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Vážení  spoluobčané ! 
     Jaro a s ním spojené každoroční jarní práce jsou neodvratně tady. Zemědělci 
vyjeli na pole a my se snažíme plni „jarního elánu“ dávat do pořádku naše 
zahrady, zahrádky a plánujeme, jak ještě více zkrášlit naše domovy zelení či 
květinami. Sotva se však kolem nás všechno zazelená a tráva začne růst, 
nastoupí do práce sekačky, křovinořezy, traktorky a jejich zvuk utichá až na 
podzim, kdy likvidujeme spadlé listí a ostatní zeleň.  
     A je tady každoroční starost, kam se zeleným odpadem? Nemohu jinak, než 
se k tomuto tématu opakovaně vracet, neboť praxe ukazuje, že osvěta v tomto 
směru je stále nedostačující. 
     Existují v zásadě dvě možnosti, jak zelený odpad v naší obci likvidovat. 
Přirozenou cestou, tedy kompostováním, nebo uložením do kontejnerů. V rámci 
ročního poplatku za odpady mají občané možnost využívat dvaceti kusů 
hnědých plastových kontejnerů, které jsou společností  Asompo vyváženy každé 
pondělí. V této souvislosti zdůrazňuji, že počet kontejnerů není možné 
v současnosti z ekonomických důvodů dále navyšovat. Pokud mají občané 
zájem, mohou dle individuální potřeby využít nabídky naší svozové firmy OZO 
Ostrava, která službu odvozu a likvidace zeleného odpadu nabízí. (Více 
informací ve vývěsní skříňce u dvora obecního úřadu nebo na  
www.ozoostravava.cz, tel. 556 400 355). 
     Jsem toho názoru, že možnosti a způsoby likvidace odpadů v obci jsou na 
vysoké úrovni, ať už se to týká směsného, separovaného nebo velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu. Sběr železa organizují naši hasiči a sběr papíru  
základní  škola spolu s rodiči a dětmi. 
     Doufám, že „to nezakřiknu“, když řeknu, že díky celému systému likvidace 
odpadů téměř vymizely černé skládky se starými koberci, umyvadly, nábytkem 
a jim podobným odpadem. Problém s nelegálním ukládáním zeleného 
biologického odpadu však nadále zůstává. Tato skutečnost vyvolává negativní 
emoce u mnohých našich občanů a já s nimi musím souhlasit.  
     Je pravdou, že zelený odpad vnímáme jako něco jiného než odpad ostatní. 
Snad proto, že se jedná o odpad přírodní, biologicky rozložitelný. Je to stejné 
jako s psími exkrementy, taky se časem „rozloží“. Vždyť je to příroda! V tomto 
jsme všichni určitě zajedno. Nesmíme však zapomínat na to nejpodstatnější, a 
sice kde, na jakém místě a na čím pozemku se tento zcela přírodní proces 
uskuteční.  Každý  občan  zodpovídá za „svůj zelený odpad“ a není možné, aby 
za účelem jeho likvidace využíval jakýchkoliv jiných pozemků bez souhlasu 
jejich majitelů. 

V obci totiž neexistují žádné pozemky, které nikomu nepatří. 
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To se týká přirozeně také polí, lesů, luk, záhumenní apod. To, že někde není 
plot, neznamená, že pozemek nikomu nepatří. Naše obec je obec zemědělská, 
starousedlická, kde mají především domorodí občané ke svému majetku a 
k půdě silný vztah. Je nejenom slušností, ale především naší povinností 
majetkoprávní vztahy plně respektovat. 
     Chtěla bych vás, milí občané, požádat, abyste si tuto skutečnost uvědomili a 
nezavdávali zbytečně příčinu k nepříjemným situacím a stížnostem. Úplně 
postačí, když se budeme řídit starým zlatým pravidlem, které už stálo v bibli: 

"Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim." 

                                                           starostka 
 

 
 
 

 
Zastupitelstvo obce (2.část) 
 
Členům zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (v 
naší obci pouze starosta), a členům zastupitelstva obce, kteří před zvolením do 
funkce člena zastupitelstva obce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají 
funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva 
obce, poskytuje obec za výkon funkce uvolněného člena zastupitelstva obce 
odměnu podle tohoto zákona.  
 
Odměna se vyplácí z rozpočtových prostředků obce. Odměnou se rozumí 
peněžitá plnění poskytovaná obcí uvolněným členům zastupitelstva obce za 
výkon jejich funkce; za odměnu se nepovažují plnění poskytovaná v souvislosti 
s výkonem jejich funkce podle zvláštních právních předpisů, zejména cestovní 
náhrady. Odměnou je měsíční odměna a odměna při skončení funkčního období.  

 



 3 

 

 

Ostatním členům zastupitelstva obce, kteří nejsou pro své funkce uvolněni (v 
naší obci všichni zastupitelé kromě starosty), jsou-li v pracovním poměru, 
poskytne zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy; 
rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu 
mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, uhradí obec jejich 
zaměstnavateli podle zvláštního předpisu. 

 
Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta 
měsíční odměna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.  
 
Měsíční odměna je peněžité plnění poskytované měsíčně podle druhu 
vykonávané funkce a podle počtu obyvatel obce ve výši a za podmínek, které 
stanoví prováděcí právní předpis. Měsíční odměnu tvoří pevná složka stanovená 
podle druhu vykonávané funkce a příplatek podle počtu obyvatel obce. Při 
určení výše příplatku podle počtu obyvatel obce se vychází z počtu obyvatel, 
kteří jsou k 1. lednu příslušného kalendářního roku hlášeni v obci k trvalému 
pobytu. Počet obyvatel obce se zaokrouhluje na celé stovky nahoru. 
 
Splatnost a výplata odměny členům zastupitelstva obce, jakož i srážky z odměny 
se řídí právními předpisy upravujícími platové poměry zaměstnanců obcí a 
zákoníkem práce. Pro tyto účely se odměna členů zastupitelstva obce posuzuje 
jako plat zaměstnanců obce v pracovním poměru; obec se posuzuje jako 
zaměstnavatel a členové zastupitelstva obce se posuzují jako zaměstnanci.  
 
Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní 
náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro 
zaměstnance v pracovním poměru. 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích)  
 
          Dana Klosová 
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Kalendárium 
 
17.3. 
Sbor dobrovolných hasičů pořádal 6. ročník večerního turnaje v ping-pongu. 
 
20.3. 
Pro potřeby našeho obecního úřadu bylo zakoupeno osobní motorové vozidlo 
značky Fabia. 
 
22.3. 
Účast správní pracovnice Věry Košťálové na semináři „Problematika evidence 
obyvatel a správního řízení“. 
 
24.3. 
Sbor dobrovolných hasičů provedl sběr železného šrotu. 
 
24.3. 
Občanské sdružení Svatého Martina uspořádalo „Jarní tvořivé odpoledne“. 
 
27.3. 
Účast místostarostky Marie Mertové na konferenci „Rozvoj cestovního ruchu 
v turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko“. 
 
29.3. 
Valná hromada svazku obcí Region Poodří v Bartošovicích. 
 
29.3. 
Odevzdání žádosti o poskytnutí dotace ze SFŽP na záměry „Zateplení MŠ a 
Obecního úřadu v Bernarticích nad Odrou“. 
 
31.3. 
Účast pana Aloise Šimíčka č.p. 195 na Ovocnářském kursu v rámci projektu 
„Moravské a slezské ovocné stezky“ na zámku v Bartošovicích.  
 
31.3. 
Bernacké Ochotnické Divadlo BODLÁK - premiéra představení divadelní hry 
Revizor. 
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Kalendář akcí 
 

� ne 22.4.   Jarní vycházka 
� pá 27.4.   Stavění Máje 
� po   7.5.   Lampiónový průvod 
� pá 11.5.   Zájezd důchodci 
� ne 13.5.   Oslava Dne matek 
� pá   1.6.   Kácení Máje 
� so   2.6.   Dětský den 
� ne   3.6.   Pouť a soutěž mladých hasičů 
� ne 17.6.   Hasičská soutěž 
� so 23.6.   Den obce 
� so 30.6.   Kněžské svěcení v Ostravě 
� ne   8.7.   Primiční mše svatá v Bernarticích nad Odrou 

 
 
 

Informace o třídění odpadu 
 
     V rámci kampaně na podporu třídění odpadu v Moravskoslezském kraji, 
kterou provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s., byly 
zveřejněny výsledky porovnání obcí a měst Moravskoslezského kraje ve 
výtěžnosti tříděného sběru odpadu za čtvrté čtvrtletí roku 2011. V pořadí obcí do 
4 000 obyvatel se naše obec Bernartice nad Odrou umístila na krásném 
27. místě z celkového počtu 252 obcí. Výsledky najdete v odkazu na titulní 
stránce www.tridime.info. 
     Kromě toho na stránkách najdete další pravidelně aktualizované informace na 
téma odpadové hospodářství. 
     Vážení spoluobčané, děkujeme vám za příkladný přístup ke třídění odpadu. 
Pomáháte tak zlepšit naše životní prostředí. 

  Věra Košťálová 
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Kurz první pomoci  
 
     Všichni bychom si přáli, aby nás v životě potkávala jen příjemná překvapení.  
Naneštěstí, mnohdy na nás čekají právě "překvapení" nepříjemná, osudová.  
Kdykoli se můžeme ocitnout ve velmi vážné situaci, kdy je potřeba bez váhání 
pomoci. 
     Měli bychom být připraveni. Včas a dobře poskytnutá první pomoc je 
mnohdy rozhodující a zachraňuje životy. Jistě si všichni uvědomujeme, jak 
důležitá je tato problematika. Avšak ruku na srdce, dokázali bychom pomoci? 
V měsíci červnu se bude v naší obci konat jednorázový kurz první  
pomoci. Tento kurz bude pro naše občany bezplatný. Cílem bude proškolit 
občany v předlékařské první pomoci v nejdůležitějších oblastech této 
problematiky. 
     Prosím zájemce o tento kurz, aby se přihlásili na obecním úřadě. Organizace 
kurzu se bude odvíjet od počtu zájemců. Neváhejte a využijte této možnosti. 
Nikdy nemůžeme vědět, kdo bude potřebovat naši pomoc. Možná někdo z 
našich nejbližších. Možná, že jednou budeme potřebovat pomoc my sami. 
 
          Milena Šturalová 

 
Kurz „Senioři komunikují“  
 

     Kurz obsluhy PC pro seniory je financován z Nadačního fondu manželů 
Livie a Václava Klausových. 
 

Termín kurzu: 14. – 17.5.2012 
 

Od pondělí do čtvrtka, vždy v době od 8.00 do 11.00 hodin v klubovně 
kulturního domu. 
 

Účast v kurzu „Senioři komunikují“ je bezplatná. 
 

Přihlásit se můžete na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou. Počet 
účastníků kurzu je omezen. 
 
     Jsme rádi, že po opakovaných žádostech jsme byli konečně úspěšní a 
obdrželi jsme z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových kladné 
stanovisko a můžeme kurz v naší obci uskutečnit. 

  Věra Košťálová 
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Premiéra divadelního představení Revizor 
 
     V sobotu 31. března proběhla v sále KD Bernartice nad Odrou premiéra 
divadelní hry Revizor od Nikolaje Vasiljeviče Gogola v podání Bernackého 
Ochotnického Divadla BODLÁK. 
     Je to klasická komedie zesměšňující typické lidské negativní vlastnosti, 
korupci, pokrytectví a hloupost. Odehrává se v malém ruském městečku na 
počátku 19. století, kde místní hejtman dostane od přítele z Petrohradu dopis, ve 
kterém je varován před příchodem revizora. Tato zpráva se rychle rozšíří, a 
jelikož nikdo nemá čisté svědomí, začnou se všichni jeho příchodu obávat. Když 
obyvatelé městečka zjistí, že je ve zdejším hostinci už čtrnáct dní ubytovaný 
cizinec vybraných mravů, považují ho za revizora. Ze snahy, aby revize dobře 
dopadla, dávají mu nejvyšší městští funkcionáři nejrůznější úplatky. On sám se 
nebrání, protože všechno prohrál v kartách a nějaké peníze by se mu hodily. 
Jakmile zjistí, za koho jej považují, rozhodne se narychlo odjet. Nakonec přijde 
velký šok, když všichni zjistí, že údajný revizor je obyčejný bezvýznamný 
úředník. Cítí se podvedeni a zuří. Vtom na scénu vstoupí četník s oznámením, že 
pravý revizor právě dorazil. 
     Hra se jim povedla, byla zábavná a vtipná od začátku až do konce. Výkony 
herců byly téměř profesionální. Osobně jsem byl s představením spokojen a 
všem ho můžu vřele doporučit. 

      Miroslav Mauci ml. 

 
 

Řečeno slovníkem našich mladých: „Zase jste to bernacké divadlo posunuli o 
level výš!“ Ještě dneska se mi dojmy ze sobotního večera honí v hlavě….  
Takže když to shrnu: náročné představení, skvělé výkony herců, úžasná zábava! 
K tomu dokonalé kostýmy (pastva pro oko), hudba, scéna, osvětlení – zkrátka 
všechny detaily dokonale vyšperkované. 
Přeji uvedenému představení na každé další štaci takový úspěch, jaký mělo 
doma při sobotní premiéře. Díky všem. 

  Dáša Glogarová 
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Jsem moc ráda, že jsem mohla přijet. Divadlo bylo úžasné, tak si představuji 
opravdové divadlo - baví se diváci i herci. Praha se může schovat ☺. Přeji 
celému souboru, ať jim na přehlídce všechno klapne.  
               Věra Pastorková z Třince 

 
 

Ochotníci, jako každý divadelní rok, nás zase mile překvapili. Kostýmy a kulisy 
byly moc pěkné. Role malé i velké byly zahrány na jedničku. Moc se nám líbily 
Dobšinská s Bobšinskou. Chlestakov v podání Aleše Hubra a hejtman Václav 
Brodík ve svých rolích excelovali. 
Všem Bodlákům přejeme, aby jim jejich divadelní elán ještě dlouho vydržel. 

Marie a Josef Šimíčkovi č. 47 

 
 

Náš kolega Chlestakov 
 
     Aleše Hubra známe již dlouho. Je to pracovník údržby Visteon-Autopalu 
s.r.o. v našem závodě 2 - klimatizace, kde pracujeme. 
Že je dobrý pracovník údržby, to se ví. Ale že je také dobrý herec a komik, to už 
ví málokdo. 
     Před dvěma lety jsme navštívili představení v Bernarticích nad Odrou "Žena 
hašteřivá, manžel zoufanlivý". Toto představení nás nadchlo natolik, že jsme na 
Aleši neustále vyzvídali, kdy bude další role v nové divadelní hře. 
     Po nekonečných 2 letech jsme se přece jen dočkali.  Ten okamžik nastal letos 
31.března. Tentokrát se objeví v roli nějakého revizora, přiznal se Aleš. To bude 
asi těžká role, která bude jistě pro Aleše nesnadná, říkali jsme si, neboť se jedná 
o klasickou komedii  oproti předchozím  moderním komediím, které jsme v 
Bernarticích zhlédli.  
     Vyjeli jsme na představení plni očekávání.   
Opak byl pravdou, postava úředníka v podání Aleše byla výborně zvládnutá. 
Jeho pomocník Osip v podání Tomáše Horuta mu šlapal tvrdě na paty a taky 
neměl chybu. Rovněž pan hejtman Anton Antonovič Skvoznik-Dmuchanovskij, 
jeho manželka s dcerou a další statkářky, no prostě všichni byli úžasní. 
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     Zážitků z představení máme tolik, že možná vydržíme další 2 roky čekat na 
nové představení, které ochotníci z Bernartic zase nastudují.  Už teď si 
zamlouváme předplatné.   
     Doporučujeme všem, kteří toto představení neviděli, ať neváhají a zajdou na 
některou z připravovaných repríz. 
Moc divadelníkům děkujeme a přejeme jim, ať nás vydrží bavit co nejdéle.  
            Marie a Petr Mošťkovi z Libhoště 

  Hana a Miroslav Oborní z Nového Jičína  

 
 

Repríza 14.4.2012 
 
     Jelikož jsem během včerejška "sesbírala" několik ohlasů na váš sobotní 
výkon, musím vám je tlumočit. Na sobotní představení jsem měla pozvaných 
několik kamarádek - bývalých i současných kolegyň a ty naše ochotníky 
nadšeně hodnotily jako "profíky" a jedna příbuzná navštěvující představení 
Těšínského divadla ve Frenštátě pod Radhoštěm je přirovnávala k tomuto 
souboru. Jedním slovem: byl to ZÁŽITEK. 
     A nesmím zapomenout na kostýmy a hudbu, protože ty byly také velice 
chváleny a výborně hodnoceny. 
     Milí ochotníci, přeji vám, ať se vám vše vydaří na přehlídce - na Hanáckém 
divadelním máji. 

    Inka Bayerová 
P.S. V sobotu bylo v sále 269 diváků 
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Poděkování 
 
     Uvedením premiéry (31.3.2012) klasické komedie Nikolaje Vasiljeviče 
Gogola REVIZOR a následně její první reprízy (14.4.2012) na své domácí scéně 
Bernacké Ochotnické Divadlo BODLÁK úspěšně završilo svoji více jak 
půlroční práci. Všichni členové souboru od samého počátku se zájmem a velmi 
odpovědně přistupovali k nastudování tohoto poměrně náročného představení. 
Nejen herci, ale úplně všechny divadelní složky vzorně spolupracovaly. A tak se 
podařilo společně s dalšími členy našeho sdružení, ale i spoustou dalších občanů 
nezištně podporujících ochotnické divadlo v obci, náš záměr – pokusit se o 
„světovou klasiku“ - dotáhnout až dokonce. 
     Skutečně velkým zadostiučiněním pro nás všechny byl mimořádný divácký 
zájem o obě zmíněná představení (celkem 450 diváků) a slova uznání, kterých 
se nám od spokojených diváků dostalo. Tímto, si troufám říct, je vlastně naplněn 
smysl naší práce a ochotnického divadla vůbec. 
     Dovolte mi proto, abych touto cestou poděkoval celému realizačnímu týmu a 
v něm každému jednotlivci za trpělivost, píli a hlavně chuť dělat ochotnické 
divadlo. Divákům pak chci poděkovat nejen za to, že nám svou účastí prokazují 
přízeň, ale také za nádherné zážitky, které nám svými bezprostředními reakcemi 
v průběhu představení a nekončícím aplausem ve stoje po jeho skončení 
připravili. Ještě teď mi běhá mráz po zádech… Díky!!! 
 

         Zdeněk Klos, 
         Předseda o.s. BODLÁK 
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Turnaj ve Fokusu - žáků do sedmých tříd 
 
     V sobotu 17.3. jsme se zúčastnili turnaje ve florbalu mladších žáků. Pozval 
nás tým z Fokusu. Skončili jsme s výborným druhým umístěním z osmi 
družstev. Celý tým máme obrovskou radost z výsledku. Vyhráli jsme nad 
týmem Příbor A, B, Fokus NJ A, Fokus NJ holky, Bílovec a Kopřivnice holky. 
Prohráli jsme jen jeden zápas s Kopřivnicí, což byla veliká škoda, protože jsme 
celý zápas vedli. Chytali nám dva brankáři, kteří měli výborné zákroky a 
vychytali několik jasných gólů. Danek Ferda je velmi zkušený brankář. Náš 
nový gólman Adam Fiřt se teprve učí, ale když chytal, chytal výborně. Já jsem 
se stal nejlepším střelcem turnaje, nastřílel jsem celkem 18 gólů. Celkově jsme 
nastříleli dvacet devět gólů. 
     V týmu Bobříku je hodně nových hráčů a protože jsme se i s nováčky 
umístili na tomto turnaji hodně dobře, je vidět, že  budou opět v Bernarticích 
kvalitní florbalisti v týmu. 

    Honza Fojtů, kapitán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za Bernatské Bobříky hráli: Jan Fojtů - kapitán, Danek Ferda a Adam Fiřt - 
brankáři, David Novobilský, Jan Šimíček, Lumír Gola, Danek Volf, Šimon 
Haitl, Martin Maňák, Vašek a Vojta Vrobelovi.  

 



 12

 
Fotbalové soustředění 2012 
 
     Víkend 30.3. - 1.4. byl pro nás, mužský oddíl fotbalu, poslední částí zimní 
přípravy na druhou polovinu soutěžního ročníku 2011/2012. Po dvouleté odmlce 
jsme se opět vydali do již známého prostředí pod horou Radhošť, do Trojanovic. 
Soustředění se zúčastnilo 14 hráčů, dva kuchaři a na vše dohlížel trenér. Během 
tří dnů jsme zvládli několik tréninkových jednotek, přátelské utkání i náročný 
výběh na Pustevny. Po celou dobu nám zajišťovali bezvadný servis a výborné 
jídlo Mira Martinát a Kamil Školoudík, osvědčená  a sehraná dvojice. 
     Věřím, že se pozitivní nálada a utužený kolektiv přenese i do nadcházejících 
jarních zápasů. Za celý tým ještě jednou děkuji Mirovi  s Kamilem a také 
Romanovi, který to s námi jako trenér nemá mnohdy lehké ☺ 

    Jiří Papák 
 TJ Sokol, oddíl fotbalu 
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Rozpis utkání IV. Třída, muži sk. A, jaro 2011/2012 

Datum Den Čas Domácí  Hosté 

15.4. NE 15:30 Veřovice B Bernartice nad Odrou 

21.4. SO 16:00 Hostašovice Bernartice nad Odrou 

29.4. NE 16:00 Bernartice nad Odrou Tichá B 

5.5. SO 16:30 Bartošovice B Bernartice nad Odrou 

13.5. NE 16:30 Bernartice nad Odrou Skotnice B 

19.5. SO 17:00 Mořkov B Bernartice nad Odrou 

27.5. NE 17:00 Bernartice nad Odrou Lubina 

3.6. NE 17:00 Bernartice nad Odrou Ženklava 

9.6. SO 17:00 Vlčovice - Mniší B Bernartice nad Odrou 

17.6. NE 17:00 Bernartice nad Odrou Straník 

 
 

Rozpis fotbalových  zápasů jaro 2012 
 
Okresní přebor mladší žáci 2011/2012 

Den Datum Čas Domácí  Hosté 

Ne 22.4.2012 13:30   Bernartice nad Odrou -   Zbyslavice 

Pá 27.4.2012 16:30   Vel. Albrechtice -   Bernartice nad Odrou 

Ne   6.5.2012 13:30   Bernartice nad Odrou -   Veřovice 

Pá 11.5.2012 17:00   Nový Jičín -   Bernartice nad Odrou 

Ne 20.5.2012 14:00   Bernartice nad Odrou -   Fulnek 

Čt 24.5.2012 17:00   Starý Jičín -   Bernartice nad Odrou 

Ne   3.6.2012 14:00   Bernartice nad Odrou -   Kujavy 

Pá   8.6.2012 17:00   Kunín -   Bernartice nad Odrou 

Pá 15.6.2012 17:00   Bernartice nad Odrou -   Skotnice 
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IV. ro čník velikonočního florbalového turnaje 
 
     V sobotu 7.4.2012 se u nás v tělocvičně konal oblíbený florbalový turnaj 
žáků do šestých tříd. Pozvali jsme k nám hráče ze Suchdolu nad Odrou, 
Pustějova, Studénky a Nového Jičína. Bohužel nám den před turnajem Studénka 
a Pustějov zrušili účast a tak jsme v sobotu nastoupili jen ve čtyřech družstvech. 
Turnaj jsme zahajovali proti ZŠ Suchdol nad Odrou. V prvním poločase jsme 
jakž-takž drželi skóre a do druhého nastupovali za stavu 4 : 5. Druhý poločas 
nám ale zcela utekl a my prohráli 4 : 11. Nic naplat, byli opravdu lepší.  
Branky vstřelili: David Novobilský - 2 a David Palička - 2. 
     Ve druhém utkání proti Fokusu NJ A jsme se už lépe chytli a podařilo se nám 
také lépe blokovat střely na bránu. Po velice vyrovnaném utkání a výborných 
zákrocích brankáře jsme skončili za stavu 2 : 1. Branky vstřelili: David Palička - 
1, Danek Volf - 1. 
     Poslední utkání proti Fokusu NJ B jsme tipovali na jasnou výhru, ale i když  
jsme nakonec přeci jen vyhráli, byla to dřina. Ve všech utkáních, ale obzvláště 
v tomto posledním, výborně hráli David Novobilský, David Palička, Danek Volf 
a Ondra Staněk. Zasloužené skóre 4 : 2 je především jejich zásluhou.  
Branky vstřelili: David Novobilský - 2, Danek Volf - 1 a Ondra Staněk - 1. 
Umístění na turnaji: 1. ZŠ Suchdol nad Odrou 

2. Bernatští Bobříci 
3. Fokus NJ A 
4. Fokus NJ B 

     Velký dík patří Kamile Kutějové, která se svými svěřenkyněmi nacvičila 
skvělé číslo a v přestávkách povzbuzovala naše Bobříky. Holky byly jste skvělé 
a moc jste se líbily. Tak zase na příštím turnaji… ☺☺☺…děkujeme . 
     Celý turnaj se velice vydařil, párky v rohlíku se snědly do mrtě všechny, 
bombóny také. Trenéři odvaření a hráči spokojení. Co více si přát ???  
Snad jen více ochotných rodičů, kteří by svou pomocnou rukou přispěli 
k pohodě turnaje a usnadnili trenérům jejich práci ☺. Vždyť nemusí pršet, stačí, 
že kape.     
           Aleš Hubr 
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Obec reprezentovali: Danek Volf, David Palička, Ondra Staněk, David Šturala, 
Martin Maňák, Vašek Vrobel, Vojta Vrobel (nehrál), Dominik Horut, Martin 
Boháč, Lukáš Hubr, Šimon Štýbr, Adam Fiřt a kapitán David Novobilský. 

 
                             

Roztleskávačky Kamily Kutějové v závěrečné pozičce.   
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Velikonoční tvoření 
 
     Také ve škole jsme se s dětmi připravovali na Velikonoce. Mezi jiným nás 
navštívilo několik obětavých tatínků a ti si připravili pro děti v tělocvičně skvělé 
dopoledne. Prostě a jednoduše řečeno, každé dítě si upletlo svůj „tatar“. Za 
dospěláky a děti všem tatínkům – panu  Košárkovi, M. Šimíčkovi, F. Haitlovi a 
P. Haitlovi moc děkujeme. 
 

A co na to děti? 
 

     V úterý ve výtvarné výchově jsme vyráběli jarní výrobky. Trvalo nám to celý 
den. Vyráběli jsme ovečku z popcornu, ptáčka, kohoutka, proutěné vajíčko a 
tatar. Nejprve  jsem vyráběla ptáčka z tvrdého papíru a z kolíčku. Ptáček se mi 
moc líbil. Druhý výrobek byla ovečka z popcornu. Ovečka byla netradiční 
výrobek, protože se na ni lepil popcorn tavící pistolí. Potom jsem šla dělat 
kohoutka z vajíčka. Pak jsem šla do tělocvičny vyrábět tatar. Tatar jsem si 
nenechala. Den se mi moc líbil. Bylo hezké, že jsme těch výrobků dělali tolik. 
Adéla Zelenková  
Moc se mi to líbilo a mohli jsme se naučit plést tatary.   
             Barča Staňková 
Myslím si, že se mi to povedlo.       
             Ondřej Zelenka 
Moc se mi líbilo, nejlepší byla výroba tatarů.    
                   Daniel Volf 
Tento den se mi moc líbil, chtěla bych si ho zopakovat.   
             Jana Maňáková 
Tento den se mi hodně líbil a odnesl jsem si hodně zkušeností. 
                  David Novobilský 
Tenhle den byl úžasný. Hodně sem se pobavil.    
               Patrik Sperath 
Všechny výrobky se mi líbily a dostal jsem 1.    
              Michael  Bílek 
Moc bych si přál, abychom příští rok dělali něco podobného.  

 Petr Hopp 
Za celou školu děkují žáci 4. a 5. třídy 
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Zápis dětí do Mateřské školy Bernartice nad Odrou  
 
     Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bernartice nad Odrou, 
příspěvková organizace stanoví pro děti z Bernartic nad Odrou místo,  termín  a  
dobu  pro  podání   žádostí   o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok  2012/ 2013 
Termín podání žádostí: Čtvrtek 26.4.2012  od 10:00 do 16:00 hodin 
Můžete si mateřskou školu prohlédnout, seznámit se s prostředím, i s učitelkami, 
které o děti pečují. Rodiče přijdou s dítětem do té mateřské školy, kam chtějí 
dítě přihlásit. 
 
S sebou: občanský průkaz 

rodný list dítěte 
potvrzení od lékaře 
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Kritéria pro p řijetí dít ěte do MŠ pro šk. rok 2012/2013 
     Při velkém počtu zájemců o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2012/2013 bude ředitelka Základní školy a Mateřské školy Bernartice 
nad Odrou, příspěvková organizace v souladu se zák. č. 472/2011 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(Školský zákon) přijímat děti podle níže uvedených kritérií. 
     Do přijímacího řízení budou zařazeny jen úplně vyplněné žádosti o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, které budou podány v řádném termínu. 
 
Do mateřské školy (dále jen MŠ) jsou přijímány děti podle kritérií v tomto 
pořadí: 
 
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ( zák. č. 
472/2011 Sb.), dle pediatra zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ. 
 
2. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2012, které k 1.9.2012  dovrší 
4 let věku, dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 
mají trvalé bydliště v Bernarticích nad Odrou 
 
3. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2012, které k 1.9.2012  dovrší 
3 let věku, dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 
mají v MŠ sourozence, mají trvalé bydliště v Bernarticích nad Odrou 
 
4. Děti k pravidelné celodenní docházce od 1.9.2012, které k 1.9.2012  dovrší 
3 let věku, dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované a mohou docházet do MŠ, 
mají trvalé bydliště v Bernarticích nad Odrou 
 
5. Jiné – trvalé bydliště mimo Bernartice nad Odrou, dítě dovrší 3 let věku 
k 31.12.2011, pozdě podaná žádost o přijetí, neúplně vyplněná žádost o přijetí. 
 
     V případě většího počtu zájemců než je počet volných míst k přijetí do MŠ, 
bude rozhodující datum narození dítěte, které rozhodne o umístění v pořadí 
daného kritéria. 
V Bernarticích nad Odrou dne 19. 3. 2012        

Mgr. Jana Kociánová 
ředitelka školy 
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TURNAJ V PING-PONGU 
 
     Dne 17. března 2012 uspořádali hasiči v tělocvičně 6. 
ročník večerního turnaje v ping-pongu. Od jedné hodiny 
rozehráli svůj turnaj děti do 15 let, kterých se bohužel 
přihlásilo jen šest. Vítězkou této kategorie se stala Kristina 
Tušlová. 
     Od páté hodiny začal turnaj pro starší. Na šesti hracích 
stolech se hráči rozlosovali po pěti ke každému z nich, kde hráli 
každý s každým. Celkem se do turnaje přihlásilo 30 hráčů, z toho čtyři ženy. 
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 
vyřazovacím způsobem až po závěrečný finálový zápas, ve kterém se o vítězství 
utkali Matěj Žák a Jiří Hanzelka. Po krásném souboji nakonec zvítězil Matěj 
Žák. Třetí místo vybojoval Jan Štěpánek, který v utkání o bronz porazil 
Ladislava Kavana. 
     Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do turnaje, si dobře zahráli a diváci, 
že se dobře pobavili. 

          za SDH Bernartice nad Odrou 
                         Tomáš Horut  
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Stavění MÁJE  
 
     Bernartští hasiči oznamují, že se v pátek 27. dubna 2012 od 17.00 hodin 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 

 
 

 
Bernartický pomník padlých 
Část první: 
 
     První světová válka v roce 1914 až 1918 zanechala v naší obci mnoho 
neblahých stop a smutku. Na dvě stě našich synů, mužů a otců konalo službu 
vojenskou, jak na frontách, tak v zázemí. Z nich 33 vojínů raněno, 15 zajato na 
ruské frontě a 10 vojínů zajato na italské frontě. 
     Své životy přímo na frontách položilo, neb následkem válečných útrap 
zemřelo, 32 našich vojínů – našich občanů. 
     Na počest padlým vojákům postaven byl roku 1924 pomník na křižovatce 
naproti dolní hospodě č. 26 tam, kde už stála „Lípa svobody“ zasazená 1. května 
1919 členy spol. Nár. Jednoty a obecního úřadu. Proslov při sázení „Lípy 
svobody“ měli: obecní starostka J. Horák a za spolek Nár. Jednoty Frant. 
Tvarůžek z č. 82 a ředitel škol z Nového Jičína p. Petrus. 
     Nákladem na pomník asi 12.000,-Kč přispěli příbuzní padlých velkou částí. 
Dne 28. října 1924 – na státní svátek – byl slavnostně za velké účasti občanů i 
obecního zastupitelstva posvěcen vdp. konsistorním radou Janem P. 
Grossmannem, naším rodákem z č. 5. Kázání přímo u pomníku měl vdp. Josef 
Glogar, dómský vikář z Olomouce – náš rodák z č. 40. Jména našich vojáků ve 
světové válce padlých, nebo zemřelých jsou vyryta na desce na pomníku. 
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     V roce 1914 padli a zemřeli: 
Bayer Jindřich č. 100, Horák Jan č. 90, Šimíček Antonín č. 24, Šimíček Max č. 
46. 
     V roce 1915 padli a zemřeli: 
Glogar Květoslav č. 40, Hájek Eduard č. 102, Handrych Augustýn č. 103, 
Kelnar Alois č. 73, Šlesar Karel č. 8, Šimíček Jan č. 7. 
     V roce 1916 padli a zemřeli: 
Bayer Jarolím č. 19, Glogar Augustýn č. 53, Klos Josef č. 88, Šlesar Josef č. 72, 
Zelenka Josef č. 65. 
     V roce 1917 padli nebo zemřeli: 
Bayer Bohumil č. 58, David Jan č. 66, Horut Frant. č. 61, Jokl Martin č. 117, 
Šimíček Josef č. 24, Trval Josef. 
     V roce 1918 padli nebo zemřeli: 
David Stanislav č. 84, Grussmann Václav č. 5, Grussmann Josef č. 18, Glogar 
Fr. č. 53, Glogar Alfred č. 100, Klos Jan č. 4, Kunetka Klement č. 7, Kuchař 
František č. 37. 
     V roce 1919 padli nebo zemřeli: 
Šlesar František č. 8. 
 
     Pomník padlých – tuto náročnou a uměleckou práci provedla v r. 1924 
kamenická firma „Polášek a Urban“ v Přerově s celkovým nákladem 12.350,-
Kč. Na pomníku byl kromě černé žulové tabule se jmény padlých také v horní 
části vytesán nápis: 
„Poutníče zvěstuj tam domů, že my zde mrtví ležíme, jak zákony kázaly 
nám.“ 
A na boční straně vytesán nápis: 
„Padlým vojínům ve světové válce 1914 – 1918 věnují příbuzní a občané.“ 
 
     Pomník byl oplocen zdobeným kovovým plotem a zasazeny dvě smuteční 
vrby po každém boku a důstojně udržován i s „Lípou svobody“ a téměř 
každoročně v podzimních dnech – 28.10. – bývala u něj vzpomínková 
shromáždění občanů. Nejzajímavější je z r. 1937, kdy v rámci pořadu oslav 
stoletého trvání znovu postaveného farního kostela a srazu rodáků bylo také 
v programu, že 3. července v sobotu v podvečer byl světelný (lampiónový) 
průvod k pomníku padlých a k „Lípě svobody“ – tenkrát ještě oboje na 
křižovatce. 
     Průvodu od č. 105 se zúčastnil velký počet občanů, kde po krátkém projevu 
p. Bayera Frant., starosty obce a poslance, se šlo také na osvětlený hřbitov, kde 
byla vzdána společná vzpomínka na zemřelé občany. 
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     Ale prý hned po odchodu od pomníku na hřbitov se mezi lidem začalo 
šuškat, že při proslovu p. Bayera Fr. se nad pomníkem počala zjevovat hlava 
Ježíše Krista s trnovou korunou na hlavě a to prý třikrát po sobě v krátkých 
okamžicích a vždy se uklonila. 
     Jeden druhého se ptal – hlavně ti starší – jestli to také viděli a skutečně mnozí 
si to navzájem potvrdili. Dokonce někteří to potvrdili i tím, že je na ten zjev už 
upozorňoval ten fotograf z Holice, co pro tu slavnostní příležitost fotil i některé 
obecní objekty – památky (kostel, školu a jiné) a také pomník padlých a právě 
na té fotce je zjevení hlavy Ježíše Krista s trnovou korunou zachyceno a že ty 
dopisní karty jsou v prodeji. 
     Pochopitelně, že z toho „vidění“ prý byl velký rozruch. Jedněm se to zdálo 
jako výmysl, druzí tomu věřili. Ba někteří v tom viděli výstražné znamení, že 
přijdou zlé časy – že bude válka, když to zjevení bylo nad pomníkem padlých. 
     Jak blízko byli pravdě! 
Tolik pověst o pomníku z té doby – při oslavách století kostela a srazu rodáků 
v r. 1937. 
Pokračování v příštím zpravodaji. 
                Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
 

 
Ovocnářský kurs 
 
    Přijal jsem pozvání na ovocnářský kurs v rámci projektu „Moravské a slezské 
ovocné stezky“. Kurs se uskutečnil v Bartošovicích na zámku. Prezentaci 
projektu „Moravské a slezské ovocné stezky“ s diaprojekcí přednesl Ing. 
Oldřich Usvald, manažer Mas Regionu Poodří, o.s. Vyzvedl příkladnou výsadbu 
ovocných stromořadí v Jeseníku nad Odrou. 
     Historii starého ovocného sadu v Bartošovicích a péči o staré ovocné stromy 
a výsadbu ovocných dřevin ve volné přírodě přednesl Mgr. Ivan Bartoš. 
     Pak jsme odjeli do ovocného sadu, který je průběžně doplňován původními 
starými odrůdami tohoto kraje. Proběhla ukázka oddělování odkopků, ochrany 
před poškozením, řez starých ovocných dřevin a likvidace jmelí. Pro nepřízeň 
počasí, silný studený vítr a začínající déšť jsme odjeli zpět do zámku, kde byla 
ještě ukázka roubování a očkování ovocných dřevin, kterou vedl Radomír 
Dehner. Za účasti třiceti kursistů jsme končili před 17 hodinou. 

     Alois Šimíček  
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Oznámení farní rady 
 
     V našem kostele započala oprava lavic. Tato kulturní památka obce slouží 
všem a je naší povinností, abychom ji v dobrém stavu uchovali i pro další 
generace. Části lavic jsou ve velice špatném stavu a jejich oprava je nutná. 
Náklady na opravu byly vyčísleny na asi 200.000,-Kč. 
     Prosíme všechny občany o finanční pomoc. Hlavní sbírka na opravy 
proběhne v kostele při Mši sv. 29. dubna v 9.15 hodin. Příspěvek můžete přinést 
i na farní úřad či do sakristie. 
Děkujeme všem.              Za farní radu Pavel Haitl 

 
 

Poděkování 
 
     Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Jiřině Kelnarové, která darovala do 
naší galerie historických předmětů ty, které by se určitě měly zachovat jako 
památka pro další generace. 

    Marie Mertová 

 
 

Z informa čního servisu  pro občany Novojičínska  
 

 
 
Cyklistická sezóna je tady!!  
 
     Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna. Před začátkem každé nové 
sezóny je určitě zapotřebí dát své kolo do pořádku a řádně zkontrolovat. Někteří 
tak učinili již p řed zimou, jiné to teprve čeká. 
     Bezpečnostní prvky na jízdním kole jsou nezbytné pro zaručení dobré 
viditelnosti. Povinné je vybavení přední bílou odrazkou, zadní červenou 
odrazkou a oranžovými odrazkami na pedálech a v paprscích kol (mohou být 
doplněny reflexními proužky na botách a oděvu). 
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     Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím 
bílým světlem vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu. 
Pamatujte, reflexní doplňky bezpečnost cyklistů na silnicích v každém případě 
zvyšují. 
     Nejen každé dítě, ale každý, kdo usedne na kolo, by si měl uvědomit, že 
cyklistická přilba nerozlučně patří k jízdě na kole, neboť nehoda se může stát 
komukoli, kdykoli a kdekoli při jakékoli rychlosti. Je víc než jasné, že většina 
vážných cyklistických nehod se nestane na rušných komunikacích, ale na 
klidných vedlejších ulicích. Proto je třeba, aby zejména rodiče měli neustálý 
přehled, kde se jejich ratolesti pohybují a aby dohlédli, zda jejich děti mají kolo 
řádně vybavené a používají cyklistické přilby.  
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Cyklistické desatero 
  
1. Dbejte na stav kola a jeho výbavu  
Používejte odpovídající velikost kola, mějte kolo funkční a seřízené s důrazem 
na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní červené odrazky a světla (blikačky), 
zvonek, vhodné je mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rychlejší 
jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná vždy) a ochranné brýle (proti 
slunci a hmyzu). Nezapomínejte na vhodný pitný režim.  
 
2. Snažte se vidět a být viděni  
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto mějte na sobě a na kole 
reflexní prvky a přinejmenším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení 
vpředu i vzadu. 
3. Vyhněte se alkoholu a omamným látkám  
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, ale ani během ní. Jízdou pod 
vlivem alkoholu či omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V případě postihu 
je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče motorového vozidla.  
 
4. Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete  
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých zkušeností a možností. Snažte se 
vyhnout komunikacím silně zatíženým automobily, na provoz si zvykejte 
postupně. Nezapomínejte, že chodník je pouze pro chodce – s výjimkou 
dětských cyklistů ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte vyznačené 
cyklopruhy, koridory a stezky.  
 
5. Buďte ohleduplní a předvídaví  
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se chovali ostatní k vám. 
Nespoléhejte se však na své okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou 
kdykoli chybovat. A také, že cesta před vámi nemusí být volně průjezdná – 
nevjíždějte proto bezhlavě tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící a 
předjíždějící vozidla.  
 
6. Komunikujte s okolím  
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas znamení paží, obzvlášť při 
odbočování vlevo a ujistěte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom 
proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, koleje, příčné prahy či mříže 
kanálů a případě potřeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na 
bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny smysly – vyvarujte se 
poslechu hlasité hudby či telefonování a psaní SMS za jízdy, protože výrazně 
omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.  
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7. Jezděte při pravém okraji a s rozestupy  
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom ale dodržujte bezpečný odstup od 
překážek, zejména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na vozidla, která 
zastavila, nebo zastavují, především na vystupující - otevřené dveře. Při jízdě ve 
skupině jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve velké skupině se 
rozdělte na několik menších.  
 
8. Dávejte pozor na mrtvé úhly  
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, nákladní vozidlo), které začíná 
odbočovat nebo třeba vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném 
zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého vozidla vidět. Proto 
nepodjíždějte odbočující vozidla a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, 
že se rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla při zatáčení vybočují 
do stran.  
 
9. Kolo zamykejte s rozmyslem  
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému objektu a na dobře viditelném 
místě, a to současně za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demontuje).  
 
10. Kolizi se zraněním nahlaste  
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezřením na zranění, okamžitě ji 
telefonicky nahlaste. Přivolejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě 
závažnějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), kde v případě potřeby 
dostanete také instrukce pro nejnutnější pomoc zraněným. 
 

         por. Mgr. Petr Gřes  
         nprap. Zbyněk Tomšík  
         pracovníci  
         Preventivně informační skupiny Nový Jičín 
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Pranostiky na duben 
 
O déšť, který v dubnu rosí, nechť každý hospodář prosí. 
V dubnu svrchu hřeje, od spodu mrazí. 
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější. 
Duben laškuje, sedlák za pluhem hubuje. 
Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé. 
Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý. 
Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí. 
Prší-li v noci na Bílou sobotu, bude málo třešní. 
Na Velikonoce jasno – bude laciné máslo. 
Mrazy neuškodí, co po Jiřím chodí. 
Jiří a Marek – mrazem nás zalek. 
 
 
 
 
Slet čarodějnic  
 
     O Filipojakubské noci, tj. z 30. dubna na 1. května, se čarodějnice scházely 
na hranicích obcí, na křižovatkách cest nebo na vyvýšených místech. Kromě 
jiných rituálů se zde čarodějnice učily kouzlům, připravovat a aplikovat masti a 
nápoje s různými účinky. Přípravky většinou obsahovaly omamné látky, hadí 
jedy nebo ropuší sliny. Čarodějnice se dohadovaly, jak v příštím období škodit 
lidem a dobytku. 
     Čarodějnicím byla připisována schopnost létat. Jejich dopravním 
prostředkem bylo obvykle koště. Košťata byla zhotovována z jasanového dřeva, 
vrbových a březových proutků. Pro snadnější létání byla košťata natírána 
kouzelnými mastmi. 
 
Ochrana proti čarodějnicím 
Proti čarodějnicím prý fungovalo, aby ženy o Filipojakubské noci nahé 
obcházely v kruhu vesnici nebo pole a táhly za sebou pluh. 
Váčky či škapulíře naši předkové plnili určitými bylinkami, které měly ochránit 
člověka proti nemocem, uřknutí a neštěstí. 
Církevními prostředky jako svěcenou vodou nebo různými svěcenými předměty 
lidé bránili sebe i dobytek proti čarodějnickému uhranutí. 
Na ochranu před nečistými silami se odedávna zapalovaly na vyvýšených 
místech ohně. Postupně se tak vyvinul zvyk „pálení čarodějnic“. 
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Víte, že existovaly i hodné čarodějnice? 
Čarování a magie se využívala i v případě, kdy byl člověk oslabený, či 
nemocný. Lidé si vážili těch, kteří znali a uměli využívat sílu bylin. Takto 
vzniklo lidové léčitelství. O dobrých čarodějnicích se rychle šířily zvěsti. 
Vyznaly se v tajích přírody, věděly o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, ale i 
barev a vůní. Říkalo se jim báby kořenářky, bylinkářky, vědmy či bosorky. Tyto 
ženy, ale někdy i muži, uměly nahlédnout do budoucnosti. Pomáhaly svou radou 
tam, kde člověk pro svou omezenou zkušenost nevěděl jak dál. 

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 
 


