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Vážení spoluobčané, 
     dovolte mi, abych dnes navázala na svůj úvodník, který jsem napsala 
v souvislosti s povodní v naší obci v roce 2009. Zmiňovala jsem se v něm o 
nutnosti zpracování studie o protipovodňových opatřeních pro naši obec.  
     Jsem samozřejmě ráda, že v posledních dvou letech se nám nepříznivé počasí 
vyhnulo a problémy s vodou jsme nemuseli řešit. Všichni však dobře víme, že to 
není žádný důvod k nečinnosti, protože v budoucnu nás může příroda kdykoliv 
opět překvapit.   
     Stále častěji opakující se teplotní výkyvy počasí a s tím související povodně a 
záplavy představují jedno z největších rizik pro zdraví a majetek občanů v 
obcích a městech našeho regionu. Vždyť naprostá většina obcí sdružených 
v dobrovolném svazku Regionu Poodří má s povodněmi zkušenosti, a to jak 
z roku 1997, tak především z let 2009 a 2010.   
     Spolu s ostatními povodňovými událostmi v uplynulých 15 letech tak 
vyvstala potřeba systematického řešení komplexní protipovodňové ochrany. 
Takový požadavek je zakotven ve Strategii ochrany před povodněmi pro území 
České republiky (schválena vládou v roce 2010), která se stala základním 
dokumentem v oblasti ochrany před povodněmi. Tento dokument našel odezvu 
také v nabídce dotačních titulů evropských fondů, konkrétně v dotacích na 
projekty prevence a protipovodňové ochrany Operačního programu Životní 
prostředí.  
     Výzva pro podávání žádosti v rámci této podpory byla vyhlášena na podzim 
roku 2009. Obce Regionu Poodří se rozhodly na tuto výzvu reagovat a 
uskutečnit tak společný záměr získat finanční prostředky na projekt „Studie 
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
v Regionu Poodří - sever, Poodří -  střed, Poodří – východ a Poodří - západ“, 
což se podařilo. Naše obec tvoří spolu s obcemi Jeseník nad Odrou a Vražné 
oblast Poodří - západ. 
     Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel celého projektu, 
společnost  EKOTOXA s.r.o. z Brna, která následně začala pracovat na projektu 
pro již zmiňované území. Cílem projektu bylo prověřit celé území a navrhnout 
přírodě blízká protipovodňová opatření a řešení eroze v katastrech obcí regionu 
Poodří.  
     První navržená opatření jsou již zpracována a v měsících září a říjnu tohoto 
roku s nimi byli seznámeni vlastníci dotčených pozemků, na kterých by se 
mohla eventuální opatření realizovat. Setkání s vlastníky pozemků se 
uskutečnilo ve všech obcích zapojených do projektu, v Bernarticích nad Odrou 
se konalo v přísálí kulturního domu ve středu 3. října. 
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Všichni přítomní měli možnost se s navrženými opatřeními podrobně seznámit, 
vznést své dotazy, náměty či připomínky. Měli možnost podat své vlastní 
návrhy a podělit se s ostatními o své zkušenosti v oblasti této problematiky. 
Hlavním cílem setkání bylo zjistit názory vlastníků pozemků, jejich případnou 
ochotu či neochotu se do realizace některých opatření zapojit. Jedná se zatím o 
pouhou studii, která zjišťuje, zda-li je vůbec možné z mnoha navrhovaných 
opatření na území obcí regionu Poodří alespoň některé z nich v budoucnu 
zrealizovat.  
     Pokud budou některá z opatření vlastnicky průchodná, bude to dobrý 
předpoklad k tomu, abychom v budoucnu realizovali systémové preventivní 
kroky k ochraně zdraví a majetků občanů před povodněmi. Již dnes je však 
jasné, že jde o proces dlouhodobý, vyžadující nejenom koordinaci prakticky 
všech zásahů do volné přírody, ale zejména vyžadující ochotu a zájem 
dotčených vlastníků pozemků takovéto kroky v budoucnu podpořit. Přestože 
jsme na počátku celého procesu, jsem přesvědčena o jeho správnosti a 
smysluplnosti, neboť jde o jedinou možnou cestu, jak zmírnit dopady řádění 
takového živlu jakým je voda. 
 
 

starostka 
 

 
 

Pravomoc zastupitelstva obce (3.část) 
 
Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní 
starosta po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo 
neplatnost hlasování tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí této lhůty, a 
jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 
dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, 
pokud žádnému z podaných návrhů nebylo vyhověno. Ustavujícímu zasedání 
předsedá zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva 
obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. 
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Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce se volí starosta, místostarosta a 
další členové rady obce. 
Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 
měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. 
Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je 
povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina 
členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se 
koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. 
Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 
všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho 
průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, 
ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho 
náhradní zasedání.  
Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného 
zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu 
alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci 
uveřejnit způsobem v místě obvyklým. 
Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 
Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený 
zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno. 
Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání 
zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. 
O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na 
program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce. 
O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje 
starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet 
přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva 
obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na 
obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu 
rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce. 
Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání 
zastupitelstva obce. 
Obec informuje občany o činnosti orgánů obce na zasedání zastupitelstva obce a 
dále jiným způsobem v místě obvyklým. 
 
(ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích) 

     Dana Klosová 
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Kalendárium 
 

13.9. 
Kolaudace vodohospodářských staveb -  inženýrských sítí - na Drahách. 
 
15.9. 
FIRE CUP 
 
19.9. 
První zasedání volební komise pro volební okrsek Bernartice nad Odrou 
 
21.9.  
Školení předsedů a zapisovatelů volebních komisí pro volby do krajských 
zastupitelstev 
 
25.9. 
Valná hromada Regionu Poodří v Bartošovicích. 
 
25.9. 
Kolaudace plynovodu na Drahách. 
 
27.9. 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje uspořádal „Seminář k vidimaci a 
legalizaci“, jehož se zúčastnila správní pracovnice Věra Košťálová.  
 
28.9. 
Zájezd pro občany do Bojnic. 
 
3.10. 
Člen finančního výboru Václav Brodík provedl kontrolu pokladních dokladů 
obecního úřadu. 
 
3.10. 
Jednání k projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých 
protipovodňových opatření na území obcí regionu Poodří“ v přísálí našeho KD. 
 
5.10.  
Členové finančního výboru Josefina Bayerová a ing. Martin Šikula provedli 
finanční kontrolu hospodaření za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou. 
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6.10. 
37. ročník turistického pochodu „Podzimní pohledy na Moravskou bránu“. 
 
9.10. 
Sběr starého papíru. 
 
10.10. 
Přezkoumání hospodaření obce za r. 2012 provedli pracovníci Krajského úřadu. 
 
12.-13.10. 
Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. 
 
 
Kalendář akcí 
 
� so   3.11.2012    Sběr velkoobjemového, zvláštního, 

nebezpečného a elektroodpadu 
� so   3.11.2012  Divadelní představení „Revizor“ 
� pá 14.12.2012  Adventní odpoledne s koncertem 
� čt 27.12.2012  Vánoční volejbalový turnaj 
� pá 11.  1.2013  Valná hromada SDH 
� 11.-12.1.2013  Prezidentské volby 
� so 19.  1.2013  Zahrádkářský ples 
� 25.-26.1.2013  Druhé kolo prezidentských voleb 
� so 26.  1.2013  Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 
� so   9.  2.2013  Obecní ples 
� so  23. 2.2013  Výroční členská schůze mysliveckého sdružení 

 
Oznámení 
 
V sobotu 3. listopadu 2012 v době od 13,00 do 16,00 hodin proběhne na 
parkovišti před obecním úřadem a restaurací U Bříz sběr velkoobjemového, 
zvláštního, nebezpečného a elektro odpadu. Sbírat se bude objemný odpad 
z domácnosti, staré elektrospotřebiče, autobaterie, monočlánky, staré barvy a 
oleje, léčiva, chemikálie. Pneumatiky se budou sbírat v množství, které 
odpovídá jedné domácnosti.   
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Výsledky voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, které 
probíhaly ve dnech 12. a 13.10.2012 
 
Za naši obec Bernartice nad Odrou: 
Celkový počet voličů       748 
Počet platných odevzdaných hlasů     309 
Počet neplatných odevzdaných hlasů       11 
 
Počty hlasů za jednotlivé strany: 
Křesťan. a demokrat. Unie-Českosl. strana lidová     83 
Občanská demokratická strana        52 
Česká strana sociálně demokratická       50 
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ     32 
Komunistická strana Čech a Moravy       17 
TOP 09 a Starostové pro Moravskoslezský kraj     17 
Strana zelených          11 
NEZÁVISLÍ            9 
Hnutí na podporu dobrov. hasičů a dalších dobrovolníků      9 
STRANA Práv Občanů ZEMANOVCI        7 
Česká pirátská strana           7 
Strana svobodných občanů          6 
Děl. str. soc. spravedlnosti-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!      4 
Moravané             2 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net         1 
Národní socialisté-Levice 21.století         1 
SUVERENITA-Blok Jany Bobošíkové        1 
   

 
 

Informace 
 
Poruchy veřejného osvětlení hlaste na OÚ Bernartice nad Odrou. 
Telefon: 556 708 522 
Mobil: 602 630 764 
e-mail:  obec@bernarticenadodrou.cz 
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Stará garda Bernartice nad Odrou 
 
     V pátek 21.9.2012 se uskutečnil fotbalový zápas Starých gard Bernartic proti 
sousedním Makovicím. Na tento zápas jsme odjížděli s odhodláním vrátit 
Makovicím porážku, kterou jsme utrpěli v zářijovém turnaji u nás v 
Bernarticích. Trenér Miloslav Martinát v kabině i na hřišti neustále chlapy 
hecoval a připomínal, proč jsme do Makovic přijeli. Konečným výsledkem 2:1  
pro  Bernartice jsme soupeřům vrátili porážku. Byl to poslední zápas fotbalové 
sezóny 2012 Staré gardy Bernartice nad Odrou. 
     Chci poděkovat všem, kteří se kolem Staré gardy pohybují jak organizačně 
tak i na hřišti. 

     Tomáš Staněk  
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Děti na dopravním hřišti 
 
     Ve čtvrtek 27.9. 2012  se děti 4. – 5. ročníku v rámci dopravní výchovy 
seznámily s pěkným dopravním hřištěm v Příboře. V podzimní části výuky děti 
poznaly, proč je v dnešní uspěchané době důležité vědět, jak se oblékat, aby byli 
v silničním provozu viděni, jak se správně chovat jako chodec a jako cyklista. 
Děti se seznámily s dopravními značkami, vyzkoušely si své schopnosti 
orientace na křižovatkách. 
     Po teoretické části přišla ta zábavnější, praktická. Děti dostaly kola a začal 
praktický výcvik. Někteří měli zpočátku velké potíže s respektováním pravidel, 
ale džungle se nepřipouštěla a postupně se všichni začali chovat a jezdit správně.  
Na jaře bude pokračovat druhá část výcviku, kdy děti budou skládat cyklistické 
zkoušky a pokud se to podaří a já věřím, že to zvládnou všichni, obdrží průkaz 
cyklisty. Na přípravu máme celou zimu. Takže už teď se těšíme na jaro. 

      Mgr. Jana Rusínová 

 

 
Podzimní sběr starého papíru 
 
     V úterý 9.10.2012 proběhl v obci sběr starého papíru. 
Děkujeme všem, kteří připravili dětem svázané balíčky papíru. Poděkování patří 
všem dětem, které se sběru zúčastnily. Také velký dík rodičům –  p. Borýskové, 
p. Tušlové, manželům Knopovým a p.Hubrovi za velkou pomoc se svážením 
materiálu. 
     Děkujeme a těšíme se zase na jarní sběr. 

        J. Rusínová, M. Mertová 
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Fire cup 2012 
 
     V sobotu 15. září 2012 jsme před hasičskou zbrojnicí uspořádali netradiční 
hasičskou soutěž místních družstev nazvanou Fire cup. Jako první nám 
předvedli své umění naší nejmladší hasiči a výkon to byl skvělý, také jej všichni 
ocenili potleskem. A odměnou jim byla nová hasičská trička, která pro ně sbor 
zakoupil. Poté už se jednalo o recesní soutěž, kde se hasiči, ale i nehasiči, mohli 
předvést v požárním útoku s menšími úpravami. Menšími úpravy myslím 
například, že družstva musela hned po odstartování vypít dvě piva a čtyři malé 
štamprle, poté vytáhnout hadice, rozdělovač a proudnice z kontejneru a nakonec 
provést útok se shozením terčů. Sešlo se celkem 6 družstev. Ta byla rozlosována 
náhodně, takže se klidně mohlo stát, že se vylosuje družstvo, ve kterém nebude 
žádný pivař, a mohli mít problém. Toto však naštěstí nenastalo a v každém 
mančaftu se našel někdo, kdo umí vypít půllitr piva tzv. na „ex“. 
     Atmosféra byla skvělá a všichni se navzájem velmi povzbuzovali. Nakonec 
vyhrálo družstvo, které šlo na startovní čáru jako poslední a předvedlo 
nejrychlejší čas. Po vyhlášení výsledků a předání cen, jsme všichni poseděli ve 
zbrojnici, kde jsme zhodnotili a zakončili letošní úspěšnou hasičskou sezónu. 

       Tomáš Horut 
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Podzimní pohledy na Moravskou bránu 
 
     Jako tradičně každou první říjnovou sobotu, i letos se uskutečnil již 37. 
ročník podzimního pochodu.  
     Start byl U Odry v 9 hodin a zápisu se vzorně ujali pan Bok a pan Drlík. 
Pěkné počasí slibovalo mnoho účastníků, což se také potvrdilo.  
     Po zápisu jsme vyrazili po fáborkami značené cestě lesem kolem myslivecké 
chaty až na Horecký kopec, kde bylo první stanoviště. Tam nás přivítali manželé 
Šimíčkovi a paní Boková, kteří nám s úsměvem orazítkovali účastnické listy i 
děti. S krásným výhledem na Hranice jsme se občerstvili z vlastních zásob a 
ochutnali také trochu od cizích. Zejména slivovička nám rozproudila krev, takže 
vyjít Starojický kopec byla téměř „brnkačka“. K tomu nás krásně opalovalo 
sluníčko. 
     Na Starojickém kopci bylo další stanoviště s nádherným výhledem do okolí, 
kde nás přivítali manželé Stavinohovi s oplatkou a dobrým čajem. Ochutnávka 
slivovice pokračovala i zde, takže mnozí z nás ani nevědí, jak došli až k Odře. 
Jediní vytrvalci, Lysáčkovi, zvládli i stanoviště na Salaši.  
     U Odry jsme dostali za odměnu výborné  perníčky a kdo chtěl,  mohl si 
koupit u Staňků opravdu vynikající guláš a k tomu správně vychlazené pivo…  
     Děkuji všem turistům, kteří se postarali o vzornou organizaci celého pochodu 
a objednali tak krásné počasí. Už se moc těšíme na příště. 

     Petra Hubrová 



 12

 
 

 
 
 

Zájezd Sdružení zahrádkářů 
 
     Vážení spoluobčané, jsem členem Sdružení zahrádkářů obce Bernartice nad 
Odrou a seznámím Vás s přípravou a samotným zájezdem roku 2012 našeho 
sdružení. 
     Samotná příprava zájezdu začínala už po plese v lednu, pak v únoru a 
v březnu už se zdálo, že jsme domluveni na zájezd do historické části Znojma, 
případně Lednic a nebo jiných krásných koutů Jižní Moravy a zastávce ve 
vinném sklepě. 
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Pak, nevím, co se stalo, přišli členové s dalšími návrhy, kde nebylo možno najít 
společnou notu. Rozešli jsme se s tím, že zájezd bude, ale později rozhodneme 
kam pojedeme. 
     Týdny a měsíce letí jako voda a ejhle, je tu konec srpna, kde přišlo 
k jednoznačnému rozhodnutí uskutečnit zájezd s tématickou náplní poznávání 
krás staronových sousedů. Našim cílem byla původní historická úvraťová 
železnice a skanzen historických budov vybudovaný ve Vychylovce. V podstatě 
to jsou přemístěné původní stavby při budovaní vodního díla pro pitnou vodu 
Nová Bystrica. Při této příležitosti jsme taktéž chtěli navštívit nově vybudované 
centrum městyse ve Staré Bystrici. Je to unikátní a nádherné. Řekl bych, že 
nejen centrum je nově vybudované. Pro vhodné vyplnění času zájezdu jsme 
volili zastávku na burze v Polském Těšíně. Termín zájezdu jsme zvolili na 
konec září, ale okolnosti tomu chtěly, že se zájezd uskutečnil v sobotu 
13.10.2012. 
     Skutečně, autobus stál v 6 hodin ráno na zastávce a my jsme vyrazili na 
vytoužený zájezd. Většině zastávka na burze stačila, ale byli i takoví, že se jim 
zdálo na nákupy málo času. Protože jsme měli pana řidiče, který byl v Polsku 
poprvé, nasadili jsme navigaci, která nás hnedle zavedla na nejkratší cestu, ale 
bohužel, mosty nebyly dostatečně únosné a tak jsme se museli vrátit na původní 
cestu a jet přes Třinec a Čadcu. Mezi Třincem a Čadcou se prováděly opravy 
vozovek a tak jsme ztratili přibližně ¾ hodiny času, které pak chyběly při 
prohlídce městyse. Počasí nám přálo a podzimní ráz krajiny dokreslovaly 
barevné listí stromů, které se vyjímalo ve smrkových lesích kolem. Sám si 
vzpomínám, jak rád jsem jezdil údolím Bystrice ještě v době, kdy tam nestála 
přehrada. Byl to hodně pustý, kouzelný kraj s proluky lesa, loukami, malými 
remízky a rozbíhajícími se údolíčky. Nyní tuto celou oblast vyhlásili za 
chráněnou krajinou oblast Kysuce. V minulosti to nebyl zrovna bohatý kraj, 
právě těžba dřeva tady hrála svou roli ve vybudování úzkorozchodné trati 
z Vychylovky až na Oravu. Vzhledem k extrémnímu stoupání byla zde 
vybudována tzv. úvraťová železnice, kdy vláček napřed lokomotiva do kopce 
táhla, pak tlačila, zase táhla a tlačila a tak to pokračovalo, až vyjela to strmé 
stoupání. My jsme měli štěstí, že náš zájezd byl v sobotu. V sobotu a neděli 
jezdí parní lokomotiva, přes týden pak jezdí motorové lokomotivy. 
     Byl to zážitek jet s parní lokomotivou, oblaka páry, kouře, slyšitelné supění a 
ve stoupání velká dýchavičnost. U nás starších to vyvolávalo nostalgické 
vzpomínky. 
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     Historický skanzen je takřka v sousedství železnice a ukázal nám život v této 
oblasti. Domnívám se, že to byly stavby relativně bohatších občanů – kováře, 
rychtára , .. a lepších staveb chalupníků. V domech pak byl naaranžován život 
lidí a jejich aktivity. 
     Zastávkou ve Staré Bystrici, která má cca 2 700 občanů nás doslova 
překvapila nádhernou výstavbou centra obce. Vybudovali zde tak nově 
neskutečné zázemí pro život občanů a určitě lákadlem pro turisty. František 
Haitl utrousil poznámku, že se můžeme doslechnou o zatčení starosty a řešení 
nějaké aféry. Až se nechce věřit, že to v dnešním stavu financí je možné, něco 
takového vybudovat normální cestou. Myslím, že foto mluví za vše. 
     Pro zajištění našich žaludků nám Jana s Monikou a Mirkem upekli sekanou, 
kterou všichni přijali za vděk. U pana řidiče pak bylo možno zakoupit kávu, čaj, 
no úplný servis. 
     Konstatuji, že se zájezd povedl a naplnilo se naše očekávání. 

        Jan Košárek 
 
 
 

 

  
Stará Bystrica 
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Stará Bystrica      lokomotiva úvraťové železnice 

 
 

 

  
tak supí lokomotiva     při odborném výkladu 
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    u kováře      vybavení domu 

 
Pokračování z minulého čísla zpravodaje – vyprávěnka o našich poutnících 
Z vyprávění p. Petra Bayera č. 110 
 
Poutě – schůdky do nebes 
 
     Od nás z dědiny chodívali lidé na poutě: na Svatý Hostýn k P. Marii, do 
Frýdku k P. Marii, ojediněle na sv. Kopeček k P. Marii, k dubu u Jerlochovic a 
kapucínům ve Fulneku. Ojediněle i do Hrabyně. 
     Všude byli poutníci vyslyšeni. Pěkně si i na kolenou poputovali, postěžovali, 
vyzpovídali se, zázračnou vodou si umyli nohy a obličej, a tak občerstveni a 
posíleni v naději se vraceli domů. 
     To bývala ta hlavní útěcha a radost našich předků! 
     Když šli na pouť, postili se již den i dva předem a pak celou poutní cestu. 
Když se vraceli, vyprávěli, co všechno viděli, co kněz na pouti kázal a kdo třeba 
nuzotou nemohl domů dojít. Je zajímavé – říká p. Bayer, že všechna poutní 
místa uctívala většinou ty svaté, jejichž svátky byly v době letní. Zimní svatí 
byli na tom špatně. 
 



 17

 
 
 
     Mnoho lidu proputovalo letní dny a málo dbali na svá pole. Spoléhali, že si 
úrodu vymodlí i na pouti. Těšívali jeden druhého: „Jestli Pán Bůh nedá – darmo 
naše lopocení!“ 
     Naši hostýnští poutníci bývali na noc v Rakovém, nebo v Bystřici, ale též i 
přímo v kostele na Hostýně. A to bylo dosti zlé – buď byla zima, nebo i divný 
pach. Před kostelem jsou kamenné schody. 
     Dříve, než poutníci došli do svatyně, putovali po kolenou nahoru, na každém 
schodu jeden Otčenáš – zbožně a opravdově – a tak se lezlo po kolenou až do 
kostela a kolem hlavního oltáře. Byl to někdy i smutný pohled, jak i ti 
nejubožejší chudáci vláčejí své zedřené tělo po kamení v naději, že tudy vede 
cesta ke spasení a k lepšímu životu. 
     Po mši se šlo ke kramářům nakoupit svatých křížků, svatých obrázků, 
svatých knížek, svatých růženců atd. U zázračné vody hostýnské si myli obličej, 
nohy, ruce – též se několikrát zbožně napili a potom nabrali vody do sklenic a 
poutních džbánků a konviček pro nemocné doma. 
     Na svatém Hostýně šel každý poutník k svaté zpovědi a také na „ofěru“. Do 
pokladniček, které visely u dveří a u vchodů do kostela, považoval každý za 
nutné něco vložit. Vždyť to bylo pro P. Marii Svatohostýnskou! 
     Pak nastalo loučení. 
Každý byl šťasten, že se zbavil těžkých hříchů.  
Poutník pastýř (obyčejně organizátor poutě) zanotil nábožnou píseň na 
rozloučenou a ovečky kráčely k domovu. Na cestě domů byla též ustálená místa, 
kde se odpočívalo, třeba u nějaké studánky, kapličky, nebo kříže. 
     Cestou se zpívaly nábožné písně. 
Při zastávkách se vybíralo na mši svatou za poutníky, na věnec, na zpěváka, na 
toho, kdo nesl kříž atd. Když přicházelo procesí polní cestou od Starého Jičína k 
„Hrabí“, tož byl už někdo vyslán do dědiny, aby kostelník, nebo někdo jiný, 
začal zvonit a otevřel kostel. Houf dětí obyčejně přišel naproti k „Hrabí“, i dále 
ke „Starému“ a dostávaly od poutníků perníkové kuličky, „páteřky“ (cukrové 
růžence) a svaté obrázky. 
     Procesí za náboženského zpěvu vešlo do kostela, poděkovalo za šťastný 
návrat a poutníci se rozešli domů. Domácím dlouho vyprávěli, co všechno 
viděli, i co zakusili. 
     A na rok šli zas! Poutníků bývávalo i přes padesát. 
Kdysi dávno, to si ještě jako kluk pamatuji, že se chodilo na „púť“ jen pěšky až 
na Hostýn. Později, pak už většinou jen na „Domorac“ a pak vlakem do 
Bystřice. 
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     Při každé pouti – dodává pan Bayer – se chodilo i ke svaté zpovědi. Naši 
chlapi chodili nejraději ke „kapucínům“ do Fulneku, protože prý když zaplatili, 
nemuseli jmenovat své hříchy. Stačilo prý říci, že lituje všech svých hříchů. 
Pan Bayer dále vypráví: 
     Dědinský lid dlouho lékaře neznal a ani jim moc nevěřil. Nejvíce se věřilo 
v poutní místa. Kdo ležel těžce nemocen, tomu nosili zázračnou vodu a 
posvěcené věci skoro ze všech poutí. Věřili i v uzdravení tím, že si nemocný 
udělá ve vlasech „skřítka“. Na to byla vždy v dědině ženská – odborník, která 
smotávala vlasy v klubko a mazala je jakousi divnou smolou. Až se nemoc do 
skřítka usadila, šlo se do Frýdku na pouť. Tam byla studna se zázračnou vodou a 
potom v nedalekém lesíku si uzdravené osoby, jedna druhé, skřítka ustřihly. 
Skřítku se také říkalo „koltún“. 
     Od každé nemoci byl nějaký svatý, ke kterému se lidé modlili za uzdravení. 
Od bolení zubů stojí dodnes (r.1948) na levém bočním oltáři šenovského kostela 
jakási světice s kleštěmi v ruce. Jestli trhala zuby, to nevím. Od bolení v krku 
byl svatý Blažej, ale lidé na něho moc nespoléhali. Pili raději svařený „burčák“ 
nebo slivovici a ti chudobnější lipový čaj. 
     Dokud nebylo lékařů, chodilo se k „babám“ (porodní asistentka). Nejdříve 
viděli lidé rozdíl jen v tom, že lékař vzal peníze, kdežto „babka“ se kolikrát 
spokojila se záplatou „pámbuzaplať“. 
     Nic naplat, říká p. Bayer – lékařská věda zatlačila všechny zaříkávače do 
pozadí a došlo to tak daleko, že mnohého nemocného by si „pambu“ už dávno 
vzal, ale lékař ho ještě nenechal umřít. 
     Ještě něco dodám, říká p. Bayer: při rozdělávání doškové střechy nad 
chlévem u nás doma na č. 19 v roce 1879 našel tam otec dva „skřítky“ vlasů po 
ženských, které dříve bydlely na č. 20. Prý to byla nějaká Tylda a Rozína. 
 
Vyprávění je z roku 1947 
Pan Petr Bayer z č. 110 byl dobrým znalcem obecních dějin a velmi dobrým 
vyprávěčem! Bohužel z nedostatku času jsem mnohé jeho vyprávěnky nezapsal. 
Škoda! 
     Pan Petr Bayer, rodák z č. 19, narozen 13.6.1865, zemřel 7.1.1950. 

       Opsáno z knihy Zaváté stopy od Leopolda Biskupa 
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Zájezd do Bojnic 
 
     V pátek 28. září ráno jsme vyrazili na zájezd do Bojnic. Po chladnějších a ne 
příliš přívětivých dnech nás počasí opět mile překvapilo. Nádherné slunečné 
ráno a krásné počasí nás provázelo po celý den. 
     Cestu jsme si zpříjemnili povídáním o místech, která navštívíme a kterými 
projíždíme. Ti z nás, kteří přijali pozvání na jeden z nejkrásnějších zámků 
střední Evropy, jistě nelitují, že museli vystoupat desítky prudkých schodů 
nahoru a po prohlídce zase dolů. Krásný podzimní den na nás dýchal také při 
procházce po místní zoo a nikomu tak nevadila ani probíhající částečná 
rekonstrukce zahrady. Každý si denní program zajistil podle své chuti a nálady. 
A pokud měl někdo přece jen malinko pochybnosti, koupání ve zdejších 
termálech je jistě rozplynulo. Všichni jsme se srdečně zasmáli při nasazování 
povinných koupacích čepic. To tu ještě nebylo! Příjemná teplá a místy i horká 
voda nás všechny dočista unavila, a tak jsme zpáteční cestu domů strávili 
lehkým podřimováním. 
     Zájezd tohoto typu jsme s Maruškou Mertovou uspořádaly již potřetí a 
zřejmě asi naposledy, neboť svátek Den české státnosti v následujících letech 
vyjde na víkendový den. No uvidíme. 

  Věra Košťálová  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 22

 
 
Pranostiky na říjen 
 
Svatý František zahání lidi do chýšek. 
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu. 
Svatý Marcel bílý, svatý Havel teplý. 
Déšť na Havla, déšť na Vánoce. 
Sněží-li brzy v říjnu, bude mokrá zima. 
Na svatého Lukáše hojnost chleba i kaše. 
Bouřka v říjnu třebas malá, sotva nato zima stálá. 
Jestli sníh napadne toho měsíce a kolik dní trvati bude, tak stálá 
bude zima. 

 
Změna letního času 
 
Letní čas je upravené měření času, při kterém se v letních měsících roku používá 
čas, který je o 1 hodinu posunut dopředu. Jeho cílem je úspora elektrické energie 
pro večerní osvětlení. Hlavním důvodem je, že většina lidí je aktivnější večer 
než ráno. 
Po mnoha v historii neúspěšných pokusech byl letní čas znovu zaveden v 
důsledku úsporných opatření za druhé světové války. V českých zemích 
fungoval nepřetržitě od 1. dubna 1940 až do 4. října 1942, dále pak v letních 
měsících let 1943–1949. Na přelomu roku 1946 byl zaveden také tzv. zimní čas, 
kdy byl čas posunut o jednu hodinu dozadu. 
Každoroční letní čas byl v Československu zaveden v roce 1979. Po několika 
letech se ustálilo pravidlo, podle kterého se letní čas zaváděl poslední březnový 
víkend (v noci ze soboty na neděli) a končil poslední zářijový víkend. Od roku 
1996 je letní čas o jeden měsíc delší – trvá až do posledního víkendu v říjnu, 
čímž je letní čas zaveden po větší část roku než čas pásmový. Tato změna byla 
provedena v celé Evropské unii, takže se přizpůsobila i Česká republika. 
Letní čas je záležitostí zemí mírného pásma. V tropickém pásmu se délka dne v 
létě od délky zimního dne neliší natolik, aby mělo zavedení letního času smysl. 
Obdobně v polárních oblastech, kde polární noc trvá až půl roku, nemá letní čas 
smysl. 
Letní čas se používá ve všech státech Evropy s výjimkou Islandu, Ruska, 
Běloruska, části Grónska a norských ostrovů Jan Mayen a Špicberky. Podle 
pravidel EU přechod nastává ve všech časových pásmech současně poslední 
neděli v březnu, resp. říjnu. 
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Státy na jižní polokouli mají léto v době, kdy je na severní polokouli zima, tudíž 
i letní čas tam oproti severní polokouli platí v opačné části roku. 
Argumentem pro zavádění letního času jsou především již dříve uvedené 
energetické úspory a poněkud se zmírňují některé energetické špičky. 
Odpůrci letního času argumentují tím, že časový posun mnoha lidem způsobuje 
zdravotní potíže, upozorňují na zvýšené množství dopravních nehod ap. Někteří 
lidé místo dvou změn času každý rok navrhují přejít na „letní čas“ celoročně, 
tedy trvale přijmout sousední časové pásmo. Tato myšlenka se objevuje hlavně 
ve Velké Británii, pro kterou by to znamenalo přechod na SEČ (středoevropský 
čas), tzn. sjednocení časového pásma s většinou Evropy. 
 
Během své existence období letního času ovlivnilo množství nepředstavitelných 
událostí, z různých důvodů komplikuje život mnoha lidem. 
 
 
 

 
 

Letní čas - březen 
     Na letní čas se přechází poslední neděli v 

březnu, kdy po 1:59:59 (středoevropského času) 
následuje 03:00:00 středoevropského letního 
času. Jednoduše řečeno, ve 2 hodiny v noci se 
posune čas o hodinu dopředu, tedy na 3 hodiny. 

  
 
 
 

Zimní čas - říjen 
Zimní čas (správně standardní nebo klasický čas) 
nastává poslední neděli v říjnu, kdy po 2:59:59 
středoevropského letního času následuje 2:00:00 
středoevropského času. Prakticky se tedy ve 3 
hodiny v noci posune čas o hodinu zpět, na 2 
hodiny. 

 
 

  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 


