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Vážení spoluobčané ! 
 
     V lednovém úvodníku jsem vás informovala o nejbližších investičních 
záměrech obce. Všechny plánované záměry jsou závislé na získání finančních 
prostředků z dotačních titulů. Jsme téměř v polovině kalendářního roku a už 
víme, jak a v čem jsme byli úspěšní či neúspěšní. Dovolte mi proto, abych vám 
sdělila podrobnější informace, které vás mohou zajímat. 
 
     Jedním z velkých investičních záměrů je vybudování chodníku na horní 
konec. Projektová dokumentace je zpracována, stavební povolení vydáno. 
Bohužel se ukázalo, že pro Státní fond dopravní infrastruktury, kde jsme chtěli 
podat žádost o dotaci, není projektová dokumentace přijatelná, a to z toho 
důvodu, že určitá část trasy chodníku nevyhovuje technickým požadavkům na 
stavbu pro tělesně postižené osoby.  Protože terén obce změnit nemůžeme, 
budeme hledat řešení způsoby, jak projekt upravit, aby byl pro příjemce žádosti 
akceptovatelný.  
 
     V červnu loňského roku jsme podali tři žádosti na zateplení veřejný budov 
v rámci programu „Zelená úsporám“. Jednalo se o budovu obecního úřadu, 
mateřské školy a tělocvičny. I když jsme doposud ze Státního fondu životního 
prostředí neobdrželi žádné oficiální sdělení, zprávy z veřejných sdělovacích 
prostředků hovoří zcela jasně. Finanční prostředky nebudou poskytnuty 
žádnému žadateli ze státní či komunální sféry. Věřím, že zpracované energetické 
audity a projekty na výše uvedené budovy budeme moci využít v blízké době 
pro jiné dotační tituly. 
 
     A co se nám tedy podařilo a čeho se v tomto roce ještě dočkáme? Z programu 
Podpora obnovy venkova Moravskoslezského kraje se nám podařilo získat 
dotaci ve výši  500.000,- Kč pro záměr stavebních úprav našeho obecního úřadu.  
Jedná se o nejnutnější opravy, jako např. odstranění vlhkosti ve sklepě, oprava 
sociálních zařízení včetně rozvodů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dveří, 
malby, nátěry apod. Bude také rozšířena kancelář pro styk s veřejností. Cílem je 
celková estetizace interiéru našeho obecního úřadu. Budova obecního úřadu 
bude po celou dobu stavebních prací, tzn. v měsících červenec a srpen tohoto 
roku uzavřena. Úřad bude přemístěn provizorně do kulturního domu a provoz 
pro občany nebude nijak omezen. 
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     Po dobu stavebních oprav bude pošta v Bernarticích nad Odru uzavřena. O 
způsobu zajištění poštovních služeb budou občané včas poštou písemně 
informování letákem, který bude doručen do každé domácnosti. Chtěla bych 
v této souvislosti všechny občany požádat o pochopení a shovívavost. 
 
     Za největší úspěch v letošním roce považuji získání finančních prostředků 
z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu mostů a propustků v naší obci. 
V majetku obce evidujeme sedm mostů (šest mostů přes potok Teplice, jeden 
most přes řeku Odru) a dva propustky. Částka ve výši 4.000.000,- Kč, která je 
pro naši obec schválena, je určena na opravu pěti mostů a dvou propustků. Jedná 
se o most u Varmužů, most u Bayerů (Mlýnců), most u Andulky Tvarůžkové, 
most u Boků, most u Ehlerů a o propustky na Drahách a na cestě k Obrázku. 
Oprava se nebude týkat mostu přes řeku Odru a mostu k vodárně. Nejnáročnější 
a  nejdražší  jsou opravy obou propustků a nejpoškozenějšího mostu u Varmužů.  
Oprava všech mostů a propustků zkoušených léty velkou vodou je opravdu 
potřebná a občanům prospěšná.  U vlastního  provádění  těchto staveb však bude 
potřeba vstřícnost, trpělivost a pochopení od občanů, kteří budou těmito 
stavbami přímo dotčeni.  
 
     A ještě jedna změna v oblasti služeb občanům v naší obci bude letos 
uskutečněna.  Od 1. července 2011 bude svážet odpady z naší obce nová 
svozová firma OZO Ostrava s.r.o. Ve čtvrtek 30. června 2011 budou Technické 
služby města Nového Jičína naposledy vyvážet odpad z naší obce. Všechny další 
potřebné informace obdržíte v červnovém zpravodaji nebo v případě nejasností 
se můžete informovat přímo na obecním úřadě. Chtěla bych jen připomenout, že 
stávající popelnice nejsou majetkem obce ani občanů, nýbrž jsou majetkem 
Technických služeb, které mají přesnou evidenci počtu popelových nádob  
přidělených  jednotlivým popisným číslům. V poslední den svozu budou 
všechny nádoby (i prázdné) odvezeny. V případě chybějících nádob budou 
Technické služby žádat náhradu. Občanům budou novou svozovou firmou 
přiděleny nové plastové nádoby na kolečkách na směsný odpad.  Hlavním cílem 
změny svozové firmy je finančně efektivnější likvidace odpadu z obce a ještě 
lepší služby pro občany.   
 
     Vážení občané, věřím, že společně s vámi se nám všechny záměry podaří 
úspěšně realizovat a přispět tak ke zkvalitnění služeb v obci.   
 
 
 

starostka 
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Kalendárium 
 
19.4.2011 
Děti naší základní školy provedly sběr starého papíru. Více ve zpravodaji. 
 
20.4.2011 
Na parkovišti před restaurací U Bříz se uskutečnilo pravidelné očkování psů 
proti vzteklině. 
 
20.4.2011 
Pracovníci Krajského úřadu MSK odboru kontroly provedli přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2010. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
24.4.2011 
Mladí hasiči uspořádali v sále kulturního domu velikonoční diskotéku. 
 
27.4.2011 
V klubovně kulturního domu se konalo 4. zasedání zastupitelstva obce. 
 
28.4.2011 
Starostka obce Mgr. Dana Klosová se zúčastnila pracovního jednání starostů 
obcí Regionu Poodří, které se konalo v Bartošovicích. 
 
29.4.2011 
Před obecním úřadem jsme společně vyzdobili a postavili májku. Více ve 
zpravodaji. 
 
29.4.2011 
Zastupitelka obce Milena Šturalová a místostarosta obce Marie Mertová se spolu 
s dětmi zúčastnily akce "Poodří plné příležitostí" aneb pálení čarodějnic 
v Sedlnicích. Více ve zpravodaji. 
 
1.5.2011 
Vítání občánků. Více ve zpravodaji 
 
1.5.2011 
Vystoupení  BODLÁKu  na festivalu Hanácký divadelní máj 2011 v Němčicích 
nad Hanou. Více ve zpravodaji. 
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2.5.2011 
Správní pracovnice Věra Košťálová dokončila kurz „Zpracování osobních údajů 
ve veřejné správě (eGON)“ v rozsahu 30 hodin na Institutu pro veřejnou správu. 
 
6.5.2011 
Lampiónovým průvodem, položením kytice k Pomníku padlých a českou státní 
hymnou uctili občané naší obce památku padlých hrdinů v obou světových 
válkách. Následoval táborák a občerstvení. 
 
8.5.2011 
V sále kulturního domu vystoupily děti naší základní a mateřské školy pro 
maminky, babičky a tety s programem ke Dni matek. Více ve zpravodaji. 
 
12.5.2011 
Účetní obce Ilona Stavinohová se zúčastnila v Ostravě  akreditovaného semináře 
„Dlouhodobý majetek územně správních celků“ týkající se inventarizace, 
odepisování a kategorizace majetku. 
 
 
 
 
 
 
Kalendář akcí 
 
� pá 27.5.2011  Kácení máje 
� ne 29.5.2011  Pouť 
� so   4.6.2011  Dětský den 
� pá 10.6.2011  Zájezd pro důchodce 
� so 11.6.2011  Hry bez venkovských hranic v Sedlnicích 
� ne 12.6.2011  Soutěž mladých hasičů 
� ne 19.6.2011  Hasičská soutěž 
� so 25.6.2011  Den obce 
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USNESENÍ 
ze 4. zasedání zastupitelstva 

obce Bernartice nad Odrou, konaného dne 27.4.2011 
 
4/1  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Vojtěcha 
Knopa, Ing. Igora Tušla a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou . 
 
4/2   
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje navržený program. 
 
4/3 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č.1/2011.  
Celková výše rozpočtu obce po úpravě č. 1/2011: 
Příjmy: Kč 8.224.402,- 
Výdaje: Kč 9.492.402,- 
Tř.8  Kč 1.268.000,- (zapojení zůstatku běžného účtu obce z r. 2010) 

 
 

Rozpočtové opatření č.1/2011 Obce Bernartice nad Odrou 
 
Navýšení příjmů: 
 
Dotace ze státního rozpočtu na sčítání lidu    +     4.957,- 
 
Dotace z úřadu práce pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích  
          +   83.000,- 
 
Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost       + 283.198,- 
(Jedná se o dotaci pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola 
Bernartice nad Odrou. Dotace je rozdělena do dvou let. Její celková výše je Kč 
471.966,-. První část ve výši 60 % obdrží škola letos, druhá část ve výši 40 %  
bude poskytnuta v roce 2012). 
Je to neinvestiční průtoková dotace, kterou poskytuje ministerstvo školství spolu 
s Evropskou unií a Evropským sociálním fondem ČR. Finanční prostředky se 
poskytují prostřednictvím zřizovatele – obecního úřadu, který dotaci v celé její 
výši zašle na účet své příspěvkové organizace. Dotace je určena na podporu 
kvalitního vzdělávání žáků – tedy na nákup interaktivních tabulí, počítačového 
vybavení apod. ) 
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Investiční dotace na stavební úpravy Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou
          + 500.000,- 
(Jedná se o účelovou investiční dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova Moravskoslezského kraje 2011“. Dotace je ve výši 52,18 % celkových 
skutečně vynaložených nákladů, vlastní zdroje obce jsou 47,82 % ) 
 
Vynětí ze zemědělského půdního fondu    +    12.000,- 
 
Plnění pojistného (doplatek za zničenou kapličku Sv. Martina) +    84.000,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navýšení příjmů o Kč       +   967.155,- 
 
 
Třída 8 financování zapojení zůstatku 2010     +   768.000,- 
(finance na účtu SFRB – dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení pro občany 
postižené povodní 2009)  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Navýšení příjmů včetně tř. 8 celkem o Kč    + 1.735.155,- 
 
 
Navýšení výdajů: 
Výdaje na sčítání lidu           +    4.957,- 
Mzdy pro pracovníky na veřejně prospěšných pracích     +   83.000,- 
Neinvestiční dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost            + 283.198,- 
Dotace pro občany postižené povodní 2009 (ze Státního fondu rozvoje bydlení)
                + 768.000,- 
Rekonstrukce Obecního úřadu Bernartice nad Odrou       + 500.000,- 
Výdaje na kapitolu „správa“ (rekonstrukce obecního úřadu)    +   96.000,- 
 

Navýšení výdajů celkem o  Kč     + 1.735.155,- 
 
Rozpočet po rozpočtovém opatření č. 1/2011 
 
Příjmy:  K č 8.224.402,- 
Výdaje:  Kč 9.492.402,- 
Tř. 8   Kč 1.268.000,- 
 
Zpracovala: Ilona Stavinohová      18.4.2011 
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4/4 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zprávu finančního 
výboru.  
 
4/5  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu 
č.22/2011/D mezi Obcí Bernartice nad Odrou a ZO ČSOP Nový Jičín, jejímž 
předmětem je finanční dar Obce Bernartice nad Odrou Základní organizaci 
Českého svazu ochránců přírody v Novém Jičíně ve výši 1.224,-Kč na podporu 
činnosti Záchranné stanice a centra ekologické výchovy v Bartošovicích. 
 
4/6 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu 
č.23/2011/D mezi Charitou Odry a Obcí Bernartice nad Odrou, jejímž 
předmětem je finanční dar Charity Odry Obci Bernartice nad Odrou ve výši 
16.507,- Kč na zajištění označení sakrálních staveb a opravy kamenného kříže 
před kostelem v Bernarticích nad Odrou. 
 
4/7 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu 
č.24/2011/D  mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Společností pro podporu lidí 
s mentálním postižením v České republice o.s., jejímž předmětem je finanční dar 
Obce Bernartice nad Odrou Společnosti pro podporu lidí s mentálním 
postižením v ČR ve výši 5.000,- Kč, a to pro potřeby místní organizace, denního 
stacionáře Škola života v Novém Jičíně.  
 
4/8 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o dílo 
č.25/2011/SOD mezi Obcí Bernartice nad Odrou a společností G-Consult, s.r.o. 
Ostrava-Přívoz, jejímž předmětem je monitoring a závěrečné vyhodnocení 
kvality podzemních a povrchových vod v k.ú. Bernartice nad Odrou v rámci 
projektu „Kontaminace vodního zdroje chlorovanými uhlovodíky – Bernartice 
nad Odrou“. 
 
4/9  
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.26/2011/SOD o 
sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů mezi Obcí Bernartice nad Odrou 
a společností OZO Ostrava s.r.o.   
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4/10 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Partnerskou smlouvu 
č.27/2011/O mezi Obcí Bernartice nad Odrou a Městem Nový Jičín o spolupráci 
na projektu „Technologické centrum ORP (Obec s rozšířenou působností) Nový 
Jičín a elektronická spisová služba v území“.  
 
4/11 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o přijetí investiční účelové 
dotace ve výši 500.000,- Kč a o uzavření smlouvy č.28/2011/D  mezi  
Moravskoslezským krajem a Obcí Bernartice nad Odrou o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Stavební úpravy Obecního 
úřadu v Bernarticích nad Odrou“. 
 
4/12 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Nájemní smlouvu 
č.29/2011/N mezi Obcí Bernartice nad Odrou a firmou Fuciman z Kravař na 
pronájem veřejného prostranství na parc.č.19 a parc.č. 18/1 v k.ú. Bernartice nad 
Odrou za účelem provozování pouťových atrakcí.  
 
4/13 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č. 30/2011/SOBS 
o budoucí smlouvě nájemní a o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení mezi Obcí Bernartice na Odrou a SMP Net, s.r.o. 
Ostrava, zastoupená společností RWE GasNet, s.r.o. Ustí nad Labem.  
 
4/14 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.31/2011/SOBS 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (zemní přípojky NN na 
parc.č.1191/1 v k.ú. Bernartice nad Odrou) mezi Obcí Bernartice nad Odrou a 
Moravskoslezským krajem, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského 
kraje, p.o. Ostrava. 
 
4/15 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu č.32/2011/SOBS 
o uzavření  budoucí smlouvy o provozování vodního díla (kanalizačního řádu) 
mezi Obcí Bernartice nad Odrou a společností Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s..  
 
 
 



 9 

 
 
4/16 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou nesouhlasí se zveřejněním záměru 
prodat  část pozemku na parc. č. 475  - ostatní komunikace o celkové výměře 
749 m2, který je ve vlastnictví obce. 
 
4/17 
Zastupitelstvo obce ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jakožto akcionář 
společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice u Nového Jičína 194, PSČ 742 
72, IČ 258 72 826, deleguje jako zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře 
paní Mgr.Danu Klosovou, bytem Bernartice nad Odrou č.105. 
Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 
práv akcionáře jménem akcionáře na více valných hromadách v období určeném 
dle následující věty, a to k výkonu všech práv akcionáře na všech řádných, 
mimořádných nebo náhradních valných hromadách společnosti ASOMPO, a.s. 
Tato delegace zaniká dne 30.9.2011 nebo odvoláním zastupitelstvem obce před 
uplynutím termínu uvedeným v této větě. 
Zmocněnec je ve smyslu § 33a odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn udělit plnou moc ve shora 
uvedeném rozsahu jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to 
konkrétně a výhradně paní Marii Mertovou, bytem Bernartice nad Odru č.109. 
 
4/18 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí se stanoviskem Komise pro 
rozvoj obce k žádosti Občanského sdružení sv. Martina ze dne 24.11.2010 a 
ukládá starostce obce: 

a) informovat Občanské sdružení sv. Martina o tomto stanovisku  
 (termín: do 30.4.2011) 
b) jednat s vlastníkem pozemku parc.č.1151/29 o podmínkách případného 

prodeje 
(termín: 30.6.2011) 

 
4/19 
Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo použít část výtěžku 
z obecního plesu ve výši 5.000,- Kč na nákup židlí a stolů, případně opravu 
akustiky v Kulturním domě v Bernarticích nad Odrou. 
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4/20 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv a závazků 
vyplývajících z usnesení dnešního zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou. 
 
V Bernarticích nad Odrou   28.4.2011 
 
Mgr. Dana Klosová      Marie Mertová 
      starostka                 místostarosta 
 
 
Poznámka: Všechny přílohy usnesení jsou zveřejněny na webových stránkách 
obce. Zápis z jednání Zastupitelstva Obce Bernartice nad Odrou je k nahlédnutí 
na obecním úřadě v úředních hodinách. 
 
 
 
Zelený odpad 
 
     V r.2007  nabídla  společnost ASOMPO, a.s. Životice u Nového Jičína 
obcím novou službu, a sice svoz a likvidaci zeleného odpadu. Jedná se o 
biologicky rozložitelný odpad – zkráceně BRO, který začala firma ASOMPO 
jako jedna z prvních, a to nejprve ve zkušebním provozu, svážet. 
     Tak jako většina obcí, i Bernartice nad Odrou se do tohoto projektu zapojily. 
V prvních měsících nově zavedené služby se nevědělo, s jakým ohlasem se svoz 
a likvidace BRO setká. Postupně začal zájem o službu narůstat a dnes je již pro 
řadu obcí takřka neodmyslitelná. 
     V naší obci je zájem využívat kontejnery na BRO tak velký, že mnohdy 
jejich kapacita ani nestačí. Původně jsme začínali s několika kusy kontejnerů, 
dnes je v obci rozmístěno 20 kusů. Svozovým dnem je pondělí.  
     Občané se často dotazují, zda-li bychom počet kontejnerů nemohli ještě 
navýšit a  zda-li by se nemohl zelený odpad vyvážet ještě častěji. Bohužel 
musím odpovědět, že ani jedno ani druhé není zatím možné, a to ze dvou 
důvodů. Prvním důvodem jsou omezené finanční prostředky obce a druhým 
důvodem je skutečnost, že obecní úřad je k našim občanům ve srovnání 
s ostatními obcemi zapojenými do tohoto projektu velmi vstřícný. Argumentem 
pro moje tvrzení jsou údaje v tabulce uvedené pod textem článku.  Občané z 
Bernartic nad Odrou ukládají nejvíce BRO ze všech obcí, které této služby 
využívají. Počet kontejnerů a počet svozů nemůžeme momentálně v žádném 
případě navyšovat. 
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     Na druhé straně jsem samozřejmě ráda, že svoz zeleného odpadu je u nás tak 
populární. A také je to v obci vidět. Když si v tyto květnové dny, kdy opravdu 
tráva roste před očima, projdeme vesnici, uvidíme, až na malé výjimky, vše 
pečlivě vysečené a upravené. Za to patří vám občanům veliký dík.  
     Na závěr bych chtěla požádat vás všechny, kteří kontejnery na BRO 
využíváte, abyste se snažili množství zeleného odpadu co nejvíce minimalizovat 
a alespoň částečně se ho pokusili likvidovat tradičním přírodním způsobem, tedy 
kompostováním. Jedině tak jsme schopni snížit množství zeleného odpadu, který 
ukládáme do kontejnerů.  
      Možná, že někteří z vás uvítají novou individuální službu občanům, kterou 
nabízí firma OZO – viz leták v dnešním zpravodaji. 
 
          Dana Klosová 
              starostka 

 
Sběr a svoz BRO za období  duben - listopad 2010  

     

P.č. Obec/m ěsto/m ěstys Počet 
obyvatel 

Počet 
kontejner ů  

  Množství BRO 
v kg na 

obyvatele   

1. Albrechtičky 691 6 76,71 

2. Bartošovice 1614 1 2,87 

3.  Bernartice nad Odrou 939 20 153,54 

4. Bordovice 568 - - 

5. Frenštát pod Radhoštěm 11187 27 22,70 

6. Fulnek 5980 18 31,32 

7. Heřmanice u Oder 350 3 31,11 

8. Heřmánky 169 2 38,88 

9. Hladké Životice 948 - - 

10. Hodslavice 1710 25 52,77 

11.  Hostašovice 724 11 54,94 

12.  Jakubčovice nad Odrou 683 9 49,59 
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13. Jeseník nad Odrou 1905 10 19,19 

14. Kujavy 536 6 53,56 

15. Kunín 1845 12 23,58 

16.  Lichnov 1383 18 44,73 

17. Luboměř 399 2 17,19 

18. Mankovice 602 - - 

19. Mořkov 2442 20 67,24 

20. Mošnov 679 7 74,55 

21. Nový Jičín 26071 117 59,04 

22. Odry 7344 30 30,09 

23. Příbor 8789 17 13,23 

24. Pustějov 967 8 56,62 

25. Rybí 1117 7 20,56 

26. Sedlnice 1363 10 31,64 

27. Skotnice 680 16 143,62 

28. Slatina 734  11 104,67 

29. Spálov 908 - - 
30. Starý Jičín 2513 - - 

31. Studénka 10220 20 5,94 

32. Suchdol nad Odrou 2570 16 55,07 

33. Šenov u Nového Jičína 2116 9 19,28 

34. Štramberk 3380 22 42,49 

35. Tichá 1640 14 30,94 

36. Trnávka 693 10 95,80 

37. Trojanovice 2211 16 30,95 

38. Veřovice 1968 30 53,61 

39. Vražné 832 4 29,07 

40. Vrchy 219 8 125,89 

41. Závišice 821 19 79,76 

42. Zbyslavice 556 3 19,12 

43. Ženklava 953 17 79,11 

44. Životice u Nového Jičína 584 15 96,93 
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Den obce Bernartice nad Odrou 
 

 
     Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se slavnosti naší obce. Budou se 
konat v sobotu 25.června. 
     Ve  12:00 hodin se bude konat v kostele Navštívení Panny Marie slavnostní 
Mše svatá a dále budou slavnosti pokračovat na tradičním místě v „Březovém 
háji“ a na parkovišti před restaurací „U Bříz“. Nezapomeňte si termín 
rezervovat, ať s námi a s našimi hosty můžete prožít příjemný den.  
 

A kdo u nás tedy vystoupí?  
 

   
� Veselá dětská klauniáda  

Zábavný program pro děti s klauny   
 
� Bernatský Klondajk 

Vystoupení našeho již velmi známého souboru nyní s nově nacvičeným 
programem 

 
� František Michalík se skupinou FUNNY 

K tanci a poslechu vystoupí rodák z Hustopeč nad Bečvou se známými 
hity 
 
� Abadá Capoeira  

Taneční skupina z Nového Jičína, která předvede bojový tanec s 
mačetami  
 
� MADONNA Live show  

Revivalové vystoupení hvězdy hudebního nebe  
 
� GASPARY 

Hudební skupina, která nám bude hrát k poslechu a tanci až do pozdních 
hodin 
 

 

Na co ještě se můžete těšit? 
 

� Prohlídka všech prostor kostela Navštívení Panny Marie s možností 
poslechu varhaní hudby 
� Výstavka ručních prací paní Anny Tvarůžkové spojená 

s velkoplošnou projekcí historických fotografií z obce 
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� Aktivní centrum Raketa  

Skákací hrad se skluzavkami pro děti – zdarma! 
� Surf simulátor 

Legrace pro všechny generace – zdarma! 
� Program pro děti   

Tradiční program pro děti připraví členové TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou 

� Ohňová show v doprovodu bubenické skupiny „Pararingapatam“ 
 
     Pobavit se a ochutnat míchané nápoje budete moci ve stánku barmana Maria.   
O pohoštění se postarají, tak jako každý rok, naši hasiči, zahrádkáři, myslivci, 
zaměstnanci restaurace „U Bříz“ a ženské z pekárky.  
 

     Srdečně Vás všechny zveme.       
                   Těší se pořadatelé 

 

 
 
Úspěch divadelního souboru BODLÁK na přehlídce 
v Němčicích nad Hanou 

 
     Přesně na prvního máje se vydal divadelní soubor BODLÁK na soutěžní 
přehlídku divadelní tvorby venkovských souborů do Němčic nad Hanou. 
V tomto městě se různé přehlídky ochotnických souborů konají již po 40 let. Ta 
letošní s názvem „Hanácký divadelní máj“ se konala po pětadvacáté. Jde o tak 
zvanou postupovou přehlídku, kde soubory soutěží o postup na Národní 
přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve 
Vysoké nad Jizerou. O vítězi rozhoduje tříčlenná odborná porota, která rozděluje 
i další ceny a čestná uznání. 
  

     BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo uvedlo na přehlídce divadelní hru 
Žena hašteřivá a manžel zoufanlivý. Ihned po představení, které mělo velmi 
pozitivní divácký ohlas, což se promítlo i do bodového hodnocení ze strany 
diváků, proběhlo hodnocení odbornou porotou, a to za přítomnosti celého 
souboru. 
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     Tento způsob práce poroty se souborem je velmi poučný a inspirativní, a i 
když by se některým členům souboru, zvláště těm, kteří nemají s hodnocením 
zkušenosti, mohl zdát málo povzbuzující, přispívá jednoznačně ke zkvalitnění 
ochotnického divadla ve všech jeho složkách (dramaturgie, režie, scénografie, 
hudba, kostýmy) a samozřejmě i ke zkvalitnění hereckých výkonů. Je tedy 
nasnadě, že jsme od poroty slyšeli slova chvály, ale i oprávněnou kritiku, která 
byla vždy konstruktivní, neboť naznačovala možná východiska a postupy 
vedoucí ke zlepšení naší práce. 
 

     Po návratu z  Němčic nad Hanou, kde nás všichni velmi srdečně přijali a kde 
jsme se opravdu cítili jako doma, jsme museli týden čekat na ukončení přehlídky 
a vyhlášení výsledků. V sobotu 7. května 2011 se čtyřčlenná delegace našeho 
souboru zúčastnila slavnostního vyhlášení výsledků přehlídky a následně 
společenského večera, kterým byla celá akce ukončena.  
 

     Je mi potěšením vás informovat, že náš divadelní soubor BODLÁK byl 
odbornou porotou hodnocen jako třetí v pořadí a doporučen k účasti na Národní 
přehlídce venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim.  
 

Zároveň jsme obdrželi následující  ocenění : 
 

• Cenu za úpravu textu, scénu a režii hry obdržel Zdeněk Klos 
 

• Cenu za herecký výkon v roli Zuzky Gibsové  obdržela  Marie Šimíčková 
 

• Cenu za hudební úpravu v inscenaci hry obdržel Bohumil Volek 
 

• Čestné uznání za herecký výkon v rolích průvodců dějem obdrželi Jana 
Klosová a Aleš Hubr 

 

• Čestné uznání za kostýmy obdržela Jarmila Prašivková, Šárka Šimíčková 
a Věra Šimíčková 

 
     Jsem přesvědčen, že uznání a ocenění, kterého se nám dostalo na přehlídce 
v Němčicích nad Hanou, bude pro nás novou motivací k naší další činnosti. 
Všem členům BODLÁKU, ale i všem dalším nejmenovaným, kteří se podíleli 
na tomto úspěchu, děkuji a přeji hodně sil a inspirace do další práce. 
 

  Zdeněk Klos 
  předseda os. BODLÁK Bernacké Ochotnické Divadlo 
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Poznámka : 
Na národní přehlídku venkovských souborů Krakonošův divadelní podzim podle 
regulí soutěže postupuje přímo soubor, který je nominován na postup, to je vítěz 
přehlídky, kterým se stal divadelní soubor Morkovští ochotníci. Porota dále 
doporučila k postupu soubory na druhém (Ořechovské divadlo) a třetím místě 
(BODLÁK) s tím, že o jejich konečné účasti má právo rozhodnout organizátor 
Národní přehlídky.  
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III. ro čník Velikonočního florbalového turnaje 2011 
 
     V sobotu  9.4.2011  uspořádal náš sokolský oddíl  Bernartských Bobříků  III. 
ročník Velikonočního florbalového turnaje pro žáky do šestých tříd.  
     Na turnaj se nám přihlásila družstva ze Suchdolu nad Odrou, Pustějova a 
Nového Jičína. Pro naše hosty jsme, jako obvykle, zajišťovali občerstvení, ale 
tentokráte se nám podařilo zapůjčit od našich hasičů opékač rohlíků a na svačinu 
se vydával párek v rohlíku. Nevěřili byste, jaký úspěch jsme s párky slavili.               
A to jsme ještě nezačali hrát. 
     Po obvyklém zahájení a rozlosování nastoupili naši Bobříci proti družstvu z  
Pustějova B. Do tohoto zápasu nastoupili také naši noví benjamínci Martin 
Maňák a David Šturala. Soupeře jsme ihned od počátku vtlačili do defenzivy a 
hru přenesli na jeho půli. Do konce první poloviny jsme jasně vedli 6:0 (góly 
střelili: David Novobilský -3, Ladislav Hájek -2., Dominik Haitl - 1 ). Ve druhé 
půli jsme se jen o trochu zlepšili a vstřelili dalších sedm branek (Ladislav Hájek 
– 3, Dominik Haitl -1, Martin Maňák -1, Jan Šimíček -1, Jan Fojtů -1) a zápas 
uzavřeli s konečným skóre 13:0. Pouze Ondřej Kyselý (brankář) si posteskl, že 
si moc nezahrál a na míček si sáhl jen sporadicky. 
     Ve druhém zápase se ZŠ Suchdol nad Odrou to už bylo úplně jinak. Soupeř 
posílil své řady a v zápase se to jasně odrazilo. První půle byla velice vyrovnaná 
a rychlá. Obě družstva vstřelila čtyři branky. U nás bodovali: Jan Fojtů -3 a 
Daniel Volf -1. Ve druhé půli tlak našich Bobříků vzrostl. Přestože jsme šest a 
půl minuty tvrdě presovali soupeře a dvacetkrát střelili na bránu, nepodařilo se 
nám dopravit ten bílý děrovaný zázrak za brankářova záda. Nakonec se v závěru 
sedmé minuty konečně podařilo Davidu Novobilskému prostřelit brankáře a 
vstřelit rozhodující gól na konečný stav 5:4.  
     Do posledního zápasu jsme vstupovali s nadějí na vítězství v celém turnaji. 
Hráči Pustějova B nás neobsazovali, jak jsme mysleli. Přestože měli šanci střílet 
na bránu, náš brankář s přehledem jejich střely eliminoval. Jindy nasazovaný, 
skvělý obranář Josef Orlita, si vyjížděl do útoku a podařilo se mu vstřelit 
všechny tři góly v první půli. Ve druhé polovině se situace nezměnila a Pepík 
společně s Honzou Fojtů, Danielem Volfem a Davidem Novobilským vstřelili 
každý po jedné brance na konečných 7:0. 
     Poslední družstvo z Nového Jičína nakonec nedorazilo, přesto byl turnaj po 
všech stránkách vydařený.   
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Pořadí  družstev:  1. Bernatští Bobříci 
                             2. Pustějov A 
                             3. ZŠ Suchdol nad Odrou 
                             4. Pustějov B 
 

      
 
     Děkujeme obci, TJ Sokol, ZŠ Bernartice a bernartským hasičům za vstřícnost 
při přípravě turnaje. 

Za B.B. trenéři Stanislav Volf a Aleš Hubr                                                                                   

 
 

 
... I Bobři mají své dny… 
 
     V předvelikonoční sobotu 23.4.2011 jel náš sokolský florbalový oddíl 
Bernatských Bobrů na turnaj, který pořádal TJ Sokol  Pustějov. Obě naše 
družstva se na turnaj moc těšila. 
     Nejeli jsme však v plných sestavách družstev. K lítosti trenérů řada hráčů 
bohužel nedorazila. Za starší Bobry hráli: kapitán Tomáš Fojtů, brankář Daniel 
Ferda, Michal Steinitz, Jan Fojtů, Tomáš Hanzelka, Filip Palička a Marek 
Slavičínský. Za Bobříky hráli: kapitán Josef Orlita, brankář Ondřej Kyselý, 
David Novobilský, Jan Šimíček, Ladislav Hájek a Martin Maňák. 
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     V Pustějově nás přivítala místní malinká tělocvična a my si opět uvědomili, 
jakou máme u nás v Bernarticích přepychovou. Turnaj začínali Bobříci proti 
Suchdolu. V prvním poločase se nám nepodařilo proměnit řadu jistých šancí. Na 
druhou stranu jsme také žádný gól nedostali. Druhá půle byla viditelně ostřejší a 
padaly i branky. Krásné dělovky vstřelil Pepik - 2 a David - 1, ale to nestačilo a 
my těsně remizovali 3:3. 
     Bobři nastoupili proti místnímu Pustějovu a hru zcela kontrolovali. Do konce 
první půle jsme vstřelili příjemných šest branek a sami neinkasovali jedinou. 
Také druhá půle probíhala klidně a my přidali dalších sedm branek. V závěru 
deváté minuty se Pustějovu podařilo vstřelit čestný gól, který však na konečném 
výsledku nic nezměnil. Vyhráli jsme 13:1. Góly dali: Tomáš - 5, Míša - 3, 
Honza - 2, Filip - 2 a Marek - 1.  
     Ve druhém zápase hráli Bobříci proti Pustějovu a začali velice vlažně a 
nesoustředěně. Soupeři se podařilo vstřelit nám během tří minut tři branky a my 
nedokázali nijak zareagovat. Do konce poločasu jsme inkasovali ještě jednu 
branku. Ve druhé půli začal náš tlak a my postupně stahovali soupeřův náskok. 
Při stavu 3:4  jsme ihned po rozehrávce nezpracovali míč a dostali další gól. Do 
konce utkání jsme už jen dokázali snížit na konečných 5:4 a zcela po zásluze 
byli odměněni za naši vlažnou hru. Góly dali: Pepik - 2, David - 1 a Honza - 1.  
A aby toho nebylo málo, Bobři proti Pustějovu předváděli zcela totéž. Vlažná a 
nedůrazná hra a ke konci poločasu stejné skóre 0:4. Dělali jsme chyby jako 
nějací začátečníci. Vůbec nám nevadilo nechat si za zády dva hráče, nebo 
volného střelce před brankářem. Vůbec jsme si nehráli naši hru, ale soupeřovu.  
Ve druhé půli se situace rapidně zlepšila a my stáhli skóre na 4:4. Bohužel přišla 
osmnáctá minuta a po zmatku před brankářem, který ztratil odražený míček 
z očí, se tento otřel o našeho brankáře a vybral si tu nejhorší cestu a to za jeho 
záda. Tak jsme to projeli 4:5. Góly dali: Míša - 2, Honza - 1, Filip - 1 a Danek - 
1. Takže suma sumárum: Bobříci skončili na třetím a Bobři na druhém místě. 
     Co říct na závěr? Upadnout může každý, důležité je se poučit a postavit se 
s bradou vztyčenou a jít do další výzvy. 

Držíme Vám všem packy. 
      Staňa a Aleš, trenéři 
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Sběr starého papíru 
 
     Dne 19.4. provedly děti naší základní školy sběr starého papíru. Nechybělo 
jarní sluníčko a dobrá nálada a tak nám šla práce pěkně od ruky. Rodiče pomohli 
ochotně dětem se svozem. 
     Děkujeme paní Maňákové, Novákové a Zelenkové, panu Tušlovi, Sperathovi 
a Haitlovi. Díky patří také spoluobčanům, kteří dětem papír připravili. 
 

  Za kolektiv ZŠ 
Milena Šturalová 
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Florbalový turnaj ve škole 
 
     Jako každoročně, tak i letos se 13.4. sešla florbalového soupeření chtivá 
družstva malotřídních škol. Přijela družstva z Jeseníku nad Odrou, Hostašovic, 
Libhoště a Šenova u Nového Jičína. 
     Naše děti nic neponechaly náhodě a pilně se připravovaly. Tak pilně, že 14 
dní před turnajem chodily 3x týdně na ranní tréninky před vyučováním. A to 
v dnešní počítačové a televizní mánii dětí stojí za velkou pochvalu. 
A jak to dopadlo? Na 5. místě se umístila Libhošť, na 4. místě družstvo 
Jeseníku, na 3. místě Hostašovice, na 2. místě Bernartice a 1. místo obsadilo 
družstvo Šenova. 
     Věřím a doufám, že nadšení a sportovní duch nám vydrží i do dalších turnajů. 

      Mgr. Jana Rusínová 
 
 
 
Spolupráce školy a knihovny 
 
     Ze všech stran slyšíme, že děti čtou stále méně a hůře. A je to bohužel 
pravda. Proto jsme se s paní knihovnicí Ludmilou Kelnarovou rozhodly pro 
spolupráci a trochu jinou formou dětem zpestřily hodiny čtení a literární 
výchovy. 
     Vždy jednou v měsíci jsme s dětmi 4. – 5. ročníku navštívili knihovnu, kde 
nás paní knihovnice postupně vtáhla do tajů literatury. Myslím, že dětem se 
trošku netradiční způsob vyučování líbil.  
     Paní Kelnarová vše, o čem dětem povídala, ať to byla lidová slovesnost, 
pohádky, báje a pověsti, poezie a dobrodružná literatura, přibližovala dětem na 
ukázkách. Děti měly možnost poznat a seznámit se s hromadou knih. 
     Snad se nám podařilo dětem trochu více přiblížit svět knížek a doufáme, že 
se děti častěji odhodlají k návštěvám knihovny a najdou si tam své oblíbené 
hrdiny. 
     Velké poděkování patří paní Kelnarové za to, že ochotně ukrojila ze svého 
volného času a připravila pro děti několik zajímavých hodin v knihovně. 

      Mgr. Jana Rusínová 
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 1.       4. 
Lepší chodit do školy    Tělocvik mám strašně rád, 
než pracovat na poli.    vždyť je to můj kamarád. 
Něco vědět, to je krása,    Fotbal, florbal, vybíjená, 
od manuální práce spása.    zahrajem si klidně znova. 
Vědět stále víc a více,     5. 
mít pořád co do lednice.    Pak letíme na oběd, 
 2.      mňamy ,mňamy, toto voní, 
V Bernarticích školu máme   sedneme si za stoly 
rádi do ní chodíváme.    a už jíme papání. 
Učitelky hodné jsou, 
lumpárny nám prominou. 
 3. 
Honem, honem do třídy, 
hodina už začíná.  
O přestávkách svačina 
a pak dobrá hodina.  
O přestávce pohoda, 
lego, hry a zábava. 
U toho si užíváme a 
po chodbách utíkáme.                     
Potom prima hodina, 
tělocvik už začíná. 

       Autoři /žáci 4. třídy/: Danek, Barča, Janča, David, Patrik. 
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„Lubínský zp ěváček“  
 
     Dne 14.dubna 2011 se děti základní školy účastnily pěvecké a flétnové 
soutěže malotřídních škol "Lubínský zpěváček" na ZŠ v Lubině.  
     Děti, které se soutěže zúčastnily, byly vybrány porotou v předešlém školním 
kole pěvecké soutěže, která se konala 30.března na naší škole.  
     Děti byly moc šikovné a dovezli jsme si krásná umístění.  
Zpěv:  Kristýna Pacolová - 2. místo 

Dominik Horut - 2. místo 
Šimon Haitl  - 3. místo  

 
Flétna: Jana Maňáková - 3. místo  

          

Mgr.Veronika Barošová 
 
 

 
 
Oslava Dne matek 
 
     První květnovou neděli se jako tradičně konalo vystoupení dětí mateřské a 
základní školy v sále kulturního domu při příležitosti Dnu matek.  
     V programu zazněly písničky o jaru, básničky maminkám a nechyběly ani 
pohádky v podání nejmenších dětí. Školáci zatančili na hudební doprovod 
lidových i moderních písní, zarecitovali a zahráli na flétnu.  
     Touto cestou bychom také rády poděkovaly paní Daně Haitlové, která nám 
pro naše děti k tomuto vystoupení ušila krásné sukýnky a motýlky.  

  Mgr. Veronika Barošová a kolektiv 
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Vítání občánků 
 
     V neděli 1. května 2011 se konalo slavnostní vítání nově narozených 
občánků do naší obce Bernartice nad Odrou. Bylo pozváno šest rodin s dětmi. 
Slavnostně byly přivítány tři děti: Veronika Pantůčková, Tereza Horutová a 
Mikoláš Rendl. Společně s rodiči a dětmi se přišli podívat také i rodinní 
příslušníci. 
     Tradiční vítání občánků se koná pravidelně dvakrát ročně, což svědčí o 
novém přílivu mladé generace do naší obce. 

    Marie Mertová 
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Pouť na Svatý Hostýn 
 
     Zveme všechny zájemce na již tradiční pouť na Svatý Hostýn, která se 
uskuteční v sobotu  4.6.2011. 
     Pro poutníky z horního konce bude autobus přistaven v 6.45 hodin na Oboře, 
pak  zajede  na dolní konec na točnu a z křižovatky budeme odjíždět asi v 7.00 
hodin. Předpokládaný návrat je do 16.00 hodin.Cena pro dospělého je 120,-Kč a 
pro dítě 60,-Kč. Tentokrát se naší pouti zúčastní Otec Jiří Šenkeřík.  
     Program na Sv.Hostýně bude jistě zajímavý, protože v tento den probíhá také 
již tradiční pouť Rádia Proglas a Televize Noe. 
Přihlásit se můžete zapsáním do listiny, která je v kostele. 

       Za MO KDU-ČSL  Josefina Bayerová 

 
 
 

Stavění a kácení MÁJE 
 
     V pátek 29. dubna 2011 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 27. května 2011 od 18:00 hodin před 
obecním úřadem a poté v hasičské zbrojnici. Budou připravena již 
tradiční uzená žebra a o ostatní občerstvení bude jako vždy pečlivě 
postaráno. Přichystána bude také tombola a jednou z cen bude 
pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit. 
                 Těší se HASIČI 
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Pozvánka na dětský den 2011 
 
     Vážení rodiče, milé děti,  
Hasiči, Sokoli, Myslivci, Sdružení Bříza, Zahrádkáři, Základní škola a Obec pro 
vás připravili, aktivní Dětský den a to v sobotu 4.6.2011. 
Zahájení bude v 9:00 hodin u školy a půjdeme k Obrázku směrem k myslivecké 
chatě. U Obrázku bude stanoviště Sdružení Bříza. Dále budeme pokračovat 
k myslivecké chatě, kde je stanoviště Myslivců. Odtud půjdeme lesem 
k restauraci u Odry, kde budou probíhat ostatní aktivity. Na hřišti mají 
stanoviště Sokoli, u restaurace pak Zahrádkáři a závěr mají vždy Hasiči. 
Předpokládaný konec bude asi po 13:00 hodině. 
     Za plnění úkolů obdrží děti u jednotlivých stanovišť drobné dárečky a 
sladkosti. O občerstvení dětí je cestou postaráno a u Odry dostanou guláš. 
     Na cestu lesem doporučujeme přiměřený oděv a obuv, nějaký batůžek, 
případně vybavení proti dešti. U menších dětí pak doporučujeme doprovod 
rodičů.  
     Věříme, že nám počasí bude přát a získáme jen pěkné zážitky. 

         Za pořadatele zve Jan Košárek   
 
 
*************************************************** ************* 
 

Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou si vás dovoluje pozvat na 
 

HASIČSKOU DĚTSKOU SOUTĚŽ 
 

v kategorii mladší, starší žáci. 

Bude se konat v neděli 12.6.2011 od 13:30 hodin u obecního úřadu. 
Občerstvení zajištěno. Přijďte v hojném počtu povzbudit naše mladé hasiče! 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Sbor dobrovolných hasičů v Bernarticích nad Odrou si vás dovoluje pozvat na 

 
HASIČSKOU SOUTĚŽ 

 

O BERNACKÝ POHÁR  
 

v kategorii muži a ženy. 

Bude se konat v neděli 19.6.2011 od 13:30 hodin u obecního úřadu. 
Občerstvení zajištěno. Na Vaši účast se těší bernačtí hasiči. 
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"Poodří plné příležitostí" aneb pálení čarodějnic  
 
     Dne 29.4.2011 se v obci Sedlnice konala akce pořádaná MAS Regionu 
Poodří. Odpoledne plné masek a her bylo určeno především pro děti členských 
obcí. Naši obec reprezentovali Nela Kelnarová, Martin Maňák a Dominik Horut. 
Doprovod jsem jim zajistila společně s místostarostkou obce paní Marií 
Mertovou. 
     Přestože nás trošku postrašily jarní bouřky, vydařené odpoledne s 
čarodějnicemi jsme ukončili opékáním buřtů. 

Milena Šturalová 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 29

 
Vyprávění o „Oklepku“  
 
     Vzpomínám si, když sem byla eště děvčisko, tož smy teda jedenkráť 
v adventě mlátili cepama na humně tu doma ve stodole na gruntě č. 32. 
     Právě smy mlatvu dodělávali a domlátili poslední „posad“, ale u sůseda 
Drlíka č. 31 ti eště mlátili. 
     A tož mňa naši mlatci „nabákali“ k tomu, že sem mladá, že mosím 
k sůsedům tajně zanésť teho „oklepka“ a hodiť jim ho na humno. A potem 
ražno, trckem utěkat, aby mňa něchytili. Obyčajně s „oklepkem“ chodili kluci 
(chlapi). 
     Ale u Drlíka byli tenkráť mladí ogaři, tož sem sa nechala na to „nabákať“, 
vzala sem „oklepka“ – kdo ho udělal, to už něvím – byl to takový „hastroš“ 
upletený ze slámy a kradla sem sa pomaličky k Drlíkové stodole, aby mňa žádný 
nězahlédl. 
     Rázem sem jim hodila „oklepka“ na „posad“ a zakřikla sem: „Tady ho 
mátě!“ A hneď sem utěkala zpátky, co mi nohy stačily, aby mňa ti mlatci od 
Drlíka, co mlátili, něchytili. Byla sem tehdá eště hybká a tož sem jim utékla. 
     No, ale kdyby mňa byli chytili, tož sem sa měla „popěti“! Oklepka by mi 
uvázali na hřbet, ruky uvázali na holu prostrčenů rukávama blůzky a hubu by mi 
pošmýrali sazama, lebo kolomazím – tak to bylo zvykem. A tak by sem sa 
s haňbů mosela vrátiť. 
     Ale naščestí mni to tenkráť dobře vyšlo, že sem měla dobré nohy a nenechala 
sem sa chytiť. 
     Ale horší to dopadlo s oklepkem“ kerýsik rok něskorší. 
     Bylo to na gruntě u Bajara na horním. Stalo sa to tak: Taky končili s mlatvů a 
udělali „oklepek“ a že ho potichu, šikovně hoďá k sůsedům, ale ti také končili 
s mlatvů a také zamýšleli „oklepka“ potichu hodiť zase Bajarům. Ale co sa 
něstalo – jaksi sa ti dva chasnici s „oklepkami“ potkali a bylo zle! Začali sa mezi 
sebů skřípiť. To uslyšeli mlatci v obůch stodolách a přišli jim pomocť, začala 
šarvátka a na konec sa i pobili!! 
     Ale což o to. Od teho Bajara chodil tenkrát jeho syn za tů sůsedovů cérů a 
měli už v kostele první ohlášky na svaťbu. Ale po tej „oklepkovej“ pračce obě 
rodiny sa mezi sebů zle poškorpili a ze svaťby sešlo. Dočista!!! 
     S „oklepkem“ sa v dědině chodilo dlůhé roky – od nepaměti. „Oklepek“ to 
byl takový „pohaňač“. Lidu sa v chladném počasí hrubě do stodoly mlátit 
něchtělo a tož asi proto si vymysleli „oklepka“ a teho potem, co měli vymlácené 
postrkávali tým, co vymlácené eště neměli. Žádný nechtěl byť poslední. 
     Ale byli i takoví, kerým to bylo jedno, když dostali „oklepka“, tož ho spálili a 
klongali s mlácením třeba i do „Matěja“. 
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     Já pamatuju, že s nosením „Oklepka“ bylo mezi mladýma i hodně švandy a 
veselosti a dycky smy sa na tu dobu mláceňa a teho „oklepka“ i těšili. 
     Ale od tých časů, co sa ti poprali, nějak nosení „oklepka“ v dědině ustálo. 
Možná byla vina toho, že sa ti poprali, ale myslím, že v ten čas – eště za 
Rakůska – už začalo vození tých „žentůrů“ do dědiny a mlácení cepami pomalu 
utichalo a tož něbylo potřeba ani „oklepků“. 
     Žentůr, to byl na gruntě, ale i některé chalupě velký pomocník, ale taky to 
přešlo. Ten náš, co tu na něm sedím, je tuším poslední v dědině a Tonda ho chce 
brzo rozebrať a zavézt do slévárny a už něbudě ani na čem seděť!!! 
 
     Z vyprávění výměnkářky Roz. Bokové z č. 32 nar. r. 1859. Vyprávění v roce 
1946 při „sedavém“ odpočinku na „žentouru“ za stodolou od humen. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 
 
 

 
T a d y  j s e m  d o m aT a d y  j s e m  d o m aT a d y  j s e m  d o m aT a d y  j s e m  d o m a                     S p l a vS p l a vS p l a vS p l a v     

    

C o  p r o  m n e  m n o h o  z n a m e n á ?   P ř i c h á z í m  s  p o k o r o u  

O d r a  a  v e s n i č k a  m á  m i l e n á .    Z a  z á d y  L e s n í  m l ý n  

L o u k y ,  c o  k o l e m  O d r y  j s o u    h u č e n í  s p l a v u …  

s   t r á v o u  z e l e n o u     k é ž  v y č i s t í  m i  h l a v u .  

a  n ě k d y  p l n é  v o d y ,  

v e  k t e r é  s e  t a k  n á d h e r n ě  b r o d í .   V o d a  j e  j e d e n  n e k o n č í c í  p r o u d ,  

       p o s í l á m  p o  n í  m y š l e n k y ,  

V z p o m í n k y ,      j e ž  n e c h c i  o b e j m o u t .  

k t e r é  s e  v r a c e j í ,  

m y š l e n k y ,       A  t a k  t u  s e d í m  t i š e ,  

c o  p o k o j e  m i  n e d a j í .     p ř e n á š í m  s e  d o  v o d n í  ř í š e .  

 

N i k d y  b y c h  n e m ěn i l a ,     V š e c h n o  z l é  c o  v  t ě l e  z b y l o  

t a  v e s n i č k a  m ě  v y t v o ř i l a .    j a k o  b y   p a d a j í c í  v o d o u  

V š i c h n i  t i  l i d é ,      s e  o d p l a v i l o .  

c e l ý  k r a j ,  

t o  j e  m ů j  d o m o v ,      A  t r á v a  h l a d í ,  

p ř í s t a v  s á m .      k  h ř í š n ý m  m y š l e n k á m  s v á d í .  

 

H a n a  H o l čá k o v á  
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Pranostiky na květen 
 
Roj, který se máji rojí, za plnou fůru sena stojí, 
ale o svatém Jáně ani za vodu ve džbáně. 
Málo trávy na louce – málo peněz v tobolce.  
Na Filipa a Jakuba koníček trávy naškubá. 
Před Filipem deštík noční úrodu nám věští roční. 
Filipa a Jakuba mráz – to obilí plný klas. 
Prší-li na prvního května, bývá málo žita a sena. 
První květen deštivý – polím a lukám škodlivý. 
 
 
 
 
Filipojakubská noc 
 
     Jedná se o lidový zvyk, který však má pramálo společného se jmény apoštolů 
Filipa a Jakuba. Snad jen to, že se provádí v noci z 30. dubna na 1. května. 
Kořeny tohoto zvyku sahají někde až do středověku, kdy se věřilo, že zlé a 
čarovné síly bývají mocnější právě v tuto noc. Symbolem sil byl ďábel, který 
díky svým pomocníkům – čarodějnicím a čarodějům – škodil lidem. Ďáblovým 
nástrojem moci se často stávaly staré ženy, které byly líčeny jako ohyzdné 
stařeny, přinášející jen samé zlo. Za čarodějnice byly považovány také ty ženy, 
které měly vědomosti z léčitelství – vědmy, kořenářky. 
     U nás se této tradici říká Pálení čarodějnic. Důležitou roli zde hraje oheň a 
víra lidí v jeho sílu a ochrannou moc. Pálení figurín tak znamenalo očistu 
přírody, lidí a zvířat. Na návrší se zapaloval oheň ze sedmi druhů dřeva, mezi 
nimiž nesměl chybět jalovec. Do hranice byla zapíchnuta figurína (jako 
čarodějnice), kterou obřadně zapálil muž, který se poslední ve vesnici ženil. 
Mládež se pak bavila přeskakováním hořícího ohně, vyhazováním hořícího 
dřeva. 
     Dokonce u nás existovala sletiště čarodějnic např. hora Plešivec, Třístoličník 
nebo Petrovy kameny v Jeseníkách. Většinou to bývala pohřebiště a místa 
prokletá. 
     Když se chtělo děvče dovědět kam se vdá, o filipojakubské noci z klacíků 
vyrobilo křížek, který hodilo do potoka a pak sledovalo, kam až dopluje. 
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     Slyšeli jste o rostlině zvané „Přiďkumně“? Údajně se jedná o kouzelnou 
rostlinu, která, pokud je utržena o filipojakubské noci, má kouzelnou schopnost 
přilákat ženicha i té největší škaredce. Květina však musí být děvčetem nošena 
celý rok. 

Věra Košťálová 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
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 


