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Vážení čtenáři,
Gerník jako jediná česká vesnice v Rumunsku má statut obce, má svůj obecní úřad. Na rozvoji obce je 

znát, že ve funkci starosty bývají zodpovědní a rozumní lidé - pan Václav Piecek a pan Nicolae Tismanariu. 
Obecní úřad spolupracuje s místní organizací DSSČR a na dění v obci je to vidět.

Za šest let  se toho v Rumunsku i  na Gerníku hodně změnilo, věřím, že hlavně k dobrému. V obci je 
pekárna, sběrna mléka a dobře prosperuje i firma, která dostala základ vlastně na 7. festivalu (2. gernickém) 
v roce 2001. Je to firma Winding, původně Bobintronic. V obci jsou asfaltové cesty, stále více občanů má auto, 
ale překrásných gernických koňů ubylo. Ve škole je počítačová třída, v opraveném kulturním dome internet. 
Stále hraje gernická kapela Bohemia a v gernickém tanečním souboru se mládež učí tančit a zpívat. Místní 
organizace DSSČR, obecní úřad a kostelní výbor společně připravily nejednu pěknou akci. I letošní oslavy jubileí 
150 let od vysvěcení gernického kostela, 160 let gernické farnosti a 180 let od usazení Gerničanů na území 
dnešní  vesnice  jsou  jejich  společným dílem.  V  letošním,  pro  Gerník  jubilejním roce  2007,  vyšel  nástěnný 
kalendář, ve kterém mohou vidět i lidé, kteří Gerník neznají, jak je tu hezky. 

Na Gerníku jsou hrdí a pracovití lidé. Přestože jich stále ubývá, udržují své tradice. Neznamená to však, že 
se nedokáží přizpůsobit modernímu světu. Dokáží si kulturní zvyky a dovednosti svých českých předků předávat 
z generace na generaci a tím potvrzují známou moudrost o existenci každého národa: ...pokud se tak bude dít, 
národ neztratí svou identitu a nezanikne.   

    Ludmila Šťástková, česká učitelka na Gerníku (červenec 2007)

pozn. : Paní učitelka působila na Gerníku už ve šk. roce 2000/2001

Vážení přátelé,
ve spolupráci s eibenthalskými krajany jsme v červnu vytvořili internetové stránky  www.eibenthal.eu. 

Myslím, že je to významný krok k modernizaci vesnice, neboť dříve platný výrok „co není na mapě, jakoby 
neexistovalo“ má dnes paralelu ve výroku „co není na internetu, jakoby neexistovalo“. Možná se to někomu zdá 
přehnané, ale rozvoj světové počítačové sítě postupuje velmi rychle a většinu informací dnes lidé skutečně 
hledají právě na ní.

Eibenthalské stránky jsou zaměřeny na tři skupiny lidí. Především jsou to samotní obyvatelé Eibenthalu, 
kteří si zde mohou přečíst zajímavosti o své vesnici, podívat se na fotky z posledních akcí a přečíst si, jak se 
v poslední době činila místní pobočka Svazu. Druhou skupinou jsou lidé, kteří se z Eibenthalu odstěhovali, ale 
stále na něj nezanevřeli a rádi si přečtou poslední číslo školního časopisu „Eibenthalské období“, podívají se na 
obrázky a napíšou vzkaz svým známým v Rumunsku. Třetí skupinou jsou turisté, kteří se o Eibenthale lépe a 
více dozví, najdou si na internetu ubytování a zjistí si, jak se tam nejlépe dopraví.

Stránky se skládají z desíti kategorií: aktuality, úvod, MoDSSČR, ubytování, škola, Eibenthalské období, 
doprava, odkazy, obrázky, vzkazy. V aktualitách jsou uvedeny zajímavé akce z poslední doby spolu s popisem 
a  často  také  fotogalerií.  Najdeme zde  například  výsledky  olympiády  v českém jazyce,  fotky  ze  Dne  dětí 
v Moldavě nebo také povídání s obrázky ze „Svátků božího těla“.  Úvod  je první stránka, která se zobrazí a 
nabízí základní informace o vesnici – historii, pamětihodnosti, kontakty a nabídku výletů do okolí. Mo DSSČR 
jsou stránky Místní organizace Svazu Slováků a Čechů v Rumunsku, na kterých se můžete něco dozvědět o 
chystaných i konaných akcí pořádaných Svazem. Sekce škola nám podrobně popisuje situaci v eibenthalském 
vzdělávacím ústavu, například počty dětí a výuku češtiny. V další části je možno si přečíst a stáhnout poslední 
dvě čísla školního a obecního časopisu Eibenthalské období, takže k němu mají přístup i krajané žijící nebo 
pracující  v Čechách.  Doprava je  věnována  především  turistům –  mohou  si  přečíst  o  různých  způsobech 
cestování do a z Rumunska. Je zde však také jízdní řád autobusů mezi Oršavou a Moldavou. Následuje sekce 
odkazy,  odkud se můžete kliknutím myši dostat na další  stránky, které se nějak dotýkají českého Banátu 
(například stránky společnosti Člověk v tísni www.banat.cz). Název stránky obrázky mluví sám za sebe – jsou 
zde ilustrativní fotky z Eibenthalu, Dunaje, Oršavy a blízkého okolí. V poslední části – vzkazy – může kdokoliv 
napsat vzkaz, který pak uvidí všichni ostatní.

Stránky nepovažuji za ukončené a věřím, že se nám je spolu s Vámi, krajany, podaří ještě vylepšit. Také 
věřím,  že  bude  inspirovat  další  vesnice  k vytvoření  podobných  projektů.  Srdečně  Vás  zvu  k návštěvě 
www.eibenthal.eu – věřím, že bude inspirativní!

Ondřej Syrovátka, český učitel v Eibenthale a Baia Nouă.

 Alena GECSE. Místní učitelka, vyučuje ve škole v Moldově Nouă. 

 Josef MLEZIVA (JM). Místní učitel, je ředitelem školy ve vesnici Bigr. 

 Petr SKOŘEPA (PS). Český učitel, který se pracovně vrací do Banátu od roku 1996. 

 Ondřej SYROVÁTKA (OS). Český učitel, ve šk. roce 2006/2007 působil na Eibenthale a Baia Nouă.

 Ludmila ŠŤÁSTKOVÁ. Česká učitelka, v šk. roce 2000/2001 a 2006/2007 učila na Gerníku.

 Ivo DOKOUPIL. Fotograf, novinář, Fík a hlavně současný koordinátor spol. Člověk v tísni.
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