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     Vážení spoluobčané, 

 

     žijeme na vesnici, kde se většina lidí navzájem zná, čímž se zásadně liší 

kultura vzájemného soužití v menších sídelních útvarech, jako jsou vesnice, od 

těch větších, tedy měst. I když počet obyvatel v naší obci za posledních deset let 

výrazně vzrostl, chuť a potřeba se společně scházet a spolu komunikovat se 

nezměnila. Ba naopak. Společenský či bohatý spolkový život, udržování a 

obnovování tradic, mají u nás silné kořeny, což je dobrý předpoklad k tomu, aby 

v obci mezi lidmi panovala sounáležitost.  

 

     Jednou z dnes již tradičních příležitostí k vzájemnému setkání se stal „Den 

obce“.  Od roku 2002 se v Bernarticích nad Odrou konají tyto obecní slavnosti, 

jejichž hlavním pořadatelem je místní obecní úřad.  

 

     V sobotu 27. června se v areálu „U Bříz“ uskuteční v pořadí už třináctý 

„Den obce“. 
 

     V jednu hodinu odpoledne začíná ve farním kostele Navštívení Panny Marie 

mše svatá. Od druhé hodiny už bude v „Břízách“ vyhrávat reprodukovaná hudba 

k poslechu. Nezapomeňte, že můžete využít kuchyně naší restaurace a dát si 

dobrý oběd. Většina žen „nevaření“ určitě uvítá . 

      

     Samotný program začne o půl třetí, a to vystoupením mažoretek 

Bybypanenky a Minipanenky, které k nám přijedou z Hranic na Moravě. Po nich 

se představí romský taneční a pěvecký soubor Cikne Čhave z Nového Jičína. 

Členové souboru pocházejí z muzikantských rodin. Vystupují na mezinárodních 

festivalech, hudebních a tanečních soutěžích. Předávají lidem romskou kulturu 

plnou emocí a temperamentu.  

      

     Zajímavá bude určitě téměř hodinu a půl trvající sportovně zábavná 

dřevorubecká show (Stihl Timbersports Show), která se bude odehrávat na 

parkovišti před kulturním domem. Uvidíme šest dřevorubeckých disciplín a také 

diváci se budou moci zúčastnit divácké soutěže. 

 

     Večerní program začne koncertním vystoupením Věry Špinarové a skupiny 

Adama Pavlíka. Stálici české hudební scény, rodačku z Ostravy, Věru 

Špinarovou, není třeba představovat. Silný hlas, temperament a píseň Jednoho 

dne se vrátíš z filmu Tenkrát na západě, to jsou charakteristické rysy zpěvačky 

Věry Špinarové. Věřím, že vystoupení se bude líbit mladším i starším 

generacím. 

http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/165639/nejdojemnejsi-pisnicka-podle-vaseho-hlasovani.html
http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny/165639/nejdojemnejsi-pisnicka-podle-vaseho-hlasovani.html


2 

 

 

 

 

     Po tomto vystoupení bude následovat taneční zábava s hudební skupinou 

Sága z Kopřivnice, která pro vás bude hrát až do tří hodin do rána. 

     Přesně ve 21:45 hodin začne ohňostroj, který se uskuteční na polní cestě za 

antukovým hřištěm. V této souvislosti prosím všechny majitele psů, aby je 

zabezpečili a ochránili tak proti nežádoucímu hluku. Děkujeme za pochopení. 

      

     Pro děti jsme na odpoledne připravili trampolínu, malování na obličej, střelbu 

ze vzduchovky a pro ty nejmenší nafukovací aktivní centrum „Pirátská loď.“ 

      

     Na letošním Dni obce se budeme moci blíže seznámit i s ukázkami 

moderního vojenského sportu Airsoft, který nám představí bernartický tým pod 

vedením Františka Kyselého mladšího. 

 

     V našem kulturním domě si budete moci prohlédnout obrazy Báry Knápkové. 

      

     Připomínám rovněž, že vstupenka je slosovatelná a losování proběhne ve 

21,00 hodin. Nezapomeňte prosím své vstupenky uschovat. 

  

     Co se týká občerstvení, to pro nás připraví tradičně místní spolky. Hasiči, 

myslivci, zahrádkáři, Sokol, pekárka a „náš“ barman Mário.  Nebude chybět ani 

cukrová vata a k dispozici bude samozřejmě posezení a nabídka restaurace U 

bříz. 

  

    Velmi oceňuji, že jako v jedné z mála obcí zajišťují převážnou část 

občerstvení místní spolky. Není to samozřejmost, protože v dnešní době nejsou 

všichni ochotni obětovat volný čas a pracovat, když se ostatní baví. Odměnou 

všem je pak nenahraditelná opravdu domácí atmosféra. 

 

     Nabídka našeho programu zaujala určitě někoho více, někoho méně. Přesto 

vás všechny na den obce do Bříz srdečně zvu. Stačí si udělat čas, vzít s sebou 

dobrou náladu a pak už k plné spokojenosti potřebujeme jen pěkné počasí. 

  

     Vážení občané, přijďte se pobavit a společně prožít příjemné letní odpoledne.

          

 

           starostka 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vojensk%C3%BD_sport&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
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Pro zajímavost uvádíme, jaké bylo počasí na předchozích Dnech obce: 

 

r. 2002 zamračeno 25 o, večer déšť 

r. 2003 jasno 29 o 

r. 2004 déšť, zataženo 21 o, odpoledne přeháňky, večer jasno 

r. 2005 zamračeno 22 o, déšť, přeháňka 

r. 2006 nádherně 30 o 

r. 2007    oblačno 25 o, dvakrát přeháňka 

r. 2008 jasno 27 o 

r. 2009 kvůli povodni 24. června se Den obce nekonal 

r. 2010 skoro jasno 25 o 

r. 2011 oblačno19 o, dvakrát bouřka, déšť 

r. 2012 ráno zataženo, odpoledne jasno 25 o 

r. 2013 polojasno 20 o 

r. 2014 oblačno 27 o 

 

r. 2015 ideální počasí pro tuto akci  

 

 

 
Kalendář akcí 

 
 so   20.6.  Bernaton - běžecký štafetový závod na 3x5 km 

 so   27.6.  Den obce 

 so   18.7.  Bernartice open 2015 – nohejbalový turnaj 

 so   3.10.  Turistický pochod 

 pá   9.10.  Posezení s důchodci 

 so   7.11.  Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

 ne 15.11.  Vítání občánků 

 pá 18.12.  Adventní odpoledne s koncertem 
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Kalendárium 
 

 

22.5. 

Obecní úřad uspořádal zájezd pro důchodce 

 

29.5. 

Hasiči pokáceli „Májku“ 

 

30.5. 

Proběhla soutěž mladých hasičů 

 

31.5. 

Pouť 

 

3.6. 

4. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 

 

6.6. 

Naši zahrádkáři uspořádali zájezd do Krakova 

 

6.6. 

Obec Vražné pořádala Hry bez venkovských hranic 

 

14.6. 

Hasičská soutěž O Bernartský pohár 

 

 

 

 

Upozornění 
 

Přepážka pošty Partner Bernartice nad Odrou bude v pátek 26.6.2015 

uzavřena. 

 

  Věra Košťálová 
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Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 

konaného 3. 6. 2015 v Bernarticích nad Odrou 

 

4/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing. 

Romana Davida, Vlastimila Šimíčka a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 

 

4/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

4/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 

č.1/2015. 

(Příloha zápisu č.4) 

 

4/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 220/2013 

Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní období roku 2014. 

(Příloha zápisu č.5) 

 

4/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 220/2013 

Sb. účetní závěrku příspěvkové organizace obce Základní školy a Mateřské 

školy Bernartice nad Odrou za účetní období roku 2014. (Příloha zápisu č. 5) 

 

4/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 zákona 

128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet Bernartice 

nad Odrou za rok 2014 bez výhrad. 

Závěrečný účet včetně všech příloh je přílohou k tomuto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí v souladu s § 17 zák. 

250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních samosprávných rozpočtů 

s celoročním hospodařením obce Bernartice nad Odrou bez výhrad.(Příloha 

zápisu č. 5) 
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4/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský výsledek své 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou 

za rok 2014 ve výši Kč 366.221,20. 

Zastupitelstvo obce zároveň souhlasí s převodem hospodářského výsledku do 

rezervního fondu příspěvkové organizace ve výši Kč 365.221,20 a do fondu 

odměn ve výši Kč 1.000,- (Příloha zápisu č. 5) 

 

4/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Darovací smlouvu č. 

18/2015/D mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací jako darujícím a Obcí 

Bernartice nad Odrou jako obdarovaným. Dárce touto smlouvou daruje 

obdarovanému pozemek na parcele č.1191/23 ostatní plocha, ostatní 

komunikace o výměře 971 m2 v k.ú. Bernartice nad Odrou. Pozemek je pod 

stavbou chodníku. 

 

4/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje záměr obce darovat obecní 

pozemky na parcelách  

 

- č.1190/2 ostatní plocha, silnice o výměře 1292 m2 

- č.1191/3 ostatní plocha, silnice o výměře 75 m2 

- č.1191/4 ostatní plocha, silnice o výměře 13 m2 

 

v k.ú. Bernartice nad Odrou příspěvkové organizaci Moravskoslezského kraje, 

Správě silnic Moravskoslezského kraje. Pozemky jsou zastavěny silnicí č. 

III/05715 a č. III/04815.  

 

4/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí zápis z jednání 

Kontrolního výboru Regionu Poodří ze dne 22.12.2014.  

 

4/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou vydává Obecně závaznou vyhlášku 

obce Bernartice nad Odrou č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 

nakládání se stavebním odpadem na území obce Bernartice nad Odrou. 
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4/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje místostarostu Tomáše 

Horuta výkonem pravomoci v oblastech uvedených v příloze tohoto usnesení. 

(Příloha k usnesení č. 4/12 ze dne 3.6.2015) 

 

4/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ukládá místostarostovi obce Tomáši 

Horutovi zmapovat kanály pro odvod dešťové vody (dešťové vpustě) a 

zkontrolovat jejich stav a funkčnost. (Termín 30.9.2015) 

 

4/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce zadat 

zakázku na zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného 

osvětlení, a to osvětlení přechodu pro chodce na hlavní křižovatce a osvětlení 

komunikace za hřbitovem. 

 

4/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo zvýšit četnost vývozu 

zeleného odpadu na dvakrát týdně. 

 

 

 

Příloha k usnesení č. 4/12 

 
Pracovní činnost místostarosty obce: 

 

1. Vedoucí technických služeb a manuálních pracovníků obecního úřadu 

včetně veřejně prospěšných pracovníků. 

2. Údržba obecního majetku. 

3. Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. 

4. Kácení dřevin. 

5. Zajištění technického vybavení pro údržbu obecního majetku. 

6. Odpadové hospodářství (mimo administrativu). 

7. Lesní hospodářství. 

8. Hřbitov, kostel. 

9. Spolupráce s místními spolky. 

10. Zastupování starostky při různých společensko-pracovních příležitostech. 
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Vývoz zeleného odpadu 
 

     Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém červnovém zasedání o 

navýšení vývozu a likvidace bioodpadu. Zelený odpad se bude tento 

rok vyvážet dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.  

     Věřím, že toto opatření výrazně zkvalitní službu občanům a také 

zamezí neustálému poškozování kontejnerů v důsledku jejich přetížení. 

               Dana Klosová 
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Informace pro občany: 
 

Kotlíková dotace 
Ve druhé polovině roku bude v rámci Operačního programu Životní prostředí 

(OPŽP) pro období 2014 – 2010 vyhlášena výzva podporující výměnu 

stávajících kotlů na tuhá paliva. Aktuální informace budou k nalezení na 

stránkách OPŽP, novinky budou také zveřejňovány na stránkách http://lokalni-

topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/137 a na stránkách Moravskoslezského 

kraje. 

 

Nová zelená úsporám 

Dotace v rámci tohoto programu podporuje: 

o Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. 

o Výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. 

o Efektivní využití zdrojů energie (výměna neekologického zdroje tepla). 

Bližší informace na stránkách http://www.novazelenausporam.cz 

Příjem žádostí byl zahájen 15.5.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/137
http://lokalni-topeniste.kr-moravskoslezsky.cz/node/137
http://www.novazelenausporam.cz/
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Hry bez venkovských hranic 

 
     Letošní Hry bez venkovských hranic, jejichž organizátory v loňském roce 

byla naše obec, se konaly ve Vražném. Her se zúčastnilo celkem čtrnáct 

družstev. Bernartice nad Odrou reprezentovalo osmičlenné družstvo 

v následujícím složení:  

Lenka Knopová, Zuzana Poláčková, Radka Brodíková, Ester Vaculíková, Radim 

Horák, Lukáš Kořený, Pavel Novobilský a Radek Frýdl. Našemu družstvu se 

vedlo výborně, o čemž svědčí krásné třetí místo, na kterém se umístilo. 

     Všem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci obce. 

               Dana Klosová 
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Frýdecko - Místecká smeč 2015 
 

     V sobotu 30.5.2015 se Zepelin poprvé zúčastnil turnaje, který pořádali hráči 

z FM. Turnaj se odehrál na Gymnáziu a SOŠ Frýdek Místek, a to ve dvou 

tělocvičnách. Za účasti deseti týmů (5 týmů z FM, 2 z Tiché, Krásná, Bernartice 

a Luky - Slovensko), se odehrálo mnoho vyrovnaných zápasů. Zepelin nakonec 

obsadil krásnou druhou příčku s bilancí 6 výher, 2 remízy a jedna porážka. Naše 

účast na turnaji tak končí dalším úspěchem. Společně se zážitky, jsme si domů 

přivezli i krásné stříbrné medaile. 

 

Konečné pořadí na stupních vítězů: 

1. Místo: Tichá 

2. Místo: Zepelin Bernartice 

3. Místo: Romanovci Frýdek Místek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERNARTICE OPEN 2015 

     V sobotu 18.7.2015 se uskuteční v areálu hřišť za školou (antuka + asfalt), 3. 

ročník letního nohejbalového turnaje. Přijďte si zahrát, nebo povzbudit své 

známé. 

Veškeré informace k turnaji, přihlášení na: 

http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/ 

     Pavel Zelenka 

http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/
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Plavecký výcvik 
 

     V pondělí 25.5. jsme skončili letošní výuku plavání. V tomto školním roce se 

výcviku kromě jedné žákyně (zdravotní důvody) zúčastnily všechny děti. 

Nemocnost dětí byla minimální. Tomu odpovídaly výukové výsledky plavání: 

v 5. r. z 12 žáků bylo 12 jedniček, v ostatních ročnících bylo celkem 29 

jedniček, 5 dvojek a 3 čtyřky. 

     Lucka Bayerová (5. r.) a Ondra Staněk (5. r.) získali diplom a odznak 

„Všestranného plavce“ a toto hodnocení se opravdu jen tak nerozdává. 

     Chtěla bych velmi pochválit 1. plaveckou skupinu, kterou tvořili tito žáci: 

O. Staněk, L. Bayerová, N. Kelnarová, Š. Škrabáková, C. Haitl, M. Petr, A. 

Haitlová – 5. r., L. Hubr, S. Tomáška, A. Glogarová – 4. r., M. Novobilský a T. 

Lyčka – 3. r., P. Chalupová - 2. r. a N. Hájková – 1. r.. 

     Paní učitelka Šajerová, která děti vyučovala a vedoucí plavecké školy, p. 

Bayerová, tuto skupinu vyhodnotily jako nejlepší skupinu tohoto školního roku 

pro jejich plavecké výsledky a také po stránce kázeňské – bezproblémová 

skupina. 

     Před námi jsou prázdniny, docela dlouhá doba na to, aby se někteří s vodou 

více sblížili a příští rok dosáhli ještě lepších výsledků. 

      Mgr. Jana Rusínová 

 

 

 

 

Turnaj v miniházené 
 

     V pátek 29.5. jsme odehráli 3. kolo letošního házenkářského klání. Našimi 

soupeři byla družstva z Jeseníku, 2 družstva z Veřovic a družstvo z Libhoště. 

Z tohoto kola turnaje jsme si přivezli 1. místo, zlaté medaile, diplomy a 5 

nových míčů na miniházenou. Celkem jsme jich pro školu získali už 20. 

     Poslední kolo se uskuteční 19.6. opět na hale ABC a tentokrát se už bude 

rozhodovat o postupu do finálové osmičky. 

      Mgr. Jana Rusínová 
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Dopravní výchova ve 4. ročníku       
 

     V úterý 2.6. jsme opět navštívili dopravní hřiště v ZŠ Jubilejní. Děti si 

ověřily své teoretické i praktické vědomosti z oblasti cyklistiky. 

     Teoretické vědomosti prokázaly, ale většinou neprokázaly, děti při 

písemných testech. Z 8 dětí prošly pouze Anetka Glogarová a Terezka 

Pavlíková. Některým chyběly 1-2 bodíky, ale u některých to bylo horší. 

Praktická část – jízda zručnosti a jízda na křižovatkách a kruhových objezdech 

byla lepší. Ale k získání průkazu cyklisty musely být splněny obě části. 

     Ostatní mají druhou šanci, 14 dní si mohou ještě procházet testy a 

zdokonalovat se v teorii i praxi a pak ještě jednou zopakujeme testy. Pokud 

budou úspěšné, mají všichni šanci průkaz cyklisty získat. 

     Samozřejmě, že získat průkaz je pro děti lákavé a motivační, ale důležitá je 

skutečnost, že pokud žák průkaz získá, má dobrou úroveň znalostí o bezpečném 

pohybu jako cyklista na silnici. A bezpečnost je v dnešním divokém provozu to 

nejdůležitější. 

      Mgr. Jana Rusínová 
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Kácení máje 
 

     V pátek 29. května 2015 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí nám velmi 

přálo, a tak se před hasičskou zbrojnicí sešel opravdu velký počet lidí. Hasiči 

připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou tombolu. Samotné pokácení si 

vzali na starost odborníci z našich řad, což bylo i vidět a máj spadl na centimetry 

přesně, kde měl. 40 kg uzených žeber zmizlo během chvilky, a tak přišla vhod i 

zelňačka, kterou jsme hned poté z vývaru připravili. Tombola byla taky docela 

hodnotná a pokácenou májku, jako jednu z cen, jsme vítězi ještě v ten večer 

odnesli na ramenou. Před hasičskou zbrojnicí se ve velkých party stanech 

posedělo až do pozdních večerních hodin. Myslím si, že zúčastnění se všichni 

dobře pobavili, pojedli a popili, což je, byl a vždy bude cílem této tradiční akce, 

kterou hasiči už desítky let pořádají.  

                                                   za hasiče 

Tomáš Horut 
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Hasičská soutěž dětí 
 

     V sobotu 30. května 2015 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou 

soutěž mladých hasičů v kategoriích mladší a starší žáci. 

     Mimo sbory z našeho okrsku, a to z Vlčnova, Janovic, Palačova, Petřkovic, 

Hůrky, Starojické Lhoty a Jičiny, k nám dorazili i hasiči z Kopřivnice a z 

Mořkova. Naši hasiči v kategorii mladších žáků předvedli vynikající výkon a 

dlouho se drželi na první příčce. Do doby, než šli na start hasiči z Hůrky - ti naše 

malé hasiče předstihli o půl vteřinky. Krásné druhé místo bylo skvělé. 

     V kategorii starších žáků se to našim tak nepovedlo. Bohužel, stala se 

chybička, kterou pravidla nepovolují a naši hasiči museli být diskvalifikováni. 

Co se dá dělat, i prohrávat se musí umět. O to je to těžší, když se to stane doma. 

Sezóna je ale ještě dlouhá a já pevně věřím, že v dalších závodech nám naši 

starší žáci předvedou, že patří na špici v okrsku, a to jsem si zcela jist. Vítězem 

této kategorie se stali hasiči z Mořkova. 

     Konkurence v obou kategoriích byla velká. Důkazem toho jsou rozdíly mezi 

časy, jedná se skutečně o desetiny a setiny vteřin. 

     Děkuji divákům, kteří přišli a podpořili své domácí hasiče a hasičky 

v příznivém počasí. Doufám, že příští rok se opět všichni sejdeme a budeme 

moci sledovat perfektní výkony nejmladší generace hasičů. 

 

     Tomáš Horut 

starosta SDH 
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Intronizace krále Kohoutího bratrstva 

     V sobotu 6. června jsme absolvovali zájezd do polského Krakowa. I když 

jsem v tomto městě byl poněkolikáté, vzhledem k jeho historii se lze dovědět, to 

podle průvodce, vždy něco nového. Počasí a sluníčko nám nevýslovně přálo a 

po absolvování ranního seznámení s městem, jsme měli 3 hodiny na ostatní 

památky a pamětihodnosti. Odpoledne pak návštěvu královských komnat na 

Wawelu. Co naši skupinku upoutalo, byl průvod nastrojených mužů 

v historických krojích, doprovodná kapela, zástupci města Krakowa a 

univerzity. Na všetečný dotaz na jednoho z hodnostářů nám čistou polštinou 

odpověděl „slavnost kurka“. Tak jsme usoudili, že to budou oslavy polské 

orlice. To nám sice připadalo trochu přitažené za vlasy, ale pán Google nám 

nakonec poradil. 
 

Ve 13. stol. byly kvůli tatarským nájezdům kolem Krakova vystavěny městské hradby. 

Povinnost jejich udržování byla svěřena obyvatelům města. Ti se ovšem běžně zabývali 

obchodem a řemesly a ne vojenským uměním. Bylo tedy zapotřebí je tedy školit a dbát na 

udržování neustálé připravenosti k boji.  Pro tyto účely existoval zvláštní spolek, tzv. Kohoutí 

bratrstvo (Bractwo Kurkowe), paramilitární organizace, nazývaná také Střeleckým spolkem 

nebo Konfraterií střelců, jehož kořeny sahají pravděpodobně do 13. stol. či začátku 14. stol. 
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K nejznámějším zvykům Kohoutího bratrstva, které se vyvíjely po staletí, patří volba a 

intronizace „kohoutího“ krále. Kandidátem na krále může být jenom člen s dlouhodobou 

působností a neposkvrněným jménem. Poté se vše odehrává podle velmi starého scénáře. 

Podobně jako kdysi kandidáti střílejí do dřevěného kohouta (i když dnes střílejí ze střelných 

zbraní, které s postupem času nahradily luky a kuše). O tom, který z nich bude králem, 

rozhoduje dobré oko a trocha štěstí. Vítězí totiž ten, kdo jako poslední shodí poslední kus 

ptáka. 

 

 

V červnu (neexistuje přesné datum) se koná slavnostní intronizace. Průvod, který vychází z 

Celestatu, sídla bratrstva na ulici Lubicz a který směřuje k Hlavnímu náměstí, je mimořádně 

pestrý a poutavý – bratři jsou oblečení do oděvů, vzorovaných na dávných šlechtických 

šatech. Král, který ustupuje z trůnu, nese na prsou stříbrného kohouta (kopii toho, kterého 

podle tradice nechal vyrobit král Zikmund August). Vlastní slavnost – předání panovnických 

insignii -  se koná na pódiu před Radniční Věží. 
 

     Reakce o pocitech a spokojenosti z této akce bernartických zahrádkářů budou 

asi i od ostatních účastníků zájezdu, ale mít to štěstí být v té správné chvíli na 

tom správném místě a vidět takový průvod, to mi nedalo, abych se o tomto 

zážitku s vámi nepodělil. 

  Petr Drlík 
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Smažení vajec 
 

     Svatý duch se pojí s tradicí smažení vajec. Počasí  letos spíš připomínalo 

dušičkové období, ale to neodradilo kamarády „Sešlosti“, aby tento zvyk opět 

neuskutečnili. Asi 150 vajec + další, k tomu potřebné ingredience si našlo místo 

v hrnci. Výsledek byl výborný. S pěti bochníky chleba se snědlo vše. Prostě v 

přírodě chutná nejvíc! 

      Varmis 
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KONTAKTNÍ INFORMACE: 
 

Obecní úřad: 

Tel:    +420 556 708 522 

  +420 602 630 764 

Fax:      +420 556 708 522 

E-mail:   obec@bernarticenadodrou.cz 

www.bernarticenadodrou.cz 

č. účtu 23325801/0100 
 

Obecní úřad + Pošta Partner I. 

Tel:        +420 556 715 217 

E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 
 

Starostka:  

Tel.:  +420 556 715 215 

  +420 606 236 454   

E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz 
 

Místostarosta: 

Tel.:   +420 733 386 628 

E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 
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