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Vážení spoluobčané! 

Také se těšíváte na dovolenou?  

 

Abych pravdu řekla, mám období před dovolenou, tedy období, kdy se na ni 

teprve připravujeme, nejraději. Vlastní dovolená ještě neběží, a tak je prostor pro 

představy jak, kde a s kým ji prožijeme. A protože v představách je možné vše, 

tak i naše vysněné dovolené mohou mít a často i mívají neuvěřitelné scénáře.  

 

Čím však je člověk starší, tím reálnější podobu tyto scénáře obvykle mají.  

Já od dovolené očekávám tři věci nebo jinak řečeno mám „tři přání“. Něco 

poznat, něčím se inspirovat a samozřejmě si odpočinout.  

 

Když pominu ten třetí požadavek, který je individuální, protože někomu 

k odpočinku stačí již pouhá změna prostředí a jiný si neodpočine ani za čtrnáct 

dní, dostávají se do popředí poznání a hlavně inspirace. Získaný nebo prožitý 

poznatek, který nás vede k tomu, že jsme odhodláni něco ve svém stávajícím 

životě, ať již osobním či společenském, změnit. Rozumí se pochopitelně 

k lepšímu. 

 

A tak vám přeji, ať již o dovolené zůstáváte doma nebo jedete do zahraničí, 

k vodě i do hor, zkrátka ať jste kdekoliv, abyste měli oči otevřené a inspirovali 

se lidmi kolem vás. Jejich snahou pomoci, jejich vstřícností, ochotou a 

především tolerancí, což mě osobně nikdy nepřestane fascinovat a dodává mi 

sílu a nekonečnou inspiraci, jak být lepší. 

 

Přeji vám, abyste se inspirovali lidským umem, prací a odvahou promítnutou do 

nádherných historických památek či dech beroucí novodobé architektury.  

 

Zkrátka vám přeji, abyste plni radostných zážitků a poznatků měli chuť se zase 

vrátit domů a posilněni touto zkušeností byli schopni tvořit nové hodnoty pro 

vás samotné a tím i pro společnost a obec, ve které žijeme. 

 

Nevím, jak vy, ale já se po dovolené vždycky těším domů a v hlavě mám 

spoustu předsevzetí, do čeho všeho se zase pustím. Nakonec to je hlavní smysl 

dovolené. 

 

Takže poznávejte, inspirujte se, odpočívejte, ale hlavně, vraťte se zdraví domů. 

 

 

      starostka 
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Kalendář akcí 

 
 so   3.10. 2015 Turistický pochod 

 pá   9.10. 2015 Posezení s důchodci 

 so   7.11. 2015 Sběr velkoobjemového, nebezpečného a elektroodpadu 

 ne 15.11. 2015 Vítání občánků 

 pá 18.12. 2015 Adventní odpoledne s koncertem 

 so 16.01.2016 Zahrádkářský ples 

 so 23.01.2016 Sokolský maškarní ples a dětský maškarní rej 

 so 06.02.2016 Obecní ples 

 
 

 

 

 

Kalendárium 
 

14.6. 

Hasičská soutěž O Bernartský pohár 

 

16.6. 

Daniela Horutová se zúčastnila akreditovaného semináře Správní řád – aktuality 

a praxe. 

 

18.6. 

Školení bezpečnosti práce zaměstnanců obecního úřadu 

 

20.6. 

Bernaton - běžecký štafetový závod na 3x5 km 

 

27.6. 

Den obce 
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Upozornění 

 

V době letních prázdnin 1.7. – 31.8.2015 bude místní knihovna otevřena vždy 

jen v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin. 

 

                                                                                            Ludmila Kelnarová 

                                                                                                    knihovnice 

 
 

 

Z důvodu letních prázdnin a dovolených vychází příští číslo Zpravodaje obce 

Bernartice nad Odrou dne  20.9.2015  již tradičně jako dvojčíslo „srpen – září“. 

                                                                                           

                  Děkujeme za pochopení 

 

 

 

 

Jak a proč třídit odpad? 

     Systém třídění odpadů si města a obce stanovují v rámci zákona dle svých 

vlastních podmínek., V rámci našeho regionu je největším poskytovatelem 

služeb v oblasti nakládání s komunálními odpady společnost OZO Ostrava, 

která vlastní unikátní technologie umožňující dokonalejší systém dotřídění a 

zpracování odpadů a která se snaží o to, aby co největší procento komunálních 

odpadů bylo dále využito materiálově nebo energeticky. Bez spolupráce 

s občany a bez jejich odhodlání třídit by to ale nešlo. Jak tedy správně třídit 

odpady, aby se jich co nejvíce dočkalo dalšího zpracování? 
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     Do žlutých kontejnerů patří v případě obcí obsluhovaných společností OZO 

plasty, nápojové kartony a kovové obaly. Už před několika lety po provedených 

zkouškách různých možností společnost OZO Ostrava vyhodnotila systém sběru 

několika komodit do společné nádoby a jejich další dotřídění na lince jako 

ekonomičtější než přidávání dalších nádob na již tak ne dost prostorná stanoviště 

a jejich oddělený svoz. I tak by totiž v zájmu dalšího zpracování musely 

jednotlivé komodity projít dotřiďovací linkou. Odpad svezený z barevných 

kontejnerů není možno poskytnout přímo zpracovatelům, vždy je nutno ho 

minimálně dočistit od nežádoucích příměsí. Z hromady svezené ze žlutých 

kontejnerů se však v prvé řadě třídí plasty, které je možno využít materiálově -, 

PET lahve a polyetylénové obaly (duté plasty a fólie), dále nápojové kartony a 

plechovky (zvlášť hliníkové a železné) – všechny tyto obaly pak čistě vytříděné 

skončí jako nové výrobky. Z PETek se vyrábějí zejména silonová vlákna, 

z tvrdých plastů lisované desky či dlaždice, z fólií nové fólie. Z nápojových 

kartonů se získá kvalitní papírové vlákno pro recyklovaný papír, kovy jdou do 

hutí. Zbytek plastů se přidává k dalším spalitelným odpadům a OZO z nich 

vyrábí palivo pro cementárny – méně kvalitní plasty jsou tedy využity 

energeticky. 

     K odkládání tříděného papírového odpadu slouží modré kontejnery. Dalším 

způsobem, jak se vytříděného papíru může občan zbavit, je odvézt ho 

do výkupny papíru a stržit za něj nějakou tu korunu. Může si tedy vybrat, který 

ze dvou systémů sběru papíru mu více vyhovuje a aby do modrých kontejnerů 

nebo do výkupen papíru odkládal takový papírový odpad, který je dále 

zpracovatelný. Tedy noviny, časopisy, letáky a brožury, papírové krabice všeho 

druhu (samozřejmě rozložené, aby v kontejneru nezabíraly zbytečně místo), 

kancelářský papír… Výčet vhodných předmětů z papíru by mohl pokračovat 

donekonečna. Nepatří sem ale žádný z výše uvedených papírových odpadů, 

pokud je mokrý, umaštěný či jinak znečištěný. Na dotřiďovací linku se 

samozřejmě dostane i tříděný papír z modrých kontejnerů i výkupen. Tam je 

dále rozdělen podle jednotlivých druhů papíru a předán ke zpracování do 

papíren. 

     K vyhazování skla slouží zelené kontejnery – zvony. OZO sbírá dohromady 

sklo bílé i barevné, protože o dotřídění podle požadavků zpracovatelů se postará 

na své dotřiďovací lince. Do kontejnerů patří lahve, sklenice pokud možno bez 

víček (etikety nevadí) a také střepy tabulového skla. Rozhodně sem nepatří 

porcelán, keramika, zrcadla nebo sklo s příměsemi (automobilové, drátěné…).  
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Sklo je výborný materiál pro opakované zpracování na nové skleněné obaly, při 

němž se nijak nemění jeho vlastnosti. 

     Zjednodušeně by se dalo říci, že to, co se nehodí do barevných kontejnerů na 

tříděný odpad, můžeme vyhodit do těch obyčejných, které stojí před každým 

domem. Neplatí to ale beze zbytku. Co určitě do běžných popelnic nepatří, jsou 

veškeré odpady nebezpečné, tedy ty, které obsahují látky ohrožující životní 

prostředí. S těmi se totiž musí zacházet s největší opatrností a likvidovat je ve 

speciálních zařízeních, která si se škodlivinami umějí poradit. Do běžných 

popelnic kromě odpadů nebezpečných nepatří ani odpad objemný (logicky – 

nevejde se tam) ani staré elektrospotřebiče. A zbytky stavebních odpadů či 

rostlinného materiálu ze zahrad taky ne. Ve větších městech je sbírají sběrné 

dvory, menší obce mají pro jejich sběr obvykle sjednán mobilní svoz. Pro sběr 

elektrospotřebičů už dnes existuje hustá síť míst zpětného odběru. 

     Odpad z obyčejných popelnic, tedy směsný komunální neboli zbytkový 

odpad, se nejčastěji likviduje na skládkách, zvláště tam, kde není v dosahu 

zařízení pro energetické využívání odpadu – lidově řečeno spalovna. Spoustu 

energie, která se ve směsném odpadu ukrývá, tím pádem zatím nevyužíváme. 

Proto je dobré se před vyhozením jakéhokoli odpadu do běžné popelnice 

zamyslet, zda nepatří do některého z barevných kontejnerů nebo do sběren – 

jedině tak totiž zaručíme, že bude materiálově či energeticky využit. 

 
Bernaton 2015 
 

     V sobotu 20. června 2015 se v Bernarticích nad Odrou konal první ročník 

běžeckého štafetového závodu Bernaton. Myšlenkou této sportovní akce bylo 

především ukázat, že běhat může každý, v každém věku a hlavně, že to může 

být i zábava. Závodu se zúčastnilo celkem 12 tříčlenných družstev všech 

výkonnostních kategorií. Každý člen družstva absolvoval trasu dlouhou 5 km, 

která vedla od hospody U Odry k železničnímu přejezdu směrem na Suchdol 

nad Odrou a zpět. 
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     Aby se sportovci cítili opravdu jako na pořádném závodě, byli všichni 

vybaveni startovními čísly, měli k dispozici občerstvení, startovací bránu a 

přesnou časomíru. Celé dopoledne panovala u Odry dobrá nálada a všichni 

závodníci absolvovali trasu se ctí a dobrým pocitem ze svého výkonu. První 

ročník Bernatonu se tedy vydařil na výbornou a pokud se rozhodnete vyzkoušet 

si jeho atmosféru příští rok, uvidíme se na stratu! 

     Fotky ze závodu stejně jako výsledkovou listinu naleznete na webových 

stránkách www.bernaton.cz nebo se můžete přidat k našim přátelům na 

facebooku www.facebook.com/bernaton.  

 

 

 
 

 

za pořadatele 

Tereza Glogarová a Matěj Glogar 

 

 

http://www.bernaton.cz/
http://www.facebook.com/bernaton
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Tichá - Na Tůňce 
 

     V pondělí 6.7.2015 se v Tiché uskutečnil další ročník nohejbalového 

turnaje trojic - Tůňka 2015. Za účasti sedmi celků, se turnaj odehrál 

systémem každý s každým, který určil konečné pořadí. 

     V úmorném vedru na asfaltových hřištích tak i náš tým čekalo 6 zápasů -18 

setů (hrálo se netradičně na 3 hrané sety - 3:0 nebo 2:1) a s bilancí 5 výher, dvě 

porážky obsadil krásné druhé místo. 

 

Konečné pořadí turnaje: 

1. Studénka 

      2. Zepelin Bernartice 

      3. Krásná 

      4. Romanovci Frýdek Místek 

      5. Tichá - A 

      6. JIH - Frýdlant 

      7. Tichá - B 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Pavel Zelenka 
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Turnaj v miniházené 
 

     Čtvrtým kolem turnaje v miniházené jsme ukončili letošní házenkářské klání. 

V pátek 19.6. v hale „ABC“ se nám opět podařilo porazit všechny soupeře a 

získali jsme  1. místo, zlaté medaile, diplom a tímto jsme si vybojovali postup 

do „FINÁLOVÉ 8“, která proběhla v úterý 23.6. Hrálo se v prostorách Zimního 

stadionu v Novén Jičíně. 

     Celého základního kola se účastnilo 27 týmů z 20 škol Nového Jičína a okolí. 

Z celkového počtu 27 bylo 10 týmů z malotřídních škol a 17 týmů z plně 

organizovaných škol městských a vesnických. Uspět dále mezi velkými školami 

je hodně těžké, protože podmínky výběru mezi velkými a malými školami jsou 

rozdílné. Proto považujeme za velký úspěch to, že jsme se do finále probojovali. 

 

FINÁLOVÁ 8 

     Začali jsme v 8.30 hodin slavnostním nástupem, pak jsme se rozlosovali do 2 

skupin a začalo se bojovat. Po bojích v základní skupině jsme skončili druzí a 

celkové pořadí po semifinálových a finálových bojích bylo:  

1. místo - Starojičani                                 5. místo - Černí tygři z Tyršovky 

2. místo - Ogaři z Mořkova                       6. místo - Bobři ze Šenova u N.J. 

3. místo - Lachtani  z Bernartic                7. místo - Playboy Team  ze Závišic 

4. místo - Surikaty z Jubilejní                   8. místo - Draci z Jeseníku 

 

     Toto umístění jsme ani ve snu nečekali a považujeme ho za „historický 

úspěch „ naší školní miniházené. Chtěla bych poděkovat a velmi pochválit naše 

hráče za jejich celoroční píli a přístup k ranním tréninkům, za jejich bojovnost a 

nebojácný postoj vůči velkým školám -loňským favoritům. Naše družstvo 

trénovalo a hrálo ve složení: 

 L. Bayerová – brankářka (5.r.), A. Školoudíková (5.r), Š. Škrabáková (5.r.), A. 

Glogarová (4.r.), O. Staněk (5.r.), M. Petr (5.r.), P. Hopp (5.r.), L. Hubr (4.r.) 

a S. Tomáška (4.r.). 

 

     Žáci 4. ročníku budou příští rok pokračovat a doufáme, že se k nám přidá co 

nejvíce letošních třeťáků a také ještě mladší ročníky, protože úroveň miniházené 

rok od roku stoupá. Letošním páťákům přeji hodně sportovních úspěchů nejen 

v házené, ale v každém jejich oblíbeném sportu.  A těšíme se na další ročník. 

     Jana Rusínová 
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Omlouvám za záměnu jmen v článku Plavecký výcvik, který vyšel v červnovém 

zpravodaji. Místo A. Haitlové má být A. Školoudíková. 

   Děkuji Jana Rusínová 
 

 

Oznámení 
 

     S koncem školního roku jsme ve škole také ukončili sběr hliníku. Mezi 

nejaktivnější sběrače školy byli nominováni: Nela Kelnarová, Lukáš Hubr a 

Adéla Školoudíková. Tito tři nejpilnější sběrači získali právo rozhodnout o tom, 

kam získanou finanční částku pošleme. Po společné diskusi jsme vybrali tři 

návrhy a vítězové se domluvili, aby částka 740 Kč byla poslaná na konto 

útulku pro psy a opuštěná zvířata v Kopřivnici – Vlčovicích. 

Děkujeme všem, kteří pomohli dobré věci. 

Sběroví referenti: H. Sperathová, J. Rusínová 
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Školní výlet 

     Ve středu 17. června jsme podnikli krásný výlet za poznáním. Hned ráno 

jsme se vydali velkým zájezdovým autobusem směr Ostrava. 

     První větší zastávka nás čekala v Planetáriu v Ostravě - Porubě. V moderní 

promítací místnosti jsme si mohli prohlédnout noční oblohu a na ní jarní 

souhvězdí. Poté jsme shlédli film Astronaut. Projekce tohoto filmu nás natolik 

pohltila, že jsme si připadali jako samotní astronauti ve výcviku, v raketoplánu i 

ve vesmíru. 

     Poté jsme se přesunuli do Malého světa techniky – interaktivní expozice U6 

Dolní Vítkovice. Tato jedinečná výstava odhaluje tajemství technických 

vynálezů od parního stroje až po nejmodernější robotizovaná pracoviště a 

„superchytré“ stroje. Viděli jsme zde celou řadu vynálezů, které významně 

poznamenaly vývoj průmyslu a technického pokroku na území nejen českých 

zemí ale i ve světě. Mohli jsme si vyrobit elektřinu šlapáním na kole, obrábět 

dřevo, otestovat řízení automobilu na trenažéru, nebo si třeba vlézt do kajuty 

kosmonauta a do útrob legendární ponorky Nautilus. Mnohé exponáty jsme si 

sami vyzkoušeli a zjistili, jak fungují.  Jednotlivé části výstavy jsou 

pojmenovány podle známých knih Julese Verna, "Cesta do středu země", 

"Ocelové město", "Cesta kolem světa za 80 dní", "Plující město", "Zmatek nad 

zmatek" a další. V "Plujícím městě" jsme viděli vodní turbíny a vodní kola, v 

„Ocelovém městě“ tavení a zpracovávání železa. 

     V objevování jsme pokračovali ve Velkém světě techniky. Navštívili jsme 

,,tři světy“ -  Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Tady jsme si 

mohli hrát, poznávat, objevovat i odpočívat. Na vlastní kůži bez nudných 

učebnic jsme mohli zkoumat fungování lidského těla, proletět se strojem času do 

pravěku, poslouchat ticho v obrovské ulitě šneka, vylézt do koruny stromu nebo 

nahlédnout do nitra Země. 

     Výlet to byl nabitý zážitky a naplno jsme si ho užili. 

  Mgr. Jana Kociánová, Mgr. Veronika Barošová 
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Loučení s páťáky 
 

     Jako každý rok, tak i letos opouštějí naši „bernatskou školu“ děti, které 

ukončily pátou třídu. Letošní páťáčci si připravili pro své rodiče a paní učitelky 

milé rozloučení, které se konalo dne 19. 6. 2015 v prostorách školy. Na úvod 

sehrály děti vtipné scénky, ve kterých se měly paní učitelky samy poznat. Trefné 

poznámky a přesně vystižené pohyby nás opravdu všechny pobavily. Na závěr 

jsme od žáků dostaly kytičku a vysvědčení, s jehož prospěchem se raději veřejně 

chlubit nebudeme . Po bohatém občerstvení jsme si na školním dvorku 

společně s dětmi a rodičemi zasoutěžili a výborně se přitom pobavili. Bylo to 

opravdu velmi příjemně strávené odpoledne. 

     Našim páťáčkům přejeme šťastný vstup do nové školy a mnoho úspěchů při 

jejich dalším vzdělávání. 

   Eva Grulichová 

 

 

 

 

Spáleniště 2015 – Rybí 
 

     V pondělí 6.7.2015 jsme se my hasiči zúčastnili netradiční hasičské soutěže 

nazvané „Spáleniště“ v obci Rybí v bývalém areálu JZD. Netradiční proto, že 

celý útok netrvá dvacet vteřin jak při pohárových soutěžích, ale zhruba tři 

minuty a hasiči jsou při něm oblečení v kompletním zásahovém obleku včetně 

zásahových přileb a na zádech mají dýchací přístroj. Při útoku musí například 

uhasit oheň, překonat bariéru, vynést ze sklepa čtyři plné propanbutanové lahve, 

vést dopravní vedení hadic po žebříku na střechu skladu, proudem vody shodit 

na dálku tři barely. To vše museli naši chlapi zvládnout při opravdu náročných 

podmínkách, teplota ve stínu byla v ten den 36 °C. Naši chlapi ve složení Marek 

Vašenda, Tomáš Novobilský, Jakub Papák a Jakub Šimíček obsadili celkově 

krásné třetí místo. 

     Po ukončení této soutěže následovala soutěž jednotlivců tzv. TFA. To je 

soutěž ve vytrvalosti a zdatnosti hasičů. Do této soutěže se od nás přihlásili čtyři 

chlapi a dvě holky. 
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V soutěži družstev si můžete pomoct, ale tady už jede každý sám za sebe. Hasiči 

museli táhnout dvacet metrů na zádech dvě hadice „B“, na kterých byla 

navázána pneumatika, dále překonat bariéru, pětkrát převrátit velkou 

traktorovou pneumatiku, rozvinout hadici „C“, vynést ze sklepa dvě plné 

propanbutanové lahve, hadici opět smotat, kladivem po zemi přesunout deset 

metrů další pneumatiku a doběhnout do cíle. Po zvládnutí všeho, toho měli 

všichni plné zuby a na konci si opravdu většina sáhla až na dno. Teplota 

vzduchu byla vysoká po celý den a to byli chlapi oblečení jako při soutěži, 

včetně dýchacího přístroje na zádech, holky přece jen mohly jít v civilu. I v této 

soutěži se naší hasiči neztratili, ba právě naopak. Kategorii nad 35 let vyhrál 

Marek Vašenda, do 35 let jsme měli tři zástupce a skončili výborně, vyhrál a 

opravdu svým vynikajícím výkonem všechny překvapil Jakub Šimíček, druhý 

skončil Adam Papák a pátý Filip Školoudík z celkového počtu patnácti 

závodníků. V ženách obsadila naše Markéta Horáková skvělé druhé a Ester 

Vaculiková třetí místo. Je vidět, že naší hasiči jsou na tom fyzicky opravdu 

velice dobře. Klobouk dolů před jejich výkony. Myslím si, že na ně můžeme být 

patřičně hrdí, já teda jsem. 

       Tomáš Horut 

       starosta SDH 
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Hasičská soutěž o Bernartský pohár 

 

     V neděli 14.6.2015 jsme před obecním úřadem pořádali hasičskou soutěž o 

Bernartský pohár v kategoriích muži a ženy. Dorazilo k nám 22 družstev mužů a 

11 družstev žen. Počasí nám velmi přálo a tak mohla soutěž úderem čtrnácté 

hodiny začít. 

     V kategorii mužů jsme měli zastoupení ve dvou družstvech. Naše družstvo 

„A“ ve složení Jakub Šimíček, Pepa Janík, Marek Vašenda, Sebastian Šimčík, 

Ondřej Haitl, Tomáš Novobilský a Daniel Ferda obsadilo deváté místo. 

Družstvu „B“ Martin Karafiát, Vojta Knop, Ladislav Hájek, Petr Hanzelka, 

Jakub Papák, Dalibor Zálešák a Ondřej Haitl, který soutěžil v obou družstvech, 

což pravidla povolují, se smůla nevyhnula stejně jako v loni. Praskla jim hadice 

„C“ a útok nemohli dokončit. Kategorii mužů vyhráli hasiči z Hranic na 

Moravě, kteří u nás byli vůbec poprvé. Konkurence byla obrovská, o čemž 

svědčí i fakt, že hned jedenáct týmů se vlezlo do rozmezí dvou vteřin. 

     Našim holkám v kategorii žen se bohužel taky smůla nevyhnula a po 

chybičce obsadily také deváté místo. Nastoupily ve složení Eva Knopová, Lenka 

Knopová, Jana Horáková, Ester Vaculiková, Markéta Horáková a Adéla 

Hřívová. Kategorii žen vyhrály hasičky obce Vrchy. 

     Věřím, že diváci, kteří se v neděli přišli podívat, se dobře bavili a ocenili 

výkon našich hasičů a hasiček, kterým se letos na domácí půdě až tak nedařilo, 

ale co se nepodaří doma, se určitě podaří jinde, příležitostí bude do konce 

sezóny ještě mnoho. 

     Všem naším členům, kteří reprezentovali náš sbor nebo kteří se podíleli na 

vzorné organizaci naší soutěže, kterou mimo ostatní velmi ocenili právě 

vítězové z jiného kraje, moc děkuji. 

            Libor Gavlas 

        místostarosta SDH 
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FLORBALOVÉ MANTINELY 
 

     Rád bych tímto ještě jednou poděkoval za celou TJ Sokol Bernartice, 

sponzorům a všem rodičům, kteří se podíleli na finanční pomoci při zajištění 

pořízení nových florbalových mantinelů pro naše malé florbalisty. 

Celková pořizovací hodnota mantinelů byla 67 945,- Kč. 

 

 

Na pořízení se podílely tyto firmy: 

Fa Pavel Bayer – druhotné suroviny    20 000,-Kč 

Fa Josef Hájek (Opava)      15 000,-Kč 

Fa 2G Lipov – Polštáře a přikrývky (Oldřich Glogar) 10 000,-Kč 

Fa ASB Squash Nový Jičín (Jiří Grulich)     5 000,-Kč 

Fa Uniprojekt – Dušan Glogar       5 000,-Kč 

Rodiče našich mladých florbalistů zbylou část 

 

 

     Rovněž bych chtěl poděkovat předsedovi a zároveň trenérovi florbalového 

oddílu Aleši Hubrovi, bez jehož aktivního přístupu a trpělivého vysvětlování o 

potřebnosti a užitečnosti pořízení mantinelů (hlavně z hlediska bezpečnosti dětí), 

by se celá akce jen velmi těžko mohla uskutečnit. 

     Myslím, že florbalový oddíl si svými dlouhodobými výbornými výsledky a 

svým aktivním přístupem k výchově naší mládeže tyto mantinely zaslouží. 

     Na závěr přeji celému oddílu florbalu, aby jim mantinely sloužily co nejdéle, 

přinášely ještě větší radost ze hry a pomáhaly jim při dosahování dalších 

sportovních úspěchů. 

        Za výbor TJ Sokol 

            Dušan Glogar 
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Muzeum Novojičínska, p. o. – Žerotínský zámek  

srdečně zve na  

Muzejní školu (nejen) pro seniory I 

     Muzejní škola (nejen) pro seniory představí během cyklu devět přednášek z 

oborů historie, archeologie, národopisu, botaniky a ochrany kulturního i 

přírodního dědictví. Tedy oborů, které svým zaměřením dokumentují a 

zkoumají lidský životní prostor a prostředí formované a přetvářené rozmanitými 

podobami lidských projevů i činností. Tyto dokumentační a výzkumné aktivity 

jsou rovněž hlavním posláním Muzea Novojičínska. Odbornost jednotlivých 

přednášek garantují pracovníci Muzea Novojičínska. Východiskem muzejní 

školy je zájem seniorů vzdělávat se a seznamovat se s děním v jednotlivých 

oborech. 

     Podzimní cyklus přednášek bude probíhat každé pondělí od 12. října do 30. 

listopadu 2015, vždy od 9.00 do 11.00 hod v Trámovém sále Žerotínského 

zámku v Novém Jičíně. Výjimkou bude první přednáška, která se uskuteční ve 

středu 7. října 2015 
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Závazné přihlášky formou zápisu přijímáme na pokladně Žerotínském zámku v 

Novém Jičíně v pracovních dnech v termínu od 1. 9. do 18. 9. 2015 (od 8.00 do 

17.00 hod.) Cena celého cyklu přednášek je 300,- Kč. Kapacita je omezena pro 

40 osob. Přihláška je platná po zaplacení kurzovného. 

Více informací na webových stránkách www.muzeumnj.cz nebo na telefonu 

556 701 156. 

 

Program přednášek 

7.10. Mgr. Renata Jašková (kurátorka, dokumentátorka) – Kuchařka 

muzejnictví aneb co se všechno dělá v muzeu 

12.10. Mgr. Pavel Stabrava (archeolog)-  Práce muzejního archeologa – „mýty a 

skutečnost" 

19.10. PhDr. Jiří Jurok (historik)- Obecní, soukromá a spolkové muzea na 

Novojičínsku 

26.10. PhDr. Anna Hrčková (etnografka) – Tradiční obyčeje a zvyky 

v národnostně smíšeném Novojičínsku 

2.11. Mgr. Hana Jabůrková (historička) – Sběratelé a sběratelství v minulosti i 

současnosti 

9.11. Mgr. Petra Mičková (botanička) – Kdo je muzejní botanik a Zajímavé 

botanické lokality na Novojičínsku 

16.11. Mgr. Eva Sulovská (kurátorka) – Kulturní odkaz kloboučnické rodiny 

Hücklů v Novém Jičíně 

23.11. Mgr. Václav Michalička, PhD. (etnograf) – O betlémářství 

30.11. Marie Mrtvá (průvodkyně) – Jan Amos Komenský – Učitel národa  

Poslední přednáška bude spojena s výletem do Památníku Komenského ve 

Fulneku, kde bude představena expozice o životě a díle J. A. Komenského. 

 

 

 

http://www.muzeumnj.cz/
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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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