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 ÚVODNÍK  

Vážení spoluobčané, 
 

pomalu se blíží konec kalendářního roku. Dovolte mi proto, abych 
uplynulý rok zhodnotila a seznámila vás s tím, co se nám podařilo 
z našich plánovaných záměrů zrealizovat. 

V průběhu roku byl dokončen projekt „Protipovodňová opatření 
v obci“, který byl z podstatné části realizován již v loňském roce. Letos 
jsme v rámci projektu dokončili digitální povodňový plán (je zveřejněn 
na našich webových stránkách) a z obce jsme odstranili staré 
rozhlasové zařízení. 

Bezesporu největší investiční akcí byl projekt „Snížení energetické 
náročnosti budovy obecního úřadu“. Jde o zateplení obvodového pláště 
budovy včetně výměny všech oken, venkovních dveří a vrat. Celkové 
náklady činily 2.475.000,- Kč, přičemž obec získala ze Státního fondu 
Životního prostředí dotaci ve výši 1.700.000,- Kč. 

Pro zlepšení kvality údržby obecního majetku jsme zakoupili novou 
zahradní techniku (zametací stroj Vari, sekačka Husqvarna a přívěsný 
vozík s tažným zařízením). Pro uskladnění veškeré techniky a 
pracovního nářadí slouží nově zbudované skladové prostory na dvoře 
obecního úřadu. 

Pořídili jsme rovněž nové skládací zahradní stoly a lavice (tzv. pivní 
sety), které budou používány při venkovních společenských akcích. 
V současné době máme zcela dostačující kapacitu stolů a lavic a 
nemusíme si potřebná místa k sezení půjčovat u sousedních obcí, kdy 
jsme se potýkali především s problémem přepravy. 

Změny jste mohli zaznamenat také na hřbitově, kde jsme umístili 
nové lavičky a odpadkové koše a začali jsme s kácením tújí. S kácením 
budeme v zimě pokračovat, abychom mohli v příštím roce provést 
výsadbu nové zeleně. 

 V tělocvičně jsme opravili havarijní část parketové podlahy. 
Podlaha je již ve velmi špatném stavu a budeme muset v nejbližších 
letech uvažovat o podlaze nové, což představuje náklad bezmála 
milión korun. 
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V minulém týdnu jsme dokončili stavební práce na místních 
komunikacích. Provedli jsme opravy výtluků a nerovností na Cigánské 
ulici a rozšířili jsme komunikaci před mateřskou školou. Věřím, že 
provoz a parkování u školky bude pro rodiče i prarodiče alespoň o 
trochu komfortnější.  

Na zahradě mateřské školy byly provedeny zahradní úpravy a 
vysazena nová zeleň. Ještě letos budou nainstalovány dva nové herní 
prvky, bludiště na pružině, a sice ve školce a v areálu U Bříz. 

Ještě v letošním roce budou dokončeny dva potřebné dokumenty, 
na kterých v současné době pracujeme. Jde o Strategický plán obce, 
který musí být zpracován podle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj 
a je povinnou přílohou žádostí o dotace, a o nový Pasport místních 
komunikací, což je komplexní souhrnná evidence komunikací, které 
spravuje obec. 

O našich stavebních záměrech na rok 2016 vás budeme 
informovat v lednovém zpravodaji, a to v návaznosti na rozpočet obce 
pro příští rok, který bude projednáván naším zastupitelstvem začátkem 
prosince tohoto roku.  

Dana Klosová, starostka 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  

Kalendá ř akcí 

So 21.11.2015 Myslivecký hon 
Pá 27.11.2015 Honební společenstvo 
Pá 27.11.2015 Derniéra divadla Bodlák v Zašové 
So 28.11.2015 Mikulášská besídka 
St 02.12.2015 Jednání zastupitelstva obce 
Pá 18.12.2015 Adventní odpoledne s koncertem 
Pá 08.01.2016 Výroční členská schůze hasiči 
So 16.01.2016 Zahrádkářský ples 
So 23.01.2016 Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 
So 06.02.2016 Obecní ples 
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„Kotlíkové dotace“ 

V novém programovém období Evropské unie 2014 – 2020 
schválila Evropská komise Operační program Životní prostředí. V rámci 
cíle „Snížit emise z lokálního vytápění domácností“ bude 
Moravskoslezský kraj žádat o tak zvané kotlíkové dotace a měl by mít 
v příštích letech k dispozici až 1,4 miliardy korun. Příjemcem dotace 
mohou být fyzické osoby (domácnosti) v našem kraji,  které 
vym ění staré kotle na pevná paliva za ekologicky šetrn ější způsob 
vytáp ění. Výše podpory je stanovena v rozsahu 70% až 85%. Tato 
podpora bude navýšena ještě o 5 % z vlastních prostředků kraje a 
v případě naší obce, která je označována Střednědobou strategií 
zlepšení kvality ovzduší v ČR jako prioritní území, ještě o dalších 5%. 
Pokud se zastupitelé obce, na jejímž území dojde k výměně zdroje 
vytápění, rozhodnou kotlíkovou dotaci podpořit, může dojít k dalšímu 
navýšení. O schválení příspěvku pro žadatele z Bernartic nad Odrou 
bude rozhodovat prosincové jednání zastupitelstva. Zájemci o dotaci 
by tak mohli získat až 95 % z maximální částky 150 000,-K č na 
pořízení nového zdroje vytáp ění. Zhoršená kvalita ovzduší je díky 
neekologickému vytápění v rodinných domech v zimním období velkým 
problémem i v naší obci. Vzhledem k nové legislativě, která klade a 
bude stále více klást vyšší nároky na ekologickou kvalitu vytápění, jsou 
tyto dotace dobrou příležitostí, jak se vyhnout případným problémům. 
Neváhejte prosím a využijte této nabídky. První výzva bude spuštěna 
v prosinci tohoto roku. Žádosti bude Moravskoslezský kraj přijímat 
během února 2016. 

Vážení občané, rádi bychom vás požádali, abyste váš  případný 
zájem o kotlíkovou dotaci sdělili pracovníkům obecnímu úřadu, a to 
nejpozději do konce kalendářního roku. V případě většího počtu 
zájemců, uskutečníme na obecním úřadě společné setkání na toto 
téma.  
 

Podrobné informace:   www.lokalni-topeniste.cz 
Seznam podporovaných kotlů:  www.sfzp.cz 
Kotlíková linka:   595 622 355, kotliky@msk.cz 

 
Dana Klosová, starostka  
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Pozvání na Adventní koncert 

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou srdečně 
zve všechny spoluobčany na Adventní odpoledne s koncertem 
v kostele Navštívení Panny Marie v Bernarticích nad Odrou, které se 
koná v pátek 18. prosince 2015 v 17,15 hodin . 

Se svým programem se představí pěvecký sbor Gymnázia a SOŠ 
Nový Jičín „Puellae et Pueri“. 
V 16,00 hodin  bude na dvoře základní školy zahájen Vánoční jarmark 
výrobků žáků naší základní školy.  
V 16,30 hodin  vystoupí před kostelem děti naší mateřské školy 
s programem „Vánoční pohádka“. 
Naši zahrádkáři Vás srdečně zvou na tradiční občerstvení, které se 
uskuteční po koncertě v kulturním domě ☺. 

 
Srdečně se těší pořadatelé. 

 

Důležitá oznámení 

• Poslední vývoz bioodpadu firmou ASOMPO proběhne ve čtvrtek 
26.11.2015. Žádáme všechny občany, aby už po tomto vývozu do 
kontejnerů neházeli žádný odpad. 
 

• Kontejnery na BIO odpad, které mají občané doma a jejichž vývoz 
zajišťuje firma OZO Ostrava, budou letos naposledy vyvezeny ve 
středu 25.11.2015. 

 

• Od středy 23.12.2015 do neděle 3.1.2016 bude obecní úřad  
z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen. 

 
• Ve středu 25.11.2015 MUDr. Šrámek neordinuje. Zastupovat jej 

bude MUDr. Přecechtěl v Suchdole nad Odrou do 7.00 – 11.30 
hodin. 
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• Přepážka Pošty Partner bude v době vánočních svátků otevřena 
v běžnou otvírací dobu. 
 
Otvírací doba p řepážky Pošty Partner Bernartice nad Odrou 

 
Pondělí 7.00 -   8.00  15.00 - 17.00  
Úterý  7.00 - 10.00  
Středa  7.00 -   8.00  15.00 - 17.00  
Čtvrtek  7.00 - 10.00 
Pátek  7.00 - 10.00  

 

• Již nyní jsou v prodeji vánoční pohlednice a od prosince roční 
dálniční kupóny na rok 2016, které jsou platné od 1.12.2015 do 
31.1.2017. 

Věra Košťálová 

Sběr velkoobjemovéjo, nebezpe čného a elektroodpadu 

Už jsme si zvykli na to, že dvakrát ročně, na jaře a na podzim, 
veškerý nepotřebný odpad, který nelze vytřídit ani uložit do směsného 
odpadu, můžeme přivést na parkoviště u našeho kulturního domu a 
tam se odpadu jednoduše „zbavit.“ Je až neuvěřitelné, kde se ty věci 
pořád berou. 

Tak to vypadalo na parkovišti v sobotu 7. listopadu. 
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A kolik odpadu celkem OZO z obce v sobotu odvezlo? 
Velkoobjemový odpad 70 m3 
Elektroodpad   10 m3 
Pneumatiky   10 m3 
Barvy, oleje     2 m3 

 
Dana Klosová, starostka 

 ZE SPORTU 

Zimní sout ěž 2015/16 

V poslední říjnový den odstartoval v Bernarticích 3. ročník Zimní 
soutěže v nohejbale trojic. Ve srovnání s předešlým ročníkem, došlo k 
několika změnám. Celkový počet týmů se navýšil ze sedmi na osm, což 
je, vzhledem k možnostem tělocvičny a organizace, maximum. 

Z předešlého ročníku zůstaly týmy: Jeseník n/O, Hodslavice a 
domácí Zepelin. Čerty nahradil tým Iron 301 Bernartice, mladíky z 
Valašského Meziříčí pak zkušení Pardi. Zbylé týmy hrají tuto soutěž 
poprvé a bude velmi zajímavé vidět, jak si domácí povedou.  

Letošní sezona opět slibuje vyrovnanost a kvalitu, což potvrdilo i 
úvodní kolo. A jak se vedlo domácím? Zepelin prohrál sice jediné 
utkání, ale v přímém souboji o druhou příčku pouze remizoval s 
dědinou pod Lysou horou, což prozatím stačí na příčku čtvrtou. 
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A Iron 301? Tým, který se poprvé představil na domácím 
venkovním turnaji, překvapil. Obsadil krásné šesté místo a určitě ještě 
neřekl poslední slovo. Soupiska týmů Bernartic: 
 
Iron 301:  
Bílek Michal, Bílek Michal ml., Bílek Adrian, Ferda Daniel ml. 
Zepelin: 
Zelenka Pavel, Zelenka Pavel ml., Zelenka Tomáš 

 

 

 

 

 

 
 
Výsledky1.kola domácích týmů: 
Zepelin. - Pardi Val. Mez 0:2 (5:10, 3:10), Zepelin - Iron 301 2:0 (10:2, 
10:3), Zepelin - Černotín 1:1 (7:10, 10:3), Zepelin - Hodslavice 2:0 
(10:4, 10:1) , Zepelin - KZN FM 1:1 (8:10, 10:7 ),  Zepelin - Krásná 1:1 
(7:10, 10:9), Zepelin - Jeseník 1:1 (10:3, 9:10), Iron 301 - Pardi Val. 
Mez 0:2 (5:10, 5:10), Iron 301 - Černotín 0:2 (2:10, 4:10), Iron 301 - 
Hodslavice 2:0 (10:6,10:4), Iron 301 - KZN FM  1:1 (10:7, 7:10), Iron 
301  - Krásná 0:2 (9:10, 5:10), Iron 301 - Jeseník 2:0 (10:9, 10:4)  
 
Pořadí 1. kola: 
1. místo: Pardi Val. Mez.          13  bodů (sety 13:1) 
2. místo: Krásná      10  bodů (sety 10:4) 
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3. místo: Černotín     9  bodů  (sety 9:5) 
4. místo: Zepelin Bern.    8  bodů  (sety 8:6) 
5. místo: KZN Frýdek Místek      6  bodů  (sety 6:8) 
6. místo: Iron 301 Bern.        5  bodů  (sety 5:9) 
7. místo: Hodslavice         3  body  (sety 3:11) 
8. místo: Jeseník n/O      2  body  (sety 2:12) 
 
 
Zimní soutěž 2015/16 - celkové pořadí po 1.kole: 
 
1. místo: Pardi Val. Mez.      7  bodů  
2. místo: Krásná      6  bodů   
3. místo: Černotín     5  bodů   
4. místo: Zepelin Bern.    4  body   
5. místo: KZN Frýdek Místek      3  body   
6. místo: Iron 301 Bern.        2  body   
7. místo: Hodslavice         1  bod   
8. místo: Jeseník n/O      0  bodů   

 
 

Rozpis termínů - tělocvična v Bernarticích - vždy od 9:00: 
 

1. kolo 31.10.2015 
2. kolo   14.11.2015 
3. kolo 05.12.2015 
4. kolo 23.01.2016 
5. kolo  06.02.2016 
6. kolo  05.03.2016 

 
Více na http://bernartice-nohejbal.webnode.cz/ 
  http://zimnisoutez.webnode.cz/ 

Pavel Zelenka  
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Vánoční turnaj v sálové kopané  
 
TJ Sokol Bernartice nad Odrou  - oddíl kopané pořádá již 32. ročník 
Vánočního turnaje v sálové kopané 
 
Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát fotbálek v místní tělocvičně. 
 
Kdy : 19. prosince 2015        Kde : tělocvična Bernartice nad Odrou 
 
Prezentace proběhne od 12,30 do 13,00 hodin. Startovné 100,- Kč.  
 
Přijďte se podívat a povzbudit naše fotbalové borce! 
 
Občerstvení je zajištěno. 
 
Pravidla rozlosování do tříčlenných družstev: 
 
1. koš    nasazení hráči 
2. koš   ostatní hráči 
3. koš   nejstarší hráči 
 
Z každého koše bude vybrán jeden hráč z těch budou následně 
utvořena družstva.  
 
Podmínkou je věková hranice nad 15 let. 

 
Oddíl kopané 
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  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Podzimní zpívání s cimbálem 

Mnohdy se zdá, že v dnešní době lidové zvyky a tradice zůstávají v 
pozadí a pomalu se na ně zapomíná. Je nutné naše děti s tímto 
bohatstvím seznamovat a rozvíjet v nich přirozenou touhu tradice 
zachovávat. 

Na letošní podzimní setkání s našimi důchodci jsme se připravovali 
pilně od začátku školního roku. Paní učitelka Veronika Barošová 
vybrala krásné lidové písníčky, které chytly děti hned za srdíčko. 
Velikou radost jsme měli ze spolupráce s paní Marií Válkovou. Nejenže 
nám pomohla obstarat kroje na vystoupení, ale především s námi 
ochotně nacvičovala. To, že se nakonec podaří zpívat s celou 
cimbálovou muzikou, bylo skvělé překvapení. Výsledek této spolupráce 
jste mohli vidět, pokud jste se na setkání s důchodci přišli podívat.  

Velká pochvala a poděkování patří dětem, které zpívaly a tančily s 
velkým nasazením a na vystoupení se opravdu těšily. Velice děkujeme 
paní Marii Válkové a všem členům cimbálové muziky za spolupráci a 
čas, který s námi strávili na přípravách a za úžasné vystoupení. 

Za kolektiv ZŠ Milena Matějová 
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Drakiáda 2015  

V neděli 18. října se konal na Panském kopci další ročník naší 
vesnické DRAKIÁDY. Počasí přálo, tak na nedělní procházku se svými 
dětmi se vydalo spousta rodičů. Z počátku draci létali, pak se vítr utišil, 
ale krásná vyhlídka na nejbližší okolí vše vynahradila. Dětem jistě 
udělala radost i malá sladká odměna za účast. 

za MŠ Boková Dagmar 
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Sběr starého papíru 

V pátek 9. října v naší obci proběhl již tradiční sběr papíru. Počasí 
nám sice moc nepřálo, ale i přesto se podařilo kontejner téměř zaplnit. 
Ani mírný déšť děti neodradil vyrazit do ulic s vozíky a dům od domu 
sbírat nachystané balíky.  

I přes velký zápal a hojnou účast dětí by to však bez pomoci 
dospělých šlo o mnoho hůř. Veliké díky patří Vám, kteří jste papíry 
pečlivě svázali do balíčků a připravili k přepravě, ale děkujeme také 
rodičům, prarodičům či známým, kteří jste našim žáčkům podali 
pomocnou ruku a pomohli jim s odvozem. Jmenovitě děkujeme p. 
Bezděkové, p. Borýskové, p. Zelenkové, p. Klosovi, p. Tomáškovi, p. 
Janíkovi, p. Hubrovi, p. Knápkovi, p. Glogarovi, p. Glogarovi st., p. 
Papákovi a p. Šustkovi. 

Samozřejmě děkujeme i starším spolužákům (Míša Petr, Honza 
Horák, David Šturala, Elen Bonková), že na nás nezapomněli, a i když 
už do naší školičky nechodí, nevadilo jim se přiobléct a jít mladším 
dětem příkladem. 

Za kolektiv základní školy Alena Haitlová 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY  

Listopad v honitb ě 

Pro zvěř nastává období nouze, myslivci jsou povinni pomoci 
zajistit zvěři potravu.  Je nutno klást důraz na kvalitu, v žádném případě 
nelze předkládat zvěři zaplísněné krmivo. Zaplísněné krmivo zvěři 
neprospěje a může mu způsobit vážné zdravotní komplikace či smrt. 
Nejvhodnějším krmivem pro zvěř zůstává zrno ovsa nebo připravené 
granule a seno.  Důležitým místem pro zvěř jsou i slaniska, tedy místa 
kde myslivci předkládají zvěři kusovou krmnou sůl, kterou je nutno 
průběžně doplňovat. Díky teplému říjnu časně seté ozimé obiloviny a 
řepka poskytují zvěři dostatek čerstvé pastvy, obsahují však velmi málo 
vlákniny, což způsobuje zažívací problémy. Srnčí zvěř se sdružila do 
zimních tlup a stává se více viditelnou, což není projevem přemnožení 
zvěře, jak se naivně domnívají ekologičtí aktivisté.  
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Jedná se o přirozené chování srnčí zvěře, které má za cíl zvýšit 
pravděpodobnost přežití zimního období a funguje jako obrana před 
predátory. Početní stavy divokých prasat jsou vysoké, a proto je nutno 
zintensivnit lov selat a lončáků zejména při individuálním lovu a 
následně i při naháňkách, jinak hrozí škody na zemědělských a lesních 
kulturách. Černá zvěř po sklizni kukuřice migruje do lesnatých oblastí, 
kde přežívá zimní období. 

 Probíhá hlavní období společných lovů (honů) na drobnou zvěř. 
Společné lovy by pro nás měly být svátkem a odměnou za celoroční 
práci a péči o zvěř. A to nejen ve smyslu lovecké příležitosti, ale 
především významné společenské události. Proto je nutno dbát na 
dodržování mysliveckých tradic nejen v oblékání, ale i v organizaci 
honů. Dobře organizovaná výlož ulovené zvěře i závěrečný výřad s 
tradiční poctou ulovené zvěři je nezapomenutelným zážitkem pro 
všechny účastníky a posouvá tradice a kvalitu naší myslivosti do 
budoucnosti. 

V sobotu 7. listopadu jsme uspořádali naháňku na černou zvěř. Při 
účasti 25 střelců a 14 honců byly obstaveny a protlačeny dvě leče. 
Bohužel patroni k nám nebyli nakloněni a tak výřad zůstal prázdný.  

Náladu nám alespoň trochu zvedla poctivá zvěřinová gulášovka 
v hospůdce U Odry, kde jsme mohli celý průběh naháňky v klidu 
probrat. 
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V sobotu 21. listopadu 2015 nás ještě čeká hon na drobnou zvěř. 
 

Petr Šimíček 
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Jak vzniká program na setkání s d ůchodci? 

Jelikož jsem letos již po několikáté měla tu čest účastnit se 
programu na podzimním setkání s důchodci, rozhodla jsem se napsat, 
jak vlastně takový program vzniká, kolik zabere času a kolik se na něm 
podílí lidí. 

Letošní setkání se uskutečnilo v pátek 9. října. Tématem byly 
písničky z filmových pohádek. 

Asi čtrnáct dnů před první schůzí „organizačního výboru“ jsem 
rozeslala email a informovala členy Bodláku, že připravujeme program 
na setkání s důchodci a kdo se chce účastnit, nechť se přihlásí. 

Začátkem září jsme se poprvé sešli ve složení Katka Drlíková, 
Gabka Malinčíková, Gabka Hanzelková, Jarda Václavík a já. 
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Na prvním setkání jsme si ujasnili téma programu, provedli jsme 
výběr písniček a přiřadili písně jednotlivým účinkujícím. 
Musím říct, že výběr písniček a následné řazení ke zpěvákům patří 
v podstatě k nejdůležitější části celé přípravy. Musíme zohlednit 
hlasový rozsah a pěvecké možnosti zpěváka a také, aby se účinkující 
typově hodil k písničce. 

Na schůzce jsme si řekli, jak by mohla vypadat scéna a vůbec celá 
choreografie. Katka si vzala na starost hudbu pro písničky, Gabka 
Malinčíková měla za úkol vyhledat všechny texty písní na internetu, 
Gabka Hanzelková s Jardou si vzali na starost scénu a rekvizity a já 
začala dávat dohromady celý koncept večera. Domluvili jsme se, že se 
potkáme za čtrnáct dní a doladíme potřebné detaily. Také jsme si již 
naplánovali termíny zkoušek v sále.  

Koncem září obdrželi všichni účinkující email se seznamem písní a 
s termíny zkoušek. Písničky byly dané a Bodláci už měli za domácí 
úkol se „pouze“ písničky naučit ☺. 

Na první zkoušce se nejprve ladily tóniny písní, aby každému 
zpěvákovi seděla píseň na míru. Na druhé zkoušce si každý zajišťoval i 
svůj kostým.  Podotýkám jen, že většina kostýmů a doplňků byly z naší 
kostymérny. Šárka Šimíčková a Monika Brodíková opravdu odvádějí 
s kostýmy skvělou práci. Dále jsme začali formovat jednotlivé písně do 
určité choreografie. Popravdě, první zkoušky vypadaly dost děsivě, ale 
to se rychle změnilo a na poslední čtvrteční zkoušce (den před 
vystoupením), bylo představení ucelenější, zpívali jsme v kostýmech, 
dolaďovali nástupy a předávky mikrofonů, učili se společné zpěvy. 
Zkrátka, každý se snažil na maximum, aby v pátek odvedl co nejlepší 
výkon. Ze všech zkoušek jsme odcházeli po desáté večer, kdy už byla 
zavřená i hospoda, takže jsme nechávali nádobí venku na parapetech. 
Na každé zkoušce jsme strávili přibližně tři až čtyři hodiny. 

A výsledek? Mnozí z Vás viděli na vlastní oči. Představení nebylo 
zdaleka dokonalé, každý z nás udělal nějakou chybku nebo ji objevil na 
někom jiném. Ale celková atmosféra, která v sále panovala, ta 
dokonalá byla. A díky vám, divákům a vašim bezprostředním reakcím 
jsme si mohli alespoň na chvíli myslet, že to bylo bez chybičky ☺. 

Chci moc poděkovat všem zpěvákům, jmenovitě Staníkovi 
Horutovi, Katce Drlíkové, Tomovi Papákovi, Radce Brodíkové, Vaškovi 
Brodíkovi, Evě Grulichové, Jarce Horutové, Vojtovi Knopovi, 
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Barči Knápkové, Věrce Košťálové, Tomovi Horutovi a Gabce 
Malinčíkové za pečlivou přípravu písní, za poctivé pilování doma u 
internetu a za osobitý přístup každého z nich. Speciální poděkování 
patří Katce Drlíkové, která měla na starost vše kolem hudby a zpěvů. 
Obdiv a poděkování také patří Terezce Pavlíkové, která měla tu 
odvahu zapojit se do dospěláckého představení a která s námi prožila 
všechny zkoušky. Velký dík také patří „babičce vypravěčce“ Heleně 
Lysáčkové, a to zejména za její tančení výkon při písni Saxana, dále 
výtvarníkům Gabce Hanzelkové a Jardovi Václavíkovi za krásnou a 
propracovanou scénu, Vašíkovi Bayerovi za technickou pomoc při 
pouštění hudby a za stálé zajišťování nabitých baterek do mikrofonů, 
dále pak osvětlovačům Radkovi Kavanovi a Radkovi Novobilskému za 
to, že jsme „byli vidět“.  

Největší poděkování však patří bernackým babičkám a dědečkům, 
prababičkám a pradědečkům. Bez Vašeho povzbuzení a úsměvů na 
tvářích by to bylo jen obyčejné představení.  

A protože jsme letos uskutečnili anketu, ve které jste sami psali své 
nápady, co byste chtěli vidět příště, už teď Vám mohu prozradit. Příští 
rok se můžete těšit na písničky Karla Hašlera.  

Na shledanou zase příští rok, kdy se společně setkáme a doufáme, 
že se vaše řady rozšíří o „nové“ babičky a dědečky, kteří se přijdou 
podívat a pobavit.  

 
za divadlo Bodlák Jana Klosová 

 
 
PS: Výsledné odpovědi z kvízu budou na webových stránkách 

www.divadlobodlak.cz, v záložce Další činnost Bodláku. 
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  RŮZNÉ 

Setkání s d ůchodci 

V pátek 9. října se uskutečnilo setkání s důchodci v naší obci. 
Příprava a organizace dala určitě hodně starostí a práce. Všem, kteří 
se na přípravách a organizaci letošního setkání podíleli, patří velké 
poděkování. Zejména děkujeme dětem a pedagogickému sboru 
mateřské a základní školy, a souboru Bodlák, že jsme se jako senioři 
mohli přenést do světa pohádek.  

Bylo to skutečně profesionální vystoupení, za které ještě jednou 
srdečně děkujeme! 

 
Manželé Davidovi č.p.13, Papákovi č.p.90, Blaža Bayerová, 

Zdeňka Kyselá, Marta Šimíčková, Ludmila Volfová a Eman Brtva 
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Setkání důchodců proběhlo již tradičně v zaplněném sále, při 

výborném programu a z toho plynoucí výborné náladě, která přetrvala 
až do večerních hodin při zpěvu s harmonikou. Naši malí, větší i 
největší rozdávali spoustu úsměvů, radosti a energie všem 
zúčastněným babičkám a dědečkům i ostatním přítomným. Děkujeme 
za to, že jsme se vrátili do našich pohádek, lidových písní, ať už 
provedení těch nejmenších, žáků nebo "Bodláků". Děkujeme za 
výborné zpívání, krásné kostýmy, výbornou režii celého odpoledne. 

 
Stůl mladých důchodců 
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Rok se sešel s rokem a máme tady opět setkání s důchodci, které 
pro nás každoročně připravují zaměstnanci obecního úřadu. Program 
zahájily děti z mateřské školky a jejich učitelky pásmem veršovaných 
pohádek. Pěvecké vystoupení žáčků naší školy i s jejich vyučujícími se 
neslo ve valašském duchu, podtržené krojovanými účinkujícími a 
„pravou“ cimbálovkou. Každoročně se těšíme na vystoupení 
divadelního souboru Bodlák. Ani letos nezklamali, i oni nás svými 
písničkami zavedli do říše pohádek. Když to shrnu, nezbývá než 
konstatovat, že celý program byl jako vždy pečlivě připravený. Na 
přítomných bylo vidět, že se baví a to byla odměna účinkujícím. Za tyto 
pěkné chvilky všem, kteří se na nich podíleli, patří naše velké 
poděkování.  

Jarka a Ruda Dreslerovi 
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  ŽIJÍ MEZI NÁMI  

V jednom ze zpravodajů jsem psala o tom, že v naší obci nejenom 
žili, ale i v současné době žijí lidé, o kterých toho příliš nevíme a kteří 
by si jistě zasloužili více pozornosti, protože  

Rozšířili jsme náš zpravodaj o rubriku „Žijí mezi námi“ a já věřím, 
že od vás občanů vzniknout podněty, o kom příště napsat. 
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Juniorský mistr sv ěta v ploutvovém plavání je ob čanem 
naší obce  

    Jmenuje se Martin Mazá č, je mu dvacet let a studuje na 
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor 
Aplikovaná informatika. Je občanem naší obce od roku 2009 a bydlí Na 
Větřáku. Je členem Klubu vodních sportů Laguna (www.lagunanj.cz) a 
už sedmnáct let plave disciplínu zvanou ploutvové plavání, při které 
plavec používá speciální ploutev - monoploutev a sílu svých svalů. 
Ploutvové plavání nepatří mezi masové sporty, ale je to sport velmi 
zajímavý, fyzicky náročný a určitě si zaslouží více pozornosti.  

     V roce 2011 se Martin stal členem juniorské reprezentace České 
republiky v disciplínách plavání s ploutvemi a v rychlostním potápění. 
Do tohoto týmu se probojoval na základě svých výsledků na soutěžích 
sportovního potápění v letech 2009 – 2012 a na základě splnění 
tréninkových i morálních požadavků na reprezentanta České republiky. 

     Od r. 2012 je členem seniorské reprezentace.   

     A jak vypadá tréninkový týden takového „ploutvaře“? Každé ráno 
hodina a půl v bazénu, třikrát týdně odpoledne hodina v posilovně a 
v neděli „za odměnu“ volno ☺. 

Úspěchy, kterých Martin dosáhl, za tu dřinu určitě stojí. Posuďte sami: 

Rok 2010  

Spolu se svými kolegy z Laguny se mu podařilo vyhrát ve Světovém 
poháru juniorů a porazit tak velkou konkurenci z celého světa. 

Rok 2011  

Na Mistrovství Evropy juniorů získal bronzovou medaili v individuální 
disciplíně 50 m kraul s ploutvemi a bronzovou medaili ve štafetovém 
závodě 4 x 100 m. 

Rok 2012  

V březnu a dubnu absolvovali plavci Laguny dvě kola Světového 
poháru CMAS (Světová podvodní federace), které se konaly v  italském 
letovisku Lignano a v polských Gliwincích. Juniorům Laguny se 
podařilo vyhrát ve všech disciplínách.  
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Martin Mazáč si na své konto připsal osm zlatých medailí a stal se 
zároveň světovým rekordmanem, který jako první junior na světě při 
plavání 50 m kraul s ploutvemi překonal dvacetivteřinovou hranici.  

Na mistrovství světa v Grazu skončil v disciplíně kraul 100 m 
s ploutvemi čtvrtý. Na trati 50 m s velkou ploutví na zádech nádech se 
umístil na sedmém místě. Bohužel ani na své nejlepší trati 50 m kraul 
s ploutvemi nezískal kov, doplaval na šesté příčce a přišel o světový 
rekord. Bronz získal ve štafetě. 

Na finále Světového poháru v egyptské Alexandrii startoval ve 3 tratích. 
Na tratí 50 m kraul s ploutvemi obsadil třetí příčku. Na tratích 50 m a 
100 m ve vlnění monoploutví obsadil první místa. V celkovém 
hodnocení všech světových pohárů pro rok 2012 byl třetí.  

Rok 2013  

V roce 2013 bohužel nemohl Martin z důvodu zranění startovat ani na 
Mistrovství světa v ruské Kazani, ani v kolech Světového poháru. 
V závěru roku se jeho zdravotní stav zlepšil natolik, že opět mohl začít 
intenzivně trénovat a kvalifikovat se rok 2014 na Mistrovství Evropy 
v italském Lignano a také se účastnit vybraných kol Světového poháru 
v Itálii, Maďarsku, Praze a v Dubaji . 

Rok 2014  

První kolo poháru bylo letos únoru v maďarském Egeru, kde Martin 
Mazáč obsadil jednou čtvrté místo a dvakrát byl bohužel 
diskvalifikován. Další kolo se konalo v italském Lignanu , kde získal 
jednu zlatou a jednu stříbrnou medaili.   

V dubnu v Praze se Martinovi podařilo překonat český rekord na 50 
metrů s ploutví na hladině a umístil se na třetím místě v disciplíně na 
50 metrů pod vodou a na prvním místě v disciplíně 50 metrů kraul s 
ploutvemi. 

V italském Lignano se konalo již zmiňované Mistrovství Evropy. Na 
závodech startoval ve čtyřech disciplínách. Konkurence byla veliká. 
Velkým úspěchem bylo, že se Martin dostal do finále mezi osm 
nejrychlejších plavců. Vytvořil ve dvou disciplínách dva nové české 
rekordy a vybojoval jednu bronzovou medaili. 
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Rok 2015  

V červnu se v ázerbajdžánském Baku konaly historický první Evropské 
hry, na které se Martin Mazáč na základě výborných výsledků 
kvalifikoval.  V závodě na 50 metrů s ploutví pod vodou se mu podařilo 
umístit na skvělém čtvrtém místě, což je český nejlepší úspěch těchto 
her.  

V červenci proběhlo v čínské Yantai Mistrovství světa, kde startoval ve 
čtyřech sprinterských disciplínách. Tyto závody nedopadly podle 
Martinových představ a obsadil nejlépe jedenáctou příčku. Jeho týmový 
kolega Ondřej Dofek, který je rovněž z Bernartic nad Odrou, se jako 
nováček v seniorech dostal napoprvé do finále a obsadil pěkné šesté 
místo. Myslím, že o studentu třetího ročníku gymnázia Ondřeji Dofkovi, 
který je od letošního roku také členem seniorské reprezentace, ještě 
uslyšíme. 

     V rozhovoru Martin Mazáč uvedl, cituji: 

„Mezi mé priority patří také mimo plavání studium na vysoké škole, 
které mi nedovoluje věnovat se naplno trénování, nicméně v následující 
sezóně plánuji účast na světových pohárech a také na Mistrovství 
světa, která se bude konat v Řecku. Plavání je stále součástí mého 
života a předpokládám, že se tomuto sportu budu věnovat, dokud to 
bude možné. 

S Ondřejem by se chtěli společně připravovat na příští sezónu 2016, 
konkrétně na Mistrovství světa v Řecku, zaplavat nejlepší výsledky a 
dále reprezentovat obec Bernartice nad Odrou.“ 

-------------------------- 

     Děkuji Martinu Mazáčovi a Ondřeji Dofkovi za skvělou reprezentaci 
České republiky a naší obce. Přeji jim hodně úspěchů nejen na poli 
sportovním, ale také ve studiu a v osobním životě. 

     Poděkování a podporu si zaslouží samozřejmě Klub vodních sportů 
Laguna Nový Jičín v čele s jeho prezidentem panem Josefem Neklem. 
Bez úsilí a nadšení trenérů a všech pracovníků klubu by nemohla 
novojičínská Laguna dosáhnout světových úspěchů. Doufám, že pod 
jejich vedením vyrostou desítky dalších nadějných sportovců. 

Dana Klosová, starostka 
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   Vlevo Martin Mazáč 
    

 
   Světový pohár v Maďarsku 

 
 
        Evropské hry v Ázerbájdžánu 
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   INZERCE 

 

 
 

  
Koupím les, Morava a Valašsko, platím hotově. Solidní jednání. 
Tel. 732210288, email: agro2@centrum.cz 

 
Dana Barešová 
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Polévka 

0,3l Domácí hovězí vývar s0,3l Domácí hovězí vývar s0,3l Domácí hovězí vývar s0,3l Domácí hovězí vývar s    játrovými knedlíčky a nudlemijátrovými knedlíčky a nudlemijátrovými knedlíčky a nudlemijátrovými knedlíčky a nudlemi    

0,3l Francouzská cibulačka s0,3l Francouzská cibulačka s0,3l Francouzská cibulačka s0,3l Francouzská cibulačka s    toastem a sýremtoastem a sýremtoastem a sýremtoastem a sýrem    

Hlavní chod 

202020200g Vepřová panenka s0g Vepřová panenka s0g Vepřová panenka s0g Vepřová panenka s    pepřovou omáčkou a žampiónypepřovou omáčkou a žampiónypepřovou omáčkou a žampiónypepřovou omáčkou a žampióny    

200g Vepřová panenka plněná švestkami přelitá švestkovým soté s200g Vepřová panenka plněná švestkami přelitá švestkovým soté s200g Vepřová panenka plněná švestkami přelitá švestkovým soté s200g Vepřová panenka plněná švestkami přelitá švestkovým soté s    brandybrandybrandybrandy    

200g Plněná vepřová panenka vysočinou s200g Plněná vepřová panenka vysočinou s200g Plněná vepřová panenka vysočinou s200g Plněná vepřová panenka vysočinou s    pikantní fazolovou omáčkoupikantní fazolovou omáčkoupikantní fazolovou omáčkoupikantní fazolovou omáčkou    

200g Medailonky z200g Medailonky z200g Medailonky z200g Medailonky z    vepřové panenky na hříbkách svepřové panenky na hříbkách svepřové panenky na hříbkách svepřové panenky na hříbkách s    hříbkovým sotéhříbkovým sotéhříbkovým sotéhříbkovým soté    

200g 200g 200g 200g Medailonky zMedailonky zMedailonky zMedailonky z    vepřové panenky na listovém špenátu se smetanou a vepřové panenky na listovém špenátu se smetanou a vepřové panenky na listovém špenátu se smetanou a vepřové panenky na listovém špenátu se smetanou a 

anglickou slaninouanglickou slaninouanglickou slaninouanglickou slaninou    

350g Pikantní masová směs z350g Pikantní masová směs z350g Pikantní masová směs z350g Pikantní masová směs z    vepřové panenky na domácím bramborákuvepřové panenky na domácím bramborákuvepřové panenky na domácím bramborákuvepřové panenky na domácím bramboráku    

Sladká tečka na závěr 

Domácí piškotový dezert sDomácí piškotový dezert sDomácí piškotový dezert sDomácí piškotový dezert s    ovocem a šlehačkouovocem a šlehačkouovocem a šlehačkouovocem a šlehačkou    

Cena je uvedena včetně příloh – akce platí do vyprodání!!! 
Rezervace stolů v restauraci nebo na tel: 736 178 034 
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní ú řad 
Web: www.bernarticenadodrou.cz 
Bankovní spojení: KB Nový Jičín 
Číslo účtu: 23325801/0100 
 
Daniela Horutová, správní pracovnice 
Tel.: +420 556 708 522, +420 602 630 764 
E-mail: obec@bernarticenadodrou.cz 

Ilona Stavinohová, účetní a správce rozpočtu 
Tel.: +420 556 715 216 
E-mail: ucetni@bernarticenadodrou.cz 
 
Jarmila Bayerová, správce kulturního domu 
Tel.: +420 605 780 395 
 
Pavel David, údržba 
Tel.: +420 731 452 946 

Pošta + pokladna a podatelna obecního ú řadu 
Věra Košťálová, správní pracovnice a pracovnice přepážky 
Tel.: +420 556 715 217 
E-mail:  obec-posta@bernarticenadodrou.cz 

Starostka 
Mgr. Dana Klosová 
Tel.: +420 556 715 215, +420 606 236 454  
E-mail:   starostka@bernarticenadodrou.cz-mail:  
 
Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:  +420 733 386 628 
E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 






