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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané, 

koncem dubna a začátkem května letošního roku jsem byla osobně 
přítomna dvěma úspěchům našeho divadelního spolku BODLÁK a o 
tyto nevšední zážitky bych se s vámi ráda podělila. Ale pěkně po 
pořádku. 

Když na podzim roku 2015 předseda a zároveň režisér našeho 
ochotnického divadelního spolku BODLÁK Zdeněk Klos seznámil členy 
souboru s novým dramaturgickým záměrem, a to pokusit se nastudovat 
inscenaci - muzikál s názvem Malované na skle, vyvolalo to u 
samotných herců rozporuplné reakce a především obavu, že, jak se 
říká „na to nemají“.  

Hlavním argumentem pro tento muzikál byla režisérova snaha o 
maximální využití pěveckého (hudebního) potenciálu divadelního 
spolku. Také šlo o žánr, který v tomto rozsahu zatím nebyl v naší obci v 
ochotnickém nastudování nikdy uveden, což byla pro celý soubor velká 
výzva. A protože režisér svým svěřencům plně důvěřoval, začalo se, i 
přes dřívější pochybnosti, intenzivně zkoušet.  

Nastala tvrdá práce. Textové zkoušky, pěvecké zkoušky, dvojhlasy, 
trojhlasy, zpívání na mikroporty, choreografie, výroba kostýmů, kulis a 
dekorací. Prostě vše, co k divadlu patří. A vzhledem k tomu, že se 
jedná o muzikál, práce na hudebním aranžmá, nahrávkách a vůbec na 
hudební složce díla, byla nejnáročnější.   

„Malované na skle je hra polských autorů Ernesta Brylla a hudební 
skladatelky Katarzyny Gärtner. Příběh legendárního zbojníka Juraje 
Jánošíka je autory citlivě převeden ve vzácný hudebně-dramatický tvar 
plný básnické obrazotvornosti a laskavě-humorné stylizace lidového 
divadla. Tento muzikál či zpěvohra se stal ojedinělým a divácky velmi 
atraktivním jevištním dílem. Do češtiny přebásnil původní předlohu 
Jaromír Nohavica, který s neobyčejným citem a důvtipem změnil 
legendárního Juraje Jánošíka z Těrchové ve valašského zbojníka 
Janíka od Těšína.“ Tolik výňatek z programu o představení. 
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Světová premiéra muzikálu byla v roce 1970 ve varšavském Polském 
divadle, česká Nohavicova premiéra v roce 2001 v Divadle na 
Fidlovačce. Naše domácí premiéra se uskutečnila 30. dubna 2016.  

Toto velmi úspěšné premiérové představení shlédlo v Bernarticích nad 
Odrou 230 diváků. Poté následovala šňůra představení v okolních 
obcích a městech a také účast na divadelních přehlídkách.  

V březnu tohoto roku se BODLÁK zúčastnil jubilejní XX. Štramberské 
divadelní přehlídky amatérských souborů. Odvedený výkon v muzikálu 
Malované na skle byl při závěrečném ceremoniálu dne 21. dubna 2017 
oceněn prvním místem v kategorii Nejlepší hra, prvním místem 
v kategorii Nejlepší amatérská režie a prvním místem v divácké 
soutěži. Celý večer měl výbornou atmosféru a já jsem si společně 
s dalšími členy souboru opravdu vychutnala slova uznání, a to jak od 
pořadatelů, tak i od dalších zúčastněných souborů a hlavně od diváků. 

Když už po čtvrté od roku 2010 odjížděl soubor ve čtvrtek 4. května 
2017 do Němčic nad Hanou na 31. Hanácký divadelní máj, což je 
regionální postupová přehlídka ochotnických divadel, uvědomila jsem 
si, že na členské schůzi spolku se celkem bouřlivě jednalo o tom, zda 
se této soutěže vůbec účastnit. Důvodem byla skutečnost, že ihned po 
představení probíhá vždy hodnocení odbornou tříčlennou porotou, a to 
za přítomnosti celého souboru. Přestože je tento způsob práce poroty 
se souborem velmi poučný a inspirativní a přispívá jednoznačně ke 
zkvalitnění ochotnického divadla a samozřejmě i ke zkvalitnění 
hereckých výkonů, je mnohdy náročné unést kritiku, a to i přesto, že je 
oprávněná a konstruktivní. Naštěstí zvítězil duch soutěživosti a soubor 
na postupovou přehlídku odjel.  

BODLÁK se z Němčic nad Hanou nikdy nevracel s prázdnou. Vždy 
posbíral nějaké ceny a čestná uznání. Ale až letos se dočkal mety 
nejvyšší. 

Na slavnostním vyhlášení výsledků v sobotu 6. května 2017 bylo 
oznámeno, že náš soubor BODLÁK byl s inscenací MALOVANÉ NA 
SKLE nominován (přímo postupuje) do programu Národní přehlídky 
venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim ve 
Vysokém nad Jizerou. 
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Dále jsme získali tato ocenění: 
 

Hlavní cenu za inscenaci hry 
Cenu za pěveckou složku 
Cenu Šárce Šimíčkové za kostýmy 
Čestné uznání Zdeňku Klosovi za režii 
Čestné uznání Tomáši Papákovi za roli Janíka 
Čestné uznání Jarmile Horutové za roli Anděla 
Čestné uznání Jiřímu Šimíčkovi za roli Dovypravovače 

 
Soubor BODLÁK dominoval 31. ročníku Hanáckého divadelního máje a 
po zásluze postoupil. To nejsou má slova, ale slova přítomných diváků, 
příznivců a přátel, kterých máme v Němčicích opravdu spoustu. Zazní-li 
pak slova uznání i z úst odborné poroty, co si přát víc. 

 
Závěrem bych ráda pogratulovala divadelnímu spolku BODLÁK ke 
vskutku historickému úspěchu a poděkovala všem jeho členům za 
vynikající reprezentaci naší obce. Hlavně chci však poděkovat za 
„…opravdovost, upřímnost a čirou radost z pospolitosti. A to opravdu 
není málo. „ jak napsal ve svém hodnocení člen poroty pan Ladislav 
Valeš.  
Já s panem Valešem souhlasím a jsem ráda, že jsem členkou 
bernackého divadelního spolku.  

 
K dnešnímu dni BODLÁK odehrál inscenaci Malované na skle už 16 
krát. 
Malované na skle můžete vidět ještě i na podzim 2017.  
Představení začínají vždy v 19,00 hodin. 

 
23. září    Bernartice nad Odrou 
06. října  Hovězí  
14.-21. října  Národní přehlídka amatérských souborů  

   ve Vysokém nad Jizerou (termín bude upřesněn) 
03. listopad  Příbor 
25. listopadu  Kopřivnice 

 
Dana Klosová, starostka 
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Vyhlášení výsledků 
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Je to naše … 

Výborná spolupráce s místním technikem 
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Špatně. Znovu.                                    Bez nás to nepůjde…. 

Ach, ta moderní technika.   S pivem jde všechno líp. 
 

Divadlo je prý dřina                      Tak děvuchy, pěkně se rozezpíváme. 
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 Kdo by to byl do něj řekl .....               Doping před představením. 
 

Myslíte, že se v tom vyznám?              Jen při čaji se mohu soustředit. 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
 
Učitelka ve školce se nezapře.    Ať už mi dá rejža pokoj. 
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Pro jistotu se vyfotím sama.    Kdo vymyslel takové boty….
       

Ještě poslední háček…     Miluji make-up. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Snad to můj/moja neuvidí.    Tož to je servis. 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2017 

9 

 

 

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Pá 26.5. Kácení Máje 

So 27.5. Soutěž mladých hasičů 

Ne 28.5. Pouť 

Ne 18.6. Hasičská soutěž O Bernacký pohár 

So 24.6. Den obce 

 

Oznámení 

Katastrální pracoviště Nový Jičín oznamuje, že v katastrálním území 
Bernartice nad Odrou bude provedena revize souladu údajů katastru 
nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Pracovník katastrálního 
úřadu bude od 16. května provádět pochůzku v obci, zjišťovat změny a 
ověřovat dosavadní stav katastru nemovitostí. Bližší informace o revizi 
najdete na úřední desce obecního úřadu. 
 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj 

Oznámení 

V úterý 13.6.2017 dojde k plánované odstávce elektrické energie 
v celé obci v době od 7.30 do 19.30 hodin. 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 5/2017 

10 

 

Upozornění 

V úterý 13.6.2017 bude z důvodu přerušení dodávky elektrické energie 
Obecní úřad Bernartice nad Odrou a přepážka pošty Partner zcela 
uzavřena. Děkujeme za pochopení 

 

Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Lubinský zpěváček 

Ve čtvrtek 20. 4. jsme se s dětmi opět po roce vydali do DDM v 
Kopřivnici na pěveckou soutěž "Lubinský zpěváček“. Naši zpěváčci se 
moc snažili a tak jsme si dovezli dvě krásná umístění - Markétka 
Hoppová 2. místo za třetí ročníky a Helenka Rigole 3. místo za druhé 
ročníky. Toto hudební dopoledne jsme si náramně užili. Ráda bych 
také poděkovala rodičům dětí za pomoc při organizaci a panu Hoppovi 
za svoz dětí při zpáteční cestě. 

Veronika Barošová, učitelka 
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Turnaj malotřídních škol 2016/2017 

Ve čtvrtek 4. 5. se v naší škole odehrál tradiční ,, Florbalový turnaj 
malotřídních škol“. 

Přijela družstva z Hostašovic a Jeseníku nad Odrou. Děti z Libhoště se 
letos omluvily, nevyšlo jim to. Proto se turnaje zúčastnila 4 družstva. 
Naše škola postavila 2 týmy: 

1) Bernartice PUMY –  Matyáš  David 5. tř., Vojtěch Pavlík 4. tř., 

Karolína Macíčková 4. tř., Rozálie Bezděková 4..tř., Filip Petr 4. tř., 

Robin Janík 3. tř. 

2) Bernartice ,,A-TÝM ,,–  Tadeáš Lyčka 5. tř., Matěj Novobilský 5. 

tř., Nela Poláchová 5. tř., Filip Tomáška 4. tř., Adéla Bonková 4. tř., 

Adam Glogar 3. tř. 

Po dlouhých bojích, které byly v duchu fair play, si letos vítězství 
odvezlo družstvo Hostašovic, 2. místo  ,,A-TÝM,,  Bernartice, o 3. a 
4. místo  se  podělil Jeseník n. Odrou a družstvo PUMY Bernartice. 

Děkujeme divákům, kamarádům z družiny a rodičům, kteří přišli fandit a 
povzbudit naše bojovníky a vytvořili příjemnou sportovní atmosféru. 

Rozdali jsme diplomy a odměny a těšíme se na turnaj v příštím roce. 

Jana Rusínová, učitelka 

Sběr starého papíru – jaro 2017 

Ve čtvrtek 11.5. proběhlo jarní kolo sběru starého papíru . Děti spolu 
s obětavými rodiči svezli krásně svázané a připravené balíky starého 
papíru na vozíkách, kolečkách, Tatře a autech ke škole. Zpočátku to 
vypadalo, že kontejner nebude stačit, ale nakonec jsme to tam vše 
natlačili. Díky Tatře a autům šlo vše rychle a stihli jsme i hokej. 

Děkujeme dětem a rodičům Novotným, p. S. Glogarovi, Neklovi, D. 
Glogarovi, A. Hubrovi, p. M. Šimíčkové, B. Knápkové a H. Krupičkové, 
kteří nám věnovali svůj volný čas a pomohli. 

 

Hana Sperathová, Jana Rusínová 
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 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Stavění a kácení MÁJE 

V sobotu 29. dubna 2017 jsme od 18:00 hodin u obecního úřadu stavěli 
„májku“. Počasí nám přálo a sešlo se nás dost, abychom každoroční 
akci dodrželi, „májku“ zdárně postavili a bečku s chutí vypili. Děkujeme 
všem, kteří přišli a pomohli, ale také děkujeme přihlížejícím, bez jejichž 
povzbuzování by to bylo určitě obtížnější. 

Zároveň bychom chtěli všechny pozvat na tradiční kácení „májky“, 
které se uskuteční v pátek 26. května 2017 od 18:00 hodin před 
obecním úřadem. Budou připravena tradiční uzená žebra a o ostatní 
občerstvení bude jako vždy postaráno. Přichystána bude tombola a 
jednou z cen bude pokácená „májka“. Přijďte se dobře pobavit. 

 

Těší se HASIČI 
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Dětský den  

TJ Sokol Bernartice nad Odrou ve spolupráci s ostatními místními 
spolky pořádá v sobotu 3. června 2017 dětský den. Zahájení bude jako 
obvykle na hřišti za základní školou v 9:00 hodin. Půjde se po 
vyznačené trase k fotbalovému hřišti u Odry. Na trase budou pro děti 
připraveny různé soutěže, úkoly a zajímavosti.  

Srdečně zveme všechny děti i s rodiči, přijďte spolu s námi oslavit váš 
velký den. 

        Výbor TJ Sokol 
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  RŮZNÉ 

 

Začala motorkářská sezóna 

S postupnou změnou počasí a prodlužováním dne přibývá na našich 
silnicích stále více motocyklistů, kteří se vydávají po dlouhé pauze na 
pohodové projížďky, které se však mohou velmi rychle změnit 
v minimálně hodně nepříjemný zážitek. Na rozdíl od automobilistů, kteří 
jsou v případě nárazu chráněni deformační zónou, je motocyklista 
chráněn pouze ochrannou přilbou a několika milimetry oblečení, které 
má na sobě. Jezdec na motorce je tedy mnohem zranitelnější než řidič 
auta.  

Obecně jsou dopravní nehody zaviněny vlastní chybou motorkáře, stále 
častěji však motocyklisté doplácí na chyby a nepozornost ostatních 
účastníků silničního provozu. 

Proto apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby byli ohleduplní 
a tolerantní, jediná „schválnost“ či nepozornost může vést k tomu 
nejhoršímu, zbytečnému vyhasnutí, mnohdy mladého, lidského 
života… 

 

Rady pro motorkáře: 

Přehnaná agresivita a defenzivní jízda vám může ublížit, ohleduplnost 
a tolerance je klíčem k úspěchu. Jezdec na motorce je mnohem 
zranitelnější než řidič auta, proto předvídejte a problémům raději 
předcházejte. Na jízdu je potřeba se soustředit, nikdy nejezděte, pokud 
se na to necítíte.  

Před každou jízdou je potřeba zkontrolovat motorku (tlak 
v pneumatikách a jejich stav, správnou funkčnost brzd). Zabere to 
minutku a vy budete mít jistotu, že se na svoji motorku můžete 
spolehnout. Během prvních kilometrů je dobré své motorce a gumám 
dopřát, aby se ohřály na správnou provozní teplotu. Není třeba 
připomínat, že alkohol ani jiné návykové látky ovlivňující koncentraci 
k řízení nepatří! 
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Základní bezpečnostní pravidla:  

- dodržujte stanovenou rychlost- ostatní účastníci silničního provozu 

většinou neumí odhadnout vaši rychlost, 

- pořiďte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (přilba, 

kombinéza, rukavice a moto boty), mnohdy vám může zachránit 

život, přes kombinézu je dobré navléci reflexní šle či vestu 

- základní podmínka je předvídat – svou bezpečnost máte 

především ve svých rukou, 

- nikdy nemáte 100 % přednost – vždy je zapotřebí počítat s tím, že 

vás může někdo na silnici ohrozit, byť máte podle předpisů 

přednost, 

- neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, 

mějte neustále přehled o všech a o všem, 

- udržujte bezpečný odstup, 

- v žádném případě nevjíždějte rychle do zatáček, u kterých nevidíte 

konec a nemáte přehled, co se v nich děje, 

- nepředjíždějte u křižovatek a odboček, vyhněte se předjíždění 

prudce brzdících aut, nikdy nevíte, proč brzdí, co je před nimi, 

- nejezděte se strachem při krajnici, používejte zpětná zrcátka. 

A ještě jedna dobrá rada – nikdy není chyba si předjíždění rozmyslet 
a počkat na vhodnější dobu...  

 

por. Mgr. Lenka Sikorová, komisař 

 

Děti a léto 

Prázdniny … a s nimi spousta zaslouženého volného času pro 
děti. A aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, 
je hlavně na rodičích. Měli by svým ratolestem určit pravidla, jak 
se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, 
že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob. 
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Důležité jsou např. zásady pro rozdělávání 
ohně nejen na vyhrazeném tábořišti, které 
jsou platné nejen pro děti, ale i pro dospělé: 

- oheň rozdělávat vždy pouze za přítomnosti 
dospělé osoby, 

- nikdy nezapalovat oheň v blízkosti lesa  
(50 m), 

- nikdy nerozdělávat oheň za extrémního 
počasí, např. za silného větru nebo 
extrémního sucha, 

- nikdy neponechávat oheň bez dozoru, 

- mít k dispozici dostatečné množství vlastní vody k uhašení ohně 
pro případ, že je oheň rozdělán v místě, kde není žádný vodní 
zdroj, 

- nenechávat mladší sourozence a kamarády, aby si hráli nebo 
seděli v blízkosti ohně (nebezpečí vznícení šatstva), 

- do ohně niky neházet jakékoliv výbušné předměty (zábavná 
pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), 

- oheň neroznášet po okolí (např. na zapálené větvi), 

- oheň vždy pečlivě uhasit dostatečným množstvím vody a ujistit 
se, že nehrozí jeho samovolné rozhoření. 

 

Ale nejen oheň je příčinou zásahu hasičů. Děti se rovněž na 
svých prázdninových toulkách přírodou často pohybují v blízkosti 
okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol, ve městech 
pak na ně čekají lákadla ve formě lešení, komínů, kanalizace 
apod., kde hrozí nebezpečí pádu, závalu, ztráty orientace nebo 
zaklínění v úzkých prostorách.  
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V nejhorších případech může dojít i nečekanému zaplavení 
prostor nebo přítomnosti nebezpečných plynů. Rovněž před 
hrátkami v takovýchto místech by měli rodiče své děti důrazně 
varovat. 

Velkou letní nástrahou je i koupání na řekách a různých 
přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její 
hloubku a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou 
příčinou prázdninových tragédií. 

Rodiče nezapomínejte, že nejenom v přírodě čekají na vaše děti 
různé nástrahy.  Neponechávejte zbytečně v dosahu dětí 
zápalky, zapalovače, zábavnou pyrotechniku, svíčky nebo různé 
chemické přípravky. Upozorněte děti na bezpečné chování i u 
vás doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické 
spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům! 
Připomeňte dětem, že při odchodu z domu nesmí zapomenout 
klíče a dále překontrolovat všechny spotřebiče (sporák, světla, 
žehlička, varná konvice apod.), ověřit si, zda jsou zavřená okna a 
že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky.  

Tento výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o 
prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka 
úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale 
pokud se jako rodiče pokusíme alespoň trochu děti na výše 
uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme 
očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných 
mimořádných událostí. 

 

nprap. Dagmar Benešová 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 
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  KONTAKTNÍ INFORMACE  

Obecní úřad 
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 úřadu 
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 
 

Místostarosta 
Tomáš Horut 
Tel.:   +420 733 386 628 
E-mail:   Tomas.Horut@cuzk.cz 
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