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 ÚVODNÍK 

Vážení spoluobčané,  

spolek „bernackých“ divadelních ochotníků s názvem Bodlák funguje 
v naší obci od roku 2009 a patří dnes mezi úspěšné, diváky i odborníky 
uznávané, ochotnické divadlo. 

Dovolte mi, abych alespoň stručně připomněla historii ochotnického 
divadla v Bernarticích nad Odrou.  

Počátky divadelní ochotnické činnosti jsou zaznamenány už koncem 19. 
století, kdy hrstka nadšenců pochopila, že divadlo pomáhá obohatit 
kulturu národa. Je to až neuvěřitelné, ale ochotníci v Bernarticích nad 
Odrou mají tradici téměř 130 let. 

První divadelní hry se hrávaly údajně pod režijním vedením pana Albína 
Kunetky v domě č. 105, který byl postaven v roce 1885. Až do roku 1933 
se představení hrála v šenku  již neexistující hospody U Handrychů, která 
stála u hlavní křižovatky. Další představení se již odehrávala na jevišti 
v nově postaveném hostinci u Klosů č. 97. V období okupace byly 
všechny české spolky a divadla Němci zakázány. 

Obnovení ochotnické činnosti nastalo až po válce. V roce 1948 byla 
založena Osvětová beseda a při ní ochotnický divadelní soubor Lidová 
scéna – dnes Bodlák, který udržuje divadelní tradici obce dodnes. 

Dovolte mi vzpomenout alespoň nejvýznamnější osobnosti našeho 
ochotnického divadla. Jsou to již zmiňovaný Albín Kunetka, Karel Klos, 
Vojtěch Hanzelka, Ivan Prašivka, Jarmila Prašivková, Jitka Staňková a 
Zdeněk Klos a samozřejmě desítky ochotnických herců, kteří propadli 
kouzlu amatérského divadla a prostřednictvím svých rolí se navždy 
zapsali do srdcí diváků. 

Ochotnickému divadlu se v naší obci nevěnovali jen dospělí. Byla 
odehrána rovněž řada dětských představení, a to s dětmi naší základní 
školy pod vedením Jitky Staňkové a Jarmily Prašivkové. Poslední dětské 
představení se uskutečnilo v roce 2010.  

Jen ten, kdo pracoval nebo pracuje s dětmi, ví, že jakákoliv práce s nimi je 
nesmírně náročná, ale zároveň zábavná, inspirující a obohacující. 
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I když si už od počátku své činnosti divadelní spolek Bodlák kladl za cíl 
znovu obnovit dětské divadlo, trvalo sedm let, než se to podařilo. 

Nelehkého úkolu se ujaly Eva Grulichová a Jana Maralíková, kterým se za 
podpory řady dalších dobrovolníků podařilo činnost dětského divadla 
obnovit a navázat tak na původní tradici. Tak vznikl Bodláček. 

Ti z vás, kteří shlédli premiéru pohádky „Zlatovláska“ mi dají jistě za 
pravdu, že takovou událost nejde jen tak přehlédnout.   

Všechny děti byly úžasné. Bylo evidentní, že je divadlo baví. Hrály 
s nasazením a obrovskou chutí. Kromě pěveckých a hereckých výkonů je 
třeba ocenit také to, že děti přistupovaly k práci velmi zodpovědně a 
s určitou pokorou, i když tu a tam museli jejich bezprostřednost a živelnost 
jejich vedoucí trochu krotit.  

Já osobně si tohoto počinu velmi vážím a to hned z několika důvodů.  

Na prvním místě je samotná práce s dětmi. Udělat si čas a věnovat se jim, 
vychovávat je, inspirovat, rozvíjet jejich schopnosti a zájem, naučit je něco 
nového, je prostě nenahraditelné. 

Děti se navíc v divadle učí pracovat s profesionální technikou, učí se styl 
a způsob řeči, učí se pracovat v prostoru, učí se pracovat se svým 
s tělem. Rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti a samostatné vystupování 
před kolektivem. V neposlední řadě se učí i tolik potřebné disciplíně a 
kázni.  

Děti pracují v týmu. Musí spolu komunikovat, spoléhat jeden na druhého. 
Aby něčeho dosáhly, musí táhnout za jeden provaz. A to není málo. 

Kdo viděl Zlatovlásku, určitě pochopil, že o budoucnost našeho 
ochotnického divadla se není třeba obávat.  

Chci poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se premiéra dětského 
divadla uskutečnila a děkuji samozřejmě malým „Bodláčkům“. 

Mám také radost z toho, že na pódiu vedle sebe stály děti pocházející 
z nejstarších gruntů, děti nově přistěhovalé i děti z rodiny s cizí 
národností. Jasný důkaz toho, že umění, v našem případě ochotnické 
divadlo, lidi spojuje. 

Můžeme si přát něco víc? 

Dana Klosová, starostka 
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 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Kalendář akcí 

Po 30.4. Stavění máje 

Pá   4.5. Lampiónový průvod 

Ne   6.5. Oslava svátku sv. Floriána 

So 12.5. Derniéra divadla - Malované na skle 

Út 15.5. Sběr papíru 

Út 15.5. Zápis dětí do mateřské školy 

Pá 18.5. Den matek 

Ne 20.5. Jarní vycházka 
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Pá 25.5. Zájezd důchodci 

Pá   1.6. Kácení máje 

So   2.6. Dětská soutěž hasiči 

Ne   3.6. Pouť 

Ne 17.6. Hasičská soutěž o Bernartský pohár 

So 30.6. Den obce 

 

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice 
konaného dne 21.3.2018 

18/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu 
zastupitele Vlastimila Šimíčka a Ondřeje Dreslera, zapisovatelkou účetní 
Ilonu Stavinohovou. 

18/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 
zastupitelstva obce. 

18/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Rozpočtové opatření 
č. 1/2018. 

Příjmy:  14.754.059,- 

Výdaje: 19.216.814,29 

Třída 8:   4.462.755,29 

18/4 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje podle vyhlášky 
220/2013 Sb. účetní závěrku obce Bernartice nad Odrou za účetní období 
roku 2017. 
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18/5 

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 2017.  

18/6 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje v souladu s § 43 
zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný 
účet obce Bernartice nad Odrou za rok 2017 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 za rok 
2017 bez výhrad. 

18/7 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje hospodářský 
výsledek své příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Bernartice nad Odrou za rok 2017 ve výši Kč 202.805,37 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou zároveň souhlasí s převodem 
hospodářského výsledku příspěvkové organizace do rezervního fondu ve 
výši Kč 201.805,37 a do fondu odměn ve výši Kč 1.000,-.  

18/8 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 3/2018/D místnímu spolku BODLÁK Bernacké 
Ochotnické Divadlo z.s. Podpora ve výši 30.000,- Kč je určena na 
provozní náklady spolku, jako doprava, kulisy, rekvizity, kostýmy a 
propagace Bodláku a přidruženého dětského souboru Bodláčku. 

18/9 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 4/2018/D místnímu spolku Myslivecké spolek 
Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 20.000,- Kč je určena na nákup 
krmiva pro spárkatou zvěř. 
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18/10 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 5/2018/D místnímu spolku Občanské sdružení Bříza. 
Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena k výrobě a instalaci 5 ks dřevěných 
odpočinkových laviček pro turisty. 

18/11 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 6/2018/D místnímu spolku SH ČMS Sbor 
dobrovolných hasičů Bernartice nad Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč 
je určena k pořízení komplexní ozvučovací techniky pro hasičské soutěže, 
společenské akce a pro dětský hasičský tábor. 

18/12 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 7/2018/D místnímu spolku Bernatský Klondajk z.s. 
Podpora ve výši 10.000,- Kč je určena na pořízení kostýmů včetně obuvi 
a uhrazení nákladů na taneční školení. 

18/13 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 8/2018/D místnímu spolku TJ Sokol Bernartice nad 
Odrou. Podpora ve výši 25.000,- Kč je určena k zajištění chodu cvičení 
dětí mladších osmnácti let a na provozní náklady sportovních družstev 
reprezentujících obec 

18/14 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 9/2018/D Římskokatolické farnosti Bernartice nad 
Odrou se správou Starý Jičín. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na 
pořízení vybavení klubovny v budově fary. 

18/15 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
veřejné podpory č. 10/2018/D spolku Český svaz včelařů,z.s. ZO Jeseník 
nad Odrou. Podpora ve výši 5.000,- Kč je určena na nákup léčiv a 
vybavení pro léčení a na uhrazení nákladů spojených s administrativou 
spolku. 
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18/16 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou ve smyslu § 84 odst. 2 písm. f) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, jakožto akcionář společnosti ASOMPO, a.s., se sídlem Životice 
u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,  IČ 258 72 826, deleguje jako 
zástupce obce pro výkon všech práv akcionáře paní Danu Klosovou, nar. 
10.9.1958, bytem Bernartice nad Odrou č. 105, 741 01 Nový Jičín. 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu 
všech práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané v 
pátek dne 25. 5. 2018, a to k výkonu všech práv akcionáře na této řádné 
valné hromadě, nebo náhradní valné hromadě společnosti ASOMPO, a.s. 
konané za tuto řádnou valnou hromadu. 

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc ve shora uvedeném rozsahu 
jiné osobě, aby místo něho jednala za zmocnitele, a to konkrétně a 
výhradně pana Tomáše Horuta, nar. 18.6.1983, bytem Bernartice nad 
Odrou č. 223, 741 01 Nový Jičín. 

18/17 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí informaci o 
zahájení prací pořizovatele na zpracování Zprávy o uplatňování 
Územního plánu Bernartice nad Odrou v souladu s § 55 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. 

18/18 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje paní Ing. Bc. Dagmar 
Glogarovou určeným zastupitelem ve věcech pořízení Zprávy o 
uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou. 

18/19 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje udělení výjimky z 
nejnižšího počtu děti v mateřské škole pro Základní školu a Mateřskou 
školu Bernartice nad Odrou, příspěvkovou organizaci pro školní rok 
2017/2018 v počtu jedno dítě.  
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18/20 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
kontrolního výboru Dobrovolného svazku regionu Poodří konaného dne 
19. 12. 2017 v Bartošovicích. 

18/21 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Výroční zprávu 
o činnosti školy za školní rok 2016/2017. 

18/22 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
kontrolního výboru  zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou konaného 
dne 13.3.2017 na obecním úřadě. 

18/23 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
kontrolního výboru  zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou konaného 
dne 15.11.2017 na obecním úřadě. 

18/24 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou bere na vědomí Zápis 
finančního výboru zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou konaného 
dne 24.7.2017. 

18/25 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o navýšení počtu 
pracovníků provádějících údržbu obecního majetku a zeleně o jednoho 
zaměstnance, který bude přijat do pracovního poměru na dobu určitou od 
1.4.2018 do 31.3.2019. 

18/26 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou rozhodlo o záměru možného 
odkupu nemovitostí a to pozemků parcela čísla 621/1, 621/2 a 622 v k.ú. 
Bernartice nad Odrou, které jsou ve vlastnictví společnosti „Jednota, 
spotřební družstvo v Hodoníně“ 
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18/27 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřilo starostku obce 
projednat s vedením společnosti „Jednota, spotřební družstvo 
v Hodoníně“ možné varianty odkupu nemovitostí nebo jejich částí a 
připravit návrh kupní smlouvy. 

18/28 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou souhlasí s přijetím dotace 
z operačního programu Životní prostředí (OPŽP) na realizaci projektu 
„Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci 
Bernartice nad Odrou“ v maximální výši 2.097.783,- Kč. 

 

V Bernarticích nad Odrou dne 21.3.2018 

 

Lampiónový průvod 

V pátek 4. května 2018 se uskuteční tradiční lampiónový 
průvod. Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z dolního 
konce od Klosů č. 105 směrem k Pomníku padlých. Po 
vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji 
táborák a občerstvení. 

              Věra Košťálová, správní pracovnice 

 

Očkování psů 

V pondělí 23.4.2018 od 16:00 do 16:30 hodin proběhne na parkovišti 
Restaurace U Bříz očkování psů proti vzteklině. Přineste s sebou 
očkovací průkaz psa. Cena vakcíny je 100,-Kč. 

 

Daniela Horutová, správní pracovnice 
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Kulturní dům v Bernarticích nad Odrou v srpnu a září 2018 
mimo provoz 

Z důvodu výmalby všech prostor v kulturním domě a drobných úprav 
interiéru budou všechny prostory kulturního domu od 13. srpna do 23. 
září mimo provoz. 

Děkujeme za pochopení.                     

Dana Klosová, starostka 

 

 

 

 

 

 

Zájezd pro důchodce 

Srdečně zveme všechny naše seniory na již tradiční každoroční zájezd. 
Letos navštívíme zámek Kunštát, zámeckou květnou zahradu, jeskyni 
Blanických rytířů v Rudce (jeskyně je bezbariérová) a Muzeum 
olomouckých tvarůžků v Lošticích. Oběd si dáme v hotelu Rudka blízko 
jeskyně Blanických rytířů. 

 

Podrobné informace k zájezdu: 

Termín zájezdu je pátek 25.5.2018. Odjezd autobusu z křižovatky 
(zastávky budou také samozřejmě na Oboře, u Horutů č. 48, na Hajziboně 
a na točně u Varmužů) je v 7:00 hodin a plánovaný příjezd asi v 19:00 
hodin. Cena zájezdu je za osobu 400,-Kč. V ceně je zahrnuta doprava, 
všechny vstupy i chutné jídlo, které si budete vybírat už při platbě za 
zájezd. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSq8Smsa_aAhXH_KQKHYm6A5QQjRx6BAgAEAU&url=http://www.stockphotos.cz/image.php?img_id%3D9870328%26img_type%3D1&psig=AOvVaw2NQK94wqVaAqAfJHd1Kd-C&ust=1523438601737928
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Polévka: 

1. Masový vývar se zeleninou, domácí nudle a játrové knedlíčky 
2. Česnečka s vejcem, sýrem a šunkou 

Hlavní jídlo: 

1. Kuřecí řízek „Ondráš“ 
2. Svíčková na smetaně, brusinky, šlehačka, citron, houskový knedlík 
 

Zaplatit si zájezd můžete již nyní. Objednávky zájezdu s úhradou 
provádějte v pokladně na obecním úřadě. Už se na Vás moc těšíme. 
 

        Marie Mertová a Věra Košťálová 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  Z NAŠÍ ŠKOLY A ŠKOLKY  

Jarní turnaj v minifotbalu 

Ve čtvrtek 22. března 2018 jsme v rámci školní družiny uspořádali Jarní 
turnaj v minifotbalu. Žáci se rozlosovali do tří skupin. Všichni se do toho 
"obuli" s plným nasazením a chutí, což bylo znát i na výsledcích. Nejvíce 
bodů posbíraly SLUNÍČKA, dále MOTÝLCI a nakonec ZAJÍCI. Důležité je, 
že si zahráli všichni včetně děvčat, která jinak povětšinou k fotbalu moc 
netíhnou. Děkujeme také paní učitelce Rusínové, která nám opět utkání 
odpískala. 
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Dle reakcí dětí se to všem moc líbilo a už teď se těší na jakékoliv příští 
sportovní utkání. 

Petra Gavlasová 
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Zlatovláska 

Od podzimu jsme ve škole od dětí slýchali různé zvěsti o muzikálu 
Zlatovláska. Kdo koho hraje, co bylo ve scénáři, kdo zpívá jakou písničku 
a tak dále. Když se blížil 24. březen a s ním i premiéra muzikálu, bylo ve 
vzduchu cítit napětí, nervozita a plno otázek, jak to všechno dopadne.  

A dopadlo to krásně. Z malých školáků se na jevišti stali velcí herci a 
zpěváci. Mile nás překvapila jejich nebojácnost, vystupování na jevišti, 
gesta, mimika a radost z podaných výkonů. Děti byly úžasné, ale bez 
vedení správných lidí by to takhle skvěle nedopadlo.  

Klobouk dolů před trpělivostí všech dospělých v zákulisí. Hlavně je dobře, 
že Eva Grulichová a Jana Maralíková, dostaly nápad oživit opět dětský 
divadelní soubor. 

Moc děkujeme a těšíme se i s dětmi ze školy na další výtvor, se kterým 
rádi pomůžeme. 

 

Za všechny nadšené diváky ze základní školy  

Eva Petrová 
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Sběr papíru 

V úterý 15. května 2018 se od 16.00 hodin uskuteční již tradiční sběr 
starého papíru. Svázaný papír prosím nachystejte dětem na místo 
chráněné před deštěm. 

Děkuji. 

Jana Kociánová, ředitelka 
 

 

 SPOLKOVÉ AKTIVITY 

Stavění MÁJE 

Bernartští hasiči upozorňují, že v pondělí 30. dubna 2018 od 17.00 
hodin budou u obecního úřadu připravovat a strojit „Májku“. Ta se bude 
posléze asi od 18.00 hodin stavět. Zveme všechny šikovné spoluobčany 
na tuto každoroční akci. O posilnění bude postaráno. 

             hasiči 
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Jarní vycházka 

TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce na 
tradiční jarní vycházku, která se koná v neděli 20. května 2018. 

Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin. Chatka je na 
hranici katastru obce (souřadnice: 49.37´19.923 N šířka, 17.55´46.646 E 
délka). Za mostem přes Odru se dejte doleva po vyjezděné cestě blíže k 
lesíku na loukách, až dojdete k chatičce, před kterou je několik laviček a 
ohniště. Je tu možnost donést si špekáček, který můžete pak na ohni 
opéct. 

Věřme, že bude pěkné počasí a přijde Vás hodně, ať už pěšky nebo na 
kole. 

Na Vaši účast se těší pořadatelé 

Turistika 4 + 

TJ Sokol Bernartice nad Odrou oddíl Turistiky má v naší obci již 
dlouholetou tradici, kterou by rád nadále rozvíjel. Vzhledem k velkému 
počtu dětí ve věku 4 let a více jsme se rozhodli založit oddíl zaměřený na 
tuto věkovou skupinu.  Činnost oddílu bude směřována na pohyb dětí 
v přírodě, budování vztahu a respektu k přírodě a poznávání nejen 
blízkého okolí.  Vedením oddílu se ujal iniciátor této myšlenky. Informace 
o oddílu můžete sledovat na facebookovém profilu - TJ Sokol Bernartice 
nad Odrou, kam plánujeme vkládat aktuality. Pro letošní rok máme 
v plánu uspořádat čtyři celodenní výlety s pevně stanovenými termíny 
20.05., 24.06., 16.09. a 14.10. 2018. Dále pak dle zájmu a počasí 
neplánované výlety . Kdo z vás rodičů a dětí by měl zájem se k oddílu 
přidat, neváhejte kontaktovat pana Lukáše Kutěje, e-mail: 
kutej80@gmail.com, popř. tel: 724494821, nebo sledujte náš facebookový 
profil. Dne 20.05. 2018 se koná již tradiční Jarní vycházka. Při této 
příležitosti zahájíme v tento den činnost nového oddílu Turistika 4+ 
prvním celodenním výletem (túrou), který se následně napojí na Jarní 
vycházku. Těšíme se na společné chvíle strávené s našimi dětmi v 
přírodě.                                                                                                                          

  Výbor TJ Sokol Bernartice nad Odrou 

mailto:kutej80@gmail.com
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Bodlák informuje 

 

Představení Malované na skle a předprodej lístků 

Srdečně vás zveme na představení Malované na skle, které se 
uskuteční v sobotu 12.5.2018 v 19,00 hodin v kulturním domě 
v Bernarticích nad Odrou. Bude to již třicáté představení, které 
odehrajeme. Bude jednat o derniéru. Proto zveme všechny příznivce 
našeho divadla, aby se přišli s námi pobavit a „rozloučit se“ s tímto 
úspěšným muzikálem. Před představením proběhne slavnostní křest 
nového CD s písněmi z muzikálu.  

Předprodej lístků bude zahájen ve středu 2.5.2018  na obecním úřadě 
v Bernarticích nad Odrou v úředních hodinách. Vstupné činí 130,- Kč 
pro dospělé, pro seniory a studenty je vstupné 100 Kč. Těšíme se na vás! 

 

Vydání CD s písněmi z muzikálu Malované na skle 

Protože jsme s tímto muzikálem prožili mnoho neobyčejných chvil, 
rozhodli jsme se vydat nahrávku s písněmi, abychom si kdykoliv 
v budoucnu mohli připomenout neopakovatelné okamžiky, které se trvale 
zapsaly v srdcích našich diváků a nás účinkujících. Již několik měsíců 
pracuje celý tým na tom, abychom mohli 12.5.2018 na představení 
v Bernarticích nad Odrou zahájit prodej této nahrávky s kompletními 
písničkami z představení Malované na skle. Vše je nazpíváno našimi 
herci, tak jako na představeních.  

CD se bude prodávat za 200,- Kč. Bránit se nebudeme ani vyšším 
dobrovolným příspěvkům, které budou rovněž použity na úhradu nákladů 
spojených s vydáním této nahrávky. CD si můžete také objednat na 
emailu divadlo.bodlak@gmail.com.  

Věříme, že se vám písničky budou líbit! 

 

 

mailto:divadlo.bodlak@gmail.com
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Hledáme zvukaře do našeho týmu 

Do našeho divadelního spolku hledáme šikovného zvukaře, jehož náplní 
je zejména starat se o hudební aparaturu, pracovat s porty a mikrofony a 
zajišťovat další technické záležitosti nezbytné pro kvalitní přenos zvuku. 
Důležitým předpokladem pro tuto ochotnickou činnost je hudební sluch a 
pozitivní vztah k hudbě. Budeme rádi, pokud najdeme někoho, kdo by měl 
zájem s námi spolupracovat a koho by tato umělecká činnost naplňovala. 
A protože víme, že žádný učený z nebe nespadl, jsme připraveni našeho 
nového „parťáka“ všemu potřebnému naučit. V případě vašeho zájmu, 
prosím napište na email divadlo.bodlak@gmail.com nebo zavolejte na 
telefon 775 131 014. 

 

 

 

 

Premiéra Zlatovlásky 

V sobotu 24. března se uskutečnila premiéra pohádky Zlatovláska, kterou 
nacvičil dětský divadelní soubor Bodláček. Jsme velmi potěšeni, že na 
premiéru přišlo přes 200 diváků. Naši malí herci byli plní očekávání a do 
představení dali ze sebe vše, co mohli. Myslíme si, že se jim to moc 
povedlo a věříme, že jste z hudební pohádky byli stejně nadšení jako my. 
Už teď se všichni těšíme na reprízu, kterou pro vás připravujeme na 
podzim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:divadlo.bodlak@gmail.com


Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2018 

20 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2018 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2018 

22 

 

 

 

 

 

JIŘÍK Adam Rigole 

ZLÝ KRÁL Jan Grulich  

HODNÝ KRÁL Šimon Horut 

ZLATOVLÁSKA  Zuzana Kutějová   

VYPRAVĚČ, PRINCEZNA  Zuzana Hubrová 

BABIČKA, PRINCEZNA   Tereza Kmetzová 

MUŠKA, VOJÁK  Tereza Horutová   

MRAVENEČEK, VOJÁK, PRINCEZNA  Kristýna Neklová 

PTÁČEK, VOJÁK, PRINCEZNA  Beáta Kroupová 

RYBKA, VOJÁK, PRINCEZNA  Kristýna Hoppová   

RYBÁŘ, PRINCEZNA  Markéta Hoppová 

RYBÁŘ, PRINCEZNA   Helena Rigole 

GENERÁL, KUCHTÍK, PRINCEZNA   Elena Jeřábková 

KUCHTÍK, VOJÁK, PRINCEZNA   Karolína Bezděková 

KUCHTÍK, VOJÁK, PRINCEZNA   Kristýna Gavlasová 

KUCHTÍK, VOJÁK, PRINCEZNA  Zuzana Novobilská 

 

REŽIE Eva Grulichová a Jana Maralíková 

HUDBA  Bohumil Volek 

KOSTÝMY  Šárka Šimíčková 

KULISY  Gabriela Hanzelková a Jaroslav Václavík 

INSCIPIENTI  Petra Hubrová a Barbora Novobilská 

NÁPOVĚDA  Daniela Horutová 

ZVUK  Václav Bayer a Martin Bayer 

SVĚTLA  Radomír Kavan a Radek Novobilský 
 

Moc děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách představení, zejména 
pak obecnímu úřadu v Bernarticích nad Odrou a divadlu Bodlák za 
finanční podporu. 

 

Za Bodlák a za Bodláček Jana Maralíková 
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Loňský myslivecký rok v našem spolku 

Prvním dubnem vstupujeme do nového mysliveckého roku (myslivecký 
rok začíná prvním dubnem a končí posledním březnem následujícího 
roku). Souvisí to s tím, že s příchodem jara příroda ožívá, vracejí se tažní 
ptáci, začíná hnízdění. Myslivci tou dobou kontrolují stav zvěře v 
honitbách po náročném zimním období, opravují a čistí krmelce i další 
myslivecká zařízení a také se připravují plány mysliveckého hospodaření. 
Měli bychom se postarat o klid v honitbě. Objevují se mláďata, samice se 
připravují na kladení nebo sedí na vejcích. Proto je v tuto dobu nežádoucí 
zvěř zbytečně rušit. 

Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou - odlov za loňský myslivecký rok 
2017/2018: 

 

srnčí zvěř – srnci  15 ks 

srnčí zvěř – srny  16 ks 

srnčí zvěř – srnčata    8 ks 

dančí zvěř     1 ks 

černá zvěř (prase divoké)   9 ks 

liška    12 ks 

bažanti     2 ks 

zajíci    16 ks 

 

Z toho na společných loveckých akcích: 

Hon   18.11.2017  10 zajíců, 2 bažanti 

Naháňka  08.12.2017  1 liška 

Hon   26.12.2017  6 zajíců 

 

 

    Za Myslivecký spolek Bernartice nad Odrou 

 Petr Šimíček 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2018 

24 

 

Turnaj v Suchdole nad Odrou 

Dne 24.3.2018 se konal turnaj v Suchdole nad Odrou. Sešly se 3 týmy. 
Suchdol nad Odrou, Bernatští Bobříci a Pustějov. Náš tým byl ve složení: 
Kapitán Vít Vrobel, Matěj Novobilský, Lukáš Krupička, Adam Glogar, 
David Krutílek, Vendula Krutílková, Dominik Volf a brankář Matyáš David. 
Prví zápas jsme hráli s Pustějovem. Vstřelili jsme šest gólů. Jeden gól dal 
Adam Glogar, tři góly dal Vítek Vrobel a dva góly dal Matěj Novobilský. 

Výsledné skóre bylo 6:3, tak jsme vyhráli 😊.   

Druhý zápas jsme hráli proti Suchdolu nad Odrou. Bylo jasně vidět, že 
jsou lepší, ale my jsme se nedali.   

Bobříci bojovali, snažili jsme se a vstřelili jsme dva góly. Jeden gól dal Vít 
Vrobel a Matěj Novobilský. Jenže Suchdoláci nám dali šest gólů a prohráli 

jsme 2:6 ☹.   

Hráli jsme celkově dva zápasy 2x10 minut. Jedenkrát jsme vyhráli a 
jedenkrát prohráli. Na závěr bylo vyhlášení, kde jsme skončili na krásném 
druhém místě.         
  

Za Bernatské Bobříky Matyáš David, brankář 😊 
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Desátý ročník velikonočního florbalového turnaje                                                               
7. dubna 2018 

Na první povelikonoční sobotu připravil TJ Sokol Bernartice nad Odrou, 
oddíl florbalu pro naše malé prcky florbalový turnaj. Účastní se jej tradičně 
družstva z okolních obcí. Suchdolu nad Odrou a Pustějova.  
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Hrálo se v kategorii žáků do šestých tříd a navíc samostatný turnaj mimo 
soutěž našich nejmenších hráčů. Celkem bylo na turnaji šest družstev. 
Zahájení se ujali naši nejmenší hráči v utkání proti Suchdolu. Hra byla 

hodně vyrovnaná a Zuzka Hubrová vstřelila úvodní gól 😊. 

Do konce poločasu ještě s trochou štěstí přidala další. Ve druhé půli došlo 
k vyrovnání skóre a dvě sekundy před koncem utkání k rozhodující 

brance Suchdolu. Slibně vypadající utkání jsme nakonec prohráli 2 : 3 ☹. 

Turnajové utkání začalo se stejným soupeřem, Suchdolem. Hra byla 
rychlá a čistá. Celkem malé množství střel bylo způsobeno vysilujícím 
běháním. Z celkového počtu osmi našich střel jsme sedm promněnili a 
jelikož jsme dostali pouze čtyři branky, jasně jsme vyhráli. Branky vstřelili 

kapitán Vítek Vrobel – 4 a Matěj Novobilský – 3. Vyhráli jsme 7 : 4 😊. 

Ve druhém utkání našich benjamínků proti Pustějovu jsme se hodně trápili 
a nedařilo se nám vstřelit branku. Ze třinácti střel se podařilo pouze 

Helence Rigole vstřelit krásnou šibenici 😊. Pustějov nás však 

bombardoval střelami a šestkrát prošel balonek za záda našeho brankáře. 

Přes veškerou naši snahu jsme vysoce prohráli 1 : 6 ☹. Konečné třetí 

místo benjamínků na turnaji nás mrzelo.     

Na závěr se utkali družstva Bernatských Bobříků a Pustějova. Na obou 
týmech již byla vidět značná únava, a proto se hlavně v druhé půli hodně 
střílelo. Hra byla hodně vyrovnaná a na každou naši vstřelenou branku 
jsme vzápětí vlastní inkasovali. Dokonce jsme si vinou neporozumění při 
rozehrávce jednu vlastní dali. Oba brankáři skvěle chytali a pouze šest 
našich střel z třiceti devíti prošlo za záda brankářce z Pustějova.  Střely 
Pustějova na naši bránu měli o něco menší frekvenci, ale pouze čtyři nám 
byli osudné.  

Vyhráli jsme 6 : 4. Branky vstřelili Vítek Vrobel – 5 a Matěj Novobilský – 1. 
Na tomto turnaji se nejvíce vyznamenali: Zuzka Hubrová a zcela 
bezkonkurenčně Vítek Vrobel a Matěj Novobilský…u těchto dvou 

posledních opravdu klobouk dolů 😊.  
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Hlavně díky těmto dvěma hráčům jsme náš desátý ročník vyhráli. 

Celkové pořadí na turnaji: 

1. Bernatští Bobříci           1. Benjamínci z Pustějova         

2. ZŠ Suchdol nad Odrou                2. Benjamínci ze Suchdolu 

3. TJ Sokol Pustějov            3. Naši malí Bobříci    

 

Za celý oddíl Bernatských Bobrů bychom chtěli poděkovat TJ Sokol 
Bernartice nad Odrou a Obci Bernartice nad Odrou za podporu při 
pořádání turnaje. Nesmazatelný dík patří všem rodičům, kteří nemalým 
dílem přispěli k organizaci a samotnému průběhu turnaje. Martino, Hanko, 
Lukášové, Staňo a všichni ostatní moc děkujeme.  

 

 

 

 

Všichni účastníci desátého ročníku velikonočního turnaje mladších žáků. 

 

 

 

 



Zpravodaj obce Bernartice nad Odrou 4/2018 

28 

 

 

  

   

Obec reprezentovali: 

Stojící: Lukáš Krupička, Adam Rigole, Adam Glogar, kap. Vítek Vrobel, 
Matěj Novobilský, Vendulka Krutílková a Dominik Volf.   

Sedící: Míša Krupička, David Krutílek, bran. Matyáš David, Zuzka 
Kutějová, kap. Zuzka Hubrová, Beátka Krůpová a Helenka Rigole. 

                                                     

                                                                                                                                         

              Za BBčka Aleš Hubr, trenér 
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RŮZNÉ 

Poděkování 

V pátek 23.3.2018 se v Novém Jičíně konal již 19. Benefiční ples ZŠ 
speciální a MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64. Výtěžek z tohoto 
plesu již tradičně výrazně přispívá ke zkvalitnění výukových programů a 
zejm. k zajištění svozové dopravy a dětí a žáků s tělesným a mentálním 
postižením do školy. 

Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucímu představenstva firmy DC 
Ravak a.s. panu Minarčíkovi za štědrý finanční dar a Bernatskému 
Klondajku za úžasné vystoupení, které pomohlo zpestřit náš program. 
Více na stránkách školy: www.specskolanj.cz. 

Velmi si Vaší podpory vážíme, 

          za celý tým organizátorů plesu Petra Hubrová 

 

http://www.specskolanj.cz/
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   INZERCE 
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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  

http://www.bernarticenadodrou.cz/
mailto:obec@bernarticenadodrou.cz
mailto:ucetni#@bernarticenadodrou.cz





