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Vážení spoluobčané, 

 

     určitě jste si všimli, že na našem obecním úřadě začaly v minulých dnech 

stavební práce. Je proto zcela pochopitelné, že se setkáváme s dotazy občanů 

týkajících se této stavby. V této souvislosti bych ráda vzpomněla něco z historie 

našeho úřadu. 

 

     V novodobých dějinách se v Bernarticích nad Odrou začalo úřadovat 3. ledna 

1928 v domě č.p. 50 (dnešní mateřská škola), který byl k tomuto účelu nákladem 

19.000,- Kč adaptován.  Správa obce potom fungovala ještě střídavě na několika 

místech. Ve vodárně č.p. 104, v  domě na křižovatce č.p.138 a na č.p. 131 

(dnešní UAX). 

 

     V letech 1969 – 1970 byla brigádnicky provedena stavba budovy Místního 

národního výboru a požární zbrojnice. Slavnostní otevření v listopadu natáčela i 

ostravská televize. Jednalo se o zcela nový objekt s rovnou střechou č.p. 200,  

dnešní obecní úřad. 

 

     V r. 1993 se rozhodlo zastupitelstvo obce přistavit na rovnou střechu budovy 

obecního úřadu střechu novou, valbovou. Nově vzniklé prostory byly využity 

pro vestavbu podkrovních místností. Dnes se tam nachází knihovna, archív a 

skladové místnosti. 

 

     V r. 2010 jsme s pomocí finančního příspěvku ve výši 500.000,- Kč 

z dotačního titulu Podpora obnovy venkova Moravskoslezského kraje stavebně 

upravili a zmodernizovali vnitřní prostory budovy. Jednalo se především o 

dispoziční úpravy kanceláří úřadu a sociálních zařízení ve všech patrech, stejně 

jako úpravy šaten zaměstnanců úřadu. Provedena byla nová elektroinstalace, 

instalována byla nová zdravotechnika, dveře, osvětlení a nábytek, provedeny 

byly rovněž nátěry, malby a řada dalších souvisejících stavebních úprav.  

 

     Od prosince r. 2013, kdy začala obec zajišťovat provoz Pošty Partner, jsou 

také nově upravené také prostory podatelny a pošty. 

 

     Poslední velký stavební záměr, který nás čekal, byla okna a fasáda. Díky 

evropské směrnici o energetických úsporách u veřejných budov se nám po 

několikaletém úsilí podařilo získat finanční prostředky na zateplení budovy 

obecního úřadu. 
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Poskytovatelem dotace je Operačního program Životní prostředí. Zdrojem 

financí jsou Fond soudržnosti, Evropský fond pro regionální rozvoj a Státní fond 

životního prostředí.  Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality 

životního prostředí. Naše obec získala z tohoto programu dotaci ve výši 

1 700 000,- Kč. Celkové výdaje na projekt činí cca  

2 400 000,- Kč. Prováděcí projektovou dokumentaci vypracovala firma Energy 

Benefit Centre o.p.s. z Brna, která má na starosti také veškerou administraci 

související s projektem. Jako zhotovitel stavby vzešla z výběrového řízení 

stavební firma VHH THERMONT s.r.o. z Troubelic. 

  

     Jak jsem se v úvodu zmínila, stavební práce již začaly. Navržené stavební 

úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti budovy obecního úřadu 

(Název projektu: „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v obci 

Bernartice nad Odrou“) a zahrnují výměnu všech výplní otvorů, zateplení 

stropní konstrukce pod nevytápěnou půdou, zateplení fasády a zateplení soklové 

části zdiva. Stará okna nahradila plastová okna bílé barvy se zastiňovacími 

žaluziemi. Celkem bylo vyměněno 31 kusů oken včetně nových vnitřních i 

venkovních parapetů. Nové je samozřejmě také átriové zádveří a vrata do 

požární zbrojnice. Fasáda je zateplována šedým grafitovým polystyrenem, který 

je citlivý na sluneční paprsky, proto je fasáda zatím zakrytá plachtami. V rámci 

projektu budou vyměněny staré dešťové svody za nové a kolem objektu bude 

vybudován okapový chodník. Barevné řešení fasády, které občany nejvíce 

zajímá, momentálně dolaďujeme. S realizací zateplení souvisí přirozeně řada 

dalších prací, které nejsou součástí projektu, ale které je nezbytné udělat. Jedná 

se např. o výměnu druhých vchodových dveří do budovy úřadu, výmalba, nové 

venkovní osvětlení, protiplísňový nátěr na střešních a půdních trámech, 

odvětrání sklepních prostor, oprava plynoměrné skříně a jiné. 

 

     Věřím, že „nový kabát“ našeho obecního úřadu se bude občanům líbit a bude 

důstojným místem pro výkon obecní samosprávy. 

      

 

 

       starostka 
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Kalendář akcí 

 

 
 

    20. - 22.4.  Sbírka použitého ošacení 

 út   21.4.  Sběr papíru 

 pá     1.5.  Stavění máje 

 čt     7.5.  Lampiónový průvod 

 pá   15.5.  Oslava Dne matek 

 pá   22.5.  Zájezd důchodců 

 pá   29.5.  Kácení máje 

 so   30.5.  Soutěž mladých hasičů 

 ne   31.5.  Pouť 

 so     6.6.  Hry bez venkovských hranic – Vražné 

 so     6.6.  Zájezd zahrádkářů 

 ne   14.6.  Hasičská soutěž 

 so   27.6.  Den obce 

 so   3.10.  Turistický pochod 

 pá   9.10.  Posezení s důchodci 

 so   7.11.  Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

 ne 15.11.  Vítání občánků 

 pá 18.12.  Adventní odpoledne s koncertem 
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Kalendárium 
 

14.3. 

Turnaj ve stolním tenise organizován našimi hasiči. 

 

15.3. 

Vítání občánků do naší obce. 

 

18.3. 

Pracovní schůzka Kontrolního výboru. 

 

21.3. 

Závěrečné 6. kolo nohejbalového turnaje. 

 

21.3. 

Divadelní soubor Bodlák sehrál v Lichnově představení „Naši furianti“. 

 

28.3. 

Sběr železného šrotu zorganizovali hasiči. 

 

28.3. 

Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu. 

 

28.3. 

Divadelní soubor Bodlák se představil „Našimi furianty“ divákům v Hranicích 

na Moravě. 

 

1.4. 

Začaly stavební práce na budově našeho obecního úřadu. 

 

2.4. 

Valné hromady Regionu Poodří se v Bartošovicích zúčastnila starostka obce. 

 

5.4. 

Hasiči uspořádali velikonoční diskotéku. 

 

10.4. 

Divadelní představení bernatských ochotníků „Naši furianti“ shlédli diváci v 

sousední obci v Jeseníku nad Odrou. 
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Upozornění 
 

Přepážka pošty Partner Bernartice nad Odrou bude v pátek 22.5.2015 

uzavřena. 

 

  Věra Košťálová 

 

 

 

 

 
Lampiónový průvod 
 

     Ve čtvrtek 7. května 2015 se uskuteční tradiční lampiónový průvod. 

Začátek je ve 20.00 hodin a půjdeme z horního konce od  Papáků č. 51 směrem 

k Pomníku padlých. 

     Po vzpomínkové akci pro Vás hasiči připraví v Březovém háji táborák a 

občerstvení. 
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Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou 

konaného 4. 3. 2015 v Bernarticích nad Odrou 

________________________________________________________________ 

 

3/1 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou určuje ověřovateli zápisu Ing. Noru 

Bilíčkovou, Michala Prašivku a zapisovatelkou Ilonu Stavinohovou. 

 

3/2 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje program zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

3/3 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schvaluje Kupní smlouvu č. 2/2015/K 

mezi Obcí Bernartice nad Odrou jako kupujícím a paní Zdislavou Zapletalovou 

z Kvítkovic u Otrokovic jako prodávajícím. Předmětem smlouvy je zemědělský 

pozemek parcelní číslo 1060/28 o celkové výměře 213 m2 v k.ú. Bernartice nad 

Odrou. 

 

3/4 

Zastupitelstvo obce 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, pana Tomáše Horuta, nar. 18. 6. 1983, bytem Bernartice nad Odrou č. 

223, 741 01 Nový Jičín. 

Delegace zástupce obce, jakožto zástupce akcionáře, je určena k výkonu všech 

práv akcionáře jménem akcionáře na valné hromadě konané dne 29. 5. 2015, 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 paní 

Dana Klosová, nar. 10. 9. 1958, bytem Bernartice nad Odrou č. 105, 741 01 

Nový Jičín. 

 

3/5 

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou pověřuje starostku obce zadat zakázku 

na zpracování projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení, a to 

osvětlení přechodu pro chodce na hlavní křižovatce. 
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Vítání občánků 
 

     V neděli 15. března 2015 se uskutečnilo vítání občánků do naší obce. 

Slavnostního aktu se zúčastnili rodiče s dětmi v doprovodu ostatních rodinných 

příslušníků a přátel. Naše malé občánky přivítala paní starostka slavnostním 

projevem. O program se postaraly děti z mateřské školy. Připravily krásné 

vystoupení a přispěly tím k slavnostní atmosféře. Svým malým kamarádům poté 

rozdaly drobné dárečky, které samy vyrobily.  

     Do pamětní knihy byli zapsáni čtyři noví občánci Bernartic nad Odrou:  

Matyáš Kuna, Vít Šablatura, Anna Gavlasová a Aneta Prašivková.  

     Společně jsme strávili příjemné, slavnostní dopoledne. 
   Za Komisi pro kulturní, občanské a sociální záležitosti 

           Eva Grulichová 
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Poděkování 

     Zdravím celý soubor a moc děkuji za nádherný kulturní zážitek z Vámi 

sehraného  představení  „Naši furianti" dne 21.3.2015 v Lichnově.  

      Výborné výkony herců a jejich vzájemná komunikace, nápaditá 

scéna, prostě vše, jak má být. Díky všem a hlavně panu režisérovi.  

Přeji vám stále hodně elánu a radosti při další činnosti.    

     Díky za nádherně strávené chvíle 

            Radana Fialová 

          Lichnov 

 

 

 
Florbalový turnaj Suchdolano - starší žáci 
 

     Náš oddíl Bernatských Bobrů se v sobotu 21. března zúčastnil tradičního 

florbalového turnaje v Suchdole nad Odrou. Celkem jsme odehráli tři utkání a 

ve všech jsme se trápili jako nikdy předtím. Celé to bylo takové, ...no, že prostě 

to nebylo ono. 

     Začalo to tím, že kvůli nemoci a zranění jsme byli nuceni nechat doma dva 

naše hráče. Ráno nás pak čekala další jobovka. Družstvo Pustějova si spletlo 

termín a nedorazilo. Pořadatelé se rozhodli, že utvoří ze svých hráčů družstva 

dvě, abychom si alespoň trošku více zahráli. 

     V prvním utkání s holkami ze Suchdolu se nám podařilo hned dostat po 

deseti sekundách gól. David se díval na Ondru, Ondra na Vaška, brankář Honza 

na všechny a všichni na míček v naší bráně. Trenéři si rvali vlasy a holky 

šílely... . postupem času se hra uklidnila a my s narůstajícím tempem ukončili 

náš první zápas vítězstvím 13 : 2. 
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     Druhé utkání proti Hladkým Životicím, bylo velice emoční a plné faulů. 

Vyvrcholení nastalo v půli druhého poločasu. Hráč Hladkých Životic nám 

likvidačním faulem na koleno odepsal Václava Vrobla a ten na tomto turnaji 

skončil. Nejsmutnější na tom bylo, že rozhodčí tento zákrok neviděl. 

Protestovali jsme, ale marně. Za tento zákrok měl být potrestán minimálně na 2 

+ 2 min., ale nebyl. Dle našeho názoru, hráč hrající tímto stylem, nemá na 

turnajích co dělat.  Po velikých emocích mezi našim trenérem a hráči Hladkých 

Životic byl závěr nijaký. Václav dohrál, nikdo nebyl vyloučen. Do konce hrací 

doby jsme inkasovali ještě další tři branky, ale přesto bylo vítězství naše za 

konečného stavu  7 : 5. 

     Do posledního utkání se Suchdolem jsme nastupovali tedy již bez zraněného 

Václava a po celou hrací dobu se nám nepodařilo úspěšně reagovat na hru 

soupeře, který nás nakonec jasně rozstřílel  4 : 11. Musíme hráčům ze Suchdolu 

nad Odrou vyslovit velikou pochvalu, protože po dlouhé době odehráli tento náš 

vzájemný zápas velice čistě a férově. 

 

Celkové umístění na turnaji: 

1. ZŠ Suchdol nad Odrou - kluci                

2. Bernatští Bobři                   

3. Hladké Životice                   

4. ZŠ Suchdol nad Odrou - holky 

 

BRANKY: kap. David Novobilský - 5, David palička - 6, Vojta Vrobel - 4, 

Václav Vrobel - 3, Ondřej Kyselý - 2, Ondřej Staněk a Petr Hopp po jedné 

brance.  Brankář Jan Bukovjan měl poměr střel a gólů 40 : 18 

Celkově se nám turnaj příliš nevydařil a díky našim nesporným chybám ve hře 

jsme až příliš často dostávali góly. Umístění na druhém místě je krásné, ale těch 

zbytečných kopanců... 

Aleš Hubr, trenér 
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Úspěšný sedmý ročník velikonočního florbalového turnaje 
 

     Sobotní dopoledne 28. března patřilo v místní tělocvičně našim nejmenším 

dětem. TJ Sokol Bernartice nad Odrou, oddíl florbalu, pro ně uspořádal již 

sedmý ročník velikonočního florbalového turnaje. Tohoto turnaje se kromě 

našich Bernatských Bobříků zúčastnili také družstva ZŠ Suchdol nad Odrou, TJ 

Sokol Pustějov a Hladkých Životic. Mimo soutěž jsme také zařadili do turnaje 

další tři družstva našich nejmenších začínajících hráčů. 

     Ráno před turnajem byla nachystána pro řadu našich hráčů snídaně 

v sokolské klubovně. V pátek totiž probíhala na naší základní škole 

celorepubliková akce „Noc s Andersenem“ a děti spaly ve škole. Se smíšenými 

pocity jsme pak pozorovali zalepené oči našich hráčů a říkali si, jak to celé asi 

dnes dopadne…Dopadalo to kupodivu téměř na výbornou. Obě naše družstva se 

umístila na skvělém druhém místě. 
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     Za Bernatské Bobříky obec reprezentovali: kapitán Ondřej Staněk, v bráně 

Vítek Vrobel, Martin Maňák, Dominik Horut, Pavel Hopp, Lukáš Hubr a Matěj 

Novobilský. K naší velké smůle kvůli nemoci nemohl hrát jeden z pilířů oddílu, 

kapitán Vojta Vrobel. 

     Úplná drobotina a začínající hráči, kteří si teprve budují své pozice na 

palubovce, ale soupeřů se nelekají, si zvolili opravdu originální název 

družstva…Bobříčci…a byli to: kapitán Matyáš David, brankář Vítek Vrobel, 

Samuel a Filip Tomáškovi, Dominik Volf, Adam Rigole, Matěj Šedivý, Cyril 

Haitl a Šimon Horut. Opět z důvodu nemoci se nemohl zúčastnit Zdenek Přadka 

a Adam Glogar. 

Pořadí na turnaji: 

1. Hladké Životice   1. Hladké Životice            

2. Bernatští Bobříci  2. Bobříčci             
3. TJ Sokol Pustějov  3. TJ Sokol Pustějov           

4. ZŠ Suchdol nad Odrou        

 

Branky vstřelili:  Ondřej Staněk- 8, Lukáš Hubr – 4, Dominik Horut – 3, Martin 

Maňák- 2, Pavel Hopp – 1 a Matěj Novobilský – 1. 

Dále pak za Bobříčky: Matyáš David – 6, Samuel Tomáška – 2 a Adam Rigole – 

1. Jako trenéři jsme turnaj hodnotili velice úspěšně. Řada našich hráčů se na 

turnaji konečně našla a podařilo se jim být rovnocennými soupeři protihráčům. 

Spokojeni byli i ti nejmenší a to nás těšilo dvojnásob. Obzvláště bychom 

vyzvedli zásluhy Ondřeje Staňka, Lukáše Hubra, Pavla Hoppa, Dominika 

Horuta, Martina Maňáka, Matěje Novobilského a Vítka Vrobla, v neposlední 

řadě pak Matyáše Davida, Sama a Filipa Tomáškovi, Adama Rigole, Cyrila 

Haitla, Matěje Šedivého, Dominika Volfa a Šimona Horuta. 

     Několik čísel o turnaji: Na turnaji se nám utkalo sedm družstev z více jak 

šedesáti hráči. Diváků bylo střídavě kolem třiceti, až čtyřiceti. Snědli jsme 110 

porcí párků s rohlíkem a vypili nespočet nápojů. Maminky nám napekly velice 

chutné buchty, za což jim moc děkujeme. Celý turnaj se o nás vydatně staraly 

Eva Vroblová, Jana Maňáková, Alena Ferdová, Láďa Novobilský a Daniela 

Horutová. Bez jejich pomoci bychom se do takové akce nemohli pustit ani 

náhodou. Zcela bezkonkurenční diplomy nám opět vyrobila naše stálá 

dodavatelka kvalitního zboží Jana Stavinohová. 
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     Všem výše uvedeným děkujeme za příkladnou pomoc s přípravou i 

samotným průběhem turnaje. Moc děkujeme TJ Sokol a vedení obce Bernartice 

nad Odrou za podporu našeho oddílu Bernatských Bobrů. Slibujeme, že se 

budeme snažit naši obec reprezentovat i nadále jak nejlépe umíme a příště vám 

již zcela jistě dovezeme zlatou… .   

 

 

 

 

      Za Bernatské Bobříky a Bobříčky Aleš Hubr, trenér 
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Zápis do mateřské školy na školní rok 2015 - 2016 
 

     Zápis do Mateřské školy Bernartice nad Odrou se koná 5. a 6. května 2015 

od 10:00 do 11:00 hodin v budově MŠ. 

     Vezměte s sebou průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení o řádném 

povinném očkování dítěte (stačí očkovací průkaz ke kontrole). 

     Zapsány budou děti, které ve školním roce 2015 - 2016 dovrší věku 3 let.  

 

Upozorňujeme rodiče, jejichž děti nebyly z kapacitních důvodů přijaty v 

minulém roce, že se musí dostavit k zápisu znovu. 

    Vedoucí učitelka MŠ Helena Lysáčková 

 

 
 

 

Školní kolo pěvecké soutěže 
 

     Ve středu 1. dubna proběhlo v naší školičce „Školní kolo pěvecké soutěže“. 

Jako každý rok to byla příprava na pěveckou soutěž malotřídních škol 

„Lubinský zpěváček“, která proběhne 16. dubna v Kopřivnici. 

     Ze čtrnácti dětí, které se školního kola zúčastnily, bude reprezentovat naši 

školu devět zpěváků. Jsou to: 

1. třída - Markéta Hoppová, Barbora Knápková 

3. třída  - Adam Rigole, Anežka Hoppová 

4. třída - Ludmila Laresová, Markéta Hájková 

5. třída - Pavel Hopp, Kristýna Pacolová a Adéla Školoudíková (duo). 

     Děkujeme rodičům, prarodičům a přátelům školy, kteří nás při těchto 

krásných soutěžích podporují. 

        Mgr. Veronika Barošová 
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Oslava Dne matek 
 

     Milé maminky a babičky, srdečně Vás zveme na malou oslavu Vašeho 

svátku u příležitosti Dne matek. 

     Bude se konat v pátek 15. května v 17.00 hodin v sále kulturního domu. 

V programu vystoupí děti mateřské a základní školy. 

     Těšíme se na Vaši hojnou účast. 

Děti mateřské a základní školy. 

K občerstvení káva, čaj a jiné nealkoholické nápoje. 

        Helena Lysáčková 

 

 

 

 
TURNAJ V PING-PONGU 
 

     V sobotu 14. března 2015 uspořádali hasiči v tělocvičně 

9. ročník večerního turnaje v ping-pongu, respektive 

desátý, protože nultý ročník se konal ještě v sále kulturního 

domu. 

     K šesti hracím stolům se hráči rozlosovali do skupin, kde 

hráli každý s každým. Celkem se do turnaje přihlásilo méně 

účastníků, než jsme bývali za poslední roky zvyklí, a to 30 

hráčů, z toho tři ženy. Hasiči připravili bohaté občerstvení a starali se o hráče i 

diváky až do pozdních večerních hodin. Do osmifinále postupovalo 16 hráčů. 

Tito poté hráli vyřazovacím způsobem, až po závěrečný finálový zápas, ve 

kterém se o vítězství utkali Michal David a Libor Stavinoha. Po krásném a 

dramatickém souboji nakonec zvítězil Michal. Třetí místo vybojoval Matěj Žák, 

který v utkání o bronz porazil Radima Lyčku. 
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     Věřím, že všichni, kteří přišli a zapsali se do turnaje, si dobře zahráli a diváci, 

že se dobře pobavili. Příští ročník bude jubilejní desátý, slušelo by se jej nějak 

zpestřit nebo něčím vylepšit, uvidíme, máme celý rok možnost nad tím 

přemýšlet. Jisté ale je, že s turnajem chceme a budeme pokračovat i nadále, 

protože i přes letošní menší počet hrajících si myslím, že náš turnaj má stále 

dobrou úroveň. 

           za hasiče 

       Tomáš Horut  
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Stavění MÁJE 
 

     Bernartští hasiči upozorňují, že se bude v pátek 1. května 2015 

od 17.00 hodin u obecního úřadu připravovat a strojit „Májka“. Ta 

se bude posléze asi od 18.00 hodin stavět. Zveme všechny šikovné 

spoluobčany na tuto každoroční akci. O posilnění se bude postaráno. 

 

                                                                                    Těší se HASIČI 

 
 
 

Jarní vycházka 
 

     TJ SOKOL Bernartice nad Odrou oddíl turistiky zve všechny příznivce na 

tradiční jarní vycházku, která se koná v neděli 26. dubna 2015. 

Cíl je u chatky na mankovských lukách ve 14,00 hodin. Chatka je na hranici 

katastru obce (souřadnice: 49.62 šířka, 17.93 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 opéct si na ohni 

špekáček, který můžete pak v hospodě U Odry spláchnout pivem. 

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

Na Vaši účast se těší pořadatelé 

 

 
 

Zájezd zahrádkářů 
  

     V sobotu 6. června 2015 pořádají zahrádkáři zájezd do Polska, do města 

Krakow. Cena je 250,-Kč za osobu. V ceně je zahrnuta přeprava autobusem a 

průvodce. Vstupy si účastníci uhradí sami. Možnost obědu a prohlídky burzy v 

Krakowě. Předpokládaný návrat bude kolem 21:00 hodiny.  

  

Přihlášky přijímá paní Marie Karafiátová, Bernartice nad Odrou č.p. 214  
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Poděkování 
 

     Dne 27.3.2015 se uskutečnil Benefiční ples ZŠ speciální a MŠ speciální 

Nový Jičín. 

     Výtěžek plesu putuje každoročně na svoz dětí s tělesným postižením, 

mentálním postižením a více vadami do školy. 

     Touto cestou bych chtěla poděkovat Bernatskému klondajku + Vaškovi 

Brodíkovi ml., Radce Brodíkové, Anežce Šenkeříkové a Hance Klosové, kteří 

zcela zdarma na této dobročinné akci vystupovali. 

     Jelikož byl letošní ples kloboukový, předvedli kromě tanečních vystoupení 

také zcela mimořádnou módní přehlídku klobouků firmy TONAK Nový Jičín. 

Choreografie se ujala Šárka Šimíčková a výsledkem byla obdivuhodná show 

se zhruba 200 klobouky, která sklidila nevídaný ohlas.  

     Všem aktérům a také firmě TONAK, která klobouky zdarma zapůjčila, ještě 

jednou velmi děkuji. 

        Za organizační tým ZŠ speciální a MŠ speciální Petra Hubrová 

 

Více o naší škole na www.specskolanj.cz 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 

     Děkujeme Davidu Glogarovi a Renku Neklovi za energii, kterou věnovali 

v této zimní sezóně těm nejmenším a pravidelně každé úterý vedli cvičení pro 

předškolní děti v místní tělocvičně. 

    Petra a Aleš Hubrovi 
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Sportovní a rekondiční masáže 
Aneta Zelenková 

 

 

 

Bernartice nad Odrou č. 115 

Provozovna Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1105/19 

 

Služby na objednávku a po telefonické domluvě 

Mob. 736 607 426 
 

 

 

Poskytuji následující procedury: 

 Sportovní masáž 

 Klasická masáž 

 Lymfatická manuální masáž 

 Baňkování 

 Reflexní terapie plosky nohy 

 Reflexní masáž zad a šíje 

 

 

 

Akce: 
1.4. - 31.5. sleva 10% na každou masáž 

nebo 

3+1 zdarma 

 

 

Přijďte si odpočinout a relaxovat do mé masérny.  
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    Každý měsíc akční ceny! 

   Rozšířený sortiment domácích potřeb! 
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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 
 

Místostarosta: 

Tel.:   +420 733 386 628 

E-mail: Tomas.Horut@cuzk.cz 
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