tomuto člověku se podařilo naplnit své životní poslání měrou
vrchovatou, což ani zdaleka nemusí být a ani není věcí samozřejmou.
Já osobně jsem se s panem Turkem nikdy nesetkala. Poprvé jsem jeho jméno
slyšela na novojičínském gymnáziu, kam jsem chodila do školy a později jsem o
něm často slyšela doma vyprávět od manželova otce vtipné příhody. O jednu
z nich bych se s vámi ráda podělila.
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Pan Turek byl mimo jiné vášnivý karetní hráč a nadšeně hrál, dnes bohužel
tolik opomíjenou karetní hru, taroky. Po jedné z her, kde byl jedním z jeho
spoluhráčů již zesnulý pan Ladislav Glogar (čp.30), říká pan Glogar panu
Turkovi: „Adolfe, ty´s mi ještě nezaplatil.“ Pan Turek mu odvětil: „Ládíčku,
nezaplatil, poněvadž jsi mě o to nepožádal“. Myslím si, že i tento kratičký
příběh je důkazem určité noblesnosti a vtipu pana Adolfa Turka.
My všichni z Bernartic nad Odrou, kteří jsme se v hojném počtu zahájení
výstavy zúčastnili, jsme byli na našeho občana Adolfa Turka patřičně hrdí.
Vernisáže byli přítomni mnozí další významní hosté a samozřejmě také zástupci
Turkovy rodiny. Osobně byly přítomny dcery pana Adolfa Turka paní Ludmila
Kindlová a Marie Blažková, dále pak jeho synové pan Vojtěch a Jan Turkovi
s rodinami. Jeden z vnuků, se kterým jsme se měli možnost poznat, se
připravuje na kněžské povolání a dle jeho slov má přání odsloužit v Bernarticích
nad Odrou mši svatou. Vnučka Zuzana Swiderová bydlí v naší obci.
Ti z Vás, kteří by se chtěli o panu Turkovi dozvědět více, udělejte si čas a
zajděte se podívat na zmíněnou výstavu, která potrvá do konce května. Škoda
jen, že při prohlídce vám již nebude nabídnuta slivovice a bernatské koláče,
které při vernisáži ještě umocnily i tak její velmi vysokou kulturní úroveň.

starostka

Kalendárium
16.3.2011
Na obecním úřadě se sešla poprvé v tomto roce Komise pro rozvoj obce.
17.3.2011
Starostka Dana Klosová spolu s místostarostou Marií Mertovou osobně
poblahopřály paní Jarmile Davidové k jejímu životnímu jubileu.
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19.3.2011
Bernatští členové Českého svazu včelařů se zúčastnili výroční členské schůze
v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou.
19.3.2011
V tělocvičně při základní škole naši hasiči uspořádali 5. ročník večerního turnaje
v ping-pongu. Více ve zpravodaji.
20.3.2011
Dětský divadelní soubor při Bernartském ochotnickém divadle Bodlák v sále
kulturního domu sehrál hru Jana Paulů Král 3.333. více ve zpravodaji.
21.-23.3.2011
Diakonie Broumov uspořádala sbírku použitého ošacení.
25.3.2011
Členové finančního výboru provedli kontrolu hospodaření příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Bernartice nad Odrou za r.2010.
28.3.2011 – 30.3.2011
Členové finančního výboru uskutečnili v těchto dnech na obecním úřadě
kontrolu účetnictví za r.2010 a za první čtvrtletí r. 2011.
29.3.2011
Kontrolní výbor provedl na obecním úřadě kontrolu dle plánu činnosti.
31.3.2011
Starostka Dana Klosová se zúčastnila v Bartošovicích valné hromady svazku
obcí Regionu Poodří.
5.4.2011
V klubovně kulturního domu se uskutečnilo netradiční posezení našich
důchodkyň s tématem jarní aranžování. Více ve zpravodaji.
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24.4.2011
29.4.2011
1.5.2011
6.5.2011
8.5.2011
27.5.2011
29.5.2011
4.6.2011
10.6.2011
11.6.2011
12.6.2011
19.6.2011
25.6.2011

Velikonoční diskotéka
Stavění máje
Vítání občánků
Lampiónový průvod a táborák
Oslava Dne matek
Kácení máje
Pouť
Dětský den
Zájezd důchodci
Hry bez venkovských hranic v Sedlnici
Soutěž mladých hasičů
Hasičská soutěž
Den obce

Vítání občánků
V neděli 1. května 2011 v 10.30 hodin se v přísálí kulturního domu uskuteční
vítání občánků do naší obce. Rodiče s dětmi budou osobně pozváni.
Srdečně zveme i ostatní rodinné příslušníky.
Marie Mertová
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E-BOX
Připomínáme občanům, že na chodbě obecního úřadu mohou využívat
sběrnou nádobu na likvidaci elektroodpadu E-Box.
Rozsah sběru: veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti
(s výjimkou zářivek) např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové
vybavení,
walkmany,
MP3,
přehrávače
a další.
Nově se sbírají i baterie a drobné akumulátory a odkládají se do boxu
umístěného nad vhozovým otvorem.

Lampiónový průvod
V pátek 6. května 2011 se uskuteční tradiční lampiónový
průvod. Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z horního konce
od Papáků č. 51 směrem k Pomníku padlých.
Po vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji táborák a
občerstvení.
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Zájezd pro důchodce
Zveme všechny důchodce na zájezd okolím Krnovsko-Opavska, který se
uskuteční v pátek 10.června 2011.
Odjezd autobusu z křižovatky v 7.00 hodin.
Tentokrát navštívíme :
- kostel sv. Kříže a Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, zde si také
prohlédneme okolí z rozhledny
- arboretum Nový Dvůr
- zámek Raduň
- Skanzen a kostel sv. Stanislava v Bolaticích
V Bolaticích je zajištěna večeře, kterou si hradí každý účastník sám.
Předpokládaný návrat je v 19.30 hodin.
Cena zájezdu činí 350,- Kč
- v ceně zájezdu je zahrnuta doprava a jednotlivé vstupné. Přihlášky s úhradou
odevzdejte nejpozději do 31.května 2011 Marušce Mertové.
Podrobnější informace podá Maruška Mertová osobně nebo na tel. 733 386 628.
Za cestovní kancelář MARUŠVER Marie Mertová a Věra Košťálová
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Informace
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě Veřejných
automatů se společnost Telefónica O2 rozhodla přizpůsobit stávající síť
automatů současným potřebám
Tato skutečnost se dotkne i Vaší obce. V květnu letošního roku bude zrušen
veřejný telefonní automat u Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou.
Telefonní automat před prodejnou Jednota zůstane zachován.
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Florbalový turnaj v Suchdole nad Odrou - Suchdolano 2011
Náš oddíl dostal na sobotu 19.3. pozvání na tradiční florbalový turnaj do
Suchdolu. Obě naše našlapaná družstva jela obhajovat loňské vítězství a přímo
sršela optimismem. I přes malý počet hráčů, spousta je jich nemocných, jsme
chtěli vyhrát stůj co stůj.
Celkem se turnaje zúčastnilo šest družstev. Ze Suchdolu, Pustějova a naše
Bernartské.
Po klasickém zahájení nastoupili B. Bobři proti hlavním rivalům turnajů ZŠ
Suchdol Nad Odrou. Přestože jsme si tolikrát opakovali, že hrajeme od prvního
hvizdu až do konce, opět jsme po úvodních 15 vteřinách inkasovali gól.
Dokázali jsme však rychle zareagovat a do konce druhé minuty vstřelit naši
první branku. Během zápasu jsme měli hru stále pod kontrolou a přestože jsme
dostali ještě tři branky, nasázeli jsme sami dalších deset. Konečné skóre 11:4 nás
velice těšilo.
V dalším zápase nás Bobry čekal slabší soupeř z Pustějova. Kluci měli špatné
informace a dojeli na turnaj ve velmi omezeném počtu a ještě tak na menší
kategorii. Zápas jsme hráli klidně a citlivě s ohledem na menší protihráče. Skóre
16:2 nás ani netěšilo.
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B. Bobříci nastoupili svůj první zápas proti Suchdolu. Většinou hru
kontrolovali a také úspěšně zakončovali. S přehledem vyhráli 5:1. Druhý zápas
hráli Bobříci proti složenému družstvu ze Suchdolu a přestože nastupovali proti
žákům pátých až sedmých tříd, vedli si výborně. Přes počáteční neúspěch a
nástup do druhého poločasu s handicapem 1:4, dokázali hru strhnout na svou
stranu a obrátit výsledek na konečných 5:4 ve svůj prospěch. Tento zápas byl
nejhezčím, který doposud Bobříci odehráli.
Zlato se nám povedlo obhájit a navíc ještě jedno přidat. Všichni naši borci
odvedli na turnaji kus dobré práce a bylo vidět, že se opět zlepšili.
Střelci Bobři: kapitán Fojtů Tomáš - 7, Šimíček Jan - 6, Pospěch Jakub - 5,
Steinitz Michal - 3, Mik Patrick - 2, Slavičínský Marek - 2, Fojtů Jan - 1.
V bráně perfektní Ferda Daniel.
Střelci Bobříci: kapitán Orlita Josef - 3, Šimíček Jan - 3, Novobilský David - 2,
Hájek Ladislav a Bílek Michal - 1. Samozřejmě skvělý brankář Kyselý Ondřej.
PS: Z trenérské lavice všem B. Bobrům gratulujeme a přejeme další bronzové,
stříbrné, ale hlavně zlaté.
Nejdrsnější Bobři Stanislav Volf a Aleš Hubr
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Pěvecká soutěž
Ve středu 30. května 2011 jsem měla možnost zúčastnit se školního kola
pěvecké soutěže žáků v naší základní škole. Ve školní třídě v roli diváka jsem si
poslechla zpěv a hru na flétnu. Všechny děti se velmi snažily, aby předvedly co
nejlepší výkony a mohly se tak zúčastnit dalšího kola soutěže. Kromě flétniček
tam zazněla ještě kytara, na kterou hrál a doprovázel svou písničku Ondra
Zelenka.
K uskutečnění soutěže je určitě potřeba talent dětí, ale taky práce učitelů
zdejší základní školy. Za příjemně strávené dopoledne bych chtěla poděkovat
soutěžícím, učitelům a všem, kteří si přišli poslechnout naše děti a dodali tak,
správnou atmosféru celé soutěži.
Marie Mertová
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Děti dětem .....
V pátek 17.března se naše škola a školka vypravily do místního kulturního
domu, aby zde mohly, jako každý rok, shlédnout zajímavou inscenaci místního
dětského divadelního souboru Bodláček.
Tentokrát soubor pod vedením manželů Prašivkových nastudoval pohádku
„Král 3 333“.
Na uvedené představení přijely i děti z šenovské a jesenické školy, takže byl
místní sál opravdu plný.
Naši kamarádi odvedli na pódiu i přes nemalou trému skvělý výkon.
Odměnou jim byl velký potlesk celého publika.
My dospělí jsme vděční, že mohou děti v Bernarticích navštěvovat kroužek,
který je bernartčanům vlastní. Školáci jsou tímto motivovaní k budoucímu
udržování místních tradic. Vedením dětí k divadlu si vychováváme budoucí
generaci lidových herců, což přinese časem své ovoce.
Práce s dětmi v této oblasti ovšem není lehkou záležitostí, proto patří
manželům Prašivkovým náš velký obdiv. Hry pod jejich vedením mají vždy
„šťávu“ a jelikož byla tato hra pod jejich vedením poslední, chtěli bychom jim
vyjádřit touto cestou poděkování za dosavadní krásnou práci, které věnovali
spoustu času a úsilí.
Zároveň doufáme, že bude mít vedení Bodláčku své nástupce, kteří nám
budou nadále „vychovávat“ malé herce.
Pedagogové ZŠ a MŠ

Chtěla bych se připojit k poděkování manželům Prašivkovým, kteří se po
ukončení vedení dospělých ochotníků věnovali dětem. Svou dlouholetou práci
s ochotnickým divadlem v naší obci zakončili definitivně v neděli 20. března
2011 tradiční pohádkou.
Přeji manželům Prašivkovým, aby si ještě dlouhá léta divadla užívali, ale už
bez práce, a to na té druhé straně, na straně diváků. Věřím také, že se najde
někdo, kdo bude v jejich práci pokračovat a mladých zájemců o amatérské
divadlo se ujme. Protože když nebude Bodláček, nebude Bodlák a když nebude
Bodlák, nebude divadlo. A to přece nechceme dopustit.
Dana Klosová

10

TURNAJ V PING-PONGU
Dne 19. března 2011 uspořádali hasiči v tělocvičně již
5. ročník večerního turnaje v ping-pongu. Již tradičně od
jedné hodiny rozehráli svůj turnaj děti do 15 let, kterých se
přihlásilo třináct. I přes slabší účast si ale myslím, že si
zúčastnění dobře zahráli a pobavili se. Vítězem této
kategorie se stal Marek Slavičinský, druhá skončila Kristina
Tušlová a třetí Libor Štěpánek.
Od páté hodiny začal turnaj pro starší. Na šesti hracích stolech se hráči
rozlosovali po šesti ke každému z nich, kde hráli každý s každým. Celkem se do
turnaje přihlásilo 36 domácích účastníků. Hasiči připravili bohaté občerstvení a
starali se o hráče i diváky až do pozdních večerních hodin. Do užšího finále
postupovalo 16 hráčů. Tito finalisté poté hráli klasickým vyřazovacím způsobem
až po závěrečný finálový zápas, ve kterém se o vítězství utkali Patrick Mik a
Michal David. Po urputném boji nakonec zvítězil Patrick Mik. Třetí místo
vybojoval Libor Stavinoha, který v utkání o bronz porazil Ladislava Hájka.
Oproti minulým letům jsme letos zavedli pravidlo o účasti v turnaji pouze
místních hráčů. Toto se nám osvědčilo, což bylo patrné na spokojenosti jak
hráčů, tak i diváků. Do budoucna toto budeme jistě praktikovat i nadále.
za SDH Bernartice n/O
Tomáš Horut

11

Stavění MÁJE
Bernartští hasiči upozorňují, že v pátek 29. dubna 2011 od 17.00 hodin se
bude u obecního úřadu připravovat a strojit „Májka“. Ta se bude posléze asi od
18.00 hodin stavět.
Zveme všechny šikovné spoluobčany na tuto každoroční akci. O občerstvení
bude pečlivě postaráno.
Těší se HASIČI

Jarní aranžování
V úterý 5. dubna 2011 se v klubovně kulturního domu uskutečnilo netradiční
posezení našich důchodkyň. Bylo sice při kávě a čaji jako obvykle, ale hlavním
tématem bylo jarní aranžování, které připravila paní Nováková z Obory.
Všechny zúčastněné ženy si mohly vyzkoušet aranžování a vytvořit si tak vlastní
výrobek, který potěší. K práci měly možnost použít košíčky, živé květy a různé
druhy drobností k přizdobení.
Je nutno dodat, že nezáleží vůbec na věku. Je příjemné se setkat, něco
nového se naučit a mít z toho radost.
Věřím, že úterní odpoledne se vydařilo, za což bych chtěla paní Novákové
poděkovat. Doufám, že někdy příště si znovu vyzkoušíme naši zručnost, třeba na
podzimní téma.
Marie
Mertová
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Misijní činnost v naší farnosti
Chtěli bychom vás informovat o naší Misijní činnosti. Naše činnost spočívá v
tom, že se modlíme za děti na misiích, vybíráme a šetříme pro ně peníze.
Pořádáme také různé akce jako např. Misijní trh a Misijní koláč, který se
konal v neděli 3. dubna. Při této příležitosti bylo do Misijního klubka přijato
deset dětí, které se zavazují ke každodenní modlitbě za děti na misiích a každý
týden musí ušetřit finanční částku v hodnotě jednoho bonbónku. Každé dítě
dostalo měšec na peníze, perníkovou medaili a požehnání, které nám udělil otec
Jiří. Pak se před kostelem prodávaly výrobky dětí v podobě sladkých zákusků.
Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kdo přispěli na Misie buďto
modlitbou, sladkým zákuskem nebo peněžním darem. Celkem se vybralo
5 817,- Kč, za které vám patří naše upřímné Pán Bůh zaplať.
Za misionáře Radka Brodíková

Putovní křížová cesta ke kapličce na Pánském kopci
V neděli 3. dubna ve čtrnáct hodin odpoledne se před kostelem Navštívení
panny Marie sešlo patnáct dětí a třináct dospělých, aby se zúčastnili křížové
cesty, která vedla na Panský kopec.
Po přečtení prvního zastavení, které začínalo u kostela, jsme vyrazili do
terénu. Střídali jsme se v nesení kříže, čtení zastavení, držení obrázků křížové
cesty a křížů. Postupně jsme od prvního až do čtrnáctého zastavení došli na
Panský kopec. K cíli jsme dorazili naplněni novými zážitky.
Křížová cesta byla za rodiny a trvala něco přes hodinu, ale i přesto to podle
mě stálo za to si udělat čas.
Na Panském kopci každý pobyl, jak dlouho chtěl a pak se vydal domů. Byla
to krásná křížová cesta a moc chci poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Mě
osobně se křížová cesta moc líbila, vše se krásně zdařilo, dokonce i počasí.
Pokud by se ještě někdy podobná akce konala, doporučuji, aby všichni, kteří
mají zájem, přišli. I já určitě přijdu!
Zuzana Bayerová
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Bernartské zvony
V roce 1987 si věřící občané připomněli 190-leté výročí samostatné duchovní
správy v obci a 150-leté výročí znovu postavení zdejšího kostela.
Z tohoto popudu navrhla duchovní správa v Jeseníku n. Odrou – dp. farář
Kouba Milan, spolu s některými místními věřícími občany k tomuto výročí
výměnu tří kostelních zvonů ocelových pořízených po první světové válce
v roce 1919 za nově ulité tři zvony z pravé „zvonoviny“.
Už při instalaci zvonů r. 1919 bylo připomenuto, že ocelové zvony jsou
prozatimní a nové zvony budou z pravé, čisté, libozvučné zvonoviny a se pořídí,
až budou lepší časy, až bude možno získat potřebné kovy, jichž je naprostý
nedostatek (zápis v obecní kronice).
Ze zmíněného popudu vzniklo jednání na Krajském národ. výboru v Ostravě
v srpnu r. 1986 o schválení výměny zvonů. KNV žádost schválil s tím
požadavkem, že nebudou poskytnuty na tuto akci státní finanční prostředky.
Na základě schválení KNV byla v r. 1987 projednána objednávka tří nových
zvonů z pravé zvonoviny u podniku paní Lastitix Dytrychové v Brodku u
Přerova.
Objednávka byla podmíněna tím, že duchovní správa dodá 600 kg mědi a
160 kg cínu.
Za tím účelem byl proveden mezi občany a příznivci v obci sběr měděného
šrotu, který v krátké době obětavostí občanů se v požadovaném množství mědi
uskutečnil.
Cínu 160 kg bylo koupeno v podniku FERONA v Praze, který platil farní
úřad z peněžních darů občanů. Tak byl materiál dovezen do Brodku a objednáno
odlití tří zvonů, kde se skutečně zvony odlily.
Odlité zvony jsou:
Zvon „Panna Maria“ vážící 340 kg – samotné odlití stálo 45.000,- Kč a návrh na
výzdobu stál 4.540,- Kč. Tak celkové odlití tohoto zvonu stálo 49.940,- Kč.
Druhý zvon „Svatý Cyril a Metoděj“ vážící 180 kg – odlití stálo 30.250,- Kč a
návrh na výzdobu stál 2.750,- Kč. Celkové odlití tohoto zvonu stálo 33.000,- Kč.
Třetí zvon „Svatý Josef“ – vážící 105 kg – odlití stálo 19.000,- Kč a návrh na
ozdobu 1.900,- Kč, celé odlití zvonu stálo 20.900,- Kč.
Návrhy výzdoby zvonů provedl akademický sochař Otmar Oliva.
Celkem za ulití zvonů a za návrhy výzdoby zaplaceno 103.840,- Kč a celou
tuto částku zaplatil farní úřad z finančních sbírek mezi věřícími občany
z Bernartice. Státního příspěvku nebylo zapotřebí.
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Odlité tři zvony byly dovezeny z Brodku v pondělí 13. července 1987
soukromým nákladním autem IFA patřícím rodině Šimíčkové č. 47. Osobně pro
ně jeli p. Šimíček Jos. č. 47 a p. Klos Jos. č. 59 a složeny u kostela pomocí tak
zvaného „honu“ z farmy JZD.
Při převozu zvonů došlo k nedopatření už v podniku v Brodku samém.
Občané s nákladním autem tam byli něco dříve, než tam dojel osobním autem
dp. Kouba z Jeseníku n. Odrou, který si chtěl zvony zvukově překontrolovat.
Zvony už byly naloženy na autě, které už bylo na odjezdu z Brodku, a tak
vznikla neúplná přejímka, hlavně kvality zvuku zvonů.
Proto technická přejímka a kontrola zvuku zvonů „zvonkohra“ byla dp.
Koubou provedena až při složení zvonů v Bernarticích, dp. farář je i na tyto věci
odborníkem a shledal v možné u jednoho zvonu toleranci dvou dílů úchylky.
Byl to zvon „Svatý Josef“. Ostatní zvony byly v pořádku. Vada byla ihned
reklamována a po určitých průtazích paní Dytrychová vadu zvonu uznala a bylo
dohodnuto odlít zvon nový.
V sobotu 18. července 1987 bylo slavné svěcení zvonů za osobní účasti
z olomoucké arcidiecéze biskupa dp. Vrány a dalších církevních hodnostářů a
velkým množstvím věřících.
Světské uvítání provedl v kostele občan p. Hopp Leoš č. 203. Svěcení
poklepem na zvony provedl biskup dp. Vrána a za věřící občany p. Šimíček Jos.
č. 47 a za mládež p. Staněk Václav ml. č. 115.
V pondělí 20. července byly tři staré zvony – ocelové – z kostelní věže
sundány autojeřábem z Okresního stavebního podniku v Novém Jičíně 24 m
dlouhým až z oken věže.
Jsou to zvony: zvon „Svatý Jan evangelista“ vážící 386 kg, zvon „Panna
Maria“ vážící 228 kg a zvon „Svatý Florian“ vážící 142 kg.
Hned v tento den dány do věže zvony: zvon „Panna Maria“ a zvon „Svatý
Cyril a Metoděj“. Třetí zvon „Svatý Josef“, který je uznán vadným, se
neinstaloval a byl odvezen do Brodku k výměně za nový.
A tak se započalo zvonit novými zvony, ale bylo to překvapení to zvonění –
ten poslech jakýsi „umíráčkový“ hlas. Občané věřící i nevěřící si nemohli na to
zvyknout a vzpomínali na mohutný hlas – i když ne tak lahodný hlas – bývalých
ocelových zvonů.
Nastal stesk po starých zvonech!
Zvonění bylo po počátku instalace nových zvonů ruční. Úkolu zvonění se
ujal důchodce občan p. Šimíček Josef č. 210.
Ale všechno má svůj konec.Asi po dvou měsících byl dovezen nově ulitý
zvon „Svatý Josef“ a zavěšen.
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Hlas zvonů „zvonkohra“ nabyl libozvučnosti a už se dobře poslouchá a
občané si zvykli a jsou spokojeni. Jak již vzpomenuto, bude se půl roku zvonit
ručně a pak je na zvony dvouletá záruka.
Ve věži nebyly nutné vnitřní úpravy pro pověšení nových zvonů.
Při celé pracovní akci obnovy zvonů bylo hodně obětavých věřících občanů.
Jmenuji aspoň především dp. faráře Koubu M., pak rodinu Šimíčkovou č. 47,
rodinu Klosovou č. 59, rodinu Hanzelkovou č. 56, rodinu Hoppovou č. 203, dále
Papák Jos. č. 54 a mnoho dalších!!
A jaký měly úděl bývalé zvony ocelové? Zvon „Svatý Jan evangelista“ vážící
386 kg a zvon „Panna Maria“ vážící 228 kg byly předány do obce Támov okr.
Tachov, třetí zvon „Svatý Florian“ vážící 142 kg byl předán do Hladkých
Životic okr. Nový Jičín.
Z bývalých ocelových zvonů „Svatý Josef“ vážící asi 48 kg, byl asi do roku
1970 půjčen obcí na konec války (asi r. 1944) do obce Hůrky a po roce 1970 –
možná i později – převezen do budovy fary na Starém Jičíně, kde je dodnes.
A na závěr: původní zvon „Svatá Barbora“ vážící 20 kg je zachovaný z roku
1734. Je to zvon z původní „dřevěné zvoničky“. Po postavení prvního kostela
v r. 1795 byl zvon zavěšen ve věži kostela a „zvonička“ byla zbourána.
Toho času je zvon „Svatá Barbora“ uložen v místnosti kanceláře na faře
v Bernarticích, ale v roce 1994 při pokrývání kostela novou krytinou, dán
(zavěšen) zvon „Svatá Barbora“ do hlavní věže kostela.
Tolik z oslav svěcení nových zvonů u nás v obci.
Opsáno z konceptu, který mně ochotně dal vdp. Milan Kouba, t.č. farář
v Jeseníku nad Odrou.
Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa

Nevěděly jsme, jak uvést krásné básně bernartské rodačky Hanky Holčákové
(Tvarůžkové). Její dcery to udělaly za nás…
(redakce)

Dobrý den,
mamka má moc ráda Bernartice nad Odrou a když jí bývá hodně smutno, skládá
básničky.
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Některé z nich jsme měly možnost si s Lenďou přečíst a zeptali jsme se jí, proč
je někdy nepošle na obec? Že by se mohly líbit i lidem. Mamina něco zabrblala
pod nosem a protože jsme jí nedaly pokoj, slíbila, že to udělá. Už jsme si se
ségrou pomalu kupovaly předplatné bernartského zpravodaje, ☺ abychom se
mohly chlubit, ale zmínka pořád nikde žádná. Ale pochopte, brblala to v cizí
řeči, tak jsme si to asi se ségrou vyložily špatně a beztak nic neposlala. Teď
nedávno nám vyprávěla, jak se potkala se starostkou a nedopatřením se prokecla
a nám tak připomněla básničky. Rozhodly jsme se s Lenďou tentokrát nic
neponechat náhodě a pošleme je za ni. Ukořistily jsme zatím pouze nepatrnou
část, ale pokud se budou líbit, budeme v naší vymahačské činnosti rády
pokračovat.
S pozdravem a přáním krásných dnů holky Holčákovy, tedy Lenka a Monika ☺

B e r n a r t ic e n a d O d r o u
Cestu od Suchdola
d ův ěr n ě z n á m ,
v e d e … d o m ů… k n á m .

H ospodu U O dry pohledem uvítám …
V odárnu pozdravuji,
r ůž o v o u v i l u z k o n t r o l u j i …

D ávno tu nejsou
díry po bom bách,
c o n a h á n ěl y k d y s i s t r a c h .

A pak už domky,
jeden za druhým …
a statky co tu kralují.

A leji strom ů
v r a c í m s e d o m ů…
V racím se k n ám ,
kde to nejvíc ráda m ám …

K ři ž o v a t k o u p r o c h á z í m ,
kolikrát jsem tu prošla,
co já vím ...

Cesta tak krásně ubíhá,
je klidn á, m ám ivá…
L esn í m lýn m ě vítá,
n áhon a splav,
zákou tí cizím u krytá.
V rby, jež tolik pam atu jí,
chatky cestu a O dru kopírují…
T ady jsem dom a,
tak to prožívám …
N a všechny m ilé vzpom ín ám .

Jsem tady dom a…
zdravím V ás…
V šechny V ás,
sousedy,
c o o m n ě a n i n e v ěd í …
K o s t e l , h řb i t o v , š k o l a ,
všechno to vzpom ín ky vyvolá…
A stále vidím v dálce
S t a r ý J ičín
ten sen o pohádce…

H a n a H o l čá k o v á
17
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Z informačního servisu pro občany Novojičínska
Cyklistická sezóna je tady! Rady pro cyklisty
Při dodržování zásad bezpečné jízdy, se snižuje nebezpečí úrazů, které hrozí
nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.
1. Jezděte co nejblíže u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz okolo
sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před možným nebezpečím.
2. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
3. Nevozte předměty, které by mohly vás nebo další osoby zranit. Nepoužívejte
kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těžkých nákladů.
4. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči i
chodci správně pochopili.
5. Při každé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paží. Před
vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
6. Na přechodu pro chodce, zejména když odbočujete vpravo nebo vlevo, dejte
přednost přecházejícím chodcům.
7. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
8. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
9. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdržujte
provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.
10. Při jízdě si vždy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
11. Za snížené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
12. Oblékejte si barevné a světlo odrážející oblečení.
13. Pro jízdu na kole se rozhodujte vždy s ohledem na svůj aktuální zdravotní
stav. Přihlédněte také k hustotě provozu a momentálním podmínkám na silnici.
14. Před každou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz požívání
alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
15. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně
vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.
16. Reflexní doplňky v každém případě zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích
17. Chovejte se vždy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.
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Proč je nutné používat při jízdě cyklistickou přilbu?
Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy.
Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku.
Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem o
vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překážku (strom, patník).
V závislosti na síle úderu může poranění hlavy vyústit v dlouhodobé poruchy
soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve vážné
poškození mozku či úmrtí.
Proč je správné vybavení jízdního kola důležité pro Vaši bezpečnost?
 rzdy: umožňují v případě potřeby zpomalit nebo rychle zastavit
B
Přední bílé světlo: svítí na cestu za snížené viditelnosti a zároveň kolo i z dálky
zviditelňuje
Zadní červené světlo: činí kolo dobře viditelným zezadu
Přední bílá a zadní červená odrazka: za snížené viditelnosti zvýrazňují jak
zepředu, tak zezadu
Oranžové odrazky v paprscích kol: zvýrazňují kolo z boku
Oranžové odrazky v pedálech: kolo je dobře viditelné zejména pro řidiče, kteří
zrovna přijíždějí nebo předjíždějí
Blatníky: chrání obličej a oblečení před znečištěním
Zvonek: slouží k včasnému upozornění na možné nebezpečí
Kryt řetězu: chrání před zachycení oděvu a případnému pádu z kola
Hustilka, nářadí a náhradní díly: jsou vhodné pro případnou opravu a seřízení
kola
Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?
 ři odstavení jízdního kola na ulici použijte vždy bezpečnostní zámek a snažte
P
se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí, sloup). Jste-li
ve společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické přítomnosti někoho z
vás u odstavených jízdních kol.
Jestliže ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na uzavírání
vstupních dveří domu a stálé uzamčení společných prostor i samotných kol.
Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo bezpečnostní systém pro zajištění
jízdního kola. Obdobné zásady dodržujte při ukládání kol na balkonech, ve
sklepích a sklepních kójích a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních
otvorů, zejména dveří a oken.
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 jistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) policie v místě vašeho bydliště
Z
neprovádí evidenci jízdních kol. Pokud ano, neváhejte a kolo si nechte
zaevidovat.
Neučiníte-li tak, minimálně si pro případ odcizení jízdního kola poznamenejte
jeho výrobní číslo, barevné znamení, podle kterých byste mohli případně své
kolo identifikovat.
Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeži vašeho kola, neprodleně
vše ohlaste na nejbližší služebnu Policie ČR nebo na linku 158. Snížíte tak
náskok pachatele a jeho šanci, že zůstane nevypátrán.
por. Mgr. Petr Gřes
nprap. Zbyněk Tomšík
pracovníci
Prevetivně informační skupiny
Nový Jičín

Poděkování
I když je naše sbírka historických předmětů početná, přesto se rozšiřuje o
stále nové předměty, které sbírka zatím neobsahuje. Tímto děkuji p. Marii
Bokové č.86, p. Davidu Haitlovi č.252 a p. Petru Šimíčkovi č.205 za předměty,
které darovali obci.
Věřím, že předměty budou sloužit nejen k příležitostnému, ale i do budoucna
ke stálému vystavení v naší obci.
Marie Mertová
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Pranostiky na duben
Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne.
I když kluci v dubnu bez kabátu běží, často hospodáři na úrodu sněží.
Aprílové počasí jsou časy a nečasy.
Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
Duben hojný vodou - říjen vínem.

Svatý Jiří
Patří mezi nejznámější mučedníky. Narodil se ve 3. století v Malé Asii
v rodině urozeného křesťana, který byl pro svou víru umučen. Jiří byl úspěšným
plukovníkem římských legií, ale pro své křesťanské vyznání asi roku 303
popraven. Roku 1098 se údajně zjevil křesťanskému vojsku, které se vracelo
z křižáckého tažení do Svaté země a v bitvě se Saracény zvítězilo. Proto se stal
patronem rytířů, vojáků, pevností a opevnění.
Svatý Jiří symbolizuje statečnost a zmužnost, je tedy i patronem skautů.
Jeho uctívání se u nás těší velké oblibě. Je mu zasvěcena spousta kostelů,
chrámů a kašen. Na jeho počest se každoročně konají poutě na horu Říp, kde je
postavena rotunda sv. Jiří.
A proč je sv. Jiří zobrazován jako rytíř, který probodává draka?
Tato legenda je podobná pohádce o Bajajovi.
Na území Libye v jednom městě trápil obyvatele drak. Každý den mu lidé nosili
jako potravu dvě ovce a když všechny sežral, žádal za potravu obyvatele určené
losem. Jednou vylosovali i královskou dceru. Chrabrý Jiří slíbil pomoc, ale jako
odměnu žádal, že všichni obyvatelé musejí přejít na křesťanskou víru. Jiří svedl
s drakem velký boj a draka porazil. Obyvatelé dostáli svého slibu a stali se
křesťany.
Postavou draka v tomto případě není pohádková bytost, ale ztělesnění zla a
pohanství.
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Zvyky a pověry
Na sv. Jiří (24.4.) bylo zvykem platit vrchnosti část nájmu za obdělávanou půdu.
Platilo se formou naturálií nebo penězi.
Každý kus dobytka, který byl vyváděn ze chléva na pastvu, byl ozdoben věncem
s červenými stuhami.
Aby krávy dobře dojily, dostávaly v tento den do zelené stravy diviznu.
Říká se - Na sv. Jiří vylézají z děr hadi a štíři. Věřilo se, že jsou ještě zimou
zesláblí a proto v tento den ještě nejsou jedovatí. Ale podle pověry byla v tento
den jedovatá voda ve studních a proto z nich raději nepili.
Také se v jeteli hledaly čtyřlístky, které se vyznačovaly čarovnou mocí. Říkalo
se: „Jetelinka o čtyřech listech – na milost, o pěti – na děti, o šesti - na štěstí, o
sedmi – na smrt“.
Peníz s vyobrazením sv. Jiří býval oblíbeným amuletem vojáků a lovců. Měl
chránit jeho majitele před poraněním.
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
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