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Vážení spoluobčané, 

 

     dnešní úvodník chci věnovat „Hrám bez venkovských hranic“, které se 

konaly v sobotu 7. června 2014 v Bernarticích nad Odrou. Nejprve pár slov 

z historie.   

     V r. 2002 vznikl dobrovolný svazek obcí Region Poodří. Sídlem Regionu 

Poodří je zámek v Bartošovicích, kde se nachází Turistické informační centrum 

a kancelář svazku. Předsedkyní je starostka obce Bartošovice MVDr. Kateřina 

Křenková. Region Poodří se nachází v severní části Moravské brány a blízkém 

okolí. Přirozenou osou celého území je údolní niva řeky Odry. Činnost svazku, 

ve kterém je sdruženo v současné době 21 obcí, je rozmanitá, o čemž se můžete 

přesvědčit na webových stránkách Regionu Poodří (www.regionpoodri.cz). 

     Já bych však chtěla dnes zmínit jednu z tradičních akcí, jejímž pořadatelem je 

každoročně jedna z obcí svazku Regionu Poodří, a sice „Hry bez venkovských 

hranic.“ Jedná se o zábavné sportovní klání v netradičních sportovních či 

vědomostních disciplínách. Obec Bernartice nad Odrou se pravidelně účastní 

této akce od r. 2004, kdy v obci Trnávka obsadilo naše družstvo druhé místo. 

V r. 2011, kdy se konaly Hry v Sedlnicích, jsme si přivezli zlatou medaili, což 

byl v historii Her náš největší úspěch.  

     Letošní pořadatelství Her padlo na naši obec. Všichni, kteří jsme se Her 

někdy zúčastnili, jsme věděli, že nás čeká nelehký úkol. Stěžejním problémem 

bylo rozhodnutí, kde akci uspořádat. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní žádný 

velký travnatý prostor se zázemím, ať už technickým (voda, elektřina) či 

sociálním a lokalita u Odry se právě z těchto důvodů ukázala jako ne příliš 

vhodná, zvolili jsme po zralé úvaze asfaltové hřiště za naší základní školou. Po 

tomto rozhodnutí začaly přípravy na samotné Hry. 

     Ustanovili jsme přípravný výbor a rozdělili úkoly, kterých nebylo málo. Do 

letošního XVI. ročníku Her se totiž přihlásil úctyhodný počet osmnácti družstev: 

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou , Bílov, Hladké Životice, 

Jeseník nad Odrou, Jistebník, Kateřinice, Kujavy (na poslední chvíli odřekli 

účast), Kunín, Mošnov, Petřvald, Sedlnice, Skotnice , Suchdol nad Odrou, 

Trnávka, Velké Albrechtice a Vražné. Celkem se tedy Her zúčastnilo 17 

družstev, to znamená 136 soutěžících. 

     Pro představu uvádím, čím vším jsme se museli pro zajištění zdárného 

průběhu celé akce zabývat a co všechno jsme v této souvislosti museli také 

vymyslet. Především šlo o zajištění technického zázemí jako příprava hřiště, 

zajištění stanů, stolů, lavic, elektrického napojení, ozvučení, dále pak o přípravu 

soutěžních disciplín, výrobu rekvizit, výsledkové tabule a hlavně o přípravu 

manuálů soutěží pro všechny soutěžící a pořadatele. 

http://www.regionpoodri.cz/
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Samostatnou kapitolu představovalo zajištění „lidských zdrojů“, a to počínaje 

vedoucími družstev, rozhodčími, rekvizitáři, přes moderátora, diskžokeje, 

fotografa a kameramana až po lékařskou službu. Velkou pozornost jsme 

věnovali propagaci celé akce, kam bych zařadila i zajištění medailí, cen a pohárů 

pro vítěze.  

     Pochopitelně, že taková událost se neobejde bez občerstvení pro soutěžící a 

diváky a už vůbec ne bez dobrého počasí, které bylo jednoznačně na naší straně. 

Občerstvení pro všechny zajistili hasiči, sokoli a ženské z pekárky. Diváky 

zaujala i biketrialová exhibice Tomáše Konvičky a Martina Prašivky, která 

vyplnila přestávku mezi soutěžemi. Přestože téměř tropické počasí nikomu jeho 

práci nijak neulehčovalo, vše dopadlo na výbornou. Zejména soutěžící, kteří byli 

nepochybně hlavními aktéry sobotního odpoledne a kteří se v zápalu boje a 

slunce doslova „vařili“, si vedli skvěle. Všechny týmy soutěž dokončily, nikdo 

nevzdal. A kdo nakonec zvítězil? Na prvním místě se umístila obec Kateřinice, 

na druhém sousední obec Jeseník nad Odrou a na krásném třetím místě skončilo 

naše družstvo ve složení:  

Eva Knopová, Lenka Knopová, Markéta Horáková, Adéla Hřívová, Lukáš 

Kořený, Filip Školoudík, Jakub Šimíček a kapitán družstva Tomáš Novobilský. 

Doufám, že nás toto úspěšné družstvo nezklame a příští rok nás bude na Hrách 

opět reprezentovat. 

     Ti z vás, kteří se v sobotu přišli na hřiště podívat, mi dají jistě za pravdu, že 

se nám Hry vydařily. Myslím, že jsme vytvořili skvělou atmosféru a věřím, že se 

bavili opravdu všichni, soutěžící, pořadatelé i diváci. Nakonec pozitivní ohlasy 

soutěžících a starostů z okolních obcí potvrdily, že se v Bernarticích nad Odrou 

všem líbilo. Co více bychom si mohli přát. 

     Právě v dnešní pro člověka tolik vypjaté a uspěchané době působí taková 

akce jako balzám. Zdravě mezi sebou soupeřit, dělat si ze sebe legraci, „hrát si“, 

zasmát se, komunikovat spolu, poznat nové lidi a navázat nová přátelství, to je 

podle mého názoru hlavní smysl podobných akcí. Vždyť přece i dospělí mají 

právo si někdy „hrát“ , jinak by bylo na světě smutno . 

     A na závěr to nejdůležitější. Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se 

na přípravách, organizaci a vlastní soutěži letošních „Her bez venkovských 

hranic“ podíleli. Protože do organizace Her bylo zapojeno téměř 70 ochotných, 

obětavých a spolehlivých lidí, nemohu je zde všechny jmenovat. Ještě jednou 

všem děkuji, děkuji také našim občanům, kteří se přišli podívat a podpořit 

soutěžící. Jen díky vám všem jsme mohli vytvořit nezapomenutelnou atmosféru, 

která vypovídá o životě v naší obci. Velmi si toho vážím.  

 

         

               starostka 
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Kalendárium 
 

16.5. 

Oslava Dne matek – děti naší mateřské a základní školy 
 

18.5. 

Vítání občánků 
 

19. - 21.5. 

Sbírka obnošeného šatstva 
 

23.5. 

Zájezd pro důchodce – Karviná, Nošovice 
 

19. – 30. 5.  

Praxe 2 studentů středních škol na obecním úřadě 
 

22.5. 

Vernisáže výstavy v Žerotínském zámku v Novém Jičíně „Velká válka a 

legionáři Novojičínska v boji za vznik Československa“ se zúčastnila Ilona 

Stavinohová 
 

23.5. 

Akce Noc kostelů 
 

23. – 24.5. 

Volby do Evropského parlamentu 
 

28.5. 

Veřejné projednávání návrhu územního plánu 
 

30.5. 

Kácení máje 
 

31.5. 

Hasičská soutěž – děti 
 

1.6. 

Pouť 
 

4.6. 

Místostarostka Marie Mertová se zúčastnila porady na téma „Komunitní 

plánování – senioři“ na Městském úřadě v Novém Jičíně 
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7.6. 

Hry bez venkovských hranic 
 

10.6. 

Škvaření vajec v březovém háji – důchodci 
 

11.6. 

21. zasedání zastupitelstva obce. 

 

 

 

 
Kalendář akcí 

 
 pá 27.6.2014 Slavnostní valná hromada k výročí založení 130   

                              let Sboru dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou 

 so 28.6.2014 Den obce 

 so   9.8.2014 Letní nohejbalový turnaj trojic 

 so 4.10.2014 Turistický pochod 

 

 
 

 

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 23. – 24.5.2014 

v Bernarticích nad Odrou 
 

počet voličů:   232 

počet platných hlasů:  231 

volební účast:   30,7% 

 

1. KDU-ČSL   30,7% 

2. ANO 2011   15,2% 

3. ODS    14,7% 

4. ČSSD    10,0% 

5. TOP 09 a Starostové 10,0%  
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Upozornění pro klienty Pošty Partner Bernartice nad Odrou 
 

     Celý týden 7. – 13.7.2014 bude Pošta Partner Bernartice nad Odrou z důvodu 

čerpání dovolené uzavřena. VŠECHNY (tedy i dříve) oznámené zásilky budou 

v tuto dobu uloženy na přepážce České pošty v Novém Jičíně, kde si je můžete 

vyzvednout v otvírací hodiny: 

 

Po-Pá  8.00 – 18.00 hodin 

So  8.00 – 12.00 hodin 

  Věra Košťálová 

 
Upozornění 

 

V době letních prázdnin 1.7. – 31.8.2014 bude místní knihovna otevřena vždy 

jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. 

 

                                                                                            Ludmila Kelnarová 

                                                                                                    knihovnice 

 
Dovolená lékařů v době prázdnin 
 

7.7. - 25.7.2014 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek 

zastupuje MUDr. Přecechtěl 

Ordinační hodiny: 

Suchdol nad Odrou: pondělí, středa, pátek 7,30 - 11,30 hodin 

Jeseník nad Odrou:  úterý, čtvrtek 7,30 - 11,30 hodin 

 

4.8. - 22.8.2014 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Přecechtěl 

zastupuje MUDr. Šrámek 

Ordinační hodiny: 

Jeseník nad Odrou: pondělí, pátek 7,00 - 11,30 hodin, středa 12,00 - 16,00 hodin 

Suchdol nad Odrou: úterý, čtvrtek 7,30 - 11,00 hodin 

 

Telefonní čísla:  

Ordinace Jeseník nad Odrou:  556 739 023 

Ordinace Suchdol nad Odrou: 556 736 905   



6 

 

 

Centrum dalšího vzdělávání  

zve všechny aktivní 55+ na: 

 

UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU 
 

Setkávejte se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na půdě univerzity 

v Ostravě. Dozvíte se hodně nového a zajímavého. Převezmete přímo z rukou 

děkana osvědčení o úspěšném absolvování na malé slavnosti. 

 

Právě pro Vás jsme připravili nové 4 programy: 

1) Sladká Francie známá i neznámá a Český jazyk v minulosti a dnes  

2) Anglický jazyk pro chronické začátečníky  

3) Konverzace v anglickém jazyce   

4) Německý jazyk pro chronické začátečníky 

 

(2 semestry = 48 hod., za 1200,-) 

 

Přihlaste se ideálně do konce června na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické 

fakulty, F. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: 

marie.marek@osu.cz  TĚŠÍME SE NA VÁS. 

 

 
Pooderské koštování 
 

     Letošní 13. ročník „Pooderského koštování“ proběhl v sobotu 17. května na 

zámku v Bartošovicích. 

     V kategorii „Hruškovice“ získal p. Tomáš Černý č.p. 138  24 bodů a umístil 

se na krásném 2. místě z celkového počtu 7 vzorků. V kategorii „Jablkovice“ se 

s počtem bodů 70 na 12. místě z celkového počtu 15 vzorků umístil p. Radomír 

Kavan č.p. 204. Pan Josef Karafiát č.p. 214  se v kategorii „Slivovice“ s počtem 

bodů 67 umístil na 11. místě z celkového počtu 14 vzorků. 

     Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci naší obce v této 

tradiční soutěži. 

         Tým redakce zpravodaje 

 

 

mailto:marie.marek@osu.cz
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Nová školka v Bludovicích pro děti od 2 let 
 

     V Bludovicích u Nového Jičína bude od 1.9. znovu otevřena školka, která 

zde fungovala do roku 1992. 

     V současnosti se dokončuje rekonstrukce vnitřních prostor, v červenci budou 

realizovány úpravy zahrady, včetně výstavby zvuk zachycujícího plotu podle 

hygienických požadavků. Školka tak bude dětem poskytovat prostory 

odpovídající jejímu modernímu vzdělávacímu programu, a také pohodlný 

příjezd pro rodiče. 

     Kromě angličtiny, hudby a široké nabídky dalších kroužků přijde některým 

rodičům vhod jistě i fakt, že jako jedna z mála přijímá MŠ v Bludovicích děti už 

od dvou let. Výhodou je i poměrně dlouhá provozní doba (min. do 17:00). 

Několik posledních míst je ještě rodičům k dispozici a tým mladých energických 

učitelek už se na děti těší. Přihlásit své dítě můžete prostřednictvím webové 

stránky www.skolkabludovice.cz.  

Petr Brandejs, ředitel MŠ Bludovice 

 
Vítání občánků 
 

     V neděli 18. května 2014 se konalo vítání občánků do naší obce. 

Slavnostního obřadu se zúčastnili rodiče s dětmi v doprovodu  

ostatních rodinných příslušníků a přátel. Do pamětní knihy bylo zapsáno pět 

nových občánků Bernartic nad Odrou: 

Zelenka Antonín, Pustějovský Ondřej, Bayer Oliver, Haitlová Eliška a 

Leskovský Michael. 

     Svým pěkným vystoupením přivítaly své malé kamarády také děti z naší 

mateřské školy. 

      Za Komisi pro občanské a sociální záležitosti 

                        Milena Šturalová 
 

 

 

 

http://www.skolkabludovice.cz/
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Poslední turnaj Bobříků 

 

     V Pustějově se konal poslední florbalový turnaj. Kapitán byl Vojta Vrobel, 

brankář Honza Bukovjan, hráči Matěj Novobilský, Adam Rigole, Lukáš Hubr, 

Vítek Vrobel, Martin Maňák a Dominik Horut. První zápas se netradičně hrál 

s domácím Pustějovem, ten se nám podařilo zdolat. Dali jsme 5 gólů, a jelikož 

brankář lelkoval, dali nám domácí 1 gól. 

Za Bernatské Bobříky Honza Bukovjan. (brankář) 

Branky: kap. Vojta Vrobel – 2, Maňák Martin – 2 a Dominik Horut – 1. 

 

     17.5.2014 jsme hráli v Pustějově proti Suchdolu a prohráli jsme 2:5. Naše 

družstvo bylo dost oslabené, protože někteří z nás nemohli jet na turnaj. I když 

jsme se snažili hrát výborně, tak jsme prohráli. Příště to snad vyhrajeme. 

 

Martin Maňák a Lukáš Hubr 

 

PS: Nutno podotknout, že kluci hráli většinu hrací doby pod silným 

tlakem starších protihráčů a jakoby bázlivě. V tomto „tvrdém“ zápase poprvé 

začali naši Bobříci vracet rány a začali opravdu bojovat. Obrovský posun udělal 

Martin Maňák i Dominik Horut a začali být kapitánu Vojtovi Vroblovi 

rovnocennými hráči. 

 

     Třetí zápas proti Hladkým Životicím skončil pro nás další prohrou a to 5:0. 

Hráči Hladkých Životic nás jasně přehrávali a jejich přesné střely příliš často 

končily za zády našeho brankáře. 

Čtvrtý zápas byl mimo soutěž…V sobotu 17.5. jsme hráli za malé Bobříky. 

Hráli jsme turnaj v Pustějově a umístili jsme se na třetím místě. Vyhráli jsme 

6:0. Naším brankářem byl Honza Bukovjan a chytal moc dobře. Na památku 

jsme si dovezli každý jednu medaili. Za výkon jsme dostali párek s chlebem a 

s kečupem. Měl jsem ten den narozeniny a přálo mi štěstí, protože jsem dal svůj 

první gól na zápase (AR). Matěj Novobilský a Adam Rigole. 

Branky: Vítek Vrobel - 4, Lukáš Hubr – 1 a Adam Rigole – 1. 

 

     Všichni hráči si zaslouží velkou pochvalu. Celou dobu hráli jako tým a 

bojovali s nasazením svých posledních sil a to doslova. Kapitán Vojta Vrobel 

odehrál na palubovce 57 minut z 60. Klobouk dolů. 

     Všem vám Bobříci gratulujeme za skvělé reprezentování naší obce. Trenéři.
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Švamlcap 
 

     Dne 31. května proběhl v areálu penzionu Švamlův mlýn v Klokočůvku 1. 

ročník Švamlcapu - turnaj v nohejbalu tříčlenných družstev. Turnaj proběhl za 

ideálního počasí na dvou kurtech s umělou trávou. Díky velké pomoci otce a 

syna Zelenkových s Bernartic nad Odrou se tohoto turnaje zúčastnilo 12 

družstev. Vysokou sportovní úroveň měla všechna 4 mužstva, která se 

probojovala do závěrečných kol. Vítězem se stali hoši z Jakubčovic nad Odrou, 

za nimi pak skončilo družstvo Odry - Loučky, třetí byl Příbor a na bramborovou 

medaili dosáhli Bernartice nad Odrou. 

     Pořadatelé ze Švamlova mlýna věří, že 2. ročník v příštím roce ještě přiláká 

další mužstva a opět bude dobrá nálada a vysoká sportovní úroveň. 

       Jiří a Petr Rigó, spolupořadatelé 

 
 

 

ŠVAML CUP - nohejbalový turnaj trojic 
 

     V sobotu dne 31.5. se náš tým představil v Klokočůvku - Penzion 

ŠVAMLŮV MLÝN, kde byl i spoluorganizátorem turnaje. V tomto nádherném 

areálu se krom Zepelinu představilo dalších 11 týmů, které byly rozděleny do 

dvou základních skupin. Dále následovala klasická vyřazovací část, které 

rozhodla o konečném pořadí. 

     Nutno podotknout, že se na turnaji sešla opravdu silná nohejbalová 

konkurence a po rozlosování do skupin čekal náš tým nelehký úkol... Vyhrát 

alespoň dva z pěti zápasů a tím si tak vybojovat postup do čtvrtfinále. Nakonec 

vše dopadlo zdárně, když v posledním zápase skupiny jsme v přímém souboji o 

postup, porazili domácí Klokočůvek. Později se pak ukázalo, že naše skupina 

byla mnohem těžší, když se do semifinále později dostaly všechny 4 celky z naší 

skupiny. Ale vraťme se zpět ke čtvrtfinále. 

     Zepelin tak čekal čtvrtfinálový zápas s vítězem druhé skupiny, který doposud 

všechny své zápasy vyhrál a neztratil v nich ani set - Baracudy Ostrava. 

     O tom, že nás nečeká nic lehkého, jsme se od začátku přesvědčili a výborně 

hrající Ostrava vyhrála první set. Pak náš tým neskutečně zabojoval a urval 

druhý set pro sebe. Vítěze tak musela rozhodnout třetí sada, která taktéž dospěla 

k vyrovnané koncovce, jak tomu bylo i v předešlých setech. V jednom z 

nejhezčích zápasů turnaje jsme dokázali zvítězit a poslat tak favorita předčasně 

domů. 
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     Už samotný postup do semifinále, byl pro nás velikým úspěchem a my si tak 

mohli užívat zbytek turnaje. I přes prohru s Loučkama u Oder v semifinále, se 

nám málem podařilo další překvapení, když v zápase o třetí místo s Příborem 

nás od vítězství dělil jediný míč. Příbor nás nakonec porazil 1:2, ale čtvrté místo 

berem všemi deseti :-) 

 

ŠVAML CUP - KLOKOČŮVEK - Konečné pořadí: 

  1. Tatran Jakubčovice 

  2. Odry - Loučky 

  3. Příbor 

  4. Zepelin Bernartice 

  5. Baracudy Ostrava 

  6. Odry  

  7. Hoprdoks Studénka 

  8. Jezernice (Lipník nad Bečvou) 

  9. Jorkšír 

10. Klokočůvek 

11. Slivaky Větřkovice 

12. Motorkáři CZ 
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Turnaj v miniházené 
 

     23. května jsme se zúčastnili 4. kola, posledního v tomto školním roce, 

v miniházené. Poprvé ze 4 kol jsme byli vítězové, 3x jsme byli druzí. 

     Hráli jsme ve skupině „ Císařská liga“, kde bylo 5 družstev z malotřídních 

škol. Spolu s Jeseníkem nad Odrou jsme získali 17 bodů a postoupili jsme do 

finále, kterého se zúčastní 8 postupujících z 29 družstev, 10 družstev bylo 

z malotřídních ZŠ, 11 družstev úplných ZŠ vesnických a 8 družstev úplných ZŠ 

z Nového Jičína. 

     Z malotřídních škol postoupila 3 družstva, my, Jeseník a Ogaři z Mořkova. 

Ostatní družstva jsou z úplných základek. 

     Myslím, že náš postup mezi tolik velkých škol je krásný úspěch, který by nás 

„ani ve snu nenapadl“. Ale musíme si přiznat, že dále to bude velmi těžké, 

protože měřit síly s velkými školami je velmi tvrdý oříšek. 

     Finálové boje budou probíhat 13.6.2014 v tělocvičně bazénu v Novém Jičíně. 

Tak nám držte palce. A toto je družstvo, které bude hájit barvy naší školy. 

     Jana Rusínová 
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Hudební výchova trochu jinak  
 

postřehy dětí 

 

 6.6.2014 jsme měli v hudební výchově překvapení. Byl to pán Mgr. Josef 

Macků, který nám ukázal staré i nové hudební nástroje a taky na ně 

zahrál. K. Pantůčková 

 Nejdříve nám ukázal klacek, jako nejstarší hudební nástroj. N. Kelnarová 

 Nejvíce se mi líbila kytara kora, protože by na ni dokázalo hrát i malé 

dítě. L. Bayerová 

 Ukázal nám, jak vytvořit píšťalku. To si vezmeme železnou trubku a 

vyvrtáme do ní 5 dírek a je to……. K. Pacolová 

 Myslel jsem, že pán je hudebník, ale je to učitel matematiky. Dostal od 

jedné žačky nástroj, který je vyrobený ze skla a vosku a píská se na něj. 

O. Staněk 

 Nejvíce mě zaujala největší flétna a hadice od pračky, na kterou se dá hrát 

a nástroj, který už neexistuje. E. Borýsková 

 Nejvíce se mi líbila malá píšťalka z kelímku od jogurtu a provázku. K. 

Řeháková 

 Mě se nejvíce líbila harfa z doby Gálů a Keltů. D. Horut 

 Moc se mi líbilo, jak jsme poznávali písničky, které na ně hrál. M. 

Knopová 

 

 

     A na závěr jsme všichni panu Macků zazpívali, všem se nám to líbilo, bylo to 

zajímavé, vtipné a mnoho jsme se dozvěděli.  

 Žáci 4. – 5. třídy 
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FINÁLE - MINIHÁZENÁ ve školním roce 2013/2014 
 

     V pátek 13.6. jsme ukončili celoroční klání v miniházené. Začalo to v 9.00 

hodin ve sportovní hale na bazéně slavnostním nástupem všech družstev za 

zvuků fanfár. Pak zazněla státní hymna, krátké slavnostní uvítání, rozlosování a 

začalo se bojovat. Utkání probíhala nepřetržitě až do 14.00 hodin. Po posledním 

zápase následoval opět slavnostní nástup a vyhlašování výsledků, předávání 

diplomů a medailí, vyhlášení nejlepších hráčů, střelců a brankářů. 

     Hráli jsme 3 zápasy, 1. a 2. jsme prohráli, ale vždy 1. polovina skončila 

nerozhodně, hráli jsme vyrovnaně. Ve 2. polovině obou zápasů docházely síly 

(dvoudenní výlet naše fyzické síly poznamenal) a prohráli jsme. Až 3. zápas se 

nám podařilo vyhrát, ale to už nám stačilo „jen“ na 7. místo. Když se řekne 

sedmí z osmi, tak to není nic moc, ale skutečnost je taková, že jsme skončili 7. 

z 29 družstev celého turnaje a to je pro nás velký úspěch. 

     Na závěr chci moc poděkovat naší BOBŘÍ – sedmičce: Lucce (za její 

brankářské výkony), Monice (za její odvážnou hru, vrhne se na soupeře, kluk 

nekluk, sebere míč jen to fíkne), Martinovi, Dominikovi, Míšovi a Pájovi (za 

jejich houževnatou a rychlou obranu, nebojácnost a střelbu) a Ondrovi (za jeho 

rychlost a střeleckou jistotu, patří do skupinky nejlepších střelců celé soutěže). 

Lucky, Moniky, Ondry a Martina si už dříve všimli trenéři házené a rádi by je 

viděli ve svém házenkářském potěru. Takže až přejdou na 2. stupeň, tady mají 

dveře otevřené, a nejen oni, rádi uvítají všechny děti, které se chtějí tomuto 

sportu věnovat. Také děkuji za jejich celoroční přístup k tréninkům (2x týdně 

ráno od 7.15 hodin). 

     Myslím, že to byl velmi dobrý krok, když jsme se na začátku školního roku 

2013/2014 zapojili do projektu v miniházené. Kromě toho, že se děti seznámily 

s novou hrou, získaly na turnajích nové zkušenosti, nové kamarády z jiných 

škol, poznaly příjemné pocity vítězství, ale taky smutek a zklamání z proher. 

Také jsme pro školu získali 15 nových házenkářských míčů „Molten“. Nezbývá 

než si přát, aby se do budoucna našlo více takových užitečných sportovních 

projektů pro školy. 
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Celkové pořadí: 

1. místo - Surikaty ZŠ Jubilejní   5. místo - Starojičané Starý Jičín 

2. místo - Ogaři Mořkov    6. místo - Pumy  Veřovice 

3. místo - Dlouháni Dlouhá   7. místo - Bobříci Bernartice 

4. místo - Draci Jeseník    8. místo - France Team Závišice 

 

     Mgr. Jana Rusínová 
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Kácení máje 

 

 V pátek 30. května 2014 proběhlo tradiční kácení máje. Počasí nám přálo, 

a tak se před hasičskou zbrojnicí sešlo dost lidí, aby se vše podařilo. Hasiči 

připravili tradičně bohaté občerstvení a pěknou tombolu. Jednou z cen byla i 

pokácená májka. Před hasičskou zbrojnicí ve velkých párty stanech se posedělo 

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

pobavili, pojedli a popili, což je při takových akcích nejdůležitější.  

            

za hasiče 

Tomáš Horut 
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Hasičská soutěž dětí 
 

     V sobotu 31. května 2014 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 dorazily i hasiči z Poruby, Vysoké a z 

Butovic. Naši hasiči v kategorii mladších žáků měli na startu dvě družstva. 

Bohužel se jim ale nevyhnula smůla a po chybě obsadili šesté a sedmé místo. 

Tuto kategorii ovládli a zaslouženě vyhráli mladí hasiči z Hůrky. 

     V kategorii starších žáků jsme měli družstvo jedno. Našim klukům se to 

tentokrát taky moc nepovedlo a na domácí půdě se zkrátka nedařilo, ale i tak 

předvedli velice dobrý výkon, bohužel nakonec po malé chybičce obsadili šesté 

místo. Vítězem této kategorie se stali mladí hasiči z Jičiny. 

     Konkurence v obou kategoriích je stále větší a větší. Důkazem toho jsou 

rozdíly mezi časy, jedná se skutečně o desetiny a setiny vteřin. Družstev 

přibývá, což si myslím, že je velice dobře. 

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

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

sledovat generací hasičů, která jednou tradici hasičů u nás v Bernarticích povede 

dál. 

     Tomáš Horut 

starosta SDH 
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Milí „Bodláci“! 
 

     Máte za sebou premiéru na velkém jevišti v Beskydském divadle v Novém 

Jičíně, kde jste odehráli nově nastudovanou hru „Naši furianti.“ Sama jsem na 

představení bohužel nebyla, nemohu však nereagovat na odezvy ze všech koutů 

světa . Protože mě samotnou oslovil nemalý počet lidí, kteří reagovali na Vaše 

vystoupení, ráda bych Vám jejich reakce touto cestou tlumočila. Protože reakce 

byly obdobné, shrnu je do následujících vět. Všichni o Vás mluvili jen v samých 

superlativech. Nadšení a radost z představení byla vidět už jen z toho, jakým 

způsobem mi každý svoje zážitky z divadla tlumočil. Jste prostě 

bezkonkurenční, srovnatelní s profesionálními herci, úžasní, skvělí, zábavní a 

hlavně je na Vás vidět, že si to opravdu užíváte. 

     Všichni už se těšíme, čím nás překvapíte příště! 

     Moc Vám to všem přeji, vždyť si to za tu obrovskou dřinu zasloužíte! 

   Eva Grulichová 

 

 

„Naši furianti“ na scéně Beskydského divadla 

     Ve středu 4. června se představil amatérský divadelní soubor Bodlák 

z Bernartic nad Odrou divákům v Beskydském divadle v Novém Jičíně.  

     Seznamte se alespoň s některými bezprostředními reakcemi diváků, kteří se 

přišli podívat, jak se našim hercům podaří zvládnout představení na „velké 

scéně“: 

 „Milí Bodláci, moc děkuji za krásný večer! Skvělé představení, profesionálně 

zazpívané sbory, na jedničku s hvězdičku zvládnutý velký prostor jeviště 

Beskydského divadla ... jste čím dál lepší! Těším se na příští představení, které 

po dnešku můžete bez obav opět zahrát v Beskydském divadle! Vsadím se o 8000 

zlatých a dva koně, že bude opět vyprodáno!“  

                  Vaše věrná divačka Alžběta Veselá 

 

 

 „Vážení divadelníci z Bernartic, nemám ve zvyku po představení v divadle 

kontaktovat umělce a sdělovat jim dojmy, tentokrát však dělám výjimku. 

Po dnešním (4.6.2014) představení v Novém Jičíně jsem totiž tolik nadšená a 

unešená nádherným zážitkem z představení Naši furianti, že reaguji prostě 

spontánně a píšu tento e-mail. 
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Prosím toho, kdo si jej přečte - tlumočte  celému souboru, že to, co děláte, je 

tolik a tolik ušlechtilé,  krásné a hlavně potřebné a patří vám všem za to dík.  

Pamatuji Vás, Zdeňku Klosi, jako studenta v Brně, kde jsem jako studentka 

 občas navštívila Vysokoškolský klub,  a vzpomínám na úžasného Odysea - tehdy 

jsem netušila, že to "divadelnictví" bude mít pokračování.  

Jsem naprosto unešená tím, co dokážete, jste naprosto rovnocennou konkurencí 

všem známým celebritám a profi divadlům. Ano, vím, že jste "amatéři", ale to je 

na tom to krásné, líbí se mi ten moravský (valašsko-ostravský)  přízvuk,  nebo 

spíš "bernatský" .  Mám někdy chuť být na tom jevišti s vámi (možná v 

důchodu???)  V době, kdy se všichni honíme za zisky, nadáváme na politiku a 

říkáme si, kam ty časy spějí, je vaše činnost pohlazením na duši, ale i skutečným 

obohacením života každého z těch, kteří se na vás přijdou podívat. Myslím, že to 

dnes v divadle bylo znát.  

Děkuji vám.  

Děkuji vám z celého srdce a prosím, nepřestávejte, pokračujte v tom, co děláte. 

Jste úžasní.“  

                     Zdenka Pechová 

  

 

„Dobrý den, byl jsem včera na Vašem „bodláckém  furiantském představení“ 

v Beskydském divadle, moc se mi to líbilo. Jen tak dále … „ 

                Zdraví  Ivo Kunčar 

 

       

„Dobrý den, chtěla bych poděkovat za včerejší úžasné představení v 

Beskydském divadle. Moc se nám s manželem líbilo, a doufám, že nejen nám, 

protože atmosféra byla opravdu skvělá!“  

                                Rakosová 

 

 

„Včerejší představení bylo nádherné. Jste úžasní, už se těšíme na další kousek.“  

 

                    Petra Stoklasová 

 

 

Milá Janičko, děkuji Tobě i zbývajícím členům ansámblu za nezapomenutelný, 

navýsost zábavný a poetický večer. Byli jste úžasní!!!!  

          Lenka Chobotová 
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Milí organizátoři Her bez venkovských hranic! 
 

     Chci Vám touto cestou všem poděkovat za příjemně strávený sobotní den. I 

přes vyčerpávající vedro jsem si ho opravdu užila. Myslím, že společnými 

silami se nám opravdu podařilo vytvořit skvělou organizaci, perfektní atmosféru 

a spokojenost všech zúčastněných, což není vůbec málo . Chtěla bych hlavně 

poděkovat našim hlavním rozhodčím Terezce a Matějovi Glogarovým za 

obrovské úsilí, které hrám věnovali a hlavně za trpělivost a snahu vše pečlivě 

vysvětlit a upřesnit při generálkách. Neměli jste to s námi jednoduché.  

Samozřejmě by se nic neobešlo bez správného vedení, čímž děkuji také celému 

obecnímu úřadu v čele s paní starostkou.  Veeeelký dík patří také našim mladým 

hasičům, kteří skvěle reprezentovali naši obec a přesto, že vlastně nevěděli, jestli 

se mají soustředit na to, aby vyhráli, nebo na to, aby prohráli, tak se svého úkolu 

zhostili na jedničku a nakonec skončili ke spokojenosti všech na krásném třetím 

místě. Myslím, že pro příští rok máme již družstvo sestavené . 

     Jelikož nemůžu jmenovat všechny lidi, kteří se her účastnili (a nebylo jich 

málo), díky všem, kteří jste jakkoliv přiložili ruku k dílu. 

     Pro mě to byl nádherně strávený den s perfektními lidmi. 

             Eva Grulichová 
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Zájezd pro důchodce 
 

     V pátek 23.5.2014 se uskutečnil zájezd pro důchodce. Za slunečného rána 

jsme se vydali do Karviné. Našim cílem byl šikmý kostel sv. Petra z Alkantary – 

rarita v celém Česku, též zvaný „česká pisa“. V důsledku poddolování, během 

40. let minulého století, klesla půda pod kostelem o 37 metrů. Pokles způsobil 

úklon kostela o 6,80 na jih od svislé osy. V doprovodu průvodce jsme se 

seznámili s historií kostela i původním okolí. Vyslechli jsme si mnoho 

zajímavých informací a měli jsme možnost si prohlédnout všechny prostory 

kostela včetně kostelní věže se dvěma zvony. Poté jsme se rozloučili 

s průvodcem a pokračovali v naší cestě za poznáním. 

     Zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu. Dochoval se jako jediný 

ze tří honosných zámků, které se na území města Karviné nacházely ve 20. 

století. Po prohlídce zámku, kde nás průvodkyně zasvětily do způsobů života 

původních majitelů, pokračoval náš poznávací zájezd do Nošovic. 

     Dozvěděli jsme se, že významnou osobností českého pivovarnictví byl 

Jaromír Francl, který se zasloužil o výstavbu a rozvoj Nošovického pivovaru. Po 

seznámení s historií, jsme se v bezpečnostních vestách vydali v doprovodu 

průvodce do provozu, kde jsme shlédli výrobní linky a skladovací prostory 

spojené s výrobou piva. Neméně zajímavá byla degustace piva, čímž byla 

prohlídka pivovaru ukončena. 

     Poslední zastávkou byla večeře v Petřvaldě. 

Počasí nám po celou dobu přálo, zájezd byl poučný, velmi dobře připravený a 

podle účastníků se moc líbil. 

     Děkujeme organizátorkám zájezdu a už se těšíme na příště. 

  Ludmila a Václav Šimíčkovi 
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Úspěch na Mistrovství České republiky v Pole sportu 2014 
 

     Naše Natálka Pernická 9 let, se účastnila v pátek 13. 6. 2014 Mistrovství 

České republiky v Pole sportu 2014, pořádané Czech pole & aerial sports 

federation a.s. a umístila se na krásném 3. místě. Letos historicky poprvé byla 

otevřena kategorie „Děti do 14 let“. Natálka se věnuje pole dance intenzivněji 9 

měsíců. Je to úžasná odměna za její houževnatost, cílevědomost a dřinu na 

pravidelném tréninku. Reprezentovala taneční školu Circus! Dance studio 

z Nového Jičína www.poledancestudio.cz. 

     Ještě jednou jí velice gratulujeme a jsme na ni náležitě pyšní. Již nyní se těší 

na další ročník této prestižní soutěže. 

        Bc. Eva Pernická (trenér) 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poledancestudio.cz/
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Pranostiky na červen 
 

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. 

Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá. 

V červnu více sucho než mokro bývá, urodí se hojnost dobrého vína. 

O svatém Norbertu chladno jde už k čertu. 

Sedmý den červnový bývá slunečný a přináší optimistickou náladu. 

Když prší na Medarda, namokne každá brázda. 

Medardovy mrazy vinné révy nepokazí. 

Na svatého Antonína broušení kos započíná. 

Na svatého Aloise poseč louku, neboj se. 

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný. 
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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 
 

Místostarostka: 

Tel.:   +420 733 386 628 

E-mail: mertovamarie109@seznam.cz 
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